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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate if there are any differences concerning expectation 
gap in contrast to the motives of environmental reporting, between companies that voluntarily 
establish an environmental report in contrary to companies that are forced to create an 
environmental report. We also wanted to compare what motivates companies to optionally 
establish an environmental report compared to motives that can exist for the companies that 
are forced to create an environmental report to go in excess of what the laws demands. We 
also wanted to investigate the eventual difference about the current awareness about 
expectations gap, for both companies that optionally establish an environmental report 
compared to companies that are forced to create an environmental report, and if there are any 
differences in how the companies works to decrease this contingent gap.  
 
Environmental reporting has become more significant since more attention has been paid to 
environmental problems. Environmental reporting can give the companies competitive 
advantages and monetary profit, but this means that the companies must create 
trustworthiness and show their efforts to their interested parties. It is often the interested 
parties that are claming new demands on the companies to make them establish an 
environmental report with an expectation of a better environment. The companies can have 
other motives to establish an environment report such as follow-up and evaluation, 
inspirations source from earlier successful progress within environmental work, create 
credence and trust to customers and the general public, be ahead of the competition 
concerning environmental issues, create confidence to financiers, and because well developed 
environmental communication makes it worthwhile. When the companies create the 
environmental report they can hide negative information and use difficult words and 
formulations which can create an expectation gap in the report. The investigation in this report 
is based on the motives to optionally create an environmental report and the reasons of a 
contingency expectations gap that is explained in the theory chapter. Our case study is 
performed through telephone interviews with two companies, SCA that are forced to create an 
environmental report that goes in excess of the laws demands and KPA pension that creates a 
voluntary environmental report. The results showed that there were differences concerning 
motives between the company that voluntarily establish an environmental report in contrary to 
the company that are forced to create an environmental report, but we did not found any 
significantly differences concerning expectation gap. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om det föreligger skillnader gällande 
förväntningsgap respektive motiv till miljöredovisningen, mellan företag som frivilligt 
respektive tillståndspliktigt upprättar en miljöredovisning. Vi ville alltså jämföra vad som 
motiverar företag att frivilligt upprätta en miljöredovisning jämfört med motiv som kan 
föreligga för de företag som är tillståndspliktiga att gå utöver lagens krav. Vi ville även ta 
reda på vad den eventuella skillnaden gällande medvetenheten om förväntningsgap, även där 
för företag som frivilligt miljöredovisar jämfört med tillståndspliktiga företag och om det 
föreligger i så fall någon skillnad i hur företagen arbetar för att minska detta eventuella gap.  
 
Miljöredovisning har blivit allt mer betydelsefullt eftersom miljöproblem har blivit mer och 
mer uppmärksammat. Miljöredovisning kan ge företag konkurrensfördelar och monetärvinst, 
men detta innebär att företagen måste skapa trovärdighet och visa sina ansträngningar för 
intressenterna. Det är ofta intressenterna som ställer de nya kraven på företagen att de ska 
upprätta en miljöredovisning med förhoppning om en bättre miljö. Företagen kan även ha 
andra motiv till att upprätta en miljöredovisning såsom uppföljning och utvärdering, 
inspirationskälla från tidigare lyckade framsteg inom miljöarbetet, skapa tilltro och förtroende 
hos kunder och allmänheten, vara ett steg före konkurrenterna i miljöfrågor, 
förtroendeskapare hos finansiella intressenter samt att god miljökommunikation lönar sig. 
Företagen kan när de upprättar miljöredovisningen dölja negativ information och använda sig 
av för svåra ordval och formuleringar vilket kan leda till ett förväntningsgap i 
miljöredovisningen. Undersökningen som gjordes i denna uppsats är baserad på motiven till 
att upprätta en miljöredovisning samt medvetenhet och minskning av eventuellt 
förväntningsgap som tas upp i teorin. Vår fallstudie är gjord via telefonintervjuer med två 
företag, SCA som är ett tillståndspliktigt företag som upprättar miljöredovisning utöver lagens 
krav samt KPA pension som upprättar miljöredovisning frivilligt. Resultatet visade att det 
existerade skillnader gällande motiv mellan det tillståndspliktiga företaget och företaget som 
frivilligt upprättar miljöredovisning, men dock fann vi inga markanta skillnader gällande 
förväntningsgap. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemområdet, som följs av en 
problemdiskussion som mynnar ut i vårt syfte med uppsatsen och våra forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Westermark (1999) har miljöproblem blivit mer uppmärksammat de senaste 
decennierna och en ny förståelse har uppstått som har bidragit till ett nytt ekologiskt synsätt. 
Bergström m.fl. (2002) anser att miljöfrågor har ökat i betydelse även för företag och dess 
intressenter, vilket har lett till att allt fler företag upprättar miljöredovisningar. Jakobsson & 
Jakobsson (1998) påstår att miljöredovisning kan ge konkurrensfördelar och monetärvinst. 
Detta innebär att företaget måste skapa trovärdighet och visa sina ansträngningar till sina 
intressenter. Den effektivaste metoden att skapa detta är att företag har en tydlig 
miljökommunikation. Bergström m.fl. (2002) menar att på 1980 – talet var begreppet 
miljöredovisning obegripligt, vidare påstår Artsberg (2005) att det inte var förrän 1990 – talet 
som det startades en debatt omkring miljöredovisning. I mitten av 1990 – talet infördes krav 
på miljöinformation i förvaltningsberättelsen för tillståndspliktiga företag, men även företag 
som inte var tillståndspliktiga började ge miljöinformation på frivillig basis för att tillgodose 
intressenternas ökade behov (ibid). Enligt Naturvårdsverkets rapport (2000) har den största 
förändringen av miljöredovisning skett genom en kraftig ökning av mängden frivillig 
miljöinformation som numera riktas till ett antal olika målgrupper (ibid).  

1.2 Problemdiskussion 
Westermark (1999) anser att allt fler företag är medvetna om att en god miljö och att hushålla 
med resurser är nödvändiga förutsättningar för att uppnå en långsiktigt stabil ekonomi, fortsatt 
tillväxt och överlevnad. Fortsättningsvis påpekar författaren att det är viktigt för företagen att 
tänka på att deras verksamhet inte enbart påverkar dagens samhälle, utan även morgondagens. 
Vi menar att detta är ett stort globalt problem som har blivit väldigt uppmärksammat den 
senaste tiden i samhället samt i media. 
  
Även Jakobsson & Jakobsson (1998) anser att allt fler människor har uppmärksammat det 
försämrade miljötillståndet och intressenterna vill därför påverka företagen att arbeta med 
miljöfrågor. De intressenter som ställer nya krav på företagen är till exempel kunder, 
leverantörer, miljöorganisationer, politiker och aktieägare. Kraven grundar sig i en 
förhoppning om en bättre miljö. Miljöredovisning är inte enbart till för att företaget ska skaffa 
sig konkurrensfördelar och monetärvinst utan även för andra anledningar. Dessa anledningar 
kan till exempel vara uppföljning och utvärdering, inspirationskälla från tidigare lyckade 
framsteg inom miljöarbetet, skapa tilltro och förtroende hos kunder och allmänheten, vara ett 
steg före konkurrenterna i miljöfrågor, förtroendeskapare hos finansiella intressenter så att de 
vågar stödja företaget med kapital samt att god miljökommunikation lönar sig i och med 
högre börsvärde och lönsamhet (ibid). Vi menar att det således kan finnas olika motiv för 
företagen att upprätta en miljöredovisning vilket medför att presentationen av informationen 
ser olika ut beroende på företagets motiv.  
 
Det finns ett stort antal olika miljöredovisningsformer, men den största skillnaden kan ses 
mellan de företag som är tillståndspliktiga och de som gör den frivilligt. De företag som är 
tillståndspliktiga har någon sorts verksamhet som påverkar miljön negativt och måste enligt 
lag upprätta en typ av miljöredovisning (Naturvårdsverkets rapport, 2000). Bergström m.fl. 
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(2002) anser att kundernas efterfrågan på miljöanpassade produkter har lett till att många 
företag har upptäckt att det finns kommersiella perspektiv av miljöarbetet och kan därför 
upprätta en frivillig miljöredovisning. Vi menar att med tanke på att miljön är i fokus idag och 
de fördelar som existerar med miljöredovisning, kan det ge stora negativa konsekvenser för 
företagen om detta ignoreras. Ett sätt för företag att möta denna uppmärksamhet är att 
upprätta en miljöredovisning för att visa att de tar sitt ansvar gentemot miljön. 
 
Bergström m.fl. (2002) anser att i svenska företag har frivilliga miljöredovisningar ökat 
stadigt sedan 90 – talet. De företag som inte är tillståndspliktiga utan gör miljöredovisningen 
frivilligt kan använda sig av någon av de modeller och mallar som existerar inom 
miljöredovisning, eller helt enkelt gå sin egen väg. Eftersom det inte finns någon etablerad 
praxis för hur miljöredovisningar ska se ut (Westermark, 1999), ser som tidigare nämnts 
företagens miljöredovisningar väldigt olika ut (Bergström m.fl. 2002). Fortsättningsvis menar 
Deegan & Rankin (1999) att många studier angående miljöredovisning är kritiska eftersom 
informationen som avslöjas är ojämn och övervägande positiv för företaget som inte är 
objektiv och tar inte upp eventuell negativ information angående företagets miljöprestation. 
 
Deegan & Rankin (1997) påstår att det finns bevis som visar att det finns olika intressenter i 
samhället som är i behov av miljöinformation från företag för att till exempel kunna ta beslut 
om investering, köpa företagets produkter eller använda företagets produkter i produktionen. 
Om miljöinformationen är missvisande eller bristfällig kan intressenterna ta beslut som skulle 
vara annorlunda än om informationen skulle vara rättvisande (ibid). I Naturvårdsverkets 
rapport (2000) påpekar även författaren att företagen ofta gör misstaget att inte tillhandahålla 
rätt information till rätt målgrupp vilket gör att intressenterna ej kommer åt den information 
som är till nytta just för dem (ibid). Detta kan kopplas till det Macintosh (1994) kallar för 
inramning, som betyder att organisationer ramar in en verklighet som passar ett visst syfte 
medan de faktorer som motsäger helheten ignoreras. Vi anser att det kan finns företag som 
presenterar den del av miljöinformationen som är till fördel för dem och döljer den negativa 
information som företag inte vill att intressenterna ska få ta del av, vilket kan leda till en 
vinklad bild av företagets miljösituation. 
 
Denna information som är bristfällig och missvisande kan ses som en obalans som är ett 
uttryck för ett förväntningsgap i miljöredovisningen (Naturvårdsverket 2000). Även 
Johansson m.fl. (2005) menar att det framförallt handlar om en obalans i relationerna och 
olika syn på vad som är rätt och fel när det uppstår ett förväntningsgap mellan företrädare för 
olika intressen. Deegan & Rankin (1999) anser att begreppet förväntningsgap har använts i ett 
flertal olika sammanhang för att förklara situationer där två eller fler parter har olika och 
ibland orimliga förväntningar på varandra och vi anser att svårigheten är hur detta 
förväntningsgap ska minskas.  
 
Begreppet förväntningsgap är enligt Deegan & Rankin (1999) inte nytt, en av den tidigaste 
tillämpningen av begreppet var mellan revisorer och användare av årsredovisningen. I 
Naturvårdsverkets rapport (2000) står det att inom traditionell ekonomisk redovisning finns 
ett förväntningsgap beträffande revisorns roll och ansvar. Johansson m.fl. (2005) menar att 
detta förväntningsgap förekommer när revisorer och allmänheten har olika uppfattningar om 
revisionens inriktning och revisorernas skyldigheter. Generellt förväntar sig intressenterna att 
revisionen håller en högre grad av säkerhet än vad revisorerna själva anser är rimligt att kräva 
(ibid).  
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Deegan & Rankin (1999) tillämpar begreppet förväntningsgap i sin undersökning mellan 
företag och intressenter gällande miljöredovisningar. Med tanke på detta anser vi att det skulle 
vara intressant att undersöka detta förväntningsgap enbart ur ett företagsperspektiv eftersom 
vi inte hittat någon tidigare undersökning ur detta perspektiv. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva eventuella skillnader gällande förväntningsgap 
respektive motiv till miljöredovisningen, mellan företag som frivilligt respektive 
tillståndspliktigt upprättar en miljöredovisning. 
 
För att besvara syftet ställer vi följande forskningsfrågor: 
 
– Vad motiverar företag att frivilligt upprätta en miljöredovisning jämfört med motiv som 

kan föreligga för de företag som är tillståndspliktiga att gå utöver lagens krav?  
 
– Vad är den eventuella skillnaden gällande medvetenheten om förväntningsgap, för 

företag som frivilligt miljöredovisar jämfört med tillståndspliktiga företag och föreligger 
det i så fall någon skillnad i hur företagen arbetar för att minska detta eventuella gap? 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoriavsnitt där vi börjar med att redogöra allmänt om 
miljöredovisning för att öka förståelsen för ämnet. Därefter behandlas olika motiv till att 
upprätta en miljöredovisning frivilligt samt potentiella motiv för tillståndspliktiga företag att 
redovisa mer än vad lagen kräver, sedan beskrivs tillståndspliktig respektive frivillig 
miljöredovisning. Avslutningsvis behandlas begreppet förväntningsgap och hur detta gap kan 
reduceras.  

2.1 Miljöredovisning 
Westermark (1999) påstår att företagens verksamhet påverkar både dagens och morgondagens 
samhälle. Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att miljötillståndet fortsätter att försämras 
trots att miljöarbetet har ökat på senare tid bland företagen. De anser att huvudsyftet med 
miljöarbetet är att förbättra miljötillståndet och att förbättra utsikterna för kommande 
generationer. Författarna menar att utgångspunkten för företagens arbete alltid ska utgå ifrån 
att utreda och ifrågasätta företagets effekter på miljön. Detta kan vara allt ifrån råvaruuttag till 
konsumtion av produkten eller tjänsten (ibid).  
 
Larsson (1995) menar att i ett företags totala profil gentemot marknaden ingår verksamhetens 
miljöarbete, vare sig de vill eller inte. Författaren menar att i värsta fall består företagets 
miljöprofil av ett bristfälligt eller uteblivet miljöarbete och i bästa fall arbetar företaget med 
aktiva och systematiska, förebyggande och framåtsyftande insatser. Att företag arbetar aktivt 
med miljöarbete innebär att verksamheten insett att ett väl genomfört och rätt kommunicerat 
miljöarbete är en väsentlig del av dess konkurrensposition (ibid).  
 
Bergström m.fl. (2002) har även sett att miljöfrågorna ökat i betydelse för företagen och dess 
intressenter. Författarna påpekar att i framtiden kommer inte argumentationen att existera för 
hur miljöfrågorna hänger ihop med företaget, det kommer att vara självklart. De antar även att 
fler företag kommer att miljöredovisa i framtiden än vad som redovisas idag. Författarna tror 
att detta är möjligt eftersom miljöfrågorna har blivit en aspekt för företagen att ta hänsyn till. 
Antingen har miljöfrågorna uppstått från påtryckningar från olika intressenter såsom 
företagets ägare, finansiärer, kunder, leverantörer, kommun, stat, personal, eller så har det 
varit en strategisk satsning inifrån företaget (ibid). Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att 
påtryckningarna kommer i en förhoppning om en bättre miljö.  

2.2 Motiv för miljöredovisning 
Larsson (1997) anser att fördelarna med miljöredovisning och därmed miljöarbetet är att det 
driver fram en förbättrad hushållning med olika resurser, vilket inte bara leder till ökad 
lönsamhet utan även konkurrensfördelar, detta på grund av marknadens växande intresse för 
företagens miljöpåverkan. Fortsättningsvis menar författaren att miljöredovisningen ska ses 
som ett viktigt medel för att kommunicera till företagets intressenter. Företaget ska övertyga 
intressenterna om att deras miljöarbete bedrivs på ett framgångsrikt och effektivt sätt, vilket 
bidrar till att företaget och dess produkter betraktas som lagliga, etiska och 
konkurrenskraftiga. Miljöredovisningen är även en intern hjälp för företaget som ger 
företagets ledning en bild av och kontroll över hur företagets miljöarbete fungerar. Företagets 
miljöredovisning innebär i första hand en beskrivning av företagets miljömässiga status som 
allt mer är kopplad till en granskning av företagets finansiella ställning och framtida utsikter 
(ibid). 
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Jakobsson & Jakobsson (1998) påstår att motiven för att företag ska presentera en 
miljöredovisning är att resultatet av miljöarbetet förmedlas till företagens intressenter för att 
uppnå konkurrensfördelar och monetär vinst. Detta innebär att företagen måste visa sina 
ansträngningar och skapa trovärdighet. Detta gör företagen genom en tydlig 
miljökommunikation till sina intressenter för att visa att de arbetar med miljöfrågor (ibid). 
Fortsättningsvis menar författarna att öppenhet i redovisningen skapar trovärdighet.  
 
För att företagen ska uppnå detta förklarar Jakobsson & Jakobsson (1998) att det finns olika 
strategier för att svara på frågan varför företagen miljöredovisar. Den första strategin är 
uppföljning och utvärdering som innebär att företagen följer uppsatta miljömål och policys 
som ger miljöredovisningen en sammanfattande funktion för miljöledningsarbetet. Författarna 
menar att fortlöpande uppföljning och utvärdering ger företagen en ökad erfarenhet som i sin 
tur leder till mer effektivt och vinstgivande miljöarbete. Fortsättningsvis nämner författarna 
intern benchmarking1 som en inspirationskälla för att uppnå denna strategi. Syftet med detta 
menar de är att informera anställda och ledning om hur långt företaget kommit mot uppsatta 
mål. De menar att denna jämförelse mellan till exempel olika avdelningar kommer att skapa 
intern benchmarking där tävlingsinstinkten kommer att göra personalen mer motiverad att 
arbeta hårdare för att uppnå målen. De menar även att genom publicering av framstegen 
kommer personalen känna sig tillfredställda med sitt arbete och vad som har uppnåtts och 
kommer därför känna sig mer inspirerande att fortsätta utveckla miljöarbetet (ibid). 
 
Fortsättningsvis menar Jakobsson & Jakobsson (1998) att en annan strategi är att 
miljöredovisning existerar för att skapa tilltro och förtroende hos allmänheten och kunder som 
har en önskan om en bättre miljö. De menar att en företagskund som har ett utvecklat 
miljöarbete vill försäkra sig om att de produkter som de köper in inte kommer att försämra 
deras egen miljöprofil. Företagen som har miljökrav i en offentlig upphandling vill speciellt 
ha tydlig information för att kunna styra inköpen centralt. Om företagen har en öppen och 
trovärdig miljöredovisning av måluppfyllelse och produkters eller tjänsters miljöpåverkan kan 
detta utgöra grunden för den önskade information (ibid).  
 
Genom att upprätta en miljöredovisning anser Jakobsson & Jakobsson (1998) att företaget är 
steget före konkurrenterna i miljöfrågor, vilket är den tredje strategin. De menar att om 
företaget hittar exempelvis jämförbara mått inom en bransch ökar möjligheterna till 
benchmarking som i sin tur leder till konkurrensfördelar. Larsson (1997) förklarar att 
intressenters ökade intresse för företagens miljöpåverkan leder till konkurrensfördelar om det 
är skickligt kommunicerat. Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att en annan viktig strategi 
är att finansiella intressenter ska våga stödja företaget med kapital. Om företaget upprättar en 
miljöredovisning som är riktad mot finansiella målgrupper ger denna förhoppningsvis 
finansanalytiker tryggheten att våga stödja företaget. Till exempel vill placerare veta om 
företaget generar monetära vinster, medan försäkringsbolag vill undvika försäkringsärenden 
som handlar om miljöförstöring (ibid). Författarna menar alltså att motivet med 
miljöredovisning är att ge trygg information till finansiärer. 
 

                                                 
1 Enligt Nationalencyklopedin betyder benchmarking ”jämförelse av en produkt eller tjänst med den bästa 
tillgängliga, som går ut på att jämföra hela eller delar av verksamheten i ett företag eller en myndighet med en 
väl fungerande verksamhet. Eftersom personal från de båda enheterna deltar i jämförelsen har benchmarking 
blivit ett viktigt instrument för kunskapsöverföring mellan verksamheter och för organisatorisk förändring.” 
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Fortsättningsvis menar Jakobsson & Jakobsson (1998) att i slutändan skapar en god 
miljökommunikation lönsamhet. Författarna skriver om en undersökning som är gjord på 
USA:s 300 största företag. Undersökningen visade att det fanns ett positivt samband mellan 
högre börsvärde och ett aktivt miljöarbete (ibid). Larsson (1997) anser att det är glädjande att 
de företag som i ett tidigt skede satsat på miljöarbete nu ser att det har gett resultat i många 
avseenden. Författaren menar att miljöarbetets lönsamhet ligger i att det har drivit fram en 
förbättrad hushållning med resurser. Fortsättningsvis menar författaren att om ett företag inte 
redovisar sitt miljöarbete kan det vara en indikation på lönsamhetsproblem (ibid).  

2.2.1 Beckmans 4N – typologi  
Bergström m.fl. (2002) refererar till Beckmans 4N – typologi som behandlar frågan om varför 
företag miljöredovisar. Författaren förklarar att det företag gör kan motiveras utifrån det nöje 
som aktiviteten medför, den nytta som handlingen presterar, de normer företaget tror sig vara 
tvungen att följa samt det som nöden kräver. Han menar att nöje och nytta motiveras utifrån 
interna drivkrafter, alltså motiv som stämmer överens med till exempel företagets affärsidé. 
Det som sker externt menar författaren är nöd och norm, exempelvis genom påverkan ifrån 
någon intressents krav (ibid). 
 
Beckman (refererad i Bergström m.fl. 2002) fortsätter med att påstå att det kan vara svårt att 
förstå varför ett företag redovisar av rent nöje. Rent nöje handlar i miljöredovisning om att det 
är ett motiv som känns rätt att utföra (ibid). Fortsättningsvis menar författaren att VD, 
produktionschefer, marknadschefer, säljare och så vidare påverkas utifrån det personliga 
intresset för miljöfrågor, som i sin tur påverkar företagen. Han anser att de värderingar de har 
hemma påverkar företagen i den bemärkelsen att de blir mer motiverade att ta sig an 
miljöfrågorna. Med detta menar vi att de anställda på företagen som är miljömedvetna 
hemmavid även är det när de är på sin arbetsplats. Detta medför att nöjet ökar när de anställda 
ständigt vill se förbättringar gällande miljöarbetet i deras arbete.  
 
Fortsättningsvis menar Beckman (refererad i Bergström m.fl. 2002) att det mest 
grundläggande motivet för att driva ett företag är att det ska vara lönsamt. Han diskuterar hur 
miljöredovisningen passar in i lönsamhetsdiskussionen genom att intäktssidan påverkas av det 
pris företaget kan ta samt hur mycket volym företaget säljer. Författaren menar att om 
företaget visar att de arbetar med miljöfrågor i miljöredovisningen kan företaget ta ut ett 
högre pris på varan eller tjänsten. Han anser även att det finns vissa branscher där företagen 
måste satsa på miljöfrågor för att ha en chans konkurrensmässigt i framtiden. På andra sidan, 
kostnadssidan, menar han att kostnader måste bli märkbara innan de kan sänkas. Exempelvis 
kan företag kontrollera sina kostnader för uppvärmning och hitta potentiella förbättringar 
(ibid). Detta nyttomotiv menar författaren är den viktigaste grundstenen av alla, nämligen 
företagets fortsatta överlevnad. 
 
Normmotivet grundar sig enligt Beckman (refererad i Bergström m.fl. 2002) på självklara 
vanor. Med detta menar han att det är sådant som företag gör med självklarhet eller av ren 
vana. Författaren anser att det finns åtminstone två olika typer av normmotiv för företag att 
upprätta en miljöredovisning. Det första normmotivet författaren nämner är det medvetna 
valet som innebär att företag som miljöredovisar är en organisatorisk hjälte för företag som 
inte miljöredovisar. Detta innebar att under 90 – talet ville många företag följa sina 
organisatoriska hjältar och börja miljöredovisa, vilket bidrog till den drastiska ökningen av 
miljöredovisningar, det blev helt enkelt en självklarhet att miljöredovisa. Det andra valet är 
det omedvetna valet, som inte är lika uppenbart (ibid). Författaren menar att miljöredovisning 
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kan tänkas bli något som företag inte kommer att behöva motivera i framtiden, det kommer att 
bli en plikt. 
 
Slutligen poängterar Beckman (refererad i Bergström m.fl. 2002) att nödmotivet innebär att 
företaget drivs att miljöredovisa därför att det är tvunget på grund av lagstiftningen och 
riktlinjerna. Grunden i detta är att om företaget missar att rapportera kan det få följder såsom 
missad certifiering, lagföring, negativ uppmärksamhet i media, problem med finansiärer och 
andra intressenter och så vidare. Den här typen av motiv är utmärkande för de företag som är 
tillståndspliktiga och måste skicka in rapporten till myndigheterna och andra kontrollorgan 
(ibid).  
 
Beckman (refererad i Bergström m.fl. 2002) poängterar att motiven för miljöredovisning inte 
innebär att företag hamnar i ett visst fack utan det är rättare sagt en blandning av många olika 
motiv. Han menar att det är specifikt från företag till företag vad som är rimligt i just deras 
fall och att motiven speglar vad företaget anser som är det viktigaste att presentera. 
 
Vi menar att alla ovanstående motiv i detta kapitel kan föreligga för båda företag som 
frivilligt upprättar en miljöredovisning och för företag som är tillståndspliktiga att redovisa 
utöver lagens krav. Det existerar enligt Bergström m.fl. (2002) både lagstiftade regler och 
riktlinjer för miljöredovisning till de företag som bedriver en verksamhet och behöver 
tillstånd enligt miljöbalken, det vill säga tillståndspliktiga företag, samt att det finns företag 
som upprättar en miljöredovisning frivilligt enligt olika typer av riktlinjer. Fortsättningsvis 
kommer vi att särskilja frivillig och tillståndspliktig miljöredovisning och ge en djupare 
förklaring vad dessa innebär.  

2.3 Tillståndspliktig miljöredovisning 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kapitel 1 § ska företag som bedriver tillståndspliktig 
verksamhet lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön i 
förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om bland annat 
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat, men 
som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna (FAR, Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, del 1, 2005). Larsson (1999) påpekar att de verksamheter som är 
tillståndspliktiga framgår av 9:e kapitlet i miljöbalken.  
 
Bokföringsnämnden2 är enligt Bergström m.fl. (2002) den statliga myndighet som ansvarar 
för utvecklingen av god redovisningssed3. I BFN:s uttalande U 98:2 kompletteras vad som 
sägs i 6 kapitlet 1 § ÅRL (FAR, del 1, 2005) och enligt RevU 5 bör BFN U 98:2 vid 
granskningen av miljöinformationen betraktas som en lägsta nivå för att miljöinformationen 
ska uppfylla ÅRL:s krav (FAR, del 2, 2006). Enligt BFN U 98:2 ska till exempel ett bolag 
som bedriver verksamhet som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken ange detta i 
förvaltningsberättelsen samt ange vad tillståndsplikten avser. Vidare ska det även anges om 
miljöpåverkan i huvudsak sker genom utsläpp till luft, vatten, mark, avfall eller buller. 
Företaget ska även ange hur beroende det är av den tillståndspliktiga verksamheten (FAR, del 

                                                 
2 Bokföringsnämnden benämns härefter BFN. 
3 God redovisningssed är enligt FAR del 1 (2005) ”en rättslig standard som grundas på lag, praxis och 
rekommendationer som innebär en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. 
Särskild betydelse tillmäts också allmänna råd och rekommendationer av normgivande organ som BFN och 
Redovisningsrådet på områden där normgivning från BFN saknas.”   
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1, 2005). Enligt Bergström m.fl. (2002) är företag i Sverige som är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken skyldiga att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Larsson (1999) 
påpekar att kravet på upplysningar endast gäller för verksamheter i Sverige och att 
upplysningarna i förvaltningsberättelsen inte påverkas av att den redovisningsskyldige lämnar 
information om verksamhetens miljöpåverkan även på annat sätt. Detta kan vara till exempel i 
bilagor till årsredovisningen eller i en separat miljöredovisning, som alltså är frivilliga typer 
av miljöredovisning. Vi vill påpeka att tillståndspliktiga företag alltså måste lämna 
upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön i förvaltningsberättelsen. Det 
finns även tillståndspliktiga företag som frivilligt miljöredovisar, det vill säga väljer att 
redovisa mer än vad lagen kräver.  

2.4 Frivillig miljöredovisning  
Enligt Jakobsson & Jakobsson (1998) anpassas miljöredovisningen ofta till kraven i någon av 
de miljöstandarder som existerar. Exempel på dessa är ISO 14001 och EMAS, som förklaras 
nedan, men enligt Bergström m.fl. (2002) kan företag även upprätta en miljöredovisning utan 
riktlinjer. Vi vill klargöra att även tillståndspliktiga företag kan vara ISO certifierade eller 
EMAS registrerade.  
 
Jakobsson & Jakobsson (1998) påpekar att ISO 14001 är en standard inom ISO 14000 – 
serien och betyder International Standardization Organisation. Denna serie menar författarna 
är ett standardiserat sätt att arbeta konsekvent med varaktiga förbättringar inom miljöområdet. 
Fortsättningsvis menar de att detta är i huvudsak ett instrument för ledningen att kvalitetssäkra 
nivån på företagets miljöarbete. Ett företag som är ISO 14001 certifierade (Bilaga A) och har 
utfört en miljöutredning samt publicerat en godkänd miljöredovisning, uppfyller vanligen 
även kraven för EMAS – registreringen (Bilaga B). ISO 14001 certifikat kan utfärdas för hela 
företaget (ibid).  
 
Enligt Jakobsson & Jakobsson (1998) är EMAS en förkortning på Eco Management and 
Audit Scheme, som är EU´s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS är en frivillig 
EU – förordning, i vilken företag kan certifiera sina anläggningar. Syftet med denna 
redovisning är att stimulera företag att utveckla sitt miljöarbete på ett sytematiskt sätt utöver 
de krav som lagstiftningen innehåller. Författarna menar att om företagen ska uppnå detta 
krävs ett noggrant program med klara utsatta mål. Även åtgärdsprogram och utvärdering av 
alla miljöförhållanden som berörs av företaget är viktigt att företaget redovisar årligen i en 
offentlig miljöredovisning tillsammans med sin miljöpåverkan och måluppfyllelse. EMAS 
redovisning skiljer sig från andra miljöredovisningar på det sättet att det från förordningen 
ställs somliga krav på innehållet. Bergström m.fl. (2002) menar att företag som uppfyller 
kraven i EMAS förordningen kan registrera sig hos det nationella behöriga organet, som i 
Sverige är Miljöstyrningsrådet. Därefter får företaget använda sig av EMAS symbolen i olika 
sammanhang. Larsson (1999) menar att miljöredovisningen är obligatorisk för de företag som 
är EMAS registrerade, det vill säga företag som är tillståndspliktiga.  
 
Fortsättningsvis menar Jakobsson & Jakobsson (1998) att EMAS redovisningen innefattar en 
viss anläggning, medan andra typer av miljöredovisningar kan omfatta ett tjänsteföretag eller 
en koncern. För denna typ av redovisning är kravet att målgruppen ska vara allmänheten, 
vilket innebär att företaget ska på ett begripligt och kortfattat sätt presentera 
miljöredovisningen, vilket inte krävs för ISO 14001 (ibid). Enligt Bergström m.fl. (2002) är 
användarna av EMAS redovisningen närboende, lokalt anställda och kunder.  
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Kweller (2003) rekommenderar att företag med EMAS registrering ska fokusera sin tid och 
energi på att utveckla miljömål som företaget kan påverka genom sina verksamheter, styrelse, 
aktiviteter, produkter och tjänster. Dessa miljömål kan användas till att omvandla obearbetad 
data till information som lätt kan förstås av den planerade åhöraren samt att företaget kan 
kvantifiera och rapportera miljöprestationer. Fortsättningsvis menar författaren att dessa mål 
ska hjälpa ledningen och försörja aktieägarna med information (ibid). 
 
Bergström m.fl. (2002) menar att det tidigare fanns en viss konkurrens mellan EMAS och ISO 
14001, men sedan EMAS omarbetades har de idag mer blivit som ett komplement till 
varandra. Författarna påpekar att även om ett företag innehar ISO certifikat eller en EMAS 
registrering, säger det ingenting om omfattningen av företagets miljöpåverkan, utan är bara en 
antydan om att företaget har ett strukturerat sätt att sköta miljöfrågor. På grund av detta menar 
författarna att miljöredovisningarna som är EMAS registrerade kan ha stor betydelse, 
eftersom de som är intresserade kan läsa i denna redovisning hur företagets miljöprestanda har 
försämrats eller förbättras (ibid).   
 
Med detta menar vi att företags miljöredovisningar kan se väldigt olika ut och därför kan 
innehållet skilja sig markant från företag till företag. Vi menar även att företag kan vara 
överoptimistiska med den information som presenteras och är därför inte objektiva eftersom 
negativ information kan undanhållas. Sammantaget av detta menar vi att trots att det finns 
riktlinjer för miljöredovisningen, kan det uppstå ett förväntningsgap mellan företagen och 
dess intressenter gällande miljöredovisningen.  

2.5 Förväntningsgap 
Enligt Koh & Woo (1998) var Liggio (1974) den förste att definiera begreppet 
förväntningsgap. Han definierar förväntningsgap som skillnader i förväntningar på revisorers 
arbete mellan revisorer och användarna av de finansiella rapporterna. Begreppet 
förväntningsgap används vidare av Deegan & Rankin (1999) vanligtvis för att beskriva 
situationen där det existerar skillnader gällande förväntningar mellan en grupp som innehar 
kunskap inom ett visst område och en grupp som förlitar sig på den kunskapen.  
 
Shaikh & Talha (2003) menar att en anledning till att förväntningsgapet existerar är att 
allmänheten har orimligt stora förväntningar på revisorn. Deegan & Rankin (1997) diskuterar 
att begreppet förväntningsgap inte enbart används inom redovisningslitteraturen för att belysa 
förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten, utan även för att till exempel beskriva 
skillnader gällande förväntningar mellan marknadsföringsbyråer och deras klienter (ibid). Vi 
menar att förväntningsgapet även kan existera mellan företag och dess intressenter gällande 
miljöredovisning, både företag som frivilligt miljöredovisar och tillståndspliktiga företag.  
 
Larsson (1999) diskuterar en undersökning gjord av KampRoelands, som är forskare vid 
NIVRA4 och Tilburg University. KampRoelands beskriver att ett förväntningsgap existerar 
om företagen eller användarna av miljöredovisningen, det vill säga intressenterna, förväntar 
sig mer i förhållande till revisorns arbete och resultatet av granskningen, än vad som rimligen 
kan anses vara berättigat. Författaren anser att förväntningsgapet kan beskrivas som två typer, 
kommunikativt och relaterat till utförandet av revisionen (ibid).  

                                                 
4 NIVRA är Hollands motsvarighet till FAR 
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2.5.1 Kommunikativt förväntningsgap 
Jakobsson & Jakobsson (1998) beskriver kommunikation som en målinriktad process där två 
parter ger och tar information och därmed utvecklar en relation. En relation inleds när en 
sändare och en mottagare startar en dialog på lika villkor och dessutom börjar samarbeta. För 
företagens del handlar det om att skapa relationer internt mellan ledning och anställda, 
ekonomer och ekologer etcetera, men även mellan företaget och dess externa intressenter, till 
exempel kunder eller finansiärer. Författarna anser vidare att en stark relation är en god grund 
för långsiktiga förbindelser, något som de flesta parter tjänar på. Sändaren, det vill säga 
företaget, har en avsikt med sin kommunikation och vill på något sätt kunna påverka 
mottagaren med denna information. För att detta ska lyckas krävs att mottagaren har en viss 
acceptans för att ta emot informationen, men även att mottagaren känner ett visst förtroende 
för sändaren. Det är mer sannolikt att mottagaren lyssnar på informationen såvida mottagaren 
är sakkunnig, öppen, ärlig och förtroendeingivande. Om sändaren väcker gensvar hos 
mottagaren har det första steget i kommunikationen uppstått. En relation uppstår givet att 
företaget fortsätter att upprätthåll dialogen med företagets intressenter (ibid).  
 
Vi anser att kommunikation utgör grunden till det som KampRoelands (refererad i Larsson, 
1999) kallar det kommunikativa förväntningsgapet. Denna typ av förväntningsgap uppstår när 
företaget har en tidigare erfarenhet angående revisorns ansvar och arbete. Denna erfarenhet 
påverkar företagets förväntning och tolkning av revisorns arbete. Ett förväntningsgap kan 
även uppstå gällande revisionsuppdragets omfattning, eftersom företag ofta har liten eller 
ingen insikt i vad ett revisionsuppdrag innebär. Ett kommunikativt förväntningsgap existerar 
på grund av skillnader gällande uppfattningar angående granskningens form och innehåll 
(ibid).  

2.5.2 Förväntningsgap relaterat till utförandet av revisionen 
Vidare förklarar KampRoelands (refererad i Larsson, 1999) att förväntningsgapet som är 
relaterat till utförandet av revisionen uppstår om revisorn inte arbetat fullt ut efter vad arbetets 
riktlinjer kräver, eller inte utfört granskningen på det sätt som rimligen kunnat förväntas av 
honom/henne. Ett sådant gap kan alltså uppstå på grund av revisorns otillräckliga utförande av 
uppdraget och kan leda till legala krav på revisorn. Denna typ av förväntningsgap är dock det 
mest allvarliga felet sett ur professionell revisionssynvinkel och att inte fullt ut följa det 
riktlinjer som existerar kan förvirra företaget, vad gäller både miljöredovisningen och den 
finansiella redovisningen (ibid).  

2.5.3 Reducera förväntningsgapet 
Koh & Woo (1998) påstår att skillnader i förväntningar gällande revision kommer att kvarstå, 
om inte lämpliga lösningar tas fram. Författarna påpekar att det finns forskare som undersökt 
olika sätt att minska förväntningsgapet och vissa studier stödjer tron om att användarnas 
kunskap påverkar storleken av förväntningsgapet. Till exempel har Bailey m.fl. (1983) utfört 
en undersökning i USA som visar att användare med mer kunskap om revision ansåg att 
revisorer hade ett mindre ansvar jämfört med användare med mindre kunskap som höll 
revisorer mer ansvariga. Detta visar att det existerar ett större gap mellan revisorer och 
användare med mindre kunskap (ibid). Även McEnroe & Martens (2001) föreslår att 
allmänheten ska utbildas och få mer kunskap om revision för att på så sätt minska 
förväntningsgapet. Dessa författare menar alltså att förväntningsgapet kan minskas genom 
ökad kunskap om revision. Vi anser att detta gäller generellt för redovisning, alltså även 
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miljöredovisning. Vi menar att storleken på förväntningsgapet bland annat beror på 
kunskapen hos intressenterna till miljöredovisningen.  
 
Koh & Woo (1998) menar även att många studier har undersökt budskapet som 
kommuniceras genom revisionsrapporter och samhällets förväntningar på revisorer. Det finns 
bland annat bevis för att en utvidgad revisionsrapport förändrar användarnas uppfattning om 
revisorernas ansvar (ibid). Författarna nämner att en undersökning gjord av Miller m.fl. visar 
att bankdirektörer anser att en utökad revisionsrapport är mer förståelig och användbar än den 
kortare revisionsrapporten som existerar. Vidare menar författarna att undersökningar bevisar 
att en utvidgad revisionsrapport ger en bättre förståelse för revisionens syfte, karaktär och 
signifikans. Förväntningsgapet kan alltså enligt författarna reduceras genom att ändra 
formuleringen och ordvalet i rapporterna. Detta kan kopplas till det KampRoelands (refererad 
i Larsson, 1999) benämner kommunikativt förväntningsgap. Vi menar alltså att denna typ av 
förväntningsgap kan minskas genom ändring av formulering och ordval i miljöredovisningen. 
McEnroe & Martens (2001) föreslår att förväntningsgapet kan minskas genom att i 
årsredovisningen införa ett avsnitt där revisorns uppgift och ansvar tydliggörs. Denna 
beskrivning bör vara placerad innan revisionsberättelsen och vara en till två sidor lång. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metodavsnitt och tillvägagångssätt vid 
datainsamlingen. Till att börja med behandlas olika forskningsansatser som följs av 
undersökningsansatser. Vidare behandlas litteraturstudien och datainsamlingsmetoden och 
avslutningsvis presenteras en beskrivning av olika metodproblem. Vi vill erinra att vår 
undersökning är utförd utifrån ett företags perspektiv.   

3.1 Val av undersökningsobjekt 
Vårt syfte är att undersöka om det föreligger skillnader gällande förväntningsgap respektive 
motiv till miljöredovisningen, mellan företag som frivilligt respektive tillståndspliktigt 
upprättar en miljöredovisning. Därför valde vi att undersöka ett företag som frivilligt 
miljöredovisar, KPA Pension, samt ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken, 
SCA. Dessa företag valdes eftersom vi ansåg att de hade intressanta miljöredovisningar. Vi 
kom i kontakt med respektive person på företagen genom företagens miljöredovisning där det 
fanns namn och telefonnummer till dessa respondenter. Båda respondenterna är miljöchefer 
och är ansvariga för upprättandet av respektive företags miljöredovisning. Vi valde att ta 
kontakt med dessa respondenter eftersom vi ansåg att de hade mest insikt och kunskap om 
respektive företags miljöredovisning. 

3.2 Undersökningsansats 
Johansson-Lindfors (1993) anser att huvudfrågan när forskare står vid valet mellan 
surveyundersökning och fallstudier vanligtvis är forskningsproblemets grad av omfattning och 
avgränsbarhet. Författaren anser att det som är gemensamt för de flesta fallstudier är att de 
valda fallen i någon aspekt studeras på ett omfattande sätt. Enligt Lekvall & Wahlbin (1987) 
innebär en utpräglad surveyundersökning att forskaren mäter upp förhållanden som hon/han 
på förhand bestämt sig för att undersöka. Resultatet redovisas i form av tabeller och diagram 
där det framgår hur de undersökta enheterna fördelar sig på de olika egenskaperna (ibid).  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) anser att fallstudier, även kallade praktikfall eller cases, 
innebär att forskare undersöker ett fåtal objekt i en mängd aspekter. Författarna menar att 
forskaren väljer till exempel ett företag och gör en undersökning mer på djupet. Lekvall & 
Wahlbin (1987) anser att surveymetoden är vanligt förekommande för undersökningar som 
syftar till beskrivande informationsnivå. Den förklaring forskaren eftersträvar går mer på 
bredden och har fokus på hur olika förhållanden är fördelade bland dem som undersöks vid en 
speciell tidpunkt. För att denna beskrivning på bredden ska bli intressant måste ett någorlunda 
stort antal enheter bli undersökta (ibid). Eftersom vi ville göra en jämförelse mellan företag 
som frivilligt upprättar en miljöredovisning och tillståndspliktiga företag och valde att 
undersöka två företag, därför passande en fallstudie vår undersökning bäst. Hade vi valt en 
surveyundersökning hade det inneburit att vi undersökt fler företag och ställt färre djupgående 
frågor, vilket inte hade stämt överens med vårt syfte. 

3.2.1 Deduktiv och induktiv 
Jacobsen (2002) menar att det är oenigheter vad gäller vilken strategi som är bäst 
anpassningsbar för att få grepp om verkligheten. De strategier som existerar är deduktiv och 
induktiv. Deduktiv, från teori till empiri, innebär att forskare skaffar kunskap om hur världen 
ser ut för att sedan gå ut och samla in empiri. Detta för att se om förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten. Författaren menar att förväntningarna bygger på tidigare empiriska 
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observationer och teorier. Induktiv ansats är tvärtom, från empiri till teori. Författaren menar 
att forskaren utgår från verkligheten utan förväntningar och samlar in intressant information. 
Med utgångspunkt i denna information formuleras sedan teorierna. Idén med denna ansats är 
att ingenting ska begränsa forskaren i den information han/hon erhåller (ibid). Eftersom vi 
utgick från teorier för att se ifall de överensstämmer med verkligheten, var vårt angreppssätt 
deduktivt. 

3.2.2 Kvalitativ och kvantitativ 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) anges kvantitativ ansats i siffror medan kvalitativ 
ansats anges i ord. De menar att syftet med en kvantitativ ansats är bestämda egenskaper som 
genomförs vanligtvis genom enkäter, medan kvalitativ ansats har förståelse som betydelse. 
Exempel som författarna ger på kvantitativ ansats är att undersöka genus och inkomst via 
enkäter, arkiv eller intervjuer. Resultatet sammanställs i tabeller, grafer eller diagram och 
analyseras genom att forskaren kollar på genomsnittsmått, variation och samband. Kvalitativ 
ansats å andra sidan menar de undersöker exempelvis beslut och värderingar genom intervjuer 
eller observationer (ibid).  
 
Jacobsen (2002) menar att kvantitativa metoder bygger på att forskaren grupperar 
informationen innan den samlas in samt att frågorna har fasta svarsalternativ och är givna. 
Detta menar han lägger stora begränsningar på informationen som samlas in. Fortsättningsvis 
menar han att kvalitativa metoder är en mer öppen metod för ny information, eftersom det kan 
komma fram händelser som är överraskande och oväntade (ibid). Vi har valt att arbeta med 
kvalitativ ansats eftersom vi använder oss av fallstudie som undersökningsmetod. Vår 
insamlade data presenteras i ord och inte i siffror vilket även överensstämmer med kvalitativ 
ansats. Detta sammantaget menar vi att kvantitativ ansats inte var en aktuell metod för vår 
undersökning.  

3.2.3 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) finns det tre olika metodsynsätt inom företagsekonomi; 
analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt. Det analytiska synsättet menar författarna 
är av en summativ karaktär, det vill säga att när forskare har lärt känna någons helhets olika 
delar, kan dessa sammanfattas och det resulterar i en helhet. De menar att det viktiga i denna 
princip är att de enskilda delarna är de bästa möjliga och att de tillsammans utgör den bästa 
helheten. Systemsättet å andra sidan menar författarna att helheten avviker från summan av 
delarna. Detta medför alltså att relationen mellan helhetens delar blir mer väsentliga då dessa 
ger synergi. Detta betyder att relationen mellan delarna och helheten är viktigare än de enskilt 
bästa delarna som i det analytiska synsättet. Författarna menar att systemsynsättet förtydligar 
delarna utifrån helhetens egenskaper. Det tredje synsättet, aktörsynsättet, menar de kan 
förklaras genom att helheten beskrivs utifrån de olika delarnas egenskaper. Aktörsynsättet är 
intresserat av att förstå sociala enheter genom de enskilda aktörerna, alltså att genom ett 
aktörssynsätt söker forskarna förståelse för ett sammanhang genom olika aktörers synvinklar. 
Författarna anser även att det som kännetecknar en fallstudie är att betoningen ligger på 
aktörsrollen. Eftersom vi ansåg att respondenterna på respektive företag som har ansvaret för 
miljöredovisningen lämpade sig bäst för vårt syfte stämde vår situation överens med 
aktörsynsättet. Med hjälp av respondenternas synpunkter kunde vi skapa oss en helhetsbild av 
problemen med miljöredovisningen som beskrivs i denna uppsats.  
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3.3 Litteraturstudie 
För att förbättra vår kunskapsnivå och för att identifiera relevant litteratur inom det valda 
ämnesområdet har vi genomfört en litteratursökning. Vi har sökt denna litteratur på 
biblioteket vid Luleå tekniska universitet. De databaser som vi har använt oss av är Lucia, 
Emerald Insight, Sciencedirect, Affärsdata och Business Source Elite. Exempel på sökord 
som användes var: miljöredovisning, förväntningsgap, environmental, reporting, accounting, 
expectationsgap, miljöekonomi och hållbarhetsredovisning. Vi har även använt kombinationer 
av sökorden för att få ett mer specifikt sökresultat. När vi sökte artiklar fann vi att Emerald 
Insight var den tidskrift som gav mest relevant träfflista. Litteratursökningen i databasen 
Lucia, gav oss en träfflista innehållande böcker och uppsatser, som vi sedan fick revidera för 
att litteraturen skulle bli relevant för vår rapport.  

3.4 Empiriinsamlingsmetod 
Wigblad (1997) menar att fallstudier oftast innebär studier där forskare använder sig av 
intervjuer för att erhålla en dialog mellan forskare och människor för att få betydelsefull 
information. Författaren menar att intervjuer och dialoger är viktiga tekniker för att få fram 
motiv till olika beteenden och för att få förståelse om det som sker (ibid). Jacobsen (2002) 
menar att den öppna intervjun lämpar sig när relativt få enheter undersöks samt när forskaren 
är intresserad av vad den enskilda individen säger. Intervjuer var lämpligast i vår 
undersökning eftersom vi har valt att analysera två stycken undersökningsenheter, vilket kan 
anses vara relativt få enheter och vi var intresserade av vad de enskilda respondenterna hade 
att säga. Detta eftersom dessa personer arbetar med miljöredovisning och har alltså den 
kunskapen som vi var intresserade av.  
 
Vi skapade intervjuguiden (Bilaga C, D och E) utifrån vår teori, som i sin tur utgår från vår 
problemdiskussion och vårt syfte. Detta eftersom vi skulle kunna analysera empirin med hjälp 
av teorin samt kunna dra relevanta slutsatser. Vi utformade två olika intervjuguider, en till det 
företag som frivilligt miljöredovisar och en till det företag som är tillståndspliktigt och går 
utöver lagens krav. Detta var för att anpassa våra frågor till respektive företag. Vi vill påpeka 
att frågorna inte skiljde sig markant åt, utan det var vissa ordval som anpassades till 
respektive företag. Båda företagen hade alltså samma grundfrågeställningar Respondenterna 
fick ta del av intervjuguiden innan våra intervjuer, för att respondenterna kunde förbereda sig 
på frågorna. Vi gjorde detta för att på så sätt förhoppningsvis få mer utförliga svar från 
intervjupersonerna.  
 
Vi intervjuade SCA den 13 december klockan 14.30 – 15.20 och KPA pension den 14 
december klockan 10.30 – 11.30. Intervjuerna utfördes per telefon, eftersom respondenterna 
endast var anträffbara i Stockholm. Båda intervjuerna spelades in på band för att vi ville få 
med allt som respondenterna sade ordagrant, men vi antecknade även det vi ansåg var det 
mest väsentliga för att inte gå miste om relevant information ifall tekniska problem skulle 
uppstå. Respondenterna blev informerade om att vi skulle spela in intervjuerna och kunde 
avstå inspelning om de inte skulle känna sig bekväma med detta. Vi gav även respondenterna 
möjligheten att vara anonyma, men ingen av dem kände ett behov av detta. När intervjuerna 
var färdiga började vi med att sammanställa intervjuerna och skriva empirin.  
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3.5 Metodproblem 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) definierar validitet som förmågan att mäta det som 
forskaren avser att mäta och författarna menar att validitet är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument. Vår intervjuguide utformades utifrån vår teori för att säkerställa att rätt frågor 
ställdes under intervjuerna, vilket ökade validiteten. 
  
Jacobsen (2002) menar att personer har lättare att tala om känsliga ämnen när intervjun sker 
ansikte mot ansikte än i en telefonintervju. Anledningen är troligen att det är enklare att få 
personlig kontakt mellan intervjuare och respondent när de fysiskt sitter mitt emot varandra än 
vid en telefonintervju. Detta leder till att det är lättare att utföra ett givande och öppet samtal 
vid besöksintervjuer än över telefon, speciellt när undersökningen innehåller många öppna 
frågor (ibid). Vi är medvetna om att personliga intervjuer kan ha resulterat i mer givande svar 
från respondenterna. Vi upplevde dock inte att detta var ett problem, eftersom båda 
respondenterna gav intrycket av att vara professionella och vi fick uppfattningen att de 
verkade vara vana vid att ge intervjuer per telefon. Trots att vi genomförde telefonintervjuer 
anser vi att svaren var öppna och utförliga, som kan ha berott på att vi upplevde en personlig 
kontakt med båda respondenterna. För att öka validiteten och för att respondenterna skulle 
känna sig bekväma fick de själva bestämma tidpunkt för telefonintervjuerna och de befann sig 
i sin arbetsmiljö.   
 
Intervjuaren förlorar enligt Jacobsen (2002) möjligheten att observera hur respondenten 
uppträder vid en telefonintervju eftersom forskaren inte ser respondenten. Forskaren har alltså 
svårt att se hur respondenten reagerar vid vissa frågor, till exempel ifall respondenten inte vill 
tala mer om ett ämne. När vi frågade ifall respondenterna ville vara anonyma och om vi fick 
banda samtalet påpekade båda respondenterna att de inte hade något att dölja.  Som vi tidigare 
nämnt anser vi att vi fick omfattande och öppna svar på alla frågor vi ställde till 
respondenterna. Med detta menar vi att vi inte märkte av någon negativ reaktion från 
respondenterna och vi tolkar detta som att det inte fanns någon fråga som respondenterna 
ansåg vara känslig. Vid en personlig intervju hade dock eventuella reaktioner kunnat 
uppmärksammas i större utsträckning. 
 
Intervjuarens fysiska närvaro kan enligt Jacobsen (2002) medverka till att respondenten 
uppträder mer onormalt, vilket kallas intervjuareffekten. Detta eftersom respondenten kan 
observera intervjuaren, som exempelvis kan innebära att respondenten lägger märke till 
intervjuarens kroppsspråk, ansiktsuttryck etcetera (ibid). Arbnor & Bjerke (1994) benämner 
intervjuareffekten som intervjuarens påverkan på respondenten. Telefonintervjun är enligt 
Jacobsen (2002) en tämligen anonym intervjuform, vilket kan minska intervjuareffekten. 
Eftersom vi skickade intervjuguiden till respondenterna innan intervjuerna, fick 
respondenterna möjlighet att tänka igenom svaren utan vår påverkan, vilket ökade validiteten. 
Detta kan dock innebära att respondenterna gav konstruerade svar, men vi anser att detta inte 
påverkade validiteten eftersom vi anser att svaren från respondenterna var öppna och 
utförliga. 
 
Ett annat krav som ställs på mätinstrumentet är att det ska ge tillförlitliga och stabila utslag, 
som kallas reliabilitet. Hög reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma ifall andra forskare 
skulle upprepa försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat urval (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2006). Arbnor & Bjerke (1994) menar dock att i samband med aktörsynsättet är 
avsaknaden på reliabilitet inte en brist, utan hellre ett bevis på att aktörsynsättets 
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grundläggande föreställningar är relevanta. Vid aktörsstudier talar författarna istället om 
studiens tillförlitlighet (ibid). För att öka tillförlitligheten i vår studie valde vi att spela in 
intervjuerna på band. På så sätt kunde vi gå tillbaka och lyssna när vi kände att det behövdes. 
Vi är medvetna om att respondenter kan reagera negativt på att bli inspelade på band. Vi 
frågande därför respondenterna ifall de godkände att vi spelade in intervjuerna och båda 
respondenterna ansåg att detta inte var ett problem för dem. 
 
Vi valde att intervjua de personer på respektive företag som vi ansåg har mest kunskap och 
insikt i företagets miljöredovisning och miljöarbete för att på så sätt försäkra att 
respondenterna besitter de kunskap som krävs och är intresserade av frågorna som ställdes.  
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4. Empiri 
Detta kapitel behandlar sammanställningen av respondenternas svar på intervjuguiden 
(Bilaga C och D). Vi kommer att presentera våra respondenter SCA och KPA pension var för 
sig för att få en bättre överblick vad de respektive företagen svarade. Rubriksättningen följer 
samma struktur som Bilaga E för att läsaren ska erhålla en bättre koppling mellan frågorna 
och teorin och för att se vilka frågor som ställdes under respektive rubrik.  

4.1 SCA 
SCA är ett globalt konsumtionsvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och 
marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar och 
skogsindustriprodukter. Företaget hade år 2005 en omsättning på 96 385 Mkr och finns i 
Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien och företaget är tillståndspliktigt enligt 
miljöbalken.  

4.1.1 Respondenten  
Vi intervjuade Patrik Isaksson som är Director Environmental Affairs, vilket innebär att han 
ansvarar för SCA:s miljörapport samt miljö- och hållbarhetsredovisning. Isaksson arbetar 
mycket i nätverk, till exempel avfallsnätverk och kemikalienätverk, med olika bolag. Han har 
även ansvaret för uppbyggnaden av rapporteringssystemet på SCA som heter resource 
management system, där företaget årligen rapporterar sin resursanvändning. 
Resursanvändningen kan exempelvis vara bränsle, el, råmaterial, transporter, utsläpp till 
vatten och luft samt fasta avfall. Rapporteringssystemet består av två delar, en extern del som 
innebär hur företaget bäst ska kommunicera vad de gör, och en intern del som berör 
teknikfrågor. Isaksson har även hand om kommunikationsfrågor, upprättande av 
miljörapporten, möta investerare, en rad interna informationsarbeten och även tunga projekt 
inom områden där teknikfrågor är viktiga. Det kan även handla om att tidigt identifiera 
förväntad lagstiftning i Europa, så kallad EU direktiv och hur dessa påverkar SCA. Om 
företaget är ute i god tid kan bolaget förbereda sig för de direktiv som kan komma och hur 
dessa ska implementeras i de olika EU länderna som är huvudmarknaden. 
 

”Om företaget är ute i god tid kan bolaget förbereda sig” 
 
De två senaste åren har Isaksson varit ansvarig för produktionen av miljö- och 
hållbarhetsredovisningen, men eftersom rapporten innehåller mer och mer social information 
anser han att det är bättre ifall informationsavdelningen har det övergripandet ansvaret. 
Isaksson påpekar att när det var en ren miljörapport var det naturligt att ansvaret låg på 
miljöavdelningen, men sedan i början av året har informationsavdelningen det ansvaret. 
Isaksson fungerar numera som en input och granskare utav skrifter. Isaksson berättar att han 
inte hade någon erfarenhet inom miljöområdet innan han började på SCA, utan har skaffat 
kunskapen under den tid han arbetat på företaget. 

4.1.2 Allmänt om miljöredovisning 
SCA upprättar årligen en miljöredovisning och Isaksson klargör att det är SCA:s miljö- och 
hållbarhetsredovisning som går utöver lagens krav. Flera av SCA:s pappersbruk är 
certifierade enligt ISO 14001 eller registrerade enligt EMAS. SCA är EMAS registrerade i 
vissa bruk och 95 % av SCA:s bruk i Europa är ISO 14001 certifierade. Enlig Isaksson är det 
många grupper i samhället som är intresserade av företagets miljöarbete. Personalen på SCA 
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är underrättade om miljömålen och Isaksson påpekar att personalen är en av de tre viktigaste 
intressenterna. SCA har ett miljöråd som består av 15 personer där personalen finns 
representerad, men är alltså inte fysiskt representerade när miljömålen sätts. 

4.1.3 Motiv 
SCA började miljöredovisa i slutet av 90 – talet eftersom en av de miljöfonder som finns i 
Robur miljöfond hade fyra skogsbolag i sin portfölj. Robur bestämde sig för att ta bort ett av 
bolagen och det blev SCA, på grund av att de inte upprättade någon miljöredovisning utöver 
lagens krav. Detta blossade upp tämligen stort i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, som 
ledde till kritik mot företaget eftersom de inte upprättade en miljöredovisning. SCA hade 
därför ett internt möte där de konstaterade att bolaget gjorde ett bra miljöarbete, men var 
dåliga på att visa det för intressenterna och bestämde sig för att börja med miljöredovisning 
som går utöver lagens krav.  
 

”Detta blossade upp tämligen stort” 
 
Isaksson anser att det finns många fördelar med att redovisa utöver vad lagen kräver, den 
största fördelen är att kunna berätta för intressenterna vad företaget gör bra. En annan fördel 
är att företaget får ett mycket större erkännande för det arbete som de gör idag än tidigare. 
SCA kan även genom att samla bolaget kring viktiga aktiviteter, såsom att driva frågor internt 
eftersom personalen är en stor målgrupp, redovisa detta i miljöredovisningen. Idag finns det 
460 hållbarhetsfonder i Europa och dessa investerar i bolag som sköter sig bra på 
miljöområdet och det kan SCA visa genom miljöredovisningen. Isaksson menar att detta 
innebär taktiskt viktiga investeringar i SCA eftersom det leder till att hållbarhetsanalytikerna 
köper SCA:s aktie. SCA:s intressenter till miljöredovisning är personal, kunder och 
hållbarhetsfondsanalytiker.  
 
SCA:s miljömål följs upp genom interna redovisningssystem, där mer än 130-140 stycken 
enheter i SCA varje år rapporterar till huvudkontoret via ett speciellt utarbetat system. Där 
rapporterar enheterna hur mycket resurser de använder och vad deras utsläpp är. Det finns 
även 300 enheter som ännu inte ingår i systemet på grund av att de är för små. Det kan 
tilläggas att dessa 300 enheter tillsammans inte ens är lika stor som en enhet som rapporterar i 
nuläget. Isaksson berättar att SCA även redovisar dessa miljömål för intressenterna i 
miljöredovisning. 

 
Isaksson förklarar att SCA oftast uppfyller miljömålen, men lyckas inte varje år. Isaksson 
nämner att till exempel tre av de senaste fem åren har de uppfyllt utsläppsmålen. Ett tidigare 
mål var att reducera avfall till deponi och där har SCA lyckats så pass bra att de har tagit bort 
det miljömålet, eftersom företaget anser att det inte går att göra något mer. Ytterligare ett 
miljömål som inte redovisas i det här systemet är säkerställandet att inga vedvaror kommer 
från kontroversiella skogar, där företaget inte har en korrekt skötsel från ett miljö- och socialt 
perspektiv.  
 

”SCA uppfyller oftast miljömålen, men lyckas inte varje år” 
 
SCA använder sig av sig av intern benchmarking, men endast till de personer som är berörda 
av miljöfrågorna i företaget. Isaksson menar att de personer som inte är berörda av dessa 
frågor mycket väl vet hur de kan kontrollera hur de ligger till och hur de bidrar till de 
koncerngemensamma målen. 
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4.1.4 Förväntningsgap 
Enligt Isaksson är det helt och hållet SCA som styr innehållet i miljöredovisningen som går 
utöver lagens krav, men SCA påverkas naturligtvis av diskussioner och frågor av investerare 
på dessa områden och även av den allmänna debatten i samhället. Även frågor från studenter 
och journalister påverkar företaget och eftersom alla personer på SCA som arbetar med miljö 
har olika nätverk, organisationer och kontakter utanför bolaget, blir det naturligtvis en input, 
men strategin och innehållet läggs upp helt och hållet av SCA. 

 
”Det är helt och hållet SCA som styr innehållet i miljöredovisningen” 

 
Det finns ingen årlig formell kanal dit intressenterna kan vända sig för att kunna kommentera 
miljöredovisningen. Intressenterna kan dock kontakta Isaksson eller någon annan som arbetar 
med miljöredovisningen i händelse av att de vill lämna synpunkter. Isaksson berättar att SCA 
har presenterat en miljöredovisning sedan 1999 som går ut årligen i 50 000 exemplar.  
 
SCA anser att de uppfyller intressenternas behov gällande miljöredovisningen samt att 
innehållet i miljöredovisningen är intressant och relevant för intressenterna. Isaksson anser att 
layouten i miljöredovisningen är lättillgänglig, tydlig och lättförstådd för intressenterna och 
företaget har gjort en hel del förändringar i år för att miljöredovisningen ska bli mer 
lättillgänglig och lättare att förstå. SCA vann i slutet av november ett pris av FAR, 
tillsammans med SAS och Scania, för Sveriges bästa miljö- och sociala rapport (Bilaga F). 
Därmed får SCA även representera Sverige i en kommande tävling i Europa. Isaksson 
förklarar att SCA vann eftersom företaget har så pass mycket miljödata samt för att denna 
redovisning är kontrollerad av en oberoende part, som är en revisor på Deloitte. Detta ger en 
trovärdighets- och kvalitetsstämpel på rapporten, men gör även att informationen blir svår att 
läsa och inte så enkel att förstå.  Isaksson anser att det alltid är en avvägning mellan att vara 
lättillgänglig och lättläst, men även innehålla relevant information.   
 

”Företaget har gjort en hel del förändringar i år” 
 
Isaksson anser att det inte existerar ett förväntningsgap mellan SCA och företagets 
intressenter gällande miljöredovisningen. De två senaste åren har SCA frågat företagets 
viktigaste intressenter hur de upplever miljöredovisningen och vad intressenterna vill ha mer 
respektive mindre av. Det är dock inte någon speciell fråga som intressenterna har legat på 
med år efter år och velat ha med i rapporten och inte fått med. SCA anser att de ligger relativt 
nära vad de flesta grupper förväntar sig av miljöredovisningen.  

4.2 KPA Pension 
KPA pension startades år 1922 och har 45 miljarder kronor placerade i pensionsfonder. När 
företaget startades var det enbart en servicebyrå åt kommuner och landsting och hanterade 
deras pensionsfrågor. Företaget blev KPA pension när pensionsfonder uppstod för fem – sex 
år sedan, på grund av att pensionssystemet förändrades. Det var när företaget började hantera 
pensionsfonder som de började arbeta med miljö och etik frågor. KPA pension frågade sig vid 
denna tidpunkt hur de skulle placera pengarna, men även hur de skulle skilja sig från 
konkurrenterna. År 1998 växte idén fram att företaget skulle leva som de lär och de bestämde 
sig för att miljöcertifiera företaget enligt ISO 14001. På denna väg fick miljöfrågorna en 
framträdande roll hos KPA pension.  
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”KPA pension frågade sig vid denna tidpunkt hur de skulle placera pengarna” 
  
Redan på 90 – talet var KPA pension medvetna om att det skulle bli ett nytt pensionssystem 
och företaget trodde inte att KPA pension som servicebyrå skulle finnas kvar, utan att det så 
småningom skulle avvecklas i den takten att existerande pensionärskunder skulle gå bort. 
Företaget trodde att det nya pensionssystemet skulle bli så pass enkelt att KPA pension inte 
skulle behövas. Företaget antog att en datamodul skulle upprättas som skulle hantera 
lönesystemen hos kommunerna och landsting, i verkligheten blev det precis tvärtom. Det nya 
pensionssystemet ledde till att KPA pension fick allt fler kunder och företaget hade till och 
med fler kunder än innan. Samtidigt som detta skedde hade företaget även felprognostiserat 
antalet anställda på kapitalförvaltningssidan, de antog att de anställda som friställdes på 
servicesidan skulle arbeta med kapitalförvaltning. Detta stämde inte alls eftersom det inte går 
åt mer personal eller resurser för att köpa 10 000 aktier än 1 000 aktier. På KPA pension 
arbetar det totalt 360 människor, varav 340 arbetar med servicebyråbiten medan resterande 20 
arbetar med pensionsfonderna. KPA pension är inte ett tillståndspliktigt företag och upprättar 
alltså en frivillig miljöredovisning. 

4.2.1 Respondenten på KPA Pension 
Vår respondent på KPA pension heter Rolf Wikander. Wikander har en Politices magister 
examen och hade ingen erfarenhet av miljö före han började arbeta på KPA pension, utan har 
förvärvat kunskap under resans gång. Wikander berättar även att han har ett genuint 
miljöintresse. Wikander är miljöchef på KPA pension och det innebär organisatoriskt att han 
sitter med i VD staben och VD:n är hans närmaste chef. I rollen som miljöchef ingår det att 
han ska förvalta certifikatet och är även ledningens representant vid certifikatets förvaltning. 
När det gäller upprättandet av den frivilliga miljöredovisningen gör Wikander den helt själv 
under en tvåveckorsperiod. När företaget började med miljöfrågor byggde Wikander hela 
miljöledningssystemet utifrån att miljöverksamheten skulle vara integrerad i hela 
verksamheten. Respondenten är alltså den enda av de 360 anställda som arbetar på KPA 
pension som arbetar med miljöfrågar, men Wikander ser till att de övriga anställda har 
rapporteringskanaler till honom.  

4.2.2 Allmänt om miljöredovisning 
KPA pension upprättar sin frivilliga miljöredovisning varje år och är som nämndes tidigare 
ISO 14001 certifierade. Wikander tar fram ett dokument som heter ”KPA:s lilla gröna” som 
skickas ut till alla anställda. Innehållet i detta dokument är dels miljömål, miljöpolicy och på 
baksidan står koldioxidbalansen, som berättar hur de anställda ska bete sig när de reser och 
hur upphandlingar går till. Det är även denna kanal som förser Wikander med information när 
han ska ta fram miljöredovisningen. Det är alltså genom denna bok som personalen blir 
underättade om till exempel de miljömål och miljöpolicys som företaget ställt upp för det 
kommande året. Wikander berättar att ett av KPA pensions miljömål är företagets ”50 mila 
regel”, som innebär att personalen ska så långt det är möjligt åka tåg eller buss om de ska 
färdas under 50 mil. Ska personalen däremot resa över 50 mil är flyg tillåtet. Wikander 
poängterar däremot att affärerna ibland kan kräva flera besök under en dag och då är det 
tillåtet att köra bil eftersom de även måste ta hand om affärsverksamheten som ska gå runt, 
men ”50 mila regeln” är alltid grunden i företagets resande.  

 
”Wikander tar fram ett dokument som heter KPA:s lilla gröna” 
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På frågan vilket sätt personal, ledning och styrelse medverkar i företagets miljömål svarar 
Wikander att det är han som tar fram underlaget och lägger fram det för VD:n. Eftersom 
företaget har varit ISO 14001 certifierade i åtta år menar Wikander att de har ”kramat” ur det 
mesta ur i KPA pensions verksamhet. Respondenten menar att under de första åren KPA 
pension var certifierade hade företaget ett miljöråd där alla nyckelpersoner från KPA pension 
fanns representerade. Där presenterade Wikander målen för de kommande åren i samråd med 
dessa nyckelpersoner som bestod av de anställda som reser, de som har hand om inköpen, de 
anställda på fastighetsförvaltningen och så vidare. Huvudmålet idag är finansförvaltningen 
som är en indirekt miljöaspekt som Wikander arbetar med.  

4.2.3 Motiv 
Wikander berättade att företaget började miljöredovisa vid tillblivelsen av 
pensionsfondsparandet eftersom de ville visa att företaget är bra på miljöfrågor. Företaget 
ville även ha kriterier som de kunde marknadsföra för att kunderna skulle placera sina pengar 
hos KPA pension. Wikander tycker att fördelarna med att miljöredovisa är många, men den 
största fördelen är tydligheten. Med detta menar respondenten att KPA pension visar att de 
lever som de lär. Däremot tror inte Wikander att det hade varit någon skillnad för kunden om 
KPA pension inte hade varit certifierade, eftersom certifikatet i sig inte gör någon skillnad, 
men att det gör skillnad för de intressenter som förstår sig på vad certifikat innebär. Han 
menar att de som inte vet vad certifikatet innebär letar efter annan information, som till 
exempel att de är koldioxidneutrala.  
 

”De ville visa att företaget är bra på miljöfrågor” 
 
Wikander arbetade under år 1999 till år 2000 mycket med intressentdialoger och kom då fram 
till att KPA pensions nyckelintressenter är kunderna, personalen, leverantörerna, ägarna och 
fackförbunden. Vid denna tidpunkt hade Wikander ingående intressentdialoger med dessa 
intressenter och syftet var att arbete igenom intressentdialogbiten för att få reda på ifall 
företaget var bra eller inte gällande miljöredovisningen. Han menar att företaget vid denna 
tidpunkt fick en klar bild över vad intressenterna ansåg om KPA pension.  
 
Varje kvartal följer KPA pension upp miljömålen och företaget presenterar miljömålen via 
företagets hemsida. Företaget redovisar även dessa mål på deras interna nät och till styrelsen. 
På frågan om företaget har uppfyllt miljömålen svarar Wikander att målen uppnås gång på 
gång. Respondenten menar att företaget arbetar igenom målen ordentligt och eftersom KPA 
pension har arbetat länge med dessa frågor känner de till förutsättningarna väldigt bra. 
Wikander berättar att företaget hela tiden höjer ribban, men respondenten menar att de till slut 
kommer till en nivå där de inte kan komma längre.  
 
Wikander berättar även att det gjordes en miljöutredning år 1997 där KPA pension fastställde 
företagets åtta olika områden med miljöpåverkan. Företaget kom fram till att fyra av dessa 
områden inte hade speciellt stor miljöpåverkan, därför upprättade företaget endast rutiner på 
dessa områden för att dessa skulle ligga kvar på samma nivå. Företaget kom däremot fram till 
att de fyra resterande områdena hade en stor miljöpåverkan och där upprättades korta mål, 
årsmål, fem årsmål samt handlingsplaner. Fortsättningsvis menar Wikander att företaget har 
gjort allt de kan när det gäller resor och att de inte kan minska mer på detta område. Företaget 
arbetar nu med att byta ut bilarna till miljöbilar och i dagens läge är 70 % miljöbilar av totalt 
35 stycken bilar. Wikander menar att idag handlar det mer om detaljerna, företaget har även 
gjort allt de kan när det gäller energiförbrukningen av fastigheter. Det som återstår är 
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kapitalförvaltningssidan, där KPA pension hela tiden höjer ribban. Företaget redovisar även 
dessa mål i miljöredovisningen för att intressenterna kan se vad företaget har för miljömål 
samt hur dessa har uppfyllts.  
 

”Målen uppnås gång på gång” 
 
Wikander berättar att det har varit många diskussioner angående om företaget ska använda sig 
av intern benchmarking eller inte. KPA pension kom fram till att inte använda sig av denna 
metod, eftersom värdet av det inte står i proportion till insatt värde. Respondenten menar att 
företaget inte kan mäta de olika avdelningarna mot varandra, eftersom de har olika 
verksamheter med olika resandeförhållanden. Vissa avdelningar har region syd och vissa 
region norr vilket innebär olika längder på ressträckan. Däremot kom KPA pension fram till 
att det som skulle vara möjligt att använda sig av var pappersproduktionen, det vill säga att 
företaget skulle väga pappersförbrukningen från varje avdelning för att jämföra hur mycket 
papper som varje avdelning nyttjar. Wikander berättar att KPA pension inte använder sig av 
intern benchmarking eftersom det känns för konstlat, trots att det är möjligt.  

4.2.4 Förväntningsgap 
Wikander berättar att det till största del är han själv som styr innehållet i miljöredovisningen, 
men att han är öppen för andras åsikter. Detta innebär att innehållet i miljöredovisningen väljs 
till stor del utifrån Wikanders egna preferenser och respondenten avslöjar att om han hittar 
något som är bra i någon annans miljöredovisning brukar han ”stjäla” det. Även intressenterna 
kan ge sina kommentarer angående KPA pensions miljöredovisning och Wikander säger att 
om det är bra tar han med det direkt. Däremot är det väldigt sällan som någon intressent ringer 
och har åsikter gällande KPA pensions miljöredovisning. Han menar även att det är sällan 
KPA pension tittar på vad andra har gjort, utan att det är andra som tittar på vad de har gjort.  
 

”Innehållet i miljöredovisningen väljs till stor del utifrån Wikanders egna preferenser” 
 
Wikander tror definitivt att de uppfyller intressenternas behov gällande miljöredovisningen. 
Han påpekar även att det är en utmaning att formulera miljöredovisningen så att alla förstår 
den, men han tycker att den i dagsläget är begriplig för alla, men att detta är väldigt svårt att 
veta. Däremot anser han att KPA pensions innehåll i miljöredovisningen är intressant och 
relevant för intressenterna.   
 
Wikander menar att han tillhör den ”PM skrivande generationen” vilket medför att 
miljöredovisningen är influerad av hur ett tjänsteutlåtande ser ut. Däremot tycker Wikander 
att miljöredovisningen är gjord så långt som företaget kan göra den och att man alltid kan 
popularisera. Han drar parallell med att de skulle kunna göra en ”serietidningsvariant” för att 
layouten skulle vara tydlig och lättförstådd för alla intressenter, men att de då tappar 
seriositeten. Under de första åren de gjorde miljöredovisning lät de externa reklambyråer göra 
en version av KPA pensions miljöredovisning, men då såg den helt annorlunda ut eftersom 
den blev utformad som en reklambroschyr. Wikander menar att värdet för detta inte översteg 
kostnaden, för fem till sex år sedan började därför företaget själva att utforma 
miljöredovisningen.  
 

”Man kan alltid popularisera” 
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Wikander tror inte att det existerar ett förväntningsgap mellan KPA pension och deras 
intressenter gällande miljöredovisningen. Respondenten tror inte att det förväntas att KPA 
pension ska göra något annat än vad företaget faktiskt gör. Fortsättningsvis menar Wikander 
att om någon söker miljöredovisningen och vill veta hur KPA pension arbetar, får de fram allt 
de vill veta i miljöredovisningen. Skulle inte detta vara nog kan intressenterna alltid be om 
tabellbilagan där de får veta samma information, men ur ett historiskt perspektiv. Om det 
skulle existerade ett förväntningsgap, anser Wikander dessvärre att detta skulle bero på att de 
intressenter som förväntar sig informationen har ganska låg kunskap och det enklaste är att 
höja kunskapsnivån hos dessa intressenter.  
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5 Analys 
I detta kapitel jämförs uppsatsens empiri med teorin. Vi har analyserat respondenterna på 
respektive företags svar var för sig under var sin rubrik och jämför deras svar med teorin för 
att hitta eventuella skillnader och likheter. Allt material som har presenteras under teorin 
behöver nödvändigtvis inte ingå i analysen, då teoriavsnittets syfte var att skapa den 
förståelse som krävs för att undersöka verkligheten.  

5.1 SCA 
Nedan presenteras SCA:s svar på frågorna som vi har relaterat och kopplat till vår teori. 

5.1.1 Allmänt om miljöredovisning 
Eftersom företaget är tillståndspliktigt enligt miljöbalken är SCA skyldig att lämna in en 
miljörapport till tillståndsmyndigheten (Bergström m.fl. 2002). Företaget måste även i 
förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om företagets påverkan på den yttre miljön. SCA 
är både ISO 14001 certifierade och EMAS registrerade, vilket innebär att företaget följer de 
krav och riktlinjer som Jakobsson & Jakobsson (1998) tar upp.  
 
Ett ISO certifikat innebär att företag på ett standardiserat sätt arbetar konsekvent med 
varaktiga förbättringar på miljöområdet (Jakobsson & Jakobsson, 1998). Detta försöker SCA 
visa genom att företaget år efter år formulerar miljömål. Kweller (2003) förordar att företag 
som är EMAS registrerade bör utveckla miljömål för att kunna förse ledningen och 
intressenterna med information som lätt kan förstås samt kunna rapportera miljöprestationer. 
SCA:s miljömål följs upp genom interna redovisningssystem, där mer än 130 – 140 stycken 
enheter årligen rapporterar till huvudkontoret via ett speciellt utarbetat system. De redovisar 
även dessa miljömål i miljöredovisning, vilket innebär att intressenterna kan ta del utav 
målen. Isaksson berättar att SCA vanligen uppfyller miljömålen, men lyckas inte varje år. 
Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att huvudmålet med en ISO 14001 certifiering är att 
miljöarbetet ständigt ska förbättras samt minska företagets totala miljöbelastning, vilket är 
fallet med SCA trots att företaget inte alltid uppnår målen. 
 
Isaksson berättar att det är många intressenter i samhället som är intresserade av SCA:s 
miljöarbete. Detta kan bero på otaliga aspekter, men Bergström (2002) påpekar att 
miljöfrågorna har ökat i betydelse både för företaget och dess intressenter. Det ökade intresset 
menar Jakobsson & Jakobsson (1998) kommer i en önskan om en bättre miljö.  

5.1.2 Motiv 
Bergström m.fl. (2002) påstår att en anledning till att företag börjar miljöredovisar är 
påtryckningar från intressenter.  Detta överensstämmer med SCA, respondenten förklarar att 
anledningen till att företaget började med att miljöredovisa mer än vad lagen kräver var kritik 
från media, eftersom SCA vid tillfället inte miljöredovisade. Respondenten nämner även att 
hållbarhetsfonder i Europa investerar i bolag som sköter sig bra på miljöområdet, något som 
SCA kan visa genom sin miljöredovisning. Respondenten påstår att detta innebär taktiskt 
viktiga investeringar i SCA. Detta kan kopplas till det motiv som Jakobsson & Jacobsson 
(1998) beskriver, att företaget upprättar en miljöredovisning som är riktad mot finansiella 
målgrupper ger denna förhoppningsvis finansanalytiker tryggheten att investera i bolaget. 
Isaksson påpekar även att den taktiska fördelen som han ser med att redovisa mer än vad 
lagen kräver är att det leder till att företaget erhåller viktiga investeringar. Det är även viktigt 
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för SCA att vara konkurrenskraftiga och enligt Jakobsson & Jakobsson (1998) erhåller företag 
konkurrensfördelar genom att upprätta en miljöredovisning.  
 
Ovanstående två motiv kan även kopplas till det Beckman (refererad i Bergström m.fl. 2002) 
benämner nödmotivet. Detta innebär att om inte företaget miljöredovisar kan det leda till 
problem med finansiärer och negativ uppmärksamhet i media. Det var detta som gjorde att 
SCA började med att miljöredovisa mer än vad lagen kräver. Isaksson förklarar även att den 
största fördelen med att redovisa utöver vad lagen kräver är att kunna berätta till 
intressenterna vad företaget gör bra. Detta överensstämmer med Larssons (1997) resonemang, 
författaren menar att företag ska övertyga dess intressenter om att företagets miljöarbete 
bedrivs på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Detta bidrar till att företaget och dess produkter 
betraktas som lagliga och konkurrenskraftiga. Enligt Jakobsson & Jakobsson (1998) är detta 
viktigt eftersom företagskunder vill försäkra sig om att de produkter som de köper in inte 
kommer att försämra deras egen miljöprofil. Eftersom SCA både är företagskund och 
leverantör är detta speciellt viktigt för dem.  
 
Jakobsson & Jakobsson (1998) anser att öppenhet i miljöredovisningen skapar trovärdighet 
och för att företagen ska uppnå detta finns olika strategier. En strategi är att företag följer 
uppsatta miljömål för att på så sätt få en ökad erfarenhet som leder till ett mer effektivt 
miljöarbete (ibid). Isaksson förklarar att SCA följer upp sina miljömål och detta sker genom 
interna redovisningssystem. Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att intern benchmarking är 
ett medel för att uppnå ett mer effektivt miljöarbete. SCA använder sig av intern 
benchmarking till de personer som är berörda av miljöfrågorna i företaget. Detta innebär alltså 
att de berörda inom SCA blir kontinuerligt informerade om hur långt företaget har kommit 
mot uppsatta mål samt att dessa jämförs mellan de berörda avdelningarna. De berörda 
parterna blir alltså enligt teorin mer motiverade att arbeta hårdare för att uppnå målen på 
grund av tävlingsinstinkten. De parter som inte är berörda av benchmarking kan alltså vara 
mindre motiverade att arbeta med miljöfrågorna (ibid).  
 
Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att om företagen har en trovärdig och öppen 
miljöredovisning av måluppfyllelsen och produkters eller tjänsters miljöpåverkan, kan detta 
vara grunden för den önskade informationen för intressenterna. Detta innebär alltså att 
företagen inte ska dölja information även fast den är negativ för företaget. SCA uppfyller 
oftast deras miljömål, men har inte lyckats varje år. Exempelvis har de uppfyllt utsläppsmålen 
tre av de senaste fem åren, vilket intressenterna kan läsa i företagets miljöredovisning. De har 
även tagit bort ett miljömål eftersom de har uppfyllt detta gång på gång. Ett miljömål som 
företaget ställt upp är att säkerhetsställa att leverantörerna av vedvarorna har en korrekt 
skötsel från ett miljö- och socialt perspektiv. Vi menar att detta betyder att SCA skapar tilltro 
och förtroende hos kunderna, vilket Jakobsson & Jakobsson (1998) anser är ett motiv till 
miljöredovisningen. Detta genom att visa kunderna att företagets leverantörer har en korrekt 
skötsel ur ett miljöperspektiv. 

5.1.3 Förväntningsgap 
Isaksson anser att det inte existerar ett förväntningsgap mellan SCA och företagets 
intressenter gällande miljöredovisningen. SCA har frågat intressenterna vad de vill ha mer 
respektive mindre av i miljöredovisningen. Det är dock inte någon speciell fråga som 
intressenterna har legat på med år efter år och velat ha med i rapporten och inte fått med. SCA 
anser att de ligger relativt nära vad de flesta grupper förväntar sig av miljöredovisningen. 
Isaksson nämner att om intressenterna har synpunkter kan de vända sig till honom eller någon 
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annan kollega som arbetar med miljöredovisningen, men att det inte finns någon formell kanal 
dit intressenterna kan komma med synpunkter.  
 
Enligt Isaksson är det helt och hållet SCA som styr innehållet i miljöredovisningen, men SCA 
påverkas definitivt av de diskussioner och frågor som är aktuella i samhället. Även frågor från 
studenter, journalister, investerare och inputen de erhåller från personalen påverkar företaget. 
Isaksson nämner inte i vilken utsträckning de blir påverkade från allmänheten och 
intressenterna, men vi tolkar detta som att det är utifrån SCA:s preferenser miljöredovisningen 
skapas i slutändan. Eftersom det alltså blir utifrån några få personers preferenser 
miljöredovisningen upprättas kan det föreligga ett förväntningsgap gentemot intressenterna. 
 
KampRoelands (refererad i Larsson, 1997) menar att ett kommunikativt förväntningsgap 
existerar på grund av skillnader gällande uppfattningar angående granskningens form och 
innehåll. SCA har i år gjort en del förändringar för att miljöredovisningen ska bli lättare att 
förstå. SCA anser att innehållet i miljöredovisningen är intressant och relevant för 
intressenterna och att layouten är lättillgänglig, tydlig och lättförstådd. Detta tolkar vi som att 
ett kommunikativt förväntningsgap kan ha existerat, eftersom företaget ansåg att det var 
nödvändigt med ändringar i miljöredovisningen. Det faktum att SCA har en oberoende part 
som kontrollerar miljöredovisningen gör enligt Isaksson rapporten svår att läsa och inte enkel 
att förstå (ibid).  
 
Förväntningsgapet kan enligt Koh & Woo (1998) reduceras genom att ändra formuleringen 
och ordvalet i rapporterna. Detta kan kopplas till det KampRoelands (refererad i Larsson, 
1999) benämner kommunikativt förväntningsgap. Denna typ av förväntningsgap kan minskas 
genom ändring av formulering och ordval i miljöredovisningen. Isaksson menar indirekt att 
SCA försöker minska det kommunikativa förväntningsgapet genom att företaget ändrar 
formuleringen och ordvalet i miljöredovisningen. 

5.2 KPA pension 
Nedanför presenteras respondenten på KPA pensions svar från empirin som vi kopplat och 
relaterat till vår teoridel. 

5.2.1 Allmänt om miljöredovisning 
KPA pension är ISO 14001 certifierade vilket innebär att företaget har anpassat sin 
miljöredovisning till denna miljöstandard. Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att denna 
ISO certifiering innebär att företaget arbetar på ett konsekvent sätt med varaktiga förbättringar 
inom miljöfrågor.  
 
Vår respondent Rolf Wikander är miljöchef på KPA pension och berättar att han har ett 
genuint intresse för miljö. Wikander arbetar enbart med miljöfrågor på KPA pension och är 
även den enda på företaget som arbetar med dessa frågor. Detta kan jämföras med Beckmans 
nöjemotiv som innebär att det privata miljöintresset påverkar företaget, alltså att de 
värderingar Wikander har hemmavid påverkar KPA pension på det sättet att han blir mer 
motiverad att ta sig an miljöfrågorna (Bergström m.fl. 2002).  
För att erhålla ISO 14001 certifiering måste företagen dels upprätta en miljöpolicy samt en 
handlingsplan som gör det möjligt att uppnå miljöpolicyn. Därefter ska företaget samordna 
system och resurser för att erhålla ett effektivt uppfyllande och införande av miljömål och 
miljöpolicy (Jakobsson & Jakobsson 1998). För att uppnå detta upprättar KPA pension bland 
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annat en miljöredovisning varje år och tar även fram ett dokument som heter ”KPA:s lilla 
gröna” som skickas ut till alla anställda. Denna innehåller dels miljömål, miljöpolicy och på 
baksidan står koldioxidbalansen som berättar hur de anställda ska bete sig när de reser och hur 
upphandlingar går till. Det är även denna kanal som förser Wikander med information när han 
ska upprätta miljöredovisningen.  

5.2.2 Motiv 
KPA pension började miljöredovisa när företaget började hantera pensionsfonder. De ställde 
sig frågan hur de skulle placera pengarna, men även hur de skulle skilja sig från 
konkurrenterna. Detta kan kopplas ihop med vad Bergström m.fl. (2002) menar, det vill säga 
att miljöfrågor har blivit en viktig aspekt för företagen att ta hänsyn till och det är en 
strategisk satsning inifrån företaget. 
 
KPA pension vill leva som de lär, vilket Wikander även anser är den största fördelen med 
miljöredovisning och bestämde sig därför att certifiera företaget enligt ISO 14001. KPA 
pension ville även visa intressenterna hur bra företaget var och företaget ville ha kriterier som 
de kunde marknadsföra för att kunderna skulle placera sina pengar hos KPA pension. 
Jakobsson & Jakobsson (1998) menar att motiven för att företag ska presentera en 
miljöredovisning är resultatet av miljöarbetet som ska förmedlas till intressenterna för att 
uppnå konkurrensfördelar och monetär vinst, vilket stämmer överens med motiven som KPA 
pension hade när de började presentera sitt miljöarbete. Författarna menar även att eftersom 
företag upprättar en miljöredovisning är de steget före konkurrenterna i miljöfrågor, vilket var 
precis det KPA pension ville uppnå. Beckman menar att företag måste satsa på miljöfrågor för 
att ha en konkurrensmässig chans i framtiden (Bergström m.fl. 2002) och det var precis detta 
som KPA pension insåg. 
 
Wikander tror inte att det hade varit någon skillnad om KPA pension varit certifierade eller 
inte för kunderna, utan det är enbart skillnad för de intressenter som vet vad ett certifikat 
innebär. Detta uttalande har vi analyserat på två olika sätt. För det första anser Jakobsson & 
Jakobsson (1998) att ISO 14001 certifikat innebär att företag ska arbeta med ständiga 
förbättringar inom miljöområdet och att det är i huvudsak ett instrument för ledningen att 
kvalitetssäkra nivån på företagets miljöarbete. Å andra sidan innebär certifikatet även att 
företaget får använda sig av ISO 14001 symbolen i olika sammanhang vilket är ett bevis på att 
företaget arbetar kontinuerligt med miljöfrågor. Larsson (1997) anser att genom 
miljöredovisningen kan företaget övertyga intressenterna om att deras miljöarbete idkas på ett 
effektivt och framgångsrikt sätt. Detta kan stärkas med ISO symbolen som nämndes innan 
som ett bevis på att KPA pension faktiskt arbetar med miljöfrågor och kan vara en skillnad för 
kunderna.  
 
Larsson (1997) anser att miljöredovisningen är ett viktigt medel för att kommunicera till 
företagets intressenter. Wikander arbetade med intressentdialoger för ett antal år sedan och 
kom fram till att huvudintressenterna var kunderna, personalen, leverantörerna, ägarna och 
fackförbunden. I Naturvårdverkets rapport (2000) nämns det att många företag ofta gör 
misstaget att inte tillhandahålla rätt information till rätt målgrupp. Detta kan resultera i att rätt 
intressent inte får tag i den information som är till hjälp just för dem, som till exempel att 
företaget går miste om viktiga investeringar. Därför är det viktigt för KPA pension att veta 
vilka dess intressenter är. 
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En av strategierna som Jakobsson & Jakobsson (1998) nämner är uppföljning och utvärdering 
som innebär att företaget ska följa uppsatta miljömål. Författarna menar att detta är viktigt 
eftersom det skapar en ökad erfarenhet som i sin tur leder till ett mer produktivt och 
vinstgivande miljöarbete. Detta gör KPA pension genom att de har uppföljning varje kvartal 
gällande miljömålen som även går ut på företagets externa hemsida och presenteras även på 
företagets interna nät. Genom publiceringen av framstegen på det interna nätet menar 
Jakobsson & Jakobsson (1998) att det kommer att leda till att personalen kommer att känna 
sig mer tillfredställda med sitt arbete och därmed mer motiverade att fortsätta utveckla 
miljöarbetet. Wikander påpekade att KPA pension uppfyller miljömålen gång på gång. 
Wikander menar att KPA pension har arbetat länge med dessa frågor och gör det ordentligt 
och att företaget hela tiden höjer ribban, men påpekar även att man till slut kommer till en 
nivå där det tar stopp.  
 
Jakobsson & Jakobsson (1998) påpekar att det existerar krav som företag ska uppfylla för att 
erhålla en ISO 14001 certifiering. Ett av de kraven är företagen ska kontrollera och utföra 
korrigerande åtgärder. Detta var precis vad KPA pension gjorde 1997 genom en 
miljöutredning för att se vilka avdelningar som hade störst miljöpåverkan. Företaget kom 
fram till att det var fyra områden med som hade stor miljöpåverkan. På dessa fyra områdena 
upprättades miljömål och handlingsplaner. KPA pension redovisar målen i 
miljöredovisningen så att intressenterna kan ta del av miljömålen samt hur dessa har uppfyllts. 
Jakobsson & Jakobsson (1998) nämner att om företaget har en öppen och trovärdig 
miljöredovisning av måluppfyllelsen kan detta utgöra grunden för den önskade informationen.  
 
Fortsättningsvis menar Jakobsson & Jakobsson (1998) att ett företags miljöledningssystem 
alltid ska resultera i ständiga förbättringar som ska minska företagets totala miljöbelastning. 
Detta kan kopplas ihop med att KPA pension i dagsläget byter ut alla bilar till miljöbilar, 
vilket är det sista miljömålet inom reseområdet. Företaget anser att allt har gjorts gällande 
energiförbrukningen av fastigheter. Idag menar Wikander att det handlar mer om detaljerna. 
Detta kan kopplas till ett av Beckmans 4N (refererad i Bergström m.fl. 2002), nämligen 
nyttomotivet. Författaren nämner att kostnader måste bli synliga innan de kan sänkas, till 
exempel kan företag kontrollera sina kostnader för uppvärmning och energiförbrukning för att 
hitta förbättringar, vilket är precis vad KPA pension har gjort.  
 
Angående benchmarking har KPA pension haft många diskussioner, men kommit fram till att 
de inte ska använda sig av denna metod. De kom fram till att de inte kan mäta de olika 
avdelningarna mot varandra, eftersom de har olika verksamheter med olika reseförhållanden. 
Detta är beklagligt med tanke på det Jakobsson & Jakobsson (1998) nämner om 
benchmarking. Författarna anser att benchmarking är en inspirationskälla och att syftet är att 
informera anställda och ledning om hur de ligger till gentemot uppsatta mål. Idén är även att 
skapa tävlingslust för att de anställda ska känna sig mer motiverade att arbeta hårdare för att 
nå dessa miljömål.    

5.2.3 Förväntningsgap 
Wikander anser att det inte existerar ett förväntningsgap mellan KPA pension och dess 
intressenter gällande miljöredovisningen, eftersom han tror att det inte förväntas att de ska 
göra mer än vad de faktiskt gör. Han tror att KPA pension lägger fram all information i 
miljöredovisningen som intressenterna vill veta, räcker inte det har företaget även en 
tabellbilaga där intressenterna får samma information som i miljöredovisningen fast ur ett 
historiskt perspektiv.  
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Deegan & Rankin (1999) nämner att begreppet förväntningsgap är vanligt förekommande i 
situationer där det existerar skillnader gällande förväntningar mellan en grupp som innehar 
kunskap inom ett visst område och en grupp som sätter sin tilltro på den kunskapen. Wikander 
gör miljöredovisningen helt själv under två veckor, men ser till att de övriga anställda har 
rapporteringskanaler till honom. Han styr även till största del innehållet själv i 
miljöredovisningen, men är öppen för andras åsikter. Innehållet väljs alltså utifrån Wikanders 
egna preferenser. Detta innebär alltså att KPA pensions miljöredovisning är helt och hållet 
gjort av Wikander och det som han personligen föredrar.  
 
Intressenterna kan ringa till Wikander och kommentera KPA pensions miljöredovisning, är 
det bra synpunkter tar han med det i miljöredovisningen. Wikander poängterar att det är 
väldigt sällan intressenter ringer till KPA pensions och har synpunkter. Detta analyserar vi på 
två sätt, antingen gör de ett exemplariskt arbete med miljöredovisningen, eller så har företaget 
inte en tillräckligt bra formell kanal dit intressenterna kan vända sig. Wikander tror definitivt 
att KPA pension uppfyller intressenternas behov gällande miljöredovisningen. Han tycker att 
det är en utmaning att formulera miljöredovisningen så att alla intressenter ska förstå den, 
men han anser att den är begriplig för alla. Wikander menar att han tillhör den ”pm skrivande 
generationen” vilket medför att miljöredovisningen är influerad av hur ett tjänsteutlåtande ser 
ut. Wikander menar att de alltid kan popularisera, men tror då att miljöredovisningen tappar 
seriositeten. Detta kan sammankopplas med vad KampRoelands (refererad i Larsson, 1999) 
kallar det kommunikativa förväntningsgapet, som existerar på grund av skillnader gällande 
uppfattningar angående granskningens form och innehåll.  
 
Koh & Woo (1998) anser att förväntningsgapets storlek påverkas av användarnas, 
intressenternas, kunskap och att detta gap kan reduceras genom en ökad kunskap hos 
intressenterna angående miljöredovisning. Även fast Wikander anser att det inte existerar ett 
förväntningsgap mellan KPA pension och dess intressenter gällande miljöredovisningen 
menar respondenten att om det skulle existera ett förväntningsgap tror han dessvärre att det 
beror på att de som förväntar sig informationen har ganska låg kunskap och det är enklast att 
höja kunskapsnivån hos de intressenter som vill nyttja informationen. 
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6 Slutsatser   
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av analysen i föregående kapitel. 
Inledningsvis besvaras forskningsfrågorna, som följs av en återkoppling till syftet och sedan 
följer förslag till vidare forskning . Avslutningsvis presenterar vi implikationer till företagen.  

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
Vi kommer under de två följande rubrikerna besvara de forskningsfrågor som vi presenterade 
i inledningen av uppsatsen;  
 

1. Vad motiverar företag att frivilligt upprätta en miljöredovisning jämfört med motiv 
som kan föreligga för de företag som är tillståndspliktiga att gå utöver lagens krav?  
 

2. Vad är den eventuella skillnaden gällande medvetenheten om förväntningsgap, för 
företag som frivilligt miljöredovisar jämfört med tillståndspliktiga företag och 
föreligger det i så fall någon skillnad i hur företagen arbetar för att minska detta 
eventuella gap? 

6.1.1 Olika motiv 
Vi har funnit två olika motiv till varför respektive företag överhuvudtaget började upprätta en 
frivillig miljöredovisning. Det tillståndspliktiga företaget SCA började miljöredovisa utöver 
lagen efter påtryckningar från intressenter samt negativ kritik från media. KPA pension 
började upprätta en frivillig miljöredovisning som en strategisk satsning när företaget äntrade 
pensionsfondsmarknaden och ville utmärka sig från konkurrenterna. De två företagen har 
olika huvudintressenter vilket kan ha påverkat motivet till att börja med miljöredovisning. Vi 
tror att motiven till varför respektive företag överhuvudtaget började miljöredovisa skiljer sig 
åt eftersom SCA är ett tillståndspliktigt företag som har ett större samhällsansvar på grund av 
den stora miljöpåverkan företaget har. Detta leder till ett större tryck från samhället och 
företagets intressenter att företaget ska visa sin miljöpåverkan och åtgärder för att minska 
denna påverkan. KPA pension har däremot inte samma krav från samhället och troligen inte 
heller från intressenterna eftersom inte företaget har samma självklara och ansenliga 
miljöpåverkan. Detta innebär att det företag som frivilligt miljöredovisar istället såg 
miljöredovisningen som en strategisk möjlighet och ett konkurrensmedel medan det 
tillståndspliktiga företaget kände sig tvungna för att ens överleva på marknaden.  
 
SCA anser att de största fördelarna med miljöredovisning är att inte bara kunna visa vad 
företaget gör bra för intressenterna, utan även att företaget erhåller viktiga investeringar samt 
konkurrensfördelar. KPA pension anser att de viktigaste fördelarna är att företaget får visa att 
de lever som de lär samt att företaget förvärvar kriterier som de kan marknadsföra för att 
kunderna ska placera pengarna just hos dem och på det sättet införskaffa sig 
konkurrensfördelar. Motiven som företagen anser är de största fördelarna är väldigt lika, det 
vill säga att det är ingen större skillnad på vad företagen ser som de största fördelarna med att 
miljöredovisa. Detta innebär alltså i vår undersökning att fördelarna skiljer sig inte åt, vare sig 
företagen är tillståndspliktig eller ej.  
 
Även fast ett företag är tillståndspliktigt och ett företag miljöredovisar frivilligt har båda 
företagen väldigt snarlika uppföljningsrutiner. Att företagen är i olika branscher ger självklart 
utslag på vad företagen har för miljöåtgärder, men de har båda som mål att skapa tilltro till 
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kunderna. Att både SCA och KPA pension uppfyller vissa miljömål gång på gång och tar bort 
dessa väcker frågan om det inte är för enkla mål som har satts upp. Å andra sidan kan det 
ligga bakom hårt arbete som har gjort att dessa mål har uppfyllts så pass många gånger. Vi 
tycker att det är väldigt bra att de båda företagen uppfyller målen gång på gång, men har 
företagen verkligen uppfyllt dessa mål så pass bra att det inte finns något mer de kan göra? Vi 
anser att det borde komma nya situationer och komplikationer för varje dag som går eftersom 
samhället förändras och tekniken går framåt. Vi anser att en konsekvens av att företagen tar 
bort miljömål som uppfyllts gång på gång kan leda till att detta område glöms bort och att 
miljöpåverkan återkommer eftersom inga mål är uppsatta på detta område. Vi drar alltså 
slutsatsen att det inte är någon skillnad hur det tillståndspliktiga företaget följer upp och 
utvärderar sina miljömål jämfört med det företag som frivilligt miljöredovisar. 
 
SCA använder sig enbart av benchmarking till de anställda som är berörda av miljömålen, 
medan KPA pension inte använder sig av denna metod överhuvudtaget eftersom företaget 
anser att de inte kan jämföra avdelningarna med varandra. Det föreligger alltså en skillnad 
mellan det tillståndspliktiga företaget och företaget som frivilligt miljöredovisar gällande 
intern benchmarking, vilket innebär att de har olika synsätt på denna inspirationskälla för att 
uppnå effektiv uppföljning och utvärdering av miljömålen.  

6.1.2 Förväntningsgap 
Både SCA och KPA pension anser att det inte existerar ett förväntningsgap gällande 
miljöredovisningen mellan dem och deras intressenter. Det var detta svar vi väntade oss när vi 
ställde frågan och vi blev inte alls förvånade när båda företagen inte ansåg att det existerade 
ett förväntningsgap. Anledningen till att vi ställde frågan var att vi ville klargöra vad 
företagen själva ansåg, de andra frågorna angående förväntningsgap ställdes för att indirekt 
undersöka om det trots allt existerar ett förväntningsgap. SCA anser att de ligger nära vad de 
flesta intressenter förväntar sig, medan KPA pension anser att de till fullo uppfyller 
intressenternas behov. Båda företagen anser att deras miljöredovisning är lättillgänglig, tydlig 
och lätt att förstå. SCA har i år faktiskt gjort en del ändringar i miljöredovisningen för att den 
ska bli lättare att förstå. SCA har även en oberoende part som kontrollerar 
miljöredovisningen, vilket gör den svårare att läsa och mindre enkel att förstå. Wikander på 
KPA pension anser att det är en utmaning att formulera miljöredovisningen för att alla ska 
förstå den, samt som han uttrycker det i sina egna ord att han tillhör den ”pm skrivande 
generationen” vilken kan försvåra för läsaren att förstå miljöredovisningen.  
 
Vi anser att båda företagen kanske inte har så lättförstådda miljöredovisningar som de själva 
anser. Det är självklart att båda respondenterna säger att miljöredovisningen är lättförstådd, 
men sedan nämner de flera orsaker som kan vara anledningar till ett förväntningsgap. Detta 
eftersom det är möjligt att det finns intressenter som inte förstår miljöredovisningen. SCA 
verkar ha insett att deras miljöredovisning inte var speciellt enkel att förstå och har därför 
arbetat om den för att den ska bli lättare att förstå. Även fast de har omarbetat språket har de 
fortfarande en oberoende part som kontrollerar miljöredovisningen och som därmed försvårar 
språket. Även fast KPA pension inte har en oberoende part som kontrollerar 
miljöredovisningen verkar det finnas tendenser som gör den mindre lättförstådd. Även fast de 
båda företagen arbetar med layouten på olika sätt verkar de har snarlika problem, att få 
miljöredovisningen förstådd av alla intressenter. Vi anser att detta kan ge upphov till ett 
kommunikativt förväntningsgap. Gällande medvetenhet om förväntningsgap anser vi därför 
att det inte föreligger någon skillnad mellan företagen.  
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Båda företagen har frågat intressenterna vad de anser om företagens miljöredovisningar samt 
vad de önskar mer eller mindre information av. I båda fallen har det inte existerat någon fråga 
som varit återkommande. Detta anser vi är förvånansvärt, speciellt i SCA:s fall som är ett 
tillståndspliktigt företag i grunden och har många fabriker med miljöpåverkan. De närboende 
borde därmed ha ett väldigt stort intresse för SCA:s miljöpåverkan och vara intresserade av 
SCA:s åtgärder för att minska miljöpåverkan. Gällande KPA pension är det mer logiskt anser 
vi att intressenterna inte kommer med synpunkter. Vi tror att i deras fall handlar det mer om 
etiska aspekter som kan vara avgörande vid placering av pensionsfonder. Båda 
respondenterna poängterade under intervjuernas gång att det är väldigt få intressenter som 
kontaktar dem angående miljöredovisningen. Vi har kommit fram till den slutsatsen att 
antingen beror det på att företagen gör ett så pass bra arbete att intressenterna inte har något 
att kommentera, eller så är det en olämplig kanal att intressenterna hellre avstår. 
 
För att minska ett eventuellt förväntningsgap arbetar som sagt SCA med att ändra 
formuleringar och ordval i miljöredovisningen, medan KPA pension menar att ett eventuellt 
förväntningsgap skulle minskas genom att höja kunskapen hos användarna. Vi anser därför att 
SCA arbetar med att minska det kommunikativa förväntningsgapet. KPA pension tror 
däremot att ett eventuellt förväntningsgap kan minskas genom att intressenterna ökar sin 
kunskap om revision. Detta tyder på att det föreligger en viss skillnad gällande hur 
tillståndspliktiga företaget respektive företaget som frivilligt miljöredovisar arbetar för att 
minska ett eventuellt förväntningsgap. 

6.2 Återkoppling till syftet  
Vi kommer nedan att göra en återkoppling till syftet som återfinns i början av uppsatsen. 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka om det föreligger skillnader gällande 
förväntningsgap respektive motiv till miljöredovisningen, mellan företag som frivilligt 
respektive tillståndspliktigt upprättar en miljöredovisning. 

 
Vi har kommit fram till att det existerar skillnader gällande motiv till att upprätta en 
miljöredovisning mellan det tillståndspliktiga företaget och det företaget som frivilligt 
miljöredovisar. Den största skillnaden vi fann var motivet till att börja med miljöredovisning. 
Detta på grund av att det tillståndspliktiga företaget började miljöredovisa när de fick negativ 
kritik från media och påtryckningar från intressenterna medan företaget som frivilligt 
miljöredovisar började upprätta en miljöredovisning som en strategisk satsning och ville 
utmärka sig ifrån konkurrenterna. Vad anbelangar förväntningsgapet trodde inget av företagen 
att ett förväntningsgap existerade mellan deras företag och intressenterna. Vi kom dock fram 
till att det fanns tendenser till förväntningsgap för båda företagen. Beträffande minskningen 
av det eventuella förväntningsgapet arbetar däremot det tillståndspliktiga företaget indirekt 
genom att ändra formuleringar och ordval i miljöredovisningen medan företaget som frivilligt 
miljöredovisar menar att minskning bör angripas genom att höja kunskapen hos användarna 
av miljöredovisningen. Sammanfattningsvis förutspådde vi att det skulle finnas vissa likheter 
mellan företagen, men inte i den utsträckningen som resultatet av vår undersökning visade. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår undersökning gjordes ur ett företagsperspektiv, skulle det vara intressant att 
undersöka ur ett intressentperspektiv angående samma faktorer och jämföra detta mellan olika 
intressenter. Det skulle även vara spännande att undersöka båda parter, företag och 
intressenter, och mäta förväntningsgapet mellan dessa. Fortsättningsvis vore det intressant att 
göra samma undersökning på andra branscher såsom banker, andra industrier och så vidare.  
 
En annan synvinkel skulle vara att mer ingående undersöka en av faktorerna, antingen motiv 
eller förväntningsgap, för att erhålla en större förståelse för en av dessa faktorer inom en eller 
flera branscher för att undersöka vad som motiverar företag inom just dessa branscher att 
miljöredovisa.  

6.4 Implikationer till företagen 
Vår undersökning visar att varken SCA eller KPA pension har någon formell kanal dit 
intressenter kan vända sig för att ge synpunkter angående företagens miljöredovisning. Vi 
föreslår att båda företagen bör skapa en sådan kanal för intressenterna, eftersom företagen på 
så sätt kan fånga upp intressenternas åsikter om miljöredovisningen, vilket ger en möjlighet 
att på ett formellt och strukturerat sätt bearbeta dessa synpunkter. Detta skulle kunna minska 
ett eventuellt förväntningsgap, vilket gynnar både företagen och intressenterna. Detta 
eventuella förväntningsgap skulle även kunna minskas genom att företagen är medvetna om 
att inte alla intressenter har stor kunskap om olika miljö- och revisionsbegrepp. Dessa 
intressenter kan tillfredsställas genom att till exempel ändra ordvalet och formuleringen i 
miljöredovisningen. Vi är dock medvetna om att det är en avvägning mellan att vara 
lättförstådd och uppfattas som seriös. Detta är något som företagen själva måste ta ställning 
till och väga dessa två fördelar med varandra. Vi rekommenderar även att båda företagen bör 
nyttja benchmarking mer, för att på så sätt motivera de anställda att arbeta för att uppnå 
miljömålen. KPA pension anser att det skulle bli för konstlat att exempelvis väga allt papper 
som används på varje avdelning för att på så sätt minska pappersförbrukningen. Vi föreslår 
istället att företaget kan föra statistik på hur många pallar eller förpackningar papper som 
varje avdelning använder under en viss period och jämföra detta mellan avdelningarna. Vi 
anser även att SCA som redan har infört benchmarking i företaget borde nyttja detta på alla 
avdelningar istället för enbart de anställda som är direkt påverkade av miljömålen.  
 
Vi vill avsluta med att påpeka att både SCA och KPA pension har all anledning att fortsätta 
med deras miljöarbete, men bör tänka på att sätta upp miljömål som kan uppnås, men att inte 
sätta ribban för lågt.  
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Bilaga A – Krav för ISO 14001 - certifiering 
 

ISO 14001 är en kravspecifikation som omfattar vilka krav som ställs på 
miljöledningssystemet. Det är dessa krav som måste uppfyllas om företaget ska kunna nå en 
certifiering. I ISO 14001 finns en viss vägledning om hur kraven ska tolkas och tillämpas. Då 
ett företag vill bli certifierat måste införandet av ISO 14001 bygga på följande steg: 

• Miljöpolicy - ett företag ska upprätta en miljöpolicy och försäkra att det kommer att 
följa miljöledningssystemet  

• Planering - en handlingsplan ska utarbetas för miljöarbetet så att miljöpolicyn kan 
uppnås  

• Införande och drift - resurser och system ska samordnas för effektivt införande och 
uppfyllande av miljöpolicy och mål  

• Kontroll och korrigerande åtgärder - företaget ska mäta, övervaka och utvärdera 
systemet och miljöarbetets resultat  

• Ledningens genomgång - för att förbättra företagets miljöprestanda ska företaget 
ständigt granska och förbättra systemet. 

Miljöledningssystemet ska alltså leda till en ständig förbättring som minskar företagets totala 
miljöbelastning genom att företagets miljöarbete och miljöledningssystem ständigt utvärderas 
och revideras. 
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Bilaga B – Krav för EMAS – registrering 

Omfattning 
EMAS har formen av ett komplett system för ett modernt miljöarbete och omfattar bland 
annat: 

• Genomgång av de kärnelement som skall ingå i miljöstyrningssystemet (miljöutredning, 
miljöpolicy, miljömål, miljöprogram m.m.) 

• Former för miljörevision 
• Regler för ackreditering av miljökontrollanter och beskrivning av de ackrediterade 

miljökontrollanternas uppgifter 
• Beskrivning av innehåll i miljöredovisningen  
• Regler för användning av EMAS-logotypen.  

Krav 
De företag som önskar EMAS-registreras måste inrätta ett miljöstyrningssystem med de olika 
kärnelement som framgår av illustrationen nedan. Detta gäller följande moment: 

• Att genomföra en miljöutredning, vilken är en inledande, heltäckande analys av de 
miljöförhållanden, den miljöpåverkan och det miljöarbete som är förknippat med 
verksamheten 

• Att anta en miljöpolicy, vilken anger företagets övergripande mål och 
handlingsprinciper i fråga om miljön, vilka skall inbegripa och stämma överens med 
alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen 

• Att genomföra en utvärdering av alla betydande miljöeffekter 
• Att ange miljömål, vilka beskriver de konkreta mål som företaget åtar sig att uppnå med 

sitt miljöarbete 
• Att upprätta ett miljöprogram, vilket utgör en beskrivning av företagets insatser för att 

säkerställa ett ökat skydd för miljön, inklusive en beskrivning av de åtgärder som skall 
vidtagas eller planeras och i tillämpliga fall tidpunkten när dessa åtgärder senast skall 
genomföras 

• Att etablera en organisation, vilket utgör den del av det övergripande 
miljöstyrningssystemet som omfattar organisationsplan, ansvarsfördelning, rutiner, 
arbetsmetoder och resurser för att fastställa och förverkliga miljöpolicyn 

• Att genomföra miljörevisioner, vilka innefattar en systematisk, dokumenterad och 
objektiv utvärdering av den organisation och de rutiner och arbetsmetoder som 
upprättats för att skydda miljön 

• Att engagera ledningen vid genomgång av resultaten av miljöstyrningssystemet 
• Att skriva och offentliggöra en årlig miljöredovisning som bland annat skall informera 

om företagets miljöpolicy, mål för ständig förbättring, miljöprogram, 
miljöstyrningssystemet samt resultatet av miljöarbetet.  
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Bilaga C - Frågor KPA pension (miljöredovisar frivilligt) 
 
Bakgrundsfakta 
 

• Företagets bransch 
• Företagsrepresentanten 

– Befattning 
– Roll vid upprättande av miljöredovisningen 
– Erfarenhet inom miljöområdet 
 

Frågor angående miljöredovisning 
 

1. Upprättar ni en miljöredovisning varje år? 
2. Är personalen underrättade om miljömål, policyn etcetera? 
3. På vilket sätt medverkar personal, ledning och styrelse när ni sätter företagets 

miljömål?   
4. Hur upprättas den frivilliga miljöredovisningen, används några riktlinjer, till 

exempel EMAS eller ISO och i så fall varför just denna typ? 
 

5. Varför började ni med miljöredovisning?  
6. Vilka fördelar ser du med att upprätta en frivillig miljöredovisning för ert företag?  
7. Vilka är era intressenter av miljöredovisningen? Vilken roll har era intressenter i 

detta?  
8. Hur följer ni upp och utvärderar era miljömål? 
9. Har ni uppfyllt dessa mål? 
10. Har ni redovisat dessa mål i miljöredovisningen för intressenterna? 
11. Använder ni er av intern benchmarking, det vill säga informerar ni anställda om 

hur långt företaget har kommit mot uppsatta mål gällande miljöredovisning och 
jämför de mellan avdelningarna och i så fall varför/varför inte? 

 
12. Vem styr innehållet i den frivilliga miljöredovisningen? 
13. Finns det möjlighet för intressenterna att ge kommentarer angående er 

miljöredovisning? 
14. Anser ni att ni uppfyller intressenternas behov gällande miljöredovisningen? 
15. Anser du att era intressenter till miljöredovisningen har tillräckligt med kunskap 

för att kunna förstå innehållet? 
16. Anser du att innehållet i miljöredovisningen är intressant och relevant för 

intressenterna?  
17. Är layouten lättillgänglig, tydlig och lättförstådd för intressenterna?  
18. Anser du att det existerar ett förväntningsgap mellan ert företag och era 

intressenter gällande miljöredovisningen som presenteras?  
19. Om ja, arbetar ni för att minska detta gap och i så fall hur?  
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Bilaga D - Frågor till SCA (tillståndspliktigt företag) 
 
Bakgrundsfakta 
 

• Företagets bransch  
• Företagsrepresentanten 

– Befattning 
– Roll vid upprättande av miljöredovisningen 
– Erfarenhet inom miljöområdet 

 
Frågor angående miljöredovisningen 
 

1. Gör ni en miljöredovisning som går utöver lagens krav varje år?  
2. Är personalen underrättade om miljömålen, policyn etcetera? 
3. På vilket sätt medverkar personal, ledning och styrelse när ni sätter företagets 

miljömål?   
4. Hur upprättas miljöredovisningen, används några riktlinjer vid upprättandet, till 

exempel EMAS eller ISO och i så fall varför just denna typ? 
 

5. Varför började ni med att redovisa mer än vad lagen kräver? 
6. Varför går ert företag utöver lagen vad gäller miljöredovisning och vad är 

fördelarna? 
7. Vilka är era intressenter till miljöredovisningen? Vilken roll har era intressenter i 

detta?  
8. Hur följer ni upp och utvärderar era miljömål? 
9. Har ni uppfyllt dessa miljömål? 
10. Har ni redovisat dessa i miljöredovisningen för intressenterna? 
11. Använder ni er av intern benchmarking, det vill säga informerar ni anställda om 

hur långt företaget har kommit mot uppsatta mål gällande miljöredovisning och 
jämför de mellan avdelningarna och i så fall varför? 
 

12. Vem styr innehållet i den frivilliga miljöredovisningen? 
13. Finns det möjlighet för intressenterna att ge kommentarer angående er 

miljöredovisning? 
14. Anser ni att ni uppfyller intressenternas behov gällande miljöredovisningen? 
15. Anser du att era intressenter till miljöredovisningen har tillräckligt med kunskap 

för att kunna förstå innehållet? 
16. Anser du att innehållet i miljöredovisningen är intressant och relevant för 

intressenterna? 
17. Är layouten lättillgänglig, tydlig och lättförstådd för intressenterna?  
18. Anser du att det existerar ett förväntningsgap mellan ert företag och era 

intressenter gällande miljöredovisningen som presenteras?  
19. Om ja, arbetar ni för att minska detta gap och i så fall hur?  
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Bilaga E – Koppling mellan teori och intervjuguide 
 
Frågor  
 
Bakgrundsfakta 
 

• Företagets bransch 
• Företagsrepresentanten 

– Befattning 
– Roll vid upprättande av miljöredovisningen 
– Erfarenhet inom miljöområdet 

 
Allmänt om miljöredovisning 
 

1. Upprättar ni en miljöredovisning varje år? 
2. Är personalen underrättade om miljömål, policyn etcetera? 
3. På vilket sätt medverkar personal, ledning och styrelse när ni sätter företagets 

miljömål?   
4. Hur upprättas den frivilliga miljöredovisningen, används några riktlinjer, till 

exempel EMAS eller ISO och i så fall varför just denna typ? 
Motiv 
 

5. Varför började ni med miljöredovisning?  
6. Vilka fördelar ser du med att upprätta en frivillig miljöredovisning för ert företag?  
7. Vilka är era intressenter av miljöredovisningen? Vilken roll har era intressenter i 

detta?  
8. Hur följer ni upp och utvärderar era miljömål? 
9. Har ni uppfyllt dessa mål? 
10. Har ni redovisat dessa mål i miljöredovisningen för intressenterna? 
11. Använder ni er av intern benchmarking, det vill säga informerar ni anställda om 

hur långt företaget har kommit mot uppsatta mål gällande miljöredovisning och 
jämför de mellan avdelningarna och i så fall varför/varför inte? 

 
Förväntningsgap 
 

12. Vem styr innehållet i den frivilliga miljöredovisningen? 
13. Finns det möjlighet för intressenterna att ge kommentarer angående er 

miljöredovisning? 
14. Anser ni att ni uppfyller intressenternas behov gällande miljöredovisningen? 
15. Anser du att era intressenter till miljöredovisningen har tillräckligt med kunskap 

för att kunna förstå innehållet? 
16. Anser du att innehållet i miljöredovisningen är intressant och relevant för 

intressenterna?  
17. Är layouten lättillgänglig, tydlig och lättförstådd för intressenterna?  
18. Anser du att det existerar ett förväntningsgap mellan ert företag och era 

intressenter gällande miljöredovisningen som presenteras?  
19. Om ja, arbetar ni för att minska detta gap och i så fall hur?  
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Bilaga F – FAR:s motivering till SCA:s pris 
 
Separat från årsredovisningen fristående hållbarhetsredovisning med 
bestyrkanderapport 
 
SCA 
 
SCA är det enda bolaget bland de bedömda som lämnar en fristående hållbarhetsredovisning 
som också är bestyrkt av en oberoende part. 
 
SCA har en lång tradition av att redovisa sin miljöprestanda vilket återspeglas av 
omfattningen av såväl kvalitativ som kvantitativ information i miljöavsnitten av 
redovisningen. Denna del av redovisningen upplevs vara av en hög mognadsgrad med ett 
omfattande datamaterial av god kvalitet som är jämförbart över tiden. 
 
På senare år har SCA utökat sin redovisning till att också omfatta sociala prestanda. Denna 
del av hållbarhetsredovisningen utvecklas kontinuerligt och upplevelsen är att SCA på ett 
fördömlig sätt tar bra höjd i sina resonemang och inte värjer sig för de svåra frågorna. 
Redovisningen ringar väl in de betydande sociala aspekterna av verksamheten. 
 
En genomgående styrka i SCA:s hållbarhetsredovisning är den tydliga kopplingen till och 
återapporteringen av de koncernövergripande målen. Detta bidrar till att tydliggöra 
hållbarhetsfrågornas affärsmässiga betydelse. 
 
Sammanfattningsvis håller SCA:s hållbarhetsredovisning en hög klass med djuplodande och 
kvalitetssäkrande information som är till nytta för en bred grupp av bolagets intressenter. 
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