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Miljöredovisning som spegling av marknadsekonomi och miljöansvar 

- en studie av miljöredovisningar ur ett intressentmodellperspektiv 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Idén att företag liksom andra slags organisationer har intressenter, vars krav måste tillgodoses, har numera 
blivit allmänt accepterad inom organisationsteori och företagsekonomi. Det innebär att the stakeholder 
theory, på svenska intressentmodellen, är ett centralt tema i litteratur och handböcker inom 
företagsekonomi och affärsetik. Emellertid ges orden intressent, intressentmodell och intressentteori olika 
innebörd även om samma termer nyttjas. Förklaringar ges med olika argument och stöd som emellanåt 
kan vara motsägelsefulla samtidigt som modellens varianter med sina respektive konsekvenser inte alltid 
tydliggörs.  
 
I denna studie fokuserar jag på den normativa kärnan i en tidig version av stakeholder theory formulerad 
av Donaldson och Preston (1995) och diskuterar hur den i en alternativ version kommit att få en annan 
innebörd. Transformationen kan förklaras med att en av de grundläggande utgångspunkterna, rationalitet, 
ges olika innebörd. Syftet med studien är inte bara att undersöka huruvida utan även att argumentera för 
och visa att en senare version av intressentmodellen, som tar sin grund i en formell eller instrumentell 
rationalitet, har kommit att dominera över den - av kantiansk etik inspirerade - tidigare versionen som 
utgår från en expressiv rationalitet. Detta syfte uppnås genom att undersöka förekomsten av en etisk 
dimension i ett antal svenska börsnoterade företags miljöredovisningar. Som ett komplement har även 
analyserats i vilken utsträckning urvalets årsredovisningar innehåller den för teorin centrala termen 
intressent och vilken innebörd företagen ger denna term.         
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1. Redovisning av miljöansvar 
1.1 Bakgrund 
Organisationers verksamhet påverkas alltid av omgivningen. Den påverkan som sker blir en sorts 
signaler som också talar om för organisationen hur den bör agera för att överleva eller lyckas 
bättre med sin verksamhet. Emellanåt kräver olika faktorer i omvärlden att organisationen skall 
anpassa sig i flera riktningar på samma gång och då gäller det att väga kraven och finna en 
balanspunkt, exempelvis genom att ta hänsyn till en intressent i taget.  
 
Inom företagsekonomin är den så kallade intressentmodellen en illustrativ beskrivning av hur 
olika krafter verkar på varandra. Vi kan vandra runt i den välkända bilden av intressentmodellen 
och konstatera att varje intressent i företaget på olika sätt påverkar företagets agerande. Om en 
intressent, exempelvis aktieägarna blir så stark att den inte behöver bry sig om andra intressenter 
ökar givetvis risken för att intressenten ställer orimliga krav som i förlängningen medför att 
någon annan intressent, exempelvis samhällsintresset slår ut företaget. Det råder delade meningar 
om huruvida miljön är en sådan legitim intressent. 
 
De globala miljöproblemen, i synnerhet klimatförändringarna, och behovet att ändra en alltför re-
sursslukande livsstil och konsumtionsnivå debatteras i allt större utsträckning i nationella och 
internationella sammanhang. Företagens stora miljöpåverkan är oomtvistad. Miljöpåverkan ingår 
i varje moment av en produkts livscykel: inköp, tillverkning, distribution, konsumtion, skrotning 
eller återvinning. Det framstår som rationellt för i synnerhet de publika företag, som vänder sig 
till börsen för sitt kapitalbehov, att i den publicerade miljöredovisningen till omvärlden 
kommunicera sin roll och sitt förhållningssätt till miljöfrågorna.  
 
Varje företag verkar i ett sammanhang och vissa av sammanhangets ramar accepterar man och 
andra söker man ändra eller överskrida. Ett enkelt exempel är miljölagstiftningen, som de flesta 
företag naturligen accepterar och söker följa. Ett mera medvetet förhållningssätt fordras när man 
verkar i många länder med skilda regler. Ofta har man då policyn att i varje land som minimum 
agera i enlighet med det landets lagar.  
 
Miljöredovisningar utgör en kommunikation både utåt mot allmänheten och media, samtidigt en 
kommunikation inåt mot egna anställda m.fl. Det gör att en miljöredovisning kombinerar drag av 
att vara uppvisning och marknadsföring med att vara styrmedel för den egna organisationen.  
 
Ofta är texter som miljöredovisningar en kompromiss mellan olika hänsyn. Många personer kan 
ha bidragit till texten, som tvättats i många bad. Det gör att den i regel inte är särskilt tydlig i sina 
förutsättningar på det sätt som exempelvis texter med en enda författare som uttrycker sin 
personliga åsikt. Ändå bör det vara möjligt att utläsa hållningar och värderingar av 
miljöredovisningar. 
 
Rekommendation om miljöredovisning inom EU 
EG-kommissionen har antagit en rekommendation (2001/453/EG) om miljöredovisning; 
kommissionens rekommendation om redovisning, värdering och lämnande av upplysningar när 
det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltningsberättelser (bilaga 2, sidan 149).  
 
Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, uppmanar dem den riktar sig till, till ett 
bestämt handlande. Medlemsstaterna har inte åtagit sig att införa bestämmelserna i 
rekommendationen i sin lagstiftning och medborgarna är inte i övrigt bundna av bestämmelserna 
på något sätt. EG-domstolen har i något fall beaktat en rekommendation vid tolkningen av en 
gemenskapsåtgärd eller en nationell åtgärd. Rekommendationens främsta betydelse ligger 
emellertid, enligt Bokföringsnämndens bedömning (bilaga 3, sidan 152), på det politiska och 
moraliska planet. 
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Företagens roll och dilemma  
Vad företagen gör eller försummar att göra har i en marknadsekonomi förmodligen större 
betydelse för samhället än politiska beslut. Ett företags normer är liksom samhällets normer grun-
dade på värderingar. Kan och bör de normer som gäller miljön tydliggöras eller räcker det med 
att de avspeglas i konkreta gärningar? Kan ett företag inkludera hög miljömoral i prissättningen 
och ta betalt för moralen? En utgångspunkt för denna studie är the stakeholder theory, en annan 
att företagets miljöredovisning söker förmedla företagets miljöetik. 
 
Varje företag av någorlunda storlek torde åtminstone i princip vara medvetet om marknadsekono-
mins inneboende svårförenlighet med ett alltför omfattande miljömässigt ansvarstagande. Många 
företag söker också i ord precisera sin uppfattning i denna avvägning och de värderingar i 
miljöfrågor som styr avvägningen även om alla företag inte nödvändigtvis har en genomtänkt 
uppfattning om människan som ekologisk faktor. Tillkännagivandet av företagets officiella 
förhållningssätt till miljön sker företrädesvis i företagets årligen publicerade miljöredovisning. 
Detta dokument intar en särställning genom sin egenskap av att utgöra företagets officiella och 
formella manifestation till företagets intressenter. I många fall granskas miljöredovisningarna av 
s.k. miljörevisorer i syfte att öka trovärdigheten.  
 
I ett företags årsredovisning ställs det stora krav på uppgifternas enhetlighet och precision då det 
gäller intäkter, kostnader, fordringar och skulder samt en betydande mängd tilläggsuppgifter. Den 
ekonomiska redovisningen är strikt reglerad till form och innehåll genom det för EU 
gemensamma regelverket IAS/IFRS, se exempelvis Westermark (2005). För årsredovisningens 
pendang, miljöredovisningen, ligger saken annorlunda till. Företagets miljöredovisning kan i 
princip utformas enligt bolagets eget skön. Det finns således inget formellt krav på att företag 
skall tillkännage sin grundläggande uppfattning i miljöfrågor eller lämnat andra specifika 
uppgifter om kostnader och/eller intäkter som är miljörelaterade i vare sig vid eller snäv 
bemärkelse. Likväl torde det vara väsentligt lättare att utarbeta en trovärdig miljöredovisning för 
de företag som har en genomtänkt värderingsmässig grund att utgå från när man skall formulera 
sin text.  
 
Miljöansvar och miljöhänsyn har en kostnadsaspekt, som oftast innebär ökade kostnader, men 
emellanåt påstås att även kostnadssänkande effekter kan uppnås genom ökad miljöhänsyn. Miljö-
ansvar och miljöhänsyn anses även kunna ge ökade intäkter via förbättrad image och good-will. 
Därtill kommer att företag inte enbart har att beakta vad som formellt är skrivet i lagen om miljö-
hänsyn. Samhällets värderingar i övrigt, den allmänna debatten, massmedia bevakning, föränd-
rade uppfattningar samt opinionsbildning är många gånger minst lika väsentliga för ett företags 
framgång på marknaden. Miljöredovisningen kan antas att åtminstone i viss mån spegla hur före-
taget reagerat på dessa förhållanden i samhället, men det torde framstå som naivt att utgå från att 
miljöredovisningen alltid troget återger vad företaget i grund och botten tänker och tycker.  
 
Likväl torde det för många samhällsmedborgare vara väsentligt att få en inblick i hur de – ofta 
mycket stora – företag, vars produkter man köper eller i övrigt ser eller kommer i kontakt med i 
sin omvärld dagligdags eller mera sällan, har formulerat sitt miljöansvar i sina miljöre-
dovisningar. För företagen själva och företagen sinsemellan blir balansgången mellan krav på 
lönsamhet och resultat å den ena sidan och miljöansvar å den andra något av den klassiska 
filosofiska paradoxen Fångarnas dilemma, fastän i varianten fall med många aktörer. Den strikta 
uppdelningen mellan affärsvärlden och samhället i övrigt har förordats på olika sätt.  

 
Business will have a much better chance of surviving if there is no nonsense about its goals - 
that is, if long-run profit maximization is the one dominant objective in practice as well as in 
theory. Business should recognize what government's functions are and let it go at that, stopping 
only to fight government where government directly intrudes itself into business. It should let 
government take care of the general welfare so that business can take care of the more material 
aspects of welfare. 
(Levitt, 1958, s. 49) 
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Every syllable of this, or any other, discussion on the purpose of organizations (not just companies) 
should rest upon this definition: “the sole purpose of all human organizations is to deliver a 
satisfactory benefit to a specific set of human beings”.  
(Argenti, 1997, s. 444. Det infogade citatet avser Argenti, J. (1993) Your organization: What is it 
for? New York: McGraw Hill.)  

 
Friedman (1970) har hävdat att affärsvärlden inte kan sägas ha samhällsansvar ens i en vag 
mening, medan andra, såsom French (1979), anser att företag skall ses som moraliskt ansvariga 
för sina gärningar. Enligt det förstnämnda synsättet är det endast politiska lösningar som är den 
framkomliga vägen eftersom företagsledaren endast ansvarar inför företagets ägare och det är 
statens viktiga roll som tämjare, som ytterst legitimerar att det finns en stat. Hur stora ingripanden 
via lagstiftning som aktualiseras blir beroende av politiska beslut och av marknadsekonomins 
självreglering. Å andra sidan hävdas ofta att i globaliseringens tid är det marknaden som styr och 
politikens roll har därmed minskat dramatiskt. Ett mellanläge intas av Carr (1968) som hävdar att 
affärsetik inklusive bluffande inte utgör samhällets etik, utan snarare kan jämställas med den etik 
som gäller vid pokerspel. 
 
Kärnfrågan då det gäller miljöredovisning handlar om det etiska förhållningssättet till natur och 
miljö och kan exempelvis formuleras på detta sätt:  
 

If one wishes to respect nature, if one considers that the relations we maintain with it are not 
morally neutral, it is necessary to stop seeing in it merely a mass of “resources”, of instrumental 
values, and to agree to acknowledge its intrinsic values. This is the reason why efforts have been 
made to elaborate environmental ethics, giving either to living beings or to ecological systems a 
value in themselves. 
(Larrère och Larrère, 2007, s. 11) 
 

Ur ett intressentmodellperspektiv kan sägas att företaget i sin miljöredovisning har tillfälle att 
beskriva hur man inom marknadsekonomins ram söker balansera lönsamhetskrav och 
miljöansvar och bemästra miljöproblemen, således beskriva sitt etiska förhållningssätt. Ett 
alternativt förhållningssätt är att företaget delar uppfattningen att problemen löser sig av sig 
själva enligt ovan citerade teknikfokuserade synsätt. Ett företag, som inte tydliggör sin 
ståndpunkt i miljöredovisningen, får problem med trovärdigheten i sitt miljöarbete. Anledningen 
är att miljöarbetet i så fall inte har sin grund i en övergripande kommunicerad strategi i form av 
ett miljöetiskt förhållningssätt. Kritiker kan då med fog hävda att miljöarbetet förefaller 
irrationellt och sakna mening. 
 
Men det företag, som å andra sidan tydliggör sin ståndpunkt, kan få problem med de intressenter, 
som inte delar företagets miljöetiska värderingar. Den problematiska situationen – antingen redo-
visa sitt förhållningssätt eller inte – skapar ett kommunikationsdilemma för företaget. Cerin 
(2002) antyder problemets art då han visar hur vissa företag kommunicerar ett budskap i 
årsredovisningen och ett annat i miljöredovisningen. Han nämner även ett annat problem: 
avvikelse mellan vad som sägs i miljöredovisningen och företagets faktiska agerande.   
 
Oavsett vilken åsikt i miljöhänseende företaget kommunicerar till omvärlden kräver rationaliteten 
att företagets beskrivna målsättning med sitt miljöarbete relateras till ett övergripande 
förhållningssätt, en miljöetik. I annat fall riskerar miljöarbetet att framstå, trots att miljöarbetet 
ofta beskrivs som kontinuerligt, rutinbetonat, inbyggt i företagets ordinarie verksamhet, 
organisatoriskt förankrat med miljöansvariga på olika nivåer i företaget etc. som tämligen ad-hoc 
betonat och styrt av tillfälligheter. Det förefaller vara sådana insikter som framskymtar i det 
avslutande citatet nedan ur Stora Ensos hållbarhets-redovisning år 2004. I ingressen (s. 4 - 5) 
skriver vice koncernchefen: ”Vi måste noga basera vår redovisning på fakta – vi måsta tala om 
vad vi gör och göra som vi har sagt.” Uttalandet kan tolkas som att företaget måste vinna 
intressenternas förtroende för att vara framgångsrikt, vilket framstår som en tillämpning av 
intressentmodellen. 
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Det föreligger ett antal strategiska vägval som varje företag måste träffa i miljöhänseende. De kan 
vara nog så vanskliga och berör företagets lönsamhet på marknadens villkor. Dessutom har före-
taget att ta ställning till om och i så fall vilken miljöetik man skall kommunicera till omvärlden. 
Till de etiska frågorna hör också om det skall eller åtminstone bör råda korrespondens mellan den 
kommunicerade miljöetiken och det konkreta agerandet.   
 
Behov av referensram 
En forskningsfråga är på vilket sätt förekomsten av och innehållet i företagens miljöredovisningar 
kan förstås. Flera försök har gjorts att sätts in dem i ett vidare sammanhang eller relatera dem till 
någon form av teoretisk referensram, exempelvis Ullmann (1985), utgår från teorier om hur 
företagsledningar kan förhålla sig till företagets intressenter, dvs en form av "stakeholder theory", 
samt Pfeffer och Salanciks (1978) resursberoende perspektiv. Ullmann anser att man kan förstå 
företagens miljö- och samhällsrelaterade aktiviteter, inklusive redovisningen av dessa aktiviteter, 
som ett resultat av en medveten strategi, förhållandevis mäktiga intressenter och en 
tillfredställande lönsamhet i företagen. Andra teoretiska förklaringsansatser är den ekonomiska 
agentteorin och legitimitetsteori ("legitimacy theory").  
 
Karpik och Belkaoui (1989, s. 260) skriver: 
 

As a supplement to the income statement, the value added statement is viewed as a report on 
the income earned by a larger group of "stakeholders" - all providers of capital, plus employees 
and government [Meek and Gray, 1988, p. 75]” 

 
 Författarna (ibid, s. 259) syftar till att 

…determine whether value added variables possess incremental information beyound both 
accrual earnings and cash flow in the context of explaining market risk 

 
och man testar hypoteser avseende konsekvenser av företags tillhandahållande av vad man 
betcknar “value added measures”. Patten (1991) argumenterar för sin del för "legitimacy theory", 
som förklaring till sina empiriska resultat.  
 
Studier, med olika teoretiska utgångspunkter, identifierar företagens storlek som en viktig 
förklaring till deras satsningar på miljö- och samhällsrelaterad redovisning. Enligt den 
agentteoretiska förklaringen väljer företagsledningen i ett stort företag att redovisa sådan 
information för att avleda uppmärksamheten från politiska instanser som kan tänkas ingripa mot 
företaget. Med ett legitimitetsresonemang är redovisningen av t ex miljöinformation ett sätt att 
upprätthålla företagets samhälleliga legitimitet när denna börjar ifrågasättas av olika intressenter. 
Liksom i agentteorin antar man att stora företag utsätts för ett större samhälleligt tryck pga. sin 
storlek. 
 
Ljungdahl (1999) anför att även om flera studier identifierat intressanta samband mellan miljö- 
och samhällsrelaterad redovisning och diverse företagsegenskaper, är dessa samband i sig ingen 
förklaring till varför företag med vissa egenskaper utvecklar en mer omfattande redovisning. 
Ljungdahls (1999) empiriska resultat kunde enligt honom tolkas som "partiella bevis" på 
respektive teoriområdes rimlighet som förklaring till förekomsten av miljöredovisning. Ljungdahl 
betonar dock att hans empiriska delstudier inte varit utformade som formella tester av teorierna 
och inte heller haft detta som syfte. Men samma empiriska resultat kan ges rimliga tolkningar 
inom samtliga teorier. Ljungdahl berör inte det förhållandet att fenomenet intressentteorin inte är 
entydigt bestämt, ett förhållande som denna studie tar fasta på.    
 
Resultaten stödjer enligt Ljungdahl bl a intressentteorins antaganden om att företagsledningen 
främst tar hänsyn till de mäktigaste intressenterna och ignorerar de "bråkiga" men perifera 
grupperna, åtminstone så länge som de inte lyckas influera t ex företagets kunder. Men samma 
tolkning kan enligt Ljungdahl göras inom ramen för den närbesläktade strategiska 
legitimitetsteorin, samtidigt som aktieägarnas position särskilt understryks i ett agentteoretiskt 
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perspektiv och indirekt även antyder att hotet om politiska kostnader föranleder en satsning på 
miljöredovisning. Det visar sig att empirin kan tolkas som stöd för nästan alla teoretiska 
förklaringar enligt nedan:  

• Intressentperspektiv: miljöredovisningen spelar samtliga roller beroende av vilken 
intressentgrupp som för tillfället betraktas som mest betydelsefull.  

• Strategiskt legitimitetsperspektiv: miljöredovisningen spelar flera roller, framförallt 
funktionen som kommunikationsverktyg för att övertala och "utbilda" utomstående som 
ifrågasätter företagets legitimitet.  

• Agentteoretiskt perspektiv: utbildnings- eller debattrollen är aktuell 
• Nyinstitutionellt perspektiv på legitimitet: miljöredovisningen spelar en ceremoniell roll 

utan någon egentlig betydelse för företaget.  
 
Ljungdahl drar slutsatsen att dessa teorier trots allt inte är så olika i sin instrumentella 
tillämpning, även om de baseras på delvis motstridiga normativa antaganden. Det finns 
uppenbara likheter mellan de förklaringar och förutsägelser som härleds ur såväl agentteorin, den 
instrumentella intressentteorin och den strategiska legitimitetsteorin. En annan slutsats är att 
teorierna inte är särskilt väl anpassade till att specifikt förklara förekomsten av miljöredovisning, 
alternativt att samtliga teorier behövs för att förstå olika aspekter av miljöredovisningen. Samtliga 
teorier berör enligt honom betydelsen av olika intressenters påtryckningar och Ljungdahl gissar 
att miljöredovisning avtar i popularitet när företagen inte längre utsätts för miljörelaterade 
påtryckningar. Däremot indikerar det nyinstitutionella perspektivet att det finns en viss 
inneboende kraft i den i institutionaliseringsprocess som miljöredovisningen för närvarande 
genomgår, vilket enligt Ljungdahl tyder på att spridningen av miljöredovisningspraxis kan 
fortsätta ännu ett tag. 
 
Ljungdahl sammanfattar att miljöredovisningen kan förklaras utifrån flera olika teoretiska 
perspektiv men att inget ger en heltäckande bild av fenomenet. Enligt min tolkning av Ljungdahl 
finns det skäl att fokusera på intressentmodellen då man söker förstå miljöredovisning, i 
synnerhet som den inte är så entydigt bestämd som beteckningen ger sken av. Den ursprungliga 
intressentmodellen rymmer en kärna, som transformerats i senare tillkomna alternativa versioner 
och tolkningar.   
 
 
1.2 Stakeholder theory - intressentmodellen  
1.2.1 Övergripande presentation 
Albæck (1988) diskuterar möjligheten av att systematiskt involvera vetenskaplig forskning i den 
politiskt-administrativa beslutsprocessen och stakeholderteorins roll i detta sammanhang och 
skriver (s. 89): 
 

Det mest kendte og afprøvede forslag er den såkaldte "stake-holder" eller "interessentmodel" 
(Premfors, 1981: 14). Begrebet interessent-analyse stammer oprindelig fra en målsæetningsteori 
for virksomheder, som "hævder, at virksomheders målscetninger bør fremkomme ved, at man 
afbalancerer de modsatrettede krav med hinanden, som 'interessenterne' inden for virksomheden 
måtte have: ledeisen, arbejderne, aktieejerne, leverandørerne, scelgerne. Virksomheden har et 
ansvar over for alle disse og må sammensæette sine målsæetninger på en sådan måde, at de alle til 
en vis grad tilfredsstilles" (Ackhoff, 1975: 62). 

 
Albæcks syn på hur beslut fattas och verkskställs inom offentlig förvaltning enligt modellen har 
uppenbara beröringspunkter med beslutsfattande inom näringslivet.  
 

Interessentmodellen er en anerkendelse af, at offentlige foranstaltninger besluttes, 
iværksættes og bedømmes i en pluralistisk sammenhæeng med mange forskellige aktører, 
som hver især har forskellige og endog modsatrettede interesser at pleje. Modellen 
"anerkender - og legitimerer - at der er en mangfoldighed af interesser på spil inden for det 
offentlige. Den anerkender de mange perspektiver, som disse interesser vil benytte til at 



Christer Westermark  
 

8

vurdere og forstå med. (ibid, s. 91)  
  
Stakeholderteorin har fått starkt fäste i organisationsteorin. McVea och Freeman skriver (2005, s. 
57) att ”the ideas of stakeholder theory, stakeholder management, or stakeholder capitalism 
approach acceptance as a mainstream core idea in management theory...” 
 
Modellens teoretiska utgångspunkter kontrasteras, exempelvia av Vilanova (2007, s. 146), mot 
aktieägarorienterad teori  på följande sätt: 
 

Shareholder theorists argue that managers should be pledged to shareholders. Because 
managers are self-serving and opportunistic, the governance structure should be designed so 
as to limit managerial discretion as strictly as possible. The stakeholder management view 
considers on the contrary that managers are not always opportunistic and that they should 
retain sufficient autonomy so as to influence corporate decisions in a way satisfying all the 
key stakeholders of the firm. 

  
Stakeholder theory anses av exempelvis Bouckaert och Vandenhove (1998, s. 1073) relevant 
även ur ett affärsetiskt perspektiv:  

 
The core of business ethics literature is based upon the stakeholder theory of the firm. The 
normative function of this theory is to internalise the concept of social responsibility into the 
definition of the firm (the firm as a social contract) and into the managerial practice 
(participative management, social and ethical audit). 
 

Pesqueux och Damak-Ayadi (2005, s. 5) skriver att  
 

”stakeholder theory has become the focal point of a great many debates. It frequently serves 
as a point of reference in agents´ discourses, in their acts and in a host of “management 
science” studies (and even political analyses)… it has taken on the allure of a dominant 
discource.” 

 
Det finns, som ovan antytts, olika forskningsskolor med skilda synsätt på intressentmodellen. 
Vissa anser att det finns teoretiska och metodiska problem med att få intressenternas synpunkter 
specificerade eftersom de ofta består av en mängd naiva önsketankar. Andra forskare menar dock 
att det är av stor vikt att uppmärksamma de naiva önsketankarna för att belysa de orimligt höga 
förväntningar som finns bland intressenterna och på så vis synliggöra detta faktum för 
intressenterna själva.  
 
Intressentmodellen har ibland avfärdats kategoriskt: 
 

The stakeholder theory is an idea whose time has long passed. It claims that companies 
should be run for the benefit of all, an impossible dream which, significantly, inspired such 
well-meaning disasters as nationalization. (Argenti, 1997, s. 445) 

  
Mer nyanserad kritik har riktats mot att modellen i sig framhåller ett något naivt konsensusideal 
eftersom den inte säger något om vad som bör göras när intressenternas intressen går i motsatt 
riktning. Det finns nämligen inga anvisningar om vems synpunkter som bör prioriteras och det är 
omöjligt att ta hänsyn till alla på en gång (Peach 1995 i Albæk 1988 s. 92).  
 
Vilanova (2007) skriver att bortom den pågående normativa diskussionen kring stakeholderteorin 
är föga känt om företagens faktiska beteende och om sambandet mellan ”corporate governance 
strategies” och ”organizational perfomance.” Svårigheten att testa de två instrumentella teorierna 
– shareholder respektive stakeholder – beror på problemet att fastställa huruvida företaget drivs 
enligt den ena eller andra teorin; skall man tro på vad företagsledningen säger eller betrakta 
företagets faktiska beslut? (ibid, s. 147).  
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Ett därmed besläktat tema diskuteras av Randel (2002, s. 62), som med anknytning till corporate 
social responsibility (CSR) skriver: 
 

Clarifying the processes involved in the maintenance of a socially responsible practice also 
allows us to better understand the extent to which a company’s actions are of substance rather 
than merely reflecting symbolic adoption of a practice for public relations purposes (Mohr, 
Webb & Harris, 2001). 

 
I dagsläget utgör intressentmodellen förmodligen det mest använda verktyget för att förklara 
varför företag ska ta ett större socialt ansvar och bete sig etiskt försvarbart. Samtidigt har noterats 
av Egels-Zandén (2006) att det i såväl svensk forskning som i näringslivets praktik sida vid sida, 
existerar två olika tolkningar av intressentmodellen. Därtill kommer en tredje tolkning av 
intressentmodellen, som presenterats i USA.  
 
Vissa svenska användare av intressentmodellen tolkar enligt Egels-Zandén modellen utifrån ett 
moraliskt perspektiv och ansluter sig därmed till den internationella grupp forskare som gör en så 
kallad normativ tolkning av intressentmodellen. Det etiska grundantagandet är att företag, eller 
anställda i företag, är moraliska aktörer som bör bedriva en moraliskt försvarbar verksamhet. 
Gränsen mellan företaget som en marknadsaktör med lönsamhetskrav och samhällsaktör suddas 
ut och företaget avkrävs ett moraliskt ansvar för sitt agerande. Med detta moraliska ansvar 
medföljer även ett ansvar för de organisationer, personer och aktörer vars liv företaget påverkar – 
ett ansvar för företagets intressenter. 
 
Enligt denna tolkning, etikvarianten, innebär ansvaret att ett företag måste ta hänsyn till sina 
svagaste intressenter, således önskemål rörande företagets verksamhet från intressenter som inte 
har resurser och maktmedel att själva föra fram sin agenda till företaget. Exempelvis kan det för 
ett läkemedelsbolag handla om att tillvarata det ofödda barnets intressen vid behandling av 
gravida kvinnor. För ett skogsbolag i Amazonas kan det handla om att lyssna på och tillgodose 
urbefolkningens önskemål och för en biltillverkare att ta hänsyn till miljöns och djurens intressen 
vid utvecklandet av nya bilmodeller. 
 
Hänsyn till de starkare intressenternas önskemål sker enligt detta synsätt automatiskt eftersom 
dessa grupper har egna maktmedel att påverka företagen. Kunder kan sluta köpa företagets 
produkter, aktieägare kan sälja sina aktier och anställda kan gå ut i strejk eller byta arbetsplats om 
de är missnöjda med företagets etiska ställningstaganden. Sammanfattningsvis anser 
förespråkarna för den etiska varianten att ett företag ska ta hänsyn till intressenternas krav och 
intressen på grund av att företaget har en moralisk skyldighet - oavsett om det är lönsamt eller 
inte. Annorlunda uttryckt skall företaget värdera etiken högre än lönsamheten. 
 
Parallellt med den etiska varianten av intressentmodellen existerar enligt Egels-Zandén (2003) en 
”varumärkestolkning” av modellen. Utgångspunkten för varumärkestolkningen är också 
antagandet om att företag är beroende av sina intressenters förtroende för att nå lönsamhet och för 
att åtnjuta detta nödvändiga förtroende, måste företagen leva upp till, eller överträffa, 
intressenternas krav på företaget. Förespråkare för varumärkestolkningen konstaterar enligt 
Egels-Zandén att kraven på att företag ska bete sig etiskt ökar och att företagen därför måste bete 
sig alltmer etiskt för att bibehålla och öka sitt förtroende hos intressenterna. Om företaget 
tillgodoser ökade intressentkrav rörande sociala frågor och etik stärker det företagets varumärke, 
vilket i sin tur gynnar företagets lönsamhet. Lönsamheten värderas högre än etiken.  
 
Skillnaden mellan varumärkesvarianten och etikvarianten är enligt Egels-Zandén (ibid) att 
varumärkestolkningen förespråkar att företag ska ta hänsyn till de mäktigaste och mest 
inflytelserika intressenterna, eftersom dessa har makt att stärka eller försvaga företagets 
varumärke. Etikvarianten sätter däremot de svaga och maktlösa intressenterna i fokus.   
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Det har enligt Egels-Zandén (ibid) även växt fram en tredje tolkning av intressentmodellen, som 
argumenterar för att företag skall ta hänsyn till sina intressenters åsikter och intressen därför att 
det främjar den egna produktutvecklingen rörande hållbara och ”etiska” produkter. Huvudtanken 
i innovationsvarianten av intressentmodellen är att det är riskabelt att, som i 
varumärkestolkningen, enbart fokusera på de inflytelserika intressenterna. Det kan i ett längre 
perspektiv strypa eller konservera företagets innovationsprocesser och produktutveckling. I stället 
bör företag ta del av all den kunskap och de innovativa idéer rörande miljö- och sociala frågor 
som finns utanför företaget och involvera intressenterna i ”utkanten” av företagets 
intressentnätverk i innovationsprocessen. Hit hör maktlösa, ointresserade, resurssvaga och till 
företaget negativt inställda intressenter i innovationsprocessen. Det finns en likhet med 
etikvarianten, men medan etikvarianten tar hänsyn till de resurssvaga av moraliska skäl gör 
innovationsvarianten det av lönsamhetsskäl. Lönsamheten värderas högre än etiken. 
 
 
1.3 Problemformulering 
Det förs en omfattande och livlig diskussion kring stakeholderteorin om såväl dess status som 
teori, som dess för och nackdelar i olika avseenden. Exempelvis betraktas teorin av vissa forskare 
-  Jones och Wicks (1999), Reed (1999) och Treviño och Weaver (1999) – inte som en äkta teori 
utan som ett paraply som inrymmer olika synsätt. Frågan om huruvida miljön kan anses vara en 
stakeholder utgör en delfråga i sammanhanget, som besvarats jakande av bl.a. Phillips och 
Reichart (2000). Stakeholderteorin kan ges en väsentligt olika utformning beroende på om dess 
kärna uppfattas vara av etisk art eller ge uttryck för en principal-agent-uppfattning av 
instrumentell art där lönsamheten värderas högre än etiken. Donaldson och Preston (1995) gör 
gällande att the stakeholder theory i sin ursprungliga form har en etisk kärna och att det är denna 
kärna som skiljer den från en traditionell ”input-output-modell.”   
 
Egels-Zandén (2006) beskriver hur såväl den instrumentella som den deskriptiva versionen av det 
som på svenska betecknas intressentmodellen har frambringat varsin alternativ stakeholder 
theory, som Egels-Zandén benämner alternative instrumental stakeholder theory respektive 
alternative descriptive stakeholder theory. De är enligt Egels-Zandén delvis komplementära, 
delvis i konflikt med originalteorin och det har enligt Egels-Zandén skapat förvirring att 
alternativteorierna likväl tillämpar samma typologi som presenterats av Donaldson och Preston. 
Intressentrelationerna kan enligt Egels-Zandén med de alternativa synsätten hanteras hur som 
helst bara de maximerar aktieägarvinsten.  
 
Såväl stakeholder theory (originalteorin) som alternative instrumental stakeholder theory utgår 
från vissa underliggande, men ej uttryckligen formulerade, rationalitetsantaganden. Emellertid 
handlar det inte om samma rationalitetsslag; originalteorin tar fasta på en expressiv rationalitet 
som utgår från ett postulat som innebär att rationalitet handlar om de mål som eftersträvas snarare 
än om det agerande som sker vid eftersträvandet att uppnå dem. Expressiv rationalitet avspeglar 
vårt behov av att göra världen meningsfull och har en kärna av värden, trosföreställningar eller 
med ett annat ord etik.  
 
Däremot utgår alternative instrumental stakeholder theory från ett annat postulat, nämligen från 
individer som besitter vissa preferenser förknippas med ett instrumentellt rationalitetsantagande, 
innebärande att sådana personer agerar så att deras preferenser tillgodoses bäst. Det handlar om 
den välkände nyttomaximeraren. Rationaliteten ligger inom ramen medel och mål, och avser 
valet av de mest effektiva medlen för att uppnå givna mål. Detta ger i sin tur upphov till 
intentionella förklaringar och till föreskrivande påståenden. 
 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är inte bara att undersöka huruvida utan även att argumentera för och 
visa att den variant av stakeholderteori, som av Egels-Zandén (2006) betecknas the alternative 
instrumental stakeholder theory och som kännetecknas av att utgöra en utvidgning av traditionell 
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aktieägarteori till det empiriska fenomenet relationer mellan företag och intressenter har 
empiriskt stöd. Det har även inneburit en förskjutning av innebörden av begreppet rationalitet. 
Därmed skulle Donaldson och Prestons (1995) utgångspunkt för stakeholderteorins etiska 
normativa kärna, nämligen att företagsledare förutsätts agera som om alla stakeholders intressen 
har egenvärde, inte vinna empiriskt stöd. Mer specifikt avser jag att undersöka förekomsten av 
den etiska dimensionen i ett antal börsnoterade svenska företags miljöredovisningar och visa hur 
den i originalteorin, dvs Donaldson och Preston (1995), centrala etiska dimensionen 
transformerats.  
 
Miljön kan ses som en intressent enligt stakeholder theory såväl i teorins ursprungliga form som 
enligt senare tolkningar. Dels definieras intressenterna som personer eller grupper med legitimt 
intresse i företagets aktivitet och detta legitima intresse föreligger oavsett om företaget har något 
intresse av dem, dels har alla intressenter ett egenvärde eller ett inneboende värde inte enbart för 
att de bidrar till någon annan grupps intressen till exempel aktieägarnas. Dessutom skall 
undersökas om termen intressent förekommer i årsredovisningarna, vilken betydelse företagen i 
så fall ger termen och huruvida miljön betraktas som en intressent. 
 
Genom att formulera några frågor som gäller företagets etiska förhållningssätt till miljön, och i 
miljöredovisningarnas text finna svar på frågorna söker jag på ett indirekt sätt visa att det är den 
formella eller instrumentella rationaliteten med en aktieägarfokusering som dominerar. Den ger 
vad som betecknats the alternative instrumental stakeholder theory empiriskt stöd.     
 
 
1.5 Forskningsfrågan 
Forskningsfrågan är således att fastställa huruvida den etiska teorikärnan i original instrumental 
stakeholder theory, som den framställs av Donaldson och Preston (1995), finner empiriskt stöd 
eller om den transformerats. Stödet sökes genom att intressentmodellens konkreta manifestationer 
i form av årsredovisningar granskas. Härvid fokuseras på vilka värderingar som kommer till 
uttryck i några börsnoterade företags miljöredovisningar.  
 
Om sådant empirisk stöd visar sig saknas är det ett argument för framväxten av den 
transformerade teori, som av Egels-Zandén (2006) betecknas the alternative instrumental 
stakeholder theory och som kännetecknas av att utgöra en utvidgning av traditionell 
aktieägarteori till det empiriska fenomenet relationer mellan företag och intressenter.  
 
Huruvida det egenvärde som eventuellt tilldelas intressenten miljö i miljöredovisningen också 
åtföljs av ett motsvarande praktiskt handlande i miljöfrågor ingår inte i forskningsfrågan. 
 
Genom att närläsa miljöredovisningarnas text skall bedömas huruvida intressentmodellens 
normativa originalkärna genomsyrar modellens praktiska tillämpning eller om kärnan förefaller 
ha utbytts i enlighet med den alternativa teori som ovan beskrivits. Fokus är i första hand på 
börsnoterade företags miljöredovisningar. Men även företag och organisationer av annat slag 
upprättar miljöredovisningar och det är inte självklart att stakeholderteorin har samma innebörd i 
dessa sammanhang, eftersom den mest inflytelserika stakeholdern, nämligen aktieägaren, inte är 
dominerande eller ens existerande. En sådan organisations annorlunda miljövärderingar skulle 
inrymmas i Friedmans (1970, s. 282) synsätt:      
   

In a free-enterprise, private-property system, a corporate executive is an employee of the 
owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to 
conduct the business in accordance with their desires, which generally will be to make as 
much money as possible while conforming to the basic rules of the society, both those 
embodied in law and those embodied in ethical custom. Of course, in some cases his 
employers may have a different objective. A group of persons might establish a corporation 
for an eleemosynary purpose - for example, a hospital or a school. The manager of such a 
corporation will not have money profit as his objectives but the rendering of certain services. 
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Boukaert och Vandenhove (1998, s. 1074) hävdar att även ledningen för en ”non-profit 
institution” har ett övergripande syfte i organisationens speciella samhälleliga perspektiv att 
arbeta för, medan övriga samhällsgruppers intressen kan komma i konflikt med dessa. Det finns  
en parallell till intressentrelationer i vinstdrivande företag, som kan avspeglas i redovisningen av 
förhållningssättet till miljön. 
 
Forskningsfrågan skall av praktiska skäl indelas i delfrågor, som var och en kan ge svar på hur 
miljöredovisningens text uttalar sig om miljöns intrinsic value (egenvärde) i olika avseenden: 
 

1. ger företagets miljöredovisning uttryck för ett miljöetiskt förhållningssätt? 
2. ger företagets miljöredovisning uttryck för prioritering mellan miljöansvar och 

lönsamhetskrav? 
3. innehåller företagets miljöredovisning någon del som ger uttryck för medvetenhet om 

konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma)? 
4. finns det signifikanta skillnader mellan miljöredovisningar från företag i olika branscher 

beträffande ovanstående? 
5. ger miljöredovisningar från andra organisationer/företag än börsnoterade företag 

annorlunda information beträffande de två förstnämna frågeställningarna?      
 
Det samlade svaret på dessa delfrågor skall utgöra grunden för min argumentation för att den 
teori, som av Egels-Zandén (2006) betecknas the alternative instrumental stakeholder theory och 
som kännetecknas av att utgöra en utvidgning av traditionell aktieägarteori till det empiriska 
fenomenet relationer mellan företag och intressenter, har kommit att bli den dominerande. Det 
har skett genom att en grundläggande komponent, rationalitet, transformerats från en expressiv 
till en formell eller instrumentell form.  
 
 
1.6 Tillvägagångssätt 
Att ta steget från den teoretiska forskningsfrågan till praktiskt tillvägagångssätt handlar om att 
"operationalisera" de centrala begreppen. Man skall åstadkomma något användbart. En 
operationalisering är en indikator på de företeelser som skall studeras och utgör ett försök att göra 
de begrepp och kategorier som skall undersökas mätbara. Boreus och Bergström (2000) har visat 
hur en analysapparat kan konstrueras på två sätt, antingen som ett antal dimensioner eller som ett 
antal idealtyper. Konstruktionerna har olika syften. Dimensioner kan utformas för att urskilja 
olika påståenden men också underindelas för att urskilja olika preciseringar av ett och samma 
påstående. 
 
Dimensioner 
Om dimensionerna är lämpliga bestäms dels av studiens frågeställning, dels av materialets 
beskaffenhet. Genom att formulera analysapparaten som ett antal "dimensioner" är syftet att 
fånga in de aspekter av de påståenden som görs i en text som forskaren är särskilt intresserade av. 
Men eftersom dimensionerna är just aspekter av olika påståenden är det viktigt att de är 
ömsesidigt uteslutande och sammantaget uttömmande. Icke ömsesidigt uteslutande dimensioner 
fångar delvis in samma påståenden, vilket leder till problem. Att beskriva samma sak med två 
eller flera olika dimensioner riskerar att förvirra och göra resultaten svårtolkade. Det leder till 
upprepningar och kanske till osäkerhet hos läsaren. 
 
Hur kan vi vara säkra på att alla betydelsefulla komponenter hos ett fenomen fångas in i 
uppsättningen dimensioner samtidigt som antalet dimensioner måste vara hanterligt stort? Kravet 
på dimensioner att de skall vara uttömmande kan vara svårt att såväl avgöra som bemästra, men 
behöver inte alltid vara ett problem. Man kan nöja sig med en distinktion mellan vissa 
dimensioner och övriga urskiljbara får samsas i en restpost för ytterligare överväganden. 
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Vid en preliminär bedömning av möjliga dimensioner för miljöredovisningar kan följande fem 
övervägas: grundvärderingar, människosyn, marknadsekonomins lönsamhetskrav, relationen 
mellan människan och naturen och global handel. Även om dimensionerna förefaller relevanta 
och konkreta är det osäkert både om dimensionerna är tillräckligt uttömmande och om det i så 
fall är problematiskt. Att utforma mer övergripande dimensioner på en högre abstraktionsnivå 
torde inte vara lämpligt med tanke på miljöredovisningarnas karaktär av publikationer som riktar 
sig till en bred allmänhet. 
 
En begränsning till enbart de två kategorierna deskriptiva utsagor och normativa utsagor i 
miljöredovisningar skulle reducera antal dimensioner avsevärt. Men abstraktionsnivån förefaller 
alltför hög. Samtidigt är det de i vid mening normativa utsagorna, således företagets artikulerade 
miljöetiska uppfattning, som är i fokus för studien. 
 
Typologi och idealtyper 
Ett annat sätt att konstruera en analysapparat är att använda sig av något som kallas idealtyper. En 
idealtyp är en tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos en 
ståndpunkt, en värdefilosofi eller ideologi. Bakgrunden till att använda dimensioner är som 
framgått ovan avsikten att särskilja olika delar av en argumentation eller ideologi. Med idealtyper 
kan avsikten i stället sägas vara att sammanfoga tankar och åsikter som framförts i dokumentet 
till en mer sammanhållen ståndpunkt. Idealtypen är ett koncentrat av de egenskaper eller idéer 
som forskaren anser vara av särskild betydelse i beskrivandet av ett fenomen. 
 
Det av mig valda sättet att gripa sig an och bedöma och tolka det budskap, som framförs i 
företagens miljöredovisningar kan ges olika beteckningar. Det kan sägas handla om idéanalys 
men alternativt även det som kallas ideologi-, diskurs-, innehålls-, argumentations- eller 
begreppsanalys. Oavsett beteckning preciseras studiens inriktning mer klargörande genom att 
ange vad den handlar om. Studien handlar om att fånga den eventuella förekomsten av en eller 
annan form av miljöetisk uppfattning i de studerade miljöredovisningarna och systematiskt 
klargöra budskapets innehåll.  
 
En miljöredovisningsanalys, liksom varje annan undersökning, kan ha som syfte antingen att 
beskriva, förklara eller ta ställning till ett material och det finns följaktligen tre tänkbara syften 
med en sådan studie.  

• att beskriva (och tolka) innebörden av det framförda budskapet,  
• att ta ställning till hållbarheten i det framförda budskapet 
• att förklara budskapens uppkomst eller konsekvenser.  
 

Visserligen bör dessa syften hållas isär, men det utesluter inte att de kan kombineras. En mer 
omfattande studie kan ha fler än ett syfte, till exempel att både beskriva innebörden i budskapet 
och förklara dess konsekvenser. Det bör dock tydligt framgå vilket som är huvudsyftet med 
studien och i den här studien gäller enbart det förstnämnda syftet, nämligen att beskriva (och 
tolka) innebörden av det framförda budskapet. 
 
Den uppfattade verklighet vi omges av är inte systematiserad utan kaotisk och den ena 
företeelsen glider över i den andra. För att bringa reda och för att kunna hantera den och orientera 
oss måste vi dela in och sätta namn på fenomenen. Det behövs en taxonomi. För samma 
företeelse kan olika klassificeringssätt komma ifråga och det är möjligt att dela in den upplevda 
verkligheten på ett förmodligen obegränsat antal sätt för att kunna göra jämförelser mellan olika 
aspekter på det som är i fokus för intresset. Huruvida en viss egenskap är mer grundläggande och 
huruvida vissa skillnader är mer relevanta beror alltid på våra speciella intressen och 
föreställningar. Det finns ingen klassifikation som är oberoende av dessa utgångspunkter.   
Weber ansåg att idealtypsmetodologin kunde lösa dilemmat att vetenskapsmannen å ena sidan 
skall nå fram till teoretisk kunskap utifrån ensidiga synsätt men å andra sidan göra en skarp 
åtskillnad mellan empirisk kunskap och värdeomdömen. Weber hävdade inte heller att han 
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uppfunnit idealtypsmetodologin, utan snarare att all seriös vetenskap faktiskt arbetar med den. 
För honom var idealtypen ett medel, inte ett mål i sig eller en modell av verkligheten. Idealtypen 
framställer inte några objektiva lagar och skall bara ses som redskap i det vetenskapliga arbetet.  
 
Inom psykologin är Kretschmers1 typlära gällande olika konstitutionstyper välkänd. Inom 
hundsporten är typ en term som används vid bedömning och värdering av en hunds mentalitet 
och exteriör. I biologin betyder typ det exemplar på vilket en växt- eller djurarts namn baserar 
sig. Som vetenskaplig metod är syftet med typifiering och typologi att möjliggöra klassificering 
av ett empiriskt material av något slag. Typologin nyttjas inte minst inom arkeologi och teologi. 
Den systematiska teologin framställer den kristna idéhistorien såsom typologisk forskning. 
Systematiseringsmetoden typologi skall i den här studien tillämpas genom att typbeteckna 
miljöredovisningarnas värderingsmässiga innehåll enligt ett antal väldefinierade vedertagna 
miljöetiska synsätt på huvudtypnivå och fyra undertypnivåer: 
   
Huvudtypnivå: Miljöredovisningens beskrivna övergripande förhållningssätt till intressenten 
miljön. Typologin används för att fånga in det väsentligaste i företagets förhållningssätt till 
miljön.  
A Antropocentrism   B Biocentrism   
C Ekocentrism   D Hållbar utveckling  
E Minskad miljöpåverkan   F Annat miljöetiskt förhållningssätt 
    G Ej uttalat förhållningssätt 
 
Undertypnivå 1 Miljöredovisningens beskrivna målsättning med miljöarbetet 
Typologin används för att belysa sambandet mellan övergripande förhållningssätt och konkret 
miljöarbete och därmed indirekt vilken vikt intressenten miljön tillmäts. 

A1 Följa lagar och förordningar 
B1 Införa miljöledningssystem/miljöledningsstandard ISO 14001 eller EMAS 
C1Minst en interrevision per år av miljön/ta fram (ha) konkreta miljömål  
D1 Förbättrad resursanvändning 
E1 Kretsloppsanpassade produkter 
F1 Beakta produktens hela livscykel 
G1 Källsortering av avfall 
H1 Vara en förebild 
I1 Ej uttalad målsättning 

 
Undertypnivå 2 Miljöredovisningens beskrivning av relationen miljöansvar - lönsamhetskrav 
Typologin används för att bedöma prioriteringen mellan två intressenter.  

A2 Ekonomin/lönsamheten prioriteras 
B2 Miljön prioriteras 
C2 Miljöansvar och ekonomi/lönsamhet jämställs 
D2 Andra uttryckssätt 
E2 Ej uttalad uppfattning 

 
Undertypnivå 3 Miljöredovisningens placering i årsredovisningen  
Typologin används för att bedöma vilken formell vikt företaget fäster vid miljöredovisningen och 
därmed vid intressenten miljön.  

A3 Ingår i förvaltningsberättelsen 
B3 Ingår ej i förvaltningsberättelsen 

 
Undertypnivå 4 Individuell och kollektiv rationalitet  
Typologin används för att bedöma vilken medvetenhet företaget har om allmänningarnas tragedi, 
dit intressenten miljön kan räknas. 

 
1 Ernst Kretschmer, 1888-1964, tysk psykiater, konstruerade en tredelad typlära över kroppsformer kopplade till 
disposition för bestämda psykiska sjukdomar.   
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A4 Miljöredovisningen ger uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv 
rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma) 
B4 Miljöredovisningen ger inte uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och 
kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma)     

 
Typologins funktion i studien  
Om de undersökta företagens miljöredovisningar skulle visa sig i betydande omfattning kunna 
hänföras till någon av huvudtyperna B och C och dessutom till undertyperna F1, B2, C2, A3 samt 
A4, så ger empirin uttryck för förekomsten av en etisk kärna av det slag som Donaldson och 
Preston (1995) beskriver som stakeholderteorins bas. Dessutom uttryck för den form av 
rationalitet, som utmärker the original stakeholder theory, nämligen expressiv rationalitet.  
 
Miljöredovisningarnas fördelning i den konstruerade typologin kan således berättiga till slutsatser 
om huruvida intressenten miljö tilldelas något eget värde i miljöredovisningen. Ett tilldelat 
egenvärde skulle tala för att den kantianska normativa kärnan i Donaldson och Prestons (1995) 
version av the stakeholder theory, dvs expressiv rationalitet, även har empiriskt stöd. Detta skulle 
med andra ord innebära att jag inte uppnått syftet med studien. Genom att nyttja en på lämpligt 
sätt utformad typologi och applicera den hypotetisk deduktiva metoden har jag tagit fasta på Karl 
Poppers vetenskapsteoretiska ideal, nämligen falsifierbarhetskriteriet2. I Filosofilexikonet (1997, 
s. 438) beskrivs Poppers uppfattning om rationaliteten i vetenskapligt arbete på följande sätt: 
”Hypotesprövningen skall ske med skoningslös ihärdighet och med alla tänkbara medel. Målet är 
avslöjandet av hypotesens falskhet och därmed en utgångspunkt för fortsatt forskning.”      
 
Om däremot något egenvärde inte förefaller tilldelas intressenten miljö, och/eller miljön inte 
framställs som en intressent, får mitt syfte att argumentera för dominans för den transformerade 
kärnan i alternative stakeholder theory, dvs från expressiv rationalitet till formell eller 
instrumentell rationalitet, empiriskt stöd. En bekräftelse på en teori bör enligt Popper bara 
godkännas då den är ett resultat av ett allvarligt men misslyckat försök att falsifiera teorin.   
 
Förekomsten av ordet ”intressent” i årsredovisningarna tillsammans med en närmare beskrivning 
av vilken innebörd företaget ger termen kan likaledes ge empiriskt stöd till någon av 
teorivarianterna.     
 
Hypotetisk-deduktiv metod som hjälpmedel vid typbestämningen 
Som ett hjälpmedel för att typbestämma de värderingar, som kommer till uttryck i 
miljöredovisningarna avser jag att tillämpa en hypotetisk-deduktiv metod. Som framgår av 
illustrationen nedan, är metoden tillämplig inom samtliga vetenskapliga domäner. En summarisk 
beskrivning av metoden presenteras i bilaga 4.  

 
2 Jmf Karl Poppers uppfattning om demarkationsproblemet: ”Kriteriet på en teoris vetenskapliga status är dess 
falsifierbarhet eller dess möjlighet att vederläggas eller dess prövbarhet.” Citatet från Gilje, N och Grimen, H. (1992) 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar (s. 87), Göteborg, Daidalos, och uppges emanera från Popper, K. (1981) 
Fornuft og rimelighet som tenkemåte (s. 24). Oslo, Dreyer. Poppers demarkationskriterium har bl.a. av Wedberg 
(1985, s. 225) felaktigt uppfattas som en skiljelinje mellan meningsfulla och meningslösa påståenden. Det handlar 
emellertid om ett kriterium tillämpat inom kategorin meningsfulla påståenden, som avgränsar vetenskap från 
metafysik.  
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TILLÄMPNINGSOMRÅDEN FÖR HYPOTETISK-DEDUKTIV METOD  
 
 
Natur- Samhälls- Historia Litteratur- Etik     Grammatik   osv. 
vetenskap vetenskap   vetenskap 
 
obegränsat  begränsat till meningsfullt material 
 
 
Figur nr. 1 Tillämpningsområden för hypotetisk-deduktiv metod.  
Bearbetad källa: Føllesdahl (2001 s. 166)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposition  
I kapitel 2 behandlas den metodologiska referensramen  
I kapitel 3 behandlas den valda teorin för uppsatsen.  
I kapitel 4 behandlas relevant forskning och litteratur avseende i första hand stakeholderteori    
I kapitel 5 presenteras de studerade företagen och de data som utgör empirin redovisas. 
I kapitel 6 analyseras och tolkas empirin och med hjälp av referensramen skapas ökad förståelse 
för intressentmodellens varianter 
I kapitel 7 redovisas slutsatserna som bygger på föregående kapitel i uppsatsen. Här ges även 
förslag till fortsatt forskning. 
 
Bilagor och referenser 
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2. Metodologiskt angreppssätt  
Inledningsvis skall i detta kapitel allmänt och helt kortfattat diskuteras teorier, hypoteser och 
hypotestester mot bakgrund av studiens inriktning på miljöredovisningars värderingsmässiga 
innehåll. Därefter presenteras två modeller som kopplar samman ett företags redovisning till de 
normer och värderingar som råder i samhället och i företaget. Modellerna visar hur det kan anses 
meningsfullt att söka ett företags värderingar eller etik genom att analysera företagets 
redovisning. Detta ger en möjlighet att nalkas kärnan i the stakeholder theory. Därefter beskrivs 
en tredje modell, normtriaden, som också den ger stöd för denna studies synsätt.  
 
I kapitlets senare del presenteras utförligt de två metoder, som utgör kärnan i studiens analys av 
empirin, nämligen sättet att gruppera iakttagelserna i en typologi med hjälp av en hypotetisk-
deduktiv metod. De två metodernas praktiska tillämpning griper in i varandra och metoderna 
beskrivs parallellt och hypotestestningens teknik visas. Kapitlet avslutas med några 
ordförklaringar till ledning för läsaren.    
 
2.1 Teorier, hypoteser och hypotestester  
Hur man från en närläsning av miljöredovisningarna kan bedöma vilken miljöetisk värdering 
företaget vill ge uttryck för handlar om vilket metodologiskt angreppssätt som förefaller lämpligt, 
vilket i sin tur är kopplat till valt teoretiskt sätt att nalkas fenomenet.   
 
Hur man som forskare förhåller sig till frågan om teori är enligt Patel och Tibelius (1987) bl. a. 
beroende av vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt forskaren har. Ett av forskningens mål är att 
bygga upp kunskap i form av teori, vilket kan ske på två sätt. Kunskap kan byggas upp 
hypotetiskt-deduktivt varvid forskaren utifrån en viss teori, dess variabler och påståenden om 
relationer mellan variablerna, härleder antaganden som förutsäger nya relationer mellan va-
riablerna. Dessa antaganden prövas empiriskt och resultaten bidrar till granskningen av 
påståendenas - och därmed också teorins - hållbarhet. Kunskapen kan också byggas upp induktivt 
varvid forskaren samlar information kring de fenomen han valt att studera. När mängden 
insamlad information blivit omfattande systematiseras den. Relevanta variabler identifieras och 
möjliga påståenden formuleras, varigenom en ny teori kan växa fram.  
 
Vad som är en hypotes och vad som skiljer en sådan från en teori diskuteras t.ex. i Hartman 
(2004). Ordet "hypotes" används på olika sätt. Den betydelse som brukar läggas i termen är att en 
hypotes är till utseendet lik en sats som ingår i en teori, men det som skiljer dem åt är att en teori 
består av en samling satser, som hänger samman på ett bestämt sätt. En hypotes står ofta ensam 
och uttrycker att en företeelse existerar eller att ett samband råder. En annan skillnad mot teori är 
att hypoteser är antaganden under prövning.  
 
Om en hypotes efter undersökningar kan sägas vara ordentligt testad och rättfärdigad, då kan den 
få ingå i en teori. Hypotesernas funktion är alltså att vara testbara delar av en tänkbar teori och 
deras betydelse är därför stor. Det är ofta en omöjlighet att testa en hel teori. Ett skäl är att det 
faktum att teorin inte klarade testen bara skulle leda till att man måste testa de enstaka 
hypoteserna var för sig för att se vilken som var felaktig. I stället börjar man med att testa 
hypoteser, och om dessa klarar testen, så kan de bli en del av en teori.  
 
Teorins beståndsdelar: Existenssatser och relationssatser 
En teori består enligt Hartman (2004) av existenssatser och relationssatser. Enligt Hartman måste 
i alla vetenskapliga teorier satser från båda dessa grupper vara med. Existenssatser, kan delas upp 
i sådana som uttalar sig om enstaka händelser och föremål, och de som uttalar sig om typer av 
händelser och föremål. Den andra huvudgruppen består av relationssatser, som i sin tur kan delas 
upp i de som uttalar sig om relationer mellan enstaka händelser och föremål, och de som uttalar 
sig om relationer mellan typer av händelser och föremål. 
Existenssatser uttalar sig ofta om något direkt observerbart men kan även rättfärdigas på ett 
teoretiskt sätt. Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom metoden ”bästa förklaring”, vilket 
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innebär att man inte kan komma på någon bättre förklaring till fenomenet. Relationssatser kräver 
ett annat slags rättfärdigande även om rättfärdigande av en relationssats till viss del får göras med 
hjälp av observationssatser för att skapa empiriskt stöd. Det som dessutom krävs är en metod för 
att rättfärdiga relationssatser med hjälp av observationer. I detta sammanhang anmäler sig två 
metoder: den induktiva metoden och den hypotetisk-deduktiva metoden. Den senare skall 
beskrivas något mer utförligt, eftersom jag nyttjat den tillsammans med en typologi för att ordna 
det språkliga innehållet i miljöredovisningarna.  
 
Induktiv metod 
Den induktiva metoden har en lång historia och har länge varit den allmänt accepterade metoden, 
även om den i dag av många anses vara förlegad, särskilt inom de vetenskaper som använder sig 
av kvantitativa metoder. Enligt Hartman (2004) kan den möjligtvis användas för att upptäcka 
samband, det vill säga till explorativa undersökningar. Metoden kan däremot inte användas för att 
rättfärdiga en generell sats om ett oändligt område. 
 
Enligt Molander (1988, s. 162) är det hopplöst att finna en "induktiv metod" som garanterar att 
man från sanna påståenden om enskilda fakta kan uppställa en korrekt laghypotes. Detta är enligt 
Molander ett skäl att ändra perspektiv. I stället för att försöka finna säkra metoder att komma 
fram till en hypotes bör man fråga hur vi på bästa sätt skall pröva de hypoteser någon uppställt. 
Den hypotetisk-deduktiva metoden innebär enligt Molander kort och gott: ”se vilka konsekvenser 
som följer om hypotesen antas vara sann och se efter hur väl detta stämmer med verkligheten!” 
(ibid, s. 162) 
 
Hypotetisk-deduktiv metod 
Den andra metoden för rättfärdigande av vetenskapliga satser är den hypotetisk-deduktiva, eller 
den hypotesprövande metoden. Även denna metod består av två delar och i båda delarna skiljer 
den sig från den induktiva metoden:  

• en del som behandlar hur observationerna skall gå till  
• en del behandlar vilken logik som skall användas för att ge de generella relationssatserna 

stöd.  
 
Medan den induktiva metoden bygger på möjligheten att teorineutralt observera verkligheten, och 
vid analys finna regelbundenheter som observationerna sedan eventuellt ger stöd för tar den 
hypotetisk-deduktiva metoden fasta på idén att man inte kan observera teorineutralt. Metoden kan 
dock förutsätta dogmen om teorineutral observation, dvs. att en observationssats ”antas kunna 
verifieras/falsifieras endast utifrån sinneserfarenheten och helt oberoende av teorier om ämnet.” 
(Filosofilexikonet, 1997, s. 404) 
  
I denna metod börjar man med att forma en hypotes som är en generell relationssats, och sedan 
låta hypotesen styra vilka observationer man gör.  Forskaren har från början en idé om vad man 
är ute efter. Däremot är frågan om hur man kommer fram till en hypotes att testa något som inte 
berör rättfärdigandet av den. Den logiska strukturen är att man utgår från en sats av formen ”Om 
H så K” och skall avgöra genom observation om K faktiskt är sann eller ej. Det skall kunna 
avgöras oberoende av om hypotesen är sann eller ej och även oberoende av hypotesens existens. 
Om det visar sig att K är falsk, så måste hypotesen förkastas. Följande slutledning är nämligen 
deduktivt giltig: 

Förutsättning  Om H så K 
Observerat    icke K 
Slutsats  icke H 

 
Om det däremot visar sig att K är sann så följer inte att H är sann och inte heller att H är falsk. 
För den hypotetisk-deduktiva metoden är det en skarp skillnad mellan att upptäcka och att 
rättfärdiga en hypotes. Det är rättfärdigandet som är nödvändigt för vetenskaplig kunskap, inte att 



Christer Westermark  
 

19

vi kommer på hypotesen på ett visst sätt. Induktion kan därför vara ett sätt att upptäcka en 
generell relation, men inte att rättfärdiga den. Hempel (1974, s. 23) anför: 
 

Det finns alltså inga allmänt tillämpliga induktionsregler, genom vilka hypoteser eller teorier 
mekaniskt kan härledas eller slutas från empiriska fakta. 

 
Vid formulerandet av en hypotes bör man enligt Hartman (2004) dels beakta hur den skall se ut, 
dels hur den skall säga något intressant om världen. Beträffande hypotesens form skiljer Hartman 
mellan enkla hypoteser och komplexa hypoteser, mellan riktade och oriktade, mellan 
forskningshypoteser och nollhypoteser samt mellan orsakshypoteser och korrelationshypoteser. 
Hartman ställer fyra krav på hypotesers innehåll: 

1. Innehållet skall vara grundat på forskningsfrågan och ge en lösning på det formulerade 
problemet 

2. Hypotesen skall vara testbar 
3. Hypotesen får inte strida mot etablerade resultat såvida inte syftet är att ifrågasätta detta 
4. Någon form av stöd för hypotesen bör finnas (forskningsresultat, teori eller liknande). 

 
Det förhållandet att hypotesen styr vilka observationer man gör får betydande konsekvenser.  
Forskaren kan koncentrera sig på att observera de egenskaper hypotesen säger det finns ett 
samband mellan, vilket gör att antalet observationer kan begränsas. Observationerna blir 
teoriberoende, men det är något som sällan eller aldrig kan undvikas i vetenskaplig verksamhet. 
 
 
Vissa egenskaper hos den hypotetisk-deduktiva metoden 
Enligt Molander (1988, s. 164) innebär den hypotetisk-deduktiva metoden, informellt sagt, bara 
att "prova ett antagande genom vad som följer från antagandet". Hypotesen behöver inte vara en 
laghypotes. Det är väsentligen en metod att anpassa påståenden till varandra, så att de stämmer 
så väl överens med varandra som möjligt.  
 

Man behöver inte börja med "säkra observationssatser". Man provar en hypotes i taget, och 
för detta måste man för tillfället lita på vissa andra påståenden. Det påminner om Neuraths 
liknelse med båten man måste bygga om, bit för bit, ute på öppna havet. (ibid, s. 164) 

 
Den hypotetisk-deduktiva metoden kan medföra svårigheter. Många teorier kräver ett betydande 
antal antaganden och delhypoteser för att ge prövbara konsekvenser, dvs testimplikationer. Det 
blir en hypotes av formen "H1 och H2 och H3 och …Hn”, som har konsekvensen K. Om K vid 
undersökning visar sig vara falsk, dvs inte föreligga, kan man ur logisk synpunkt enbart dra 
slutsatsen att någon eller några eller samtliga av "H1 och H2 och H3 och …Hn” är fel. 
 
Det stora problemet är enligt Molander (ibid) att det inte finns något logiskt oantastligt sätt att 
testa delhypoteserna en och en 
 

Övertygande argument för detta har framförts av den franske fysikern och vetenskapshistori-
kern Pierre Duhem (1861-1916) och den amerikanske filosofen W.V.O. Quine (f. 1908 . En 
konsekvens av detta och vissa andra överväganden är att det kan finnas många teorier som är 
sinsemellan motsägande, men som alla stämmer med de förutsägelser vi kan göra från dem. 
Teorier är alltid "underbestämda av data" säger Quine”. (ibid, s. 164) 

 
 
Upprepade hypotestester på samma material 
Typbestämningen av miljöredovisningarna, som utförligt skall diskuteras nedan, innebär 
upprepade hypotestester. Molander (ibid, s. 165) ställer frågan om den hypotetisk-deduktiva 
metoden kan användas på "meningsfullt material", t.ex. på en text. Frågan motiveras av att när 
man läser en text bygger man upp en förståelse av textens innebörd. Man kan stöta på ett stycke 
eller få informationer om texten som ger vissa ord "ny mening". Då kan vi säga att man uppställt 
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en hypotes om innebörden. För att pröva konsekvenserna går man tillbaka och läser texten på 
nytt, för att se om det man kom på "ger en bättre läsning". Men för att detta skall stämma med 
den hypotetisk-deduktiva metoden måste prövningen vara oberoende av hypotesens riktighet, och 
också oberoende av hypotesens existens i den meningen att inte objektet som undersöks 
förändras.  
 
Enligt Molander är detta inte uppfyllt vid all textläsning. Förståelsen är ett förhållande mellan 
text och läsare. Läser man med en ny hypotes, även om man ser den som hypotes, blir textens 
mening ny. "Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod." Dessa Herakleitos ord kan enligt 
Molander diskuteras, men enligt honom kan man inte läsa en text med samma innebörd två 
gånger! Som ett exempel anför Molander (ibid, s. 165) att innebörden av Johannesevangeliets 
första rader inte är densamma som innan man hörde talas om det.  
 
Enligt min uppfattning är Molanders synsätt relevant då det gäller upprepad läsning av en och 
samma miljöredovisning och kräver uppmärksamhet. 
  
 
Formulering av hjälphypoteser  
Varje experimentell testning av en hypotes förutsätter antagandet av en mängd underliggande 
antaganden, hjälphypoteser eller extrahypoteser. Om den hypotes som testas blir falsifierad kan 
man som ovan nämnts endast dra slutsatsen att minst en av dessa hjälphypoteser och/eller den 
testade hypotesen är falsk. Man kan inte med säkerhet säga vilken. Om de underliggande 
hypoteserna är testbara ökar möjligheten att söka falsifiera dem en i sänder, vilket kräver en mer 
omfattande forskningsinsats. Flertalet av nedanstående hjälphypoteser är, åtminstone i princip, 
testbara och därmed falsifierbara. 
 
A. Underliggande hjälphypoteser med fokus på miljöetik 
1. Idén att ekologi, teknik eller annan vetenskap skall tala om för oss hur vi skall förhålla oss till 
miljön är ohållbar. 
2. Vad som är gott och eftersträvansvärt följer inte av en beskrivning av ett visst förlopp – 
naturligt eller artificiellt – i naturen. 
3. Frågan om vilka arters överlevnad som är önskvärd eller växthuseffektens önskvärdhet kan 
inte besvaras med argument från ekologi, biologi eller annan vetenskap. 
4. Vetenskapen kan inte ge svar då det gäller normativa beslut om miljöfrågor. 
5. Utan ett ställningstagande i normativa frågor kan inget rationellt miljöarbete bedrivas. 
6. Grundfrågeställningen i miljöetiken är hur människan bör förhålla sig till naturen – djur, växter 
och ekosystem. 
7. Det är möjligt att upptäcka, blottlägga, beskriva och klassificera de värdeomdömen som 
kommer till uttryck i företagens miljöredovisningar. Denna underliggande hypotes bildar 
övergång till "hypoteser att testa" nedan. 
 
B. Underliggande hjälphypoteser med fokus på företag 
1. Marknadsekonomi råder där företaget är verksamt. 
2. Företag, vars aktier är noterade på värdepappersbörs, får sin lönsamhet kontinuerligt 
observerad och kommenterad av bl.a. börsanalytiker, och även företagsledningen fokuserar på 
lönsamhet. 
3. Det är mer sannolikt att företag, vars aktier är noterade på värdepappersbörs, är rationella i sitt 
beteende än att de följer psykologiska och sociala lagar för perception och beteende.  
4. Varje företag tillämpar, medvetet eller omedvetet, en miljömoral. 
5. Ett företags miljöredovisning ger inte nödvändigtvis uttryck för företagets i praktiken tilläm-
pade miljömoral. 
6. Ett företag som publicerar en miljöredovisning har övervägt sitt förhållande till miljön. 
7. Genom sin miljöredovisning vill företaget förmedla en verklighet inklusive en uppsättning 
värderingar, som läsaren av miljöredovisningen antingen förväntas ta till sig eller som över-
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ensstämmer med läsarens bild eller i vart fall inte väcker läsarens motvilja. Miljöredovisningen 
förmedlar även vilken attityd företaget har till konflikten mellan marknadsekonomins krav på 
företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets miljöansvar.  
8. Hur människor uppfattar verkligheten betyder mer för hur människor handlar mer än hur 
verkligheten faktiskt är. 
9. Läsekretsen av miljöredovisningar är heterogen i olika avseenden: ålder, prioriteringar, 
intressen etc. 
10. Läsekretsen av miljöredovisningar har inte en gemensam uppfattning i miljöfrågor och inte 
heller beträffande vad som uppfattas som miljöproblem. 
11. Ett företags miljöredovisning ger oavsiktligt eller avsiktligt uttryck för en öppen eller dold 
värdering av miljöfrågorna och förmedlar därmed en viss miljöetik [som kan göras tillgänglig 
genom närläsning och tolkning]. Den sista delen av meningen bildar övergång till "hypoteser att 
testa" nedan. 
 
Utöver dessa explicit formulerade hjälphypoteser tillkommer förutsättningen att företag agerar 
enligt ett rationellt handlande, dock utan att närmare bestämma arten av rationalitet. 
 
I denna studie skall den hypotetisk-deduktiva metoden konkret tillämpas för att besvara de fem 
forskningsfrågor, som formulerats i syfte att via typologin kartlägga företagens manifestationer 
av förhållningssättet till miljön. Genom metoden skall miljöredovisningarnas etik typbestämmas 
för att ge underlag för en utvärdering av förhållningssättet till the stakeholder theory´s normativa 
kärna.  
 
 
2.2 Miljöredovisningens etik – systemsynsätt enligt intressentmodellen 
Sambandet mellan ett företags faktiska miljösynsätt och vad som uttrycks i samma företags 
miljöredovisning är inte självklart. Denna studie fokuserar på vilken miljöetik som kommer till 
uttryck i miljöredovisningarna, typbestämmer den och jämför typerna med vad som utmärker 
originalkärnan i stakeholder theory enligt Donaldson och Preston (1995). 
 
Några miljöetiska förhållningssätt 
Enligt Stenmark (2003) utgör varje värdesystem som på ett systematiskt sätt avser att vägleda oss 
i vårt umgänge med naturen en specifik form av miljöetik. De tre oftast nämnda miljöetiska 
begreppen är antroprocentrism, biocentrism och ekocentrism. Det framstår som en självklarhet att 
förhålla sig till dessa begrepp om ett företag står i begrepp att formulera sin miljöredovisning av 
samma skäl som att företaget vid upprättande av en finansiell rapport måste förhålla sig till 
regelverket och normerna inom redovisningssystemet.     
 
Ett antropocentriskt synsätt på naturen – liksom en djupekologisk eller ekofilosofisk hållning – 
kvalificerar sig då som varianter av miljöetik. Men miljöetik i ordets bredare bemärkelse utgör 
också en vetenskaplig disciplin, som kan definieras som ”det systematiska och kritiska studiet av 
de värderingsmässiga ställningstaganden som - medvetet eller omedvetet - styr människans sätt 
att förhålla sig till naturen” (ibid s. 216).  
 
Möjligheten finns också att formulera en icke-antropocentrisk miljöetik, enligt vilken det 
finns starka skäl att bevara och skydda naturen även för dess egen skull. En sådan etik hävdar att 
vi inte löser miljöproblemen endast genom att ”nyttja naturtillgångarna effektivare och mer 
långsiktigt” (ibid s. 226) – vad som krävs är att vi dessutom ”måste lära oss att respektera 
naturen” (ibid s. 226).  
 
Sistnämnda miljöetik, som finner det troligt att människan behöver ”på ett fundamentalt sätt om-
värdera sitt förhållande till naturen” (ibid s. 226), är också vad som ofta kännetecknar 
djupekologiska eller ekofilosofiska perspektiv. Djupekologin enligt Arne Naess föreslår en 
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miljöetik där samtliga organismer – växter, djur och människor – i princip är lika mycket värda 
(Witoszek och Brennan, 1998).  
 
Men även inom ramen för icke-antropocentrisk miljöetik finns det stora skillnader. Stenmark  
(2003) skiljer mellan biocentrism, ”synsättet att vi kan handla moraliskt rätt eller orätt inte enbart 
gentemot människor utan också gentemot andra levande varelser” (ibid s. 228) och ekocentrism, 
”synsättet att vi kan handla moraliskt rätt eller orätt inte enbart gentemot människor eller andra 
levande varelser utan också gentemot arter och ekosystem” (ibid s. 228). Skillnaden mellan de 
sistnämnda är att biocentrism i större grad tar hänsyn till enstaka individers välbefinnande, medan 
ekocentrismen även menar att ekosystemen i sin helhet måste skyddas. Men även inom 
respektive etiska system finns variationer, t.ex. i synen på om människan kan sägas vara mer värd 
än övriga djur- och växtarter – eller om samtliga arter har lika mycket egenvärde.  
 
Det torde av denna korta summering framgå att ett väl genomtänkt förhållningssätt till miljön 
underlättar för ett företag att upprätta sin miljöredovisning och dessutom gör den mer trovärdig. 
Ur denna studies perspektiv tillkommer att företag som redovisar ett övergripande 
förhållningssätt till miljön därmed, åtminstone indirekt, betraktar miljön som en intressent.  
 
 
Samband mellan redovisning och livsvärld  
Redovisning handlar inte enbart om siffror (finansiell rapportering) utan har även en anknytning 
till företagets livsvärld inklusive miljön. Det finns modeller som visar på kopplingar mellan ett 
företags redovisning och de värderingar som råder i företaget och dess omgivande samhälle. 
 
Galaskiewicz (1996) har beskrivit nätverksteori som en tjänarinneteori, en ”handmaiden theory”, 
eftersom den oftast nyttjas för att stödja andra teorier men sällan varit i fokus för sin egen 
utveckling. ”A similar history” har enligt Rowley (1997, s. 888) stakeholder theory som enligt 
honom leder sitt ursprung tillbaka till Barnard (1938) och systemteoretiker som March och Simon 
(1958).  Rowleys bedömning av inflytandet från Barnard vinner stöd i de två angreppssätt, som 
kortfattad beskrivs nedan, dels Gray (1988) som fokuserar på redovisning, dels Rowley. Rowley, 
som till skillnad från det vanliga synsättet att fokusera på en enskild intressent kontra 
organisationen, intresserar sig för intressenternas samlade påverkansmöjligheter i ett gemensamt 
nätverk mot organisationen.     
 
En utgångspunkt för Gray är att anta ett visst samband råder mellan redovisningar och dess 
omvärld. Redovisningens faktiska utformning är ett uttryck för den kultur, vari etiken ingår som 
en komponent, där redovisningen skapas och nyttjas. Faktorer som språk, etnicitet, historia, 
nationellt territorium, religion etc. tillmäts med detta synsätt betydelse då redovisningen skall 
förklaras och dess regler förstås. Dessutom förstärker redovisningen den rådande kulturen, vilket 
illustreras i Grays numera klassiska artikel från 1988, som rimligen bör kunna appliceras även på 
den del av redovisning, som avser miljön.  
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Källor till kulturella värden  Effekter av kultur/samhälleliga värden 
   
 
Extern påverkan   Institutionella konsekvenser 
Naturkrafter    Legala system 
Handel    Företagsägande  
Investering    Kapitalmarknaden 
Erövring     Professionella sammanslutningar 
    Utbildning 
    Religion 
 
   
Omvärldspåverkan Kultur, etik, samhälleliga värden 
Geografisk   
Ekonomisk 
Demografisk 
Genetisk   Värden inom subkulturen 
Historisk redovisning     
Kulturell 
Teknologisk Redovisningssystem 
Urbanisering     
 
 
 
                                          Redovisningens kulturförstärkande effekt (feed-back) 
 
Figur 2. Redovisning som kulturspegel.  
Källa: Egen bearbetning av Gray (1988 s. 7) 
 
 
Pilarnas innebörd i figuren: 
 
  Faktorer med påverkan på kultur och redovisning  

 
Redovisningens kulturförstärkande effekt (feed-back) 

 
Ett av Grays redovisningsvärdepar, med enligt min uppfattning klart samband med företagets 
förhållningssätt till intressenterna, är graden av öppenhet: 

 
Secrecy versus Transparency — a preference for confidentiality and the restriction of 
disclosure of information about the business only to those who are closely involved with its 
management and financing as opposed to a more transparent, open and publicly accountable 
approach. (ibid s. 9)  
 “more caring societies where more emphasis is given to the quality of life, people and the 
environment, will tend to be more open especially as regards socially related information.” 
(ibid s. 11). 

 
Medan Gray ger en mer översiktlig bild av organisationers kulturella källor och dess 
redovisningseffekter på ett mer övergripande plan – världsdelsnivå - fokuserar min studie på 
vilka miljöetiska värden, som kommer till uttryck inom det individuella företagets 
miljöredovisning. Genom att fastställa dessa värden i subkulturen miljöredovisning kan utrönas 
om den normativa teorikärnan i the stakeholder theory innehåller det slag av rationalitet som 
tilldelar intressenten miljön ett ”intrinsic value”, dvs egenvärde. 
 
Ett med Gray besläktat systemsynsätt, men med ett uttalat nätverksfokus, presenteras av ovan 
nämnde Rowley, som betonar vikten av att beakta hur organisationen reagerar på intressenternas i 
ett nätverk samlade påverkan och anser att detta måste medföra att forskningen bör rikta in sig på 
denna aspekt snarare än att enbart fokusera på en intressent åt gången. Vidare anför Rowley att 
denna aspekt på the stakeholder theory´s logik är härledd från Olivers (1991) undersökning av 
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hur organisationer reagerar på extern påverkan och ställer frågan: Vilken betydelse har strukturen 
i intressenternas inbördes relationer för organisationens reaktion på denna påverkan? Rowley 
visar med en schematisk figur (ibid s. 901) hur en organisation reagerar i fyra olika 
kombinationsmöjligheter av tätheten i intressentnätverket respektive graden av central styrning 
inom organisationen och finner att om nätverket har hög täthet och organisationen har låg 
centralstyrning blir dess reaktion ”Subordinate”. Rowley behandlar emellertid inte den normativa 
kärnan i the stakeholder theory och vilken betydelse den har för organisationens reaktioner på 
intressenternas påverkan.   
 
Dessa två synsätt illustrerar att värderingar uttryckta i företagens miljöredovisningar kan 
uppfattas som en effekt av intressenternas påverkan på företaget. Emellertid syftar denna studie 
inte till att klargöra vägarna eller formerna för intressenternas påverkan utan till att belysa den 
normativa kärnan i the stakeholder theory. Normtriaden, som beskrivs nedan, anvisar en 
möjlighet att fokusera på företagets systemnorm och mer specifikt dess utflöde i form av 
miljöredovisning. Det erbjuder en möjlighet att i andra riktningen spåra systemnormen från 
miljöredovisningen. Därmed ges en möjlighet att i utflödet undersöka om kärnan i the 
stakeholder theory är oförändrad eller transformerad.      
 
 
Systemvillkor – en normtriad 
Ett tredje, närbesläktat, sätt att undersöka teorikärnan är att utgå från Hydén (1998), som 
beskriver normer med hjälp av begreppet normtriaden. Normen är uppbyggd av tre huvuddelar 
nämligen värden, kunskap och möjligheter. Dessa tre delar är inte hierarkiskt ordnade i 
förhållande till varandra.  

• Värden med bakomliggande drivkrafter och motiv såsom moral/etik, lojaliteter, politik, 
intressen, ekonomi är den ena delen  

• Kunskap med olika kognitiva perspektiv, erfarenheter, kompetenser och tradition är del 
två  

• Möjligheter att agera är del tre. Möjligheterna formas av systemvillkorens grunder: miljö, 
samhälle, natur samt biologiska och fysiska realiteter.  

 
En viss handling i en viss situation grundas i den aktuella normtriaden. Hydéns normteori utgår 
från att handlingar är normstyrda – alltså speglar handlingen normen. För att studera normer tar 
man alltså sin utgångspunkt i utförda handlingar och på detta sätt är det möjligt att frilägga den 
norm som styrt handlandet, i det här fallet innehållet i den publicerade miljöredovisningen. 
Denna norm jämförs med kärnan i the stakeholder theory. 
 
Normteorin bygger på att normen har tre huvudförutsättningar, nämligen kunskap, värden och 
möjligheter att realisera de önskade värden man har kunskap om och vill genomföra. Var och en 
av dessa huvudförutsättningar har i sin tur olika bakomliggande förutsättningar. Teorin visar 
enbart på vilken typ av värde som är relevant som drivkraft.  
 
De tre huvudförutsättningarna påverkar varandra i själva normbildningsprocessen. Värdet 
påverkar kunskapen som är relaterad till och beroende av systemen och systemvillkoren som i sin 
tur påverkar vilka värden som gäller i samhället. Systemvillkoren handlar mest om disciplinering 
utifrån i form av begränsningar och möjligheter beroende på till exempel samhälleliga villkor och 
fysiska lagar. Värden och kunskap handlar om inre disciplin. Normtriaden kan ifrågasättas 
eftersom det inte är självklart att i och med att man studerar handlingar, kommer man åt den 
”egentliga” normen. Aktörer kan handla som de tror att de förväntas göra, men det är därmed inte 
bevisat att de omfattar den till synes åskådningsgjorda normen. Mimesis, som diskuteras i avsnitt 
6.11, är ett exempel på sådant beteende.  
 
Systemsynsättet, den teoretiska kärnan i intressentmodellen, på företagens miljöansvar och 
miljöredovisningar kan, med tillämpning av normtriaden, illustreras på följande schematiska sätt. 
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I figuren nedan, läst från vänster till höger gör synsättet anspråk på att förklara vilka tre faktorer 
(kognitiva element, kunskap och möjligheter) som styr systemets handlingar, de i denna studie 
aktuella systemartikulationerna i form av miljöredovisningar. Orsakskedjans förlopp illustreras 
med en pil riktad till höger och går från systemnorm till systemhandling. 
 
Om vi antar att detta är en rimlig beskrivning av systemhandlingars bakgrund och tillåter oss att 
även acceptera Hydéns idé att synsättet är reversibelt så berättigar det att uppställa hypotesen att 
vi ur systemets artikulationer kan härleda systemets normer. Detta har jag betecknat som 
återresan. Det kan tilläggas att det torde vara mindre problematiskt att med hypotetiska 
antaganden om rådande systemnormer söka belägga dessa genom att studera 
systemartikulationerna än att direkt med anspråk på sanning fastslå systemnormernas innehåll 
genom exempelvis utfrågning av företagens talesmän. 
 
     

  
    
  företagets    
 möjligheter systemnorm kunskap 

    systemhandling  
    (t.ex. miljöredovisning)
 kognitiva   
  element 
 
  värderingar (etik, lojaliteter, intressen) 
 drivkrafter (expansion, resurskontroll) 
  motiv (belöning, statushöjning, makt) 
 
Figur 3. Systemnorm – systemhandling.  
Källa: Egen bearbetning av Hydén (1998)   
 
Företagets systemnorm består av tre huvudkomponenter, som styr systemets handlingar. Pilens 
riktning kan betecknas som en framresa, riktning från vänster till höger i figuren:  

• från systemnorm till systemhandling, exempelvis systemartikulationer i form av 
miljöredovisningar. 

 
Att följa framresan kunde vara ett sätt att förklara fenomenet miljöredovisningars tillväxt, 
innehåll, form etc. Det förutsätter ingående kunskap om systemnormens komponenter. I denna 
studie av miljöredovisningar har emellertid den av Hydén förordade omvända riktningen valts. 
Således har från observerade systemhandlingar, i detta fall miljöredovisningar, härletts 
(deducerats) underliggande systemvillkor, i detta fall systemnormens kognitiva element, dvs. 
företagets miljöetiska värderingar och synen på lönsamhetskrav och miljöansvar. Det syftar till 
att fastställa huruvida den normativa kärnan i the stakeholder theory, en expressiv 
rationalitet/värderationalitet föreligger. Konkret består den tillämpade metoden av en 
kombination av typologi och hypotetisk-deduktiv-metod. Denna metod och tillvägagångssättet 
skall beskrivas mer i detalj nedan. 
 
Det bör betonas att vad som härleds vid återresan inte nödvändigtvis är de ”sanna” eller de 
faktiskt rådande värderingarna i företaget utan de värderingar som företaget önskar ge uttryck för, 
vilket i så fall också är en slags värdering. Studiens syfte omfattar emellertid inte att genomföra 
en djuphermeneutisk tolkning om vilka värderingar som företaget egentligen omfattar och inte 
heller en djuphermeneutisk tolkning om vilka värderingar som företaget egentligen önskat 
förmedla utan fokuserar på de värderingar företaget bokstavligen förmedlat i sin 
miljöredovisning. Metodens utgångspunkt består med andra ord i en närläsning och 
bokstavsmässig tolkning av texten på ett mycket ytligt och textnära plan. Strängt taget kunde 
Grays figur (figur 2) kompletteras genom tillägget att ”värden inom subkulturen redovisning” 
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inte nödvändigtvis alltid innehåller målsättningen att redovisningssystemet skall ge en sann och 
rättvisande bild av de faktiska förhållandena, dvs. korrespondera med sanningen. Emellertid 
uppfattar Gray sina idéer enbart som hypoteser och skriver (s. 14) “it is fully recognized that the 
ideas advanced are exploratory and subject to empirical testing and verification.” 
 
 
2.3 Urvalsmetod: studiens omfattning och materialets strukturering 
Studiens omfattning och inriktning påverkar sättet att nalkas materialet. En studie som skulle 
tillåta generalisering utöver det undersökta materialet skulle kräva om inte en totalundersökning 
så i vart fall ett relativt omfattande statistiskt urval av företag oavsett om de publicerar 
miljöredovisning. Då vore vedertagna statistiska metoder tillämpliga. Av resursskäl är en sådan 
studie inte möjlig. I den andra ändpunkten på omfattningsskalan återfinns fallstudien, som 
omfattar några få miljöredovisningar. Den formen av studie medger inga slutsatser utöver de 
individuella fallen. 
 
Ytterligare en variant är ett begränsat, hanterbart urval, som inte är av statistisk karaktär. Urvalet 
utgår från publicerade miljöredovisningar och görs bland de miljöredovisningar som publicerats i 
pappersform eller på Internet av svenska börsnoterade aktiebolag och inkluderar samtliga 
branscher. Därmed säkerställes att de ekonomiskt mest betydande och resursstarka företagen blir 
representerade, dvs de som har längst erfarenhet av miljöredovisning och även fungerar som 
förebilder i redovisningssammanhang. Att studera förändringar över tid kan man exempelvis göra 
genom att följa utvecklingen under den tidsperiod det gäller och man gör då en s k longitudinell 
studie. Det finns möjlighet att studera svenska miljöredovisningar för perioden tidigt 1990-tal och 
framåt och därmed att kartlägga eventuella förändringar i företagens uttryckta miljömässiga 
värderingar.  
 
En fråga är hur miljöredovisningarnas innehåll skall systematiseras. Det är inte självklart att en 
ordinär klassificering är det mest ändamålsenliga sättet. Typindelning är ett alternativ som skall 
beskrivas närmare. 
 
 
2.4 Typologi – förekomst, problem och möjligheter 
Att gruppera, ordna, klassificera eller på annat sätt systematisera miljöredovisningarnas språkliga 
innehåll är en förutsättning för att hantera materialet på ett meningsfullt sätt: utläsa mönster, 
tendenser, gemensamma drag. Allt i syfte att fastställa vilka miljöetiska värderingar som kommer 
till uttryck. 
 
Benktson (1976) diskuterar hur typologin nyttjas i teologisk forskning. Typologins applikation på 
miljöredovisningar i denna studie har inspirerats av Bengtson och av Stern (1921, s. 184), som 
anser att typologi inte enbart består av datasamlande: ”Zu Typen kommt man niemals durch 
blosses Sammeln von Daten, sondern nur durch ihre logische Verarbeitung.”  
 
När Jones (1995) bekriver Donaldson och Prestons av dem själva betecknade aspects eller 
approaches på the stakeholder theory (deskriptiv/empirisk, instrumentell respektive normativ) 
kallar han dem types. Även Jones och Wicks (1999) betecknar dem types och betecknar 
teoribildningen (s. 207) som ”the three-part typology” och ”Donaldsons and Preston´s typology.”      
  
Den grundläggande problematiken i typindelning består i att med utgångspunkt från vissa obser-
verade differenser i en från början odifferentierad mängd observationer/data uppställa vissa 
typer. En typindelning, som alltså vuxit fram genom en iakttagelse av individuella särdrag, 
kommer under grupperandet och systematiserandet av dessa och andra differenser att 
understryka vissa olikheter. Detta sker på bekostnad av andra, som sålunda sätts inom parentes 
och sedan kanske helt enkelt faller bort. Typindelningen skall givetvis vara relevant för den fråga 
studien avser att besvara.  
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Det är endast genom ett bortfall av variabler som det föreliggande materialet låter sig i någon 
större utsträckning påvisa några rena typer. Detta betyder inte, att rena typer utan vidare skulle 
kunna sägas vara tillkomna genom en i förhållande till materialet suverän spekulation. Typerna är 
snarare tillkomna på grundval av förberedande överväganden, observationer och en typkonstruk-
tion. Det eller de särdrag, som fångat uppmärksamheten, generaliseras, så att av de observerade 
differenserna blir inte blott något i olika avseenden typiskt utan en eller flera typer konstrueras. 
Dessutom inrangeras observationerna så, att envar inrangeras i ett fåtal klasser eller typer. 
 
Att de rena typerna är mer eller mindre sällsynta, är något för olika typindelningar synnerligen 
karakteristiskt, likaså den härmed förknippade tendensen att operera med blandtyper av olika 
slag. När Eklund (1918, s. 21) behandlar religionen såsom allmän centralt mänsklig livsyttring 
ställer han upp några typer och kommenterar dessa med påpekandet att det kan vara svårt att hålla 
dem isär men talar om typerna ifråga ”såsom jämförelsevis klart åtskilda i sin kärna, om än 
många övergångs- och blandningsformer förefinnas”. Företagens värderingsmässiga synsätt på 
miljön är många gånger av likartad karaktär.   
 
 
2.5 Några typologiska principfrågor 
Typkomplettering 
Man är inte berättigad att utgå från att miljöredovisningarna har författats på sådant sätt att det 
omedelbart framgår vilken miljöetik, som företaget vill ge uttryck för. Inte heller att alla företag 
som vill ge uttryck för en viss miljöetik formulerar sig på samma sätt.  
 
En för typindelningar vanlig strävan är att abstrahera från ett större eller mindre antal variabler, 
som inte är ägnade att låta det typiska framstå på ett pregnant sätt. Genom denna variabelreduk-
tion vinns typologisk klarhet och skärpa på bekostnad av typologins allmänna empiriska til-
lämplighet. Man påträffar inte alltid en viss typ av miljöetik i ren form och en egenhet med 
typologier är att observationer faller mellan typerna. Man kan då reducera empirin med dess 
mångfald av variabler mot de rena typerna. En annan lösning är att typkomplettera mot det 
observerade materialets rika variabelbestånd. Typkompletteringen kan ha formen av en horisontal 
eller sidoordnande komplettering och de konstruerade typerna betecknas mellantyper alternativt 
bestå av en vertikal eller underordnande typkomplettering; de genom den tillkomna typerna kan 
kallas undertyper. Vid horisontal typkomplettering utfylls området mellan två huvudtyper med en 
eller flera mellantyper. Vid vertikal typkomplettering inordnas under huvudtypen ett antal 
undertyper, som i logisk mening är klasser. Men risken med en alltför långt driven 
typkomplettering är att den genomförda typologin blir oöverskådlig och Benktson varnar med 
hänvisning till Jellinek (1914, s. 31) att vinsten med att göra en typindelning kan gå förlorad:  
  

”Die Fülle des Lebens lässt sich eben nicht in enge Schablonen pressen. Erweitert man aber 
diese Schablonen, so sind sie entweder so nichtssagend und selbstverständlich, dass sie kaum 
noch wissenschaftlichen Wert besitzen, oder so unrichtig, dass auch oberflächliche Kritik sie 
ohne weiteres zu verneinen vermag.“ 

 
Typologi eller klassifikation? 
Varför typbestämma miljöredovisningarna i stället för att klassificera dem? Är typologi och 
klassifikation två namn på samma företeelse eller finns det några särskiljande drag? Såväl en god 
klassifikation som en god typologi skall uppfylla vissa krav: 
- Typindelningen/klassindelningen skall grundas på empiri och förekommande forskningsresultat 
- För varje typ/klass måste något väsentligt utsägas om företeelsens centrala karaktäristiska egenskap 
- Indelningen måste vara uttömmande, så att ingen form av betydelse faller utanför 
- De olika typerna/klasserna får inte gripa över på varandras fält dvs. vara varandra ömsesidigt uteslutande 
- Indelningen skall vara värderingsfri och objektiv 
 
Men skillnaden mellan typ och klass är att de sidoordnade leden i en klassindelning är tydligt 
avgränsade mot varandra. Klassens kännetecken passar in på klassens element och inte på några 
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andra, exempelvis är man högerhänt eller vänsterhänt. Med typen förhåller det sig så att gränsen 
mellan vad som tillhör en viss typ och vad som tillhör en annan är flytande ungefär som kullar i 
ett kuperat landskap. Man kan inte exakt påvisa var gränsen går mellan den terräng som tillhör 
kulle A och vad som tillhör kulle B.  
 
Typindelningens särart är kopplad till dess teleologiska syfte: att ge uttryck för en idealform av 
en viss företeelse. Observationen placeras således i grannskapet av en eller annan typ dvs. en viss 
observation tillhör närmast en viss typ. Detta kan uppfattas som att typologi är något vagt men 
det är snarare gränserna mellan de olika typerna i en typologi som är vaga.  
 
Språkets användning har medfört att det framstått som enklare att hantera observerade skillnader i 
materialet genom att skapa en klassindelning (t.ex. stor, större, störst) och detta har fått stöd 
genom den formella logikens indelning av klasser i överordnade, sidoordnade och underordnade. 
En typologisk metod med typernas flytande gränser ger mer flexibla möjligheter än den rena 
klassifikationen med dess fixa gränser. Man kan inte i högre eller lägre grad tillhöra en klass – 
man hör antingen dit eller inte – men man kan vara mer eller mindre typisk. En viss typ har 
flytande gränser; de som hör till typen behöver inte vara typiska för typen för att räknas dit. 
Exempelvis kan typen ”hållbar utveckling” pendla mellan ett miljöansvar i största allmänhet och 
en utpräglad ekocentrism. Typen ”minskad miljöpåverkan” kan avse att uttrycka ett djupare 
ansvar men även gälla en mer tolerant attityd till miljöfrågor.  
        
Vid en typindelning av miljöredovisningar med denna studies inriktning kommer man att få ta 
ställning till åtminstone två dimensioner. Den första gäller vad som kan utläsas om företagets 
miljösyn/miljöansvar. Den andra hur företaget formulerar sig kring relationen mellan 
marknadsekonomin – inkluderande dess krav på lönsamhet – och miljöansvaret. Detta kan lösas 
med ett polytypiskt schema eller genom att för varje typ och mellantyp av miljöansvar infoga ett 
fåtal undertyper, som fångar upp uppfattningen i relationsfrågan och andra aspekter av intresse. 
Typindelningen får dock inte drivas så långt att överskådligheten går förlorad. Man måste 
bedöma hur många nivåer av undertyper och antalet typer per nivå som är praktiskt hanterbart i 
en typologi. 
 
 
2.6 Typologisk bestämbarhet 
Egenskaper hos en ändamålsenlig typologi 
Varje form av gruppering av ett material, i detta fall i form av en typologi, syftar till en effektiv 
kommunikation av information. Man grupperar, sorterar och namnger olika företeelser på ett 
enhetligt sätt som i bästa fall vinner allmän acceptans såsom Carl von Linnés systematik. 
Indelningar är emellertid inte oproblematiska, exempelvis skall klasserna vara lika i så många 
karaktärer som möjligt. En egenskap i en typologi avseende miljöredovisningar framstår som 
central mot bakgrund av studiens syfte: egenskapen tydlighet i det uttryckta förhållningssättet till 
miljön. Typologin bör klart återge vilken miljöetik (om någon) som förmedlas i företagets 
miljöredovisning.  
 
Tolkning av texten 
För att kunna identifiera de etiska värderingarna krävs viss tolkning. Alvesson och Köping (1993) 
talar om tolkning på tre nivåer. På den diskursiva står språket för sig självt, relativt otolkat. På 
föreställningsnivån spåras föreställningar, värderingar, trossatser, idéer, innebörder och fantasier. 
På handlings- och förhållandenivån återfinner man djupare sociala mönster, strukturer, relationer 
och händelser. I denna studie ligger fokus på den diskursiva nivån, således relativt otolkade 
konkreta uttalanden och på denna nivå läses och typbestämmes miljöredovisningarna. 
 
Företag kan självfallet formulera sig på olika sätt, mer eller mindre explicit. I en typologi bör 
exempelvis ett miljöetiskt förhållningssätt som detta: ”Meda följer gällande miljökrav och lagar 
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från myndigheter och innehar erforderliga tillstånd för verksamheten3” inrymmas under en 
adekvat typbeteckning, eventuellt som en undergrupp. En uppkommande fråga är hur tydligt 
företaget i exemplet ger uttryck för sin miljöetik, oavsett vilken typ av etik det kan vara fråga om. 
Man kan tänka sig olika sätt att söka få grepp om tydligheten eller med ett annat ord 
bestämbarheten.  
 
Det centrala för Jürgen Habermas är kommunikation och språkets roll vid kommunikationen. Om 
alla alltid ljuger, om alla bryter mot alla normer, om ingen någonsin menar vad han eller hon 
säger, eller om ingen uttrycker sig så att andra begriper det, då kan språket över huvud taget inte 
fungera. Detta är en aspekt som även är relevant vid bedömning av miljöredovisningar och för att 
typologiskt bestämma en miljöredovisning kunde måhända ett synsätt som Habermas 
”kommunikativa handlande” utgöra riktlinjer. Enligt Habermas innebär detta krav på sanning, 
normmässig riktighet, sannfärdighet och begriplighet. Emellertid har Habermas ideala 
förhållningssätt rönt ett blandat mottagande och ömsom betecknats som en framtida vision eller 
en naiv utopi. Förhållningssättet är trots sina tilltalande drag svårt att operationalisera och 
praktiskt hantera i en studie.  
 
För Willner (1986) är det kritiska granskandet en del i en större mängd företeelser, vari exempel-
vis teknik att göra självständiga prövningar av data och förmåga att utnyttja information om bak-
grund ofta är minst lika viktiga. Det är för Willner väsentligt att hålla hela det angivna perspek-
tivet i minnet och att inte reducera kritisk granskning till att bli blott och bart en fråga om teknik. 
Genom att kritisk granskning är en form av kritiskt tänkande regleras verksamheten av 
överordnade intellektuella krav. Ett sådant är, att alltid låta grad av tilltro bero på kvaliteten hos 
förefintliga skäl. En medvetet utförd kritisk granskning är för Willner produkten av ett visst sätt 
att tänka, och det är betraktat som ett för vissa situationer avpassat kritiskt tänkande, som 
granskningens metoder och begrepp har sitt intresse.  
 
Willner anger fem bedömningskategorier för en text: klargörbarhet, epistemisk tillgänglighet, 
propositionell samstämmighet, retorisk neutralitet samt argumentativt stöd. För envar av dessa 
kritiska kategorier anger han fem slag av möjliga utfall: oantastligt, problemfritt, 
problemlokaliserande, bristutpekande samt defekt. Willners metod att diskursanalytiskt gripa sig 
an en text skulle kunna ha övervägts i denna studie om syftet primärt varit att i en Habermansk 
anda kritiskt granska och bedöma sanning och trovärdighet i företags miljöredovisningar. 
Emellertid har jag nyttjat Willners tankefigur då det gäller klargörbarhet och haft denna aspekt i 
åtanke då det gäller miljöredovisningars bestämbarhet i typologin. Typologins uppbyggnad med 
en huvudtypnivå och fyra undertypnivåer har kortfattat redovisats i kapitel 1 och skall här 
utvecklas mer i detalj. 
 
 
2.7 Typologins uppbyggnad och funktion 
I syfte att klarlägga teorikärnan i the stakeholder theory i sin praktiska tillämpning har jag 
formulerat fem forskningsfrågor att ställa till det empiriska materialet. Typologin har konstruerats 
i syfte att på ett effektivt sätt hantera svaren på de första tre av dessa frågor och den hypotetisk-
deduktiva metoden skall tillämpas för att korrekt typbestämma miljöredovisningarnas miljöetiska 
förhållningssätt. De tre frågorna är följande: 
 
1. Vilka miljöetiska värderingar förmedlar företaget i sin miljöredovisning?  
2. Hur återspeglas konflikten mellan marknadsekonomins krav på företagets lönsamhet och 
omvärldens krav på företagets miljöansvar i företagets miljöredovisning? 
3. Ger miljöredovisningen uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv 
rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma)? 
 

 
3 Ur årsredovisning 2005, Meda AB, sid. 20.
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Därutöver har två ytterligare frågor formulerats: 
4. Förmedlar företag från olika branscher olika miljömässiga värderingar i sina 
miljöredovisningar? 
Det råder en allmänt spridd uppfattning att företag som vänder sig direkt till slutkonsumenter, 
dvs. allmänheten, är mer benägna att publicera miljöredovisningar och därmed även formulera 
miljömål och miljömässiga värderingar än andra typer av företag. Eventuellt innebär detta att den 
normativa kärnan i the stakeholder theory får olika innehåll beträffande företag från olika 
branscher.  
 
För att besvara frågorna så objektivt som möjligt har till varje fråga fogats en hypotes, som skall 
testas enligt hypotetisk-deduktiv metod: 
Hypotes 1. Om ett företag publicerar en miljöredovisning, så kan det ur den härledas vilken 
miljöetisk uppfattning som företaget söker ge uttryck för eller kan tolkas ge uttryck för. 
Hypotes 2. Miljöredovisningen innehåller åtminstone någon del som behandlar relationen mellan 
marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets miljöansvar.  
Hypotes 3. Miljöredovisningen innehåller åtminstone någon del som ger uttryck för medvetenhet 
om konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma). 
 
5. Förmedlar miljöredovisningar från andra kategorier av företag/organisationer än de 
börsnoterade en annorlunda miljöetik, ett annat synsätt på marknadsmässiga krav på företagets 
lönsamhet kontra samhällets krav på företagets miljöansvar och en annan medvetenhet om 
konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma)? 
 
Bakgrunden till fråga nr 5 är, som nämnts i kapitel 1, ledningens beslutsdilemma i non-profits 
organisationer, som både liknar och skiljer sig från vad som gäller i vinstdrivande företag då det 
gäller beaktande av skilda intressegrupper. Det handlar om miljöredovisningar från andra slag av 
större svenska företag/organisationer som kan ses som en slags kontrollgrupp. Företag eller 
organisationer som tillhör denna kategori är verksamma i det allmännas tjänst, har betydande 
medlemsinflytande, har monopol eller monopolliknande ställning eller på annat sätt framstår 
med avvikande status i förhållande till börsnoterade företag.  
 
Anledningen till att skapa en kontrollgrupp av detta slag är att marknadens lönsamhetskrav inte 
framstår som lika tvingande för denna kategori. Mot den bakgrunden och inte minst denna 
kategoris annorlunda ställning i samhället kunde dessa företag/organisationer i sina 
miljöredovisningar tänkas ge uttryck för ett annorlunda förhållningssätt i miljöfrågor. Å andra 
sidan kan det förhålla sig så att även företag/organisationer av detta slag i sin rapportering 
bekänner sig till samma miljöansvar som de börsnoterade företagen. Det är således en öppen 
fråga om den etiska teorikärnan enligt Donaldson och Prestons (1995) är mer/mindre eller lika 
applicerbar då det gäller denna kategori.  
 
 
2.8 Typbestämning med hjälp av hypotestest   
Forskningsfråga 1-3 
Den typologi som konstruerats för att fungera som verktyg har följande uppbyggnad och består 
av ett antal typer fördelade på huvudtypnivå och undertypnivåer. Typologin har bedömts vara en 
metod som kan nyttjas för att dela in observationerna på ett ändamålsenligt sätt och en väl 
strukturerad typologi kan även hantera miljöredovisningarnas varierande formuleringar.  
 
På huvudtypnivån typindelas den övergripande miljöansvarsmässiga ståndpunkten. Genom en 
vertikal typkomplettering införes undertyper för alternativa ståndpunkter för målsättningen med 
miljöarbetet. Vidare typbetecknas relationen mellan marknadsekonomi och miljöansvar samt 
företagets uttryckta medvetenhet om paradoxen fångarnas dilemma. Överväganden i samband 
med de konkreta observationerna typbestämning har berörts ovan.   
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Tillvägagångssättet består sammanfattningsvis av följande steg: (i) Konstruktion och definition 
av typer och undertyper. (ii) Tolkning och tillämpning av hypotetisk deduktiv metod för att 
inordna utvalda miljöredovisningar i typschemat, eventuellt efter komplettering med mellantyper. 
(iii) Utvärdering av miljöredovisningarnas fördelning på idealtyperna och dragande av slutsatser 
beträffande vilken normativ kärna i the stakeholder theory empirin ger uttryck för.  
 
Typologins uppbyggnad på detaljnivå har beskrivits i avsnitt 1.6. Sambandet mellan typologin 
och hypotesprövningen är följande: 
Huvudtypnivå: Miljöredovisningens beskrivna övergripande förhållningssätt till miljön. 
Typologin används vid prövning av hypotes 1.  
Undertypnivå 1: Miljöredovisningens beskrivna målsättning med miljöarbetet. 
Typologin används för att belysa sambandet mellan övergripande förhållningssätt och konkret 
miljöarbete. 
Undertypnivå 2: Miljöredovisningens beskrivning av relationen miljöansvar – lönsamhetskrav. 
Typologin används vid prövning av hypotes 2.  
Undertypnivå 3: Miljöredovisningens placering i årsredovisningen.  
Typologin används för att bedöma vilken formell vikt företaget fäster vid miljöredovisningen.  
 
Bakgrunden till undertypnivå 3 är att förvaltningsberättelsens uppgifter är föremål för 
revisorernas granskning och anses därmed ha en högre grad av trovärdighet än sådana delar av 
årsredovisningen – exempelvis VD har ordet – som inte varit föremål för oberoende granskning. 
  
Typkomplettering 
När det gäller hypotesprövning avseende forskningsfråga tre – eventuell förekomst av uttryck för 
medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas di-
lemma) - har jag, för att besvara frågan, funnit det ändamålsenligt att göra en typkomplettering.  
Som ovan nämnts och som framgår av typologin har redan gjorts en vertikal eller underordnande 
typkomplettering; de härigenom tillkomna typerna kallas undertyper, det har här tillförts sådana 
på tre nivåer.  
 
En horisontal komplettering kan ske genom infogande av mellantyper, vilket innebär att området 
mellan två huvudtyper utfylls med en eller flera mellantyper. I detta fall skulle en mellantyp 
kunna ha tillfogats mellan huvudtyperna ”hållbar utveckling/hållbar tillväxt” och ”minskad 
miljöpåverkan”. 
 
Mellantypen skulle kunna ha betecknats Rationalitetskonflikt. Till denna typ kunde hänföras 
sådana företag, som i sin miljöredovisning givit uttryck för insikt i konflikten mellan individuell 
och kollektiv rationalitet då det gäller miljöansvar. Hit kunde även hänföras sådana företag som 
åtminstone givit uttryck för en medvetenhet om möjligheten av förekomsten av en sådan konflikt. 
Men de fem restriktionerna måste övervägas: 
1. Typindelningen skall grundas på empiri och förekommande forskningsresultat 
2. För varje typ måste något väsentligt utsägas om företeelsens centrala karaktäristiska egenskap 
3. Indelningen måste vara uttömmande, så att ingen form av betydelse faller utanför 
4. De olika typerna får inte gripa över på varandras fält dvs. de måste vara varandra ömsesidigt 
uteslutande 
5. Indelningen skall vara värderingsfri och objektiv 
 
Som inses är emellertid en mellantyp med innebörden rationalitetskonflikt inte förenligt med re-
striktion 4. Därför får rationalitetskonflikt bli en ytterligare undertypnivå, utöver de som nämnts 
ovan. 
 
Undertypnivå 4: Individuell och kollektiv rationalitet  
Typologin används vid prövning av hypotes 3.  
Undertyper (2): 
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A4 Miljöredovisningen ger uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv ratio-
nalitet (paradoxen fångarnas dilemma) 
B4 Miljöredovisningen ger inte uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv 
rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma)     
 
Forskningsfråga 4 
Någon typologi erfordras inte vad gäller forskningsfråga 4 – om företag från olika branscher 
förmedlar olika miljömässiga värderingar. Denna fråga, som syftar till att ge svar på eventuella 
branschmässiga likheter eller olikheter beträffande den normativa kärnan i the stakeholder theory, 
kan besvaras genom att Affärsvärldens branschindelning nyttjats. Det tillgår så att fördelningen 
på huvudtypnivå i efterhand kompletteras med branschindex för respektive företag.  
 
Den femte forskningsfrågan syftar till att belysa hur den normativa kärnan i the stakeholder 
theory framträder i empirin avseende urvalet börsnoterade företag i förhållande till empirin från 
en kontrollgrupp bestående av andra stora företag/organisationer. Prövningen sker genom att åter 
testa hypoteserna 1 – 3, denna gång på en kontrollgrupp bestående av andra organisationer och 
företag. Därefter jämförs utfallet med vad som tidigare framkommit beträffande de börsnoterade 
företagen. 
 
 
2.9 Hypotesprövningens teknik 
Efter denna beskrivning av typologin skall den avslutande delen av kapitlet ägnas åt en 
diskussion av den hypotetisk-deduktiva metoden som skall fungera som en sorteringsmekanism 
för att typbestämma urvalets miljöredovisningar. Det praktiska tillvägagångssättet består således 
av tre steg: 

1. Konstruktion av en typologi 
2. Tillämpning av hypotetisk-deduktiv metod för att typbestämma miljöredovisningarnas etiska 

innehåll 
3. Analys av utfallet av typologin och slutsats beträffande the stakeholder theory´s normativa kärna 

Det tidskrävande momentet är steg två, som innefattar ett betydande antal omläsningar av 
samtliga i urvalet ingående miljöredovisningar, då de skall hypotestestas.  
 
Hypoteser kan formuleras på två principiellt olika sätt inför prövning med hypotetisk-deduktiv 
metod, forskningshypotes eller nollhypotes.  
 
 
Alternativ 1 Forskningshypotes 
Hypotes att testa:  
Om ett företag publicerar en miljöredovisning, så kan det ur den härledas vilken miljöetisk 
uppfattning som företaget söker ge uttryck för eller kan tolkas ge uttryck för. 
 
Forskningshypotesen säger att det finns ett samband mellan två variabler. För att verifiera denna 
forskningshypotes, gäller det att visa detta samband och hypotesen blir inte verifierad men kan bli 
korroborerad, dvs. få stöd. Stödet kommer i så fall att vara induktivt och svagt. 
 
Alternativ 2 Nollhypotes . 
Om ett företag publicerar en miljöredovisning, så kan det ur den inte härledas vilken miljöetisk 
uppfattning som företaget söker ge uttryck för eller kan tolkas ge uttryck för. 
 
Nollhypotesen säger att det inte finns ett samband mellan två variabler. I det fall en nollhypotes 
formuleras gäller det att falsifiera nollhypotesen. Stödet som en falsifiering ger är deduktivt och 
starkt. 
 
Genom en tolkning av miljöredovisningens text kan dess miljöetik framkallas, tydliggöras och 
ges typbeteckning enligt vedertagen miljöetisk vokabulär. Beroende på vilken logik som 
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tillämpas kan antingen formuleras en forskningshypotes eller en nollhypotes. Av hypoteserna i 
denna studie är de fyra första forskningshypoteser och den femte nollhypotes. 
 
 
Hypotes 1 att testa:  
Om ett företag publicerar en miljöredovisning, så kan det ur den härledas vilken miljöetisk uppfattning som företaget 
söker ge uttryck för eller kan tolkas ge uttryck för. 
Hypotes 2 att testa: 
Miljöredovisningen innehåller åtminstone någon del som behandlar relationen mellan marknadsmässiga krav på 
företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets miljöansvar  
Hypotes 3 att testa: 
Miljöredovisningen innehåller åtminstone någon del som ger uttryck för medvetenhet om konflikten mellan 
individuell och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma). 
Hypotes 4 att testa: 
Miljöredovisningens innehåll ger uttryck för samma miljöetiska förhållningssätt oavsett företagets 
branschtillhörighet. 
Hypotes 5 att testa: 
Det förekommer inte några signifikanta avvikelser då det gäller  

1.   miljöetiskt förhållningssätt och  
2. relationen mellan marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets 

miljöansvar och 
3. uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet 

i förhållande till de börsnoterade företagen.  
  
Sammanställning av tillvägagångssätt vid prövning av forskningshypoteserna  
 
Hypotes 1 att testa:  
Om ett företag publicerar en miljöredovisning, så kan det ur den härledas vilken miljöetisk 
uppfattning som företaget söker ge uttryck för eller kan tolkas ge uttryck för. 
 
Hypotesprövningen sker i flera steg. 
1. Innehåller företagets miljöredovisningar formuleringar, som är karaktäristiska för typ A 
(antropocentrism)?  
Observation för hypotesprövning: Analys och tolkning av texten i miljöredovisningen för att 
utröna om texten innehåller formuleringar av det slag som innebär att texten – utan att ordet 
antropocentrism förekommer – närmast kan hänföras till typ A i typschemat.  Det finns då skäl att 
anta visst stöd för hypotesen att företaget vill ge uttryck för ståndpunkten antropocentrism även 
om detta i strikt logiskt bemärkelse inte därmed är bevisat.  
 
Om svaret är ”nej” så förkastas hypotesen. 
I nästa steg ställs frågan: 
2. Innehåller företagets miljöredovisningar formuleringar, som är karaktäristiska för typ B? 
Om svaret är ”nej” så förkastas hypotesen. 
Om svaret är ”ja” så vinner hypotesen stöd, även om den inte därmed är logiskt bevisad. 
 
Genom successiva observationer för hypotesprövningar av detta slag genomgås varje 
miljöredovisning tills den antingen kunnat hänföras till någon av distinkta typerna i typologin 
eller, om så inte är möjligt, till kategorin ”ej typningsbar”.   
 
Hypotes 2 att testa: 
Miljöredovisningen innehåller åtminstone någon del som behandlar relationen mellan 
marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets miljöansvar  
 
Hypotesprövning: 
Observation för hypotesprövning: Analys och tolkning av texten i miljöredovisningen för att 
utröna om texten innehåller formuleringar av det slag som behandlar relationen mellan  
marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets miljöetiska 
förhållningssätt. 
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Om texten innehåller sådana formuleringar så vinner hypotesen stöd. Stödet kommer i så fall att 
vara induktivt och svagt. 
Om svaret inte innehåller sådana formuleringar förkastas hypotesen. 
 
Hypotes 3 att testa: 
Miljöredovisningen innehåller åtminstone någon del som ger uttryck för medvetenhet om konflikten 
mellan individuell och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma). 
 
Hypotesprövning: 
Observation för hypotesprövning: Analys och tolkning av texten i miljöredovisningen för att 
utröna om texten innehåller formuleringar av det slag som behandlar eller åtminstone antyder 
konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet.   
 
Om texten innehåller sådana formuleringar så vinner hypotesen stöd. Stödet kommer i så fall att 
vara induktivt och svagt. 
Om svaret inte innehåller sådana formuleringar så förkastas hypotesen. 
 
Hypotes 4 att testa: 
Miljöredovisningens innehåll ger uttryck för samma miljöetiska förhållningssätt oavsett företagets 
branschtillhörighet. 
 
Hypotesprövning: 
Observation för hypotesprövning: Förekommer företag från olika branscher inom samma typ 
enligt den typologi, som nyttjats i studien?  
Om ”ja” så vinner hypotesen stöd. Stödet kommer i så fall att vara induktivt och svagt. 
Om ”nej” så förkastas hypotesen. 
 
Hypotes 5 att testa:  
Det förekommer inte några signifikanta avvikelser då det gäller  

1.   miljöetiskt förhållningssätt och  
2. relationen mellan marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav på 

företagets miljöansvar och 
3. uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet 

i förhållande till de börsnoterade företagen.  
 
Hypotesprövning: 
Observation för hypotesprövning: Pröva hypotes 1, 2 och 3 på en kontrollgrupp bestående av 
andra kategorier av företag/organisationer än de börsnoterade, vars miljöredovisningar redan 
hypotesprövats beträffande dessa hypoteser. 
Resultatet jämföres med vad som tidigare framkommit.  
Om signifikanta avvikelser visar sig förekomma, så förkastas hypotesen. Stödet som en falsi-
fiering ger är deduktivt och starkt. 
Om signifikanta avvikelser inte förekommer vinner hypotesen stöd. Stödet kommer i så fall att 
vara induktivt och svagt. 
 
 
2.10 Ordförklaringar 
Jag har övervägt om det är nödvändigt att göra en egen definition av företags miljöetik för att inte 
bli missförstådd dvs. en stipulativ definition. Den som stipulerar en definition gör inte anspråk på 
att ens egen definition ska vara allmängiltig. Man åtar sig inte ens att själv alltid använda sin egen 
definition. Det enda man förpliktar sig till är att använda ordet i den stipulerade meningen genom 
hela studien. En stipulativ definition skulle exempelvis innebära att jag med företags miljöetik i 
denna studie avser ett företags värderingsmässiga ställningstaganden i miljöfrågor. Å andra sidan 
ingår det inte i studien att fastlägga detta. Studien behandlar enbart vad som kommer till uttryck i 
företags miljöredovisningar. Jag har i stället valt att ge några ordförklaringar. 
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Miljö är i denna studie en sammanfattande beteckning för människans totala fysiska omvärld.  
Med miljöproblematik avses i denna studie sådana av människan orsakade företeelser i miljön 
som har att göra med naturens och samhällets hållbarhet och med miljö och utveckling.  
Med miljöproblem avses i denna studie miljöproblem i ett hållbarhetsperspektiv, dvs. problem 
som berör följande tre dimensioner av livet på jorden i rum och tid: ekonomiska, sociala och 
ekologiska.    
Med en hållbar utveckling avses i denna studie en sådan utveckling, vars sociala, ekonomiska och 
ekologiska processer inte hotar varandra. 
Miljöetik karaktäriseras av sin grundfrågeställning: hur människan förhåller sig till naturen – 
djur, växter, arter och ekosystem. 
Med ett företags miljöetik eller miljöetiska förhållningssätt avses i denna studie företagets värde-
ringsmässiga ställningstaganden i miljöfrågor så som de kommer till uttryck i företagets frivilliga 
miljöredovisning.  
Den kursiverade avgränsningen är väsentlig eftersom studien inte gör anspråk på att klargöra 
företagens praktiskt tillämpade värderingsmässiga ställningstaganden.  
 
 
2.11 Några kommentarer 
Studien är fokuserad på frågan huruvida den normativa kärnan i the stakeholder theory 
(originalversionen som den beskrivs av Donaldson och Preston, 1995) kommer till uttryck genom 
att miljön tilldelas ett egenvärde i företagets miljöredovisning. Mot den bakgrunden har de två 
metoder, som utgör kärnan i studiens analys av empirin, nämligen sättet att gruppera 
iakttagelserna i en typologi med hjälp av en hypotetisk-deduktiv metod ägnats mycket utrymme i 
texten. De två metodernas praktiska tillämpning griper in i varandra och utgör tillsammans 
studiens analysverktyg.  
 
För den kompletterande analysen av förekomsten av ordet ”intressent” har konstruerats en 
typologi, utgående från hur konkret företaget är i sin diskussion kring intressenterna. Det ger en 
möjlighet att i förekommande fall knyta termen till originalversionen av stakeholderteorin: 
 

1.Vag 
Ordet intressent förekommer enbart vid ett eller ett par tillfällen. Förklaring eller förtydligande 
av vilken innebörd man ger intressent förekommer inte. Intressent används ungefärligen 
synonymt med ”våra informationsmottagare”. 
2. Låg 
Viss förklaring eller förtydligande av ordet intressent förekommer eller exempel ges på minst 
en intressent eller intressentgrupp/intressentkategori 
3. Medel 
Texten utvecklar närmare vad företaget avser med intressent eller intressentgrupp eller 
intressentkategori och nämner även relationer till intressenter. 
4. Konkret 
Som medel, men texten vidareutvecklar och beskriver företagets uppfattning om relationen till 
olika kategorier av intressenter 
5. Utförlig 
Som konkret, men inkluderande en figur som förtydligar företagets egen intressentmodell. 

     
Genom att notera användningen av ”intressent” knyter jag an till ett synsätt som finns i 
Donaldson och Preston (1995), där man skriver (s. 74-75): 
 

”The descriptive accurarcy of the theory presumes the truth of the core normative conception, 
insofar as it presumes that managament and other agents  acts as if all stakeholders´ interests 
have intrinsic value” och vidare “There is ample descriptive evidence, some of which has 
already been cited, that many managers believe themselves, or are believed by others, to be 
practicing stakeholder management” samt “Managers may not make explicit reference to 
“stakeholder theory”, but the vast majority of them apparently adhere in practice to one of the 
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central tenets of the stakeholder theory, namely, that their role is to satisfy a wider set of 
stakeholders, not simply the shareowners.” 

 
Vad kan utläsas om intressenters betydelse, i den mån termen intressent nyttjas i 
årsredovisningarna? Ger företagen uttryck för att – i enlighet med det synsätt som beskrivits av 
Johnson och Holub (2003) – skilja mellan den kategori av intressenter som genom sin position 
har möjlighet att ge eller vägra ge företaget legitimitet och den kategori som saknar en sådan 
maktposition?  
 
Donaldson och Preston (ibid) hävdar att ett stakeholdersynsätt kännetecknar en överväldigande 
majoritet av företagsledare. Är formuleringarna i miljöredovisningarna sådana att det finns skäl 
att anta att den citerade förutsättningen för teorins deskriptiva förmåga enligt Donaldson och 
Preston (ibid) föreligger: ”it presumes that managament and other agents acts as if all 
stakeholders´ interests have intrinsic value.” 
 
Denna studie kan sägas vara ett försök att granska huruvida det finns empiriskt stöd för basen 
eller den etiska kärnan i Donaldson och Prestons teorikonstruktion.      
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3. Teori 
3.1 The stakeholder theory, intressentmodellen - intressebalans i fokus 
En bred, översiktlig framställning av stakeholderteorins utveckling och omfattning ges i 
Friedman och Miles (2006). Denna studie om miljöredovisning fokuserar på ett delområde av 
stakeholderteorins vida fält, nämligen teorins normativa kärna. 
 
Som framgått av kapitel 2 fyller den hypotetisk-deduktiva metoden en viktig uppgift då det gäller 
att typbestämma de miljömässiga värderingar, som kommer till uttryck i företagens 
miljöredovisningar, i syfte att kartlägga kärnan i the stakeholder theory. Om denna teori skriver 
Phillips och Reichart (2000 s. 185): ”Stakeholder theory has emerged as one of the primary 
models of thought in organizational ethics.”  
 
Zambon och Del Bello (2005) visar med en illustration (figur 4) hur stakeholder theory ligger till 
grund för ett intressentansvarigt förhållningssätt i olika avseenden, exemplevis hållbar utveckling 
och miljö.   

 
Figur 4. The stakeholder theory och miljön. 
Källa: Zambon och Del Bello (2005 s. 132) 
 
 
Det finns ett antal olika teoretiska modeller, som illustrerar företag och visar olika sätt för företag 
att formulera mål. Bland dessa finner man bland andra vinstmaximeringsmodellen, 
intressentmodellen och satisfieringsmodellen. Vinstmaximeringsmodellen (figur 5) innebär att 
målen ställs upp enbart för att maximera vinsten medan man med satisfieringsmetoden nöjer sig 
med tillfredsställande vinst som bestäms ur företagets situation. Intressentmodellen, the 
stakeholder theory, som innebär att hänsyn tas även till intressenter utanför företaget, är 
förmodligen den metod som för närvarande är den mest diskuterade.  
 
En sökning på Google (2007-01-15) gav 893 svenska träffar på ”intressentmodellen”. En sökning 
på engelska ”the stakeholder theory” gav ungefär 1.110.000 träffar. Litteraturen om the 
stakeholder theory är gigantisk och beskrivningar och hänvisningar som tar fasta på olika 
aspekter av teorin förekommer frekvent.  
 
Teorin kan nalkas från åtminstone tre infallsvinklar: (1) som en beskrivning av huruvida 
intressenterna i ett företag får sina intressen beaktade, (2) som en beskrivning av effekterna på 
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företagets resultat av att inkludera intressenterna och slutligen (3) som att tolka hur ett 
investerarägt företag fungerar med underliggande etiska eller filosofiska principer som grund. 
Såväl det beskrivande som det etiska perspektivet kan vara föreskrivande, men det etiska är 
kategoriskt och utsäger att företaget skall (skall inte) göra något därför att det är rätt (fel). Det är 
den sistnämnda infallsvinkeln som torde vara den mest kontroversiella och omdebatterade 
eftersom den enligt Goodpaster (1991) ifrågasätter de traditionella målen för entreprenöriellt 
risktagande i linje med Friedmans klassiska försvar för företagens vinstmaximeringsprincip som 
den enda norm som bör följas. 
 
Intressentmodellens styrka är att den på ett lättfattligt sätt beskriver hur olika individer och 
grupper kan samarbeta och därmed skapa favörer som annars inte skulle vara möjliga. Den är 
generell och kan tillämpas i olika sammanhang, exempelvis på nationsnivå, för ett politiskt parti 
och på ett företag. The stakeholder theory torde dessutom vara den teori som mest frekvent 
åberopas då det gäller organisationers relation med sin omvärld. Enligt Wijnberg (2000) är teorin 
dessutom en viktig del i studiet av modern affärsetik. Å andra sidan ifrågasätter Heath (2006 s. 
533) om the stakeholder therory ”represents the most fruitful way of articulating the moral 
problems that arise i business”. Heath presenterar två alternativa synsätt, ett som tar fasta på 
förtroendemässiga åtaganden i förhållande till intressenterna och ett annat som utgår från 
begreppet marknadsmisslyckande.  
 
Bidragen till teorin är omfattande och många har utvecklat synsätt på relationen mellan företaget 
och dess intressenter, exempelvis Freeman (1984 och 1994), Evan och Freeman (1988), 
Goodpaster (1991), Langtry (1994), Donaldson och Preston (1995), Clarkson (1995), Quinn och 
Jones (1995), Jones (1995), Mitchell, Agle och Wood (1997), Reed (1999 a och b), Gibson 
(2000), Wijnberg (2000), Phillps och Reichard (2000), Freeman och Phillips (2002), Marcoux 
(2003), Phillips (2004), Lépineux (2005), van de Ven (2005), Sachs och Rühli (2005), Zambon 
och Del Bello (2005), Pesqueux och Damak-Ayadi (2005), Bonnafous-Boucher och Pesqueux 
(2005), Antonacopoulou och Méric (2005), Heath (2006) och Jones, Felps och Bigley (2007) .  
 
Grunden i teorin är ett avståndstagande från tanken att företaget ensidigt skall sträva efter att 
maximera vinsten för en speciell intressent, nämligen aktieägaren. Udden är därmed riktad mot 
det synsätt som företräds av Milton Friedman: ”The social responsibility of business is to 
increase its profits.”4      
 
 
 Arbetande kapital  Inkomster 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AKTIEÄGARE 

 
 
    FÖRETAG 

 
 
   KUNDER 

 
  Utdelningar  Varor, tjänster, produkter 
 
 
Figur 5: Traditionell bild av flöden mellan tre huvudintressenter 
Källa: Egen bearbetning av Mitroff (1983, s. 20) 
 
Jones (1995) har vidareutvecklat the stakeholder theory till ”a central paradigm for the business 
and society field”. I paradigmet ingår förutom the stakeholder theory komponenter från 
agentteori, transaktionskostnadsekonomi, teori om teamets produktion samt insikter från 

 
4 New York Times Magazine, 13-09-1970.  
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beteendevetenskap och etik. Paradigmets konklusion består i att tillit och samarbete ger enligt 
Jones (1995 s. 432) företaget en konkurrensfördel jämfört med ett opportunistiskt beteende:  

“This instrumental theory of stakeholder management essentially turns the neoclassical theory 
of the firm upside down. It implies that behavior that is trusting, trustworthy, and cooperative, 
not opportunistic, will give the firm a competitive advantage. In the process, it may help 
explain why certain "irrational" or altruistic behaviors turn out to be productive and why firms 
that engage in these behaviors survive and often thrive.” 

 
Den kantianska normativa kärnan i the stakeholder theory, som framträder hos Donaldson och 
Preston och uttrycker ansvar och respekt för ”den andre”, genomsyrar även Jones paradigm.   
 
Immanuel Kant (1724-1804) är känd för bland annat sitt kategoriska imperativ. En formulering 
av detta lyder ”handla enbart efter den maxim som du samtidigt vill ha upphöjd till allmän lag”, 
en annan ”handla aldrig så att du aldrig använder människonaturen blott som ett medel” och en 
tredje ”handla så att viljan genom sin maxim kan betrakta sig själv som allmänt laggivande.”  I 
den regulativa idén om ändamålens rike skisserar Kant en värld där alla människor i lika hög grad 
får sin frihet tillgodosedd.  
 
Stakeholderteorin och sökandet efter teorins normativa kärna är en återkommande komponent i 
såväl corporate social responsibility (CRS) som i diskussionen om företagens miljöansvar. CSR 
har enligt Randel (2002) definierats på olika sätt alltifrån att enbart fokusera på vinsten till att 
maximera vinsten samtidigt som intressenternas behov tillfredställs (Mc Williams och Siegel, 
2001) eller mer artikulerat hos (Randel, 2002, s. 64) som “actions taken on behalf of an 
organization that are based on social norms and values for moral or ethical behavior that are not 
required by law and are beyond the narrow economic tasks of the firm.” Freeman och Velamouri 
(2005) vill byta namn på företeelsen till Company Stakeholder Responsibility och utgå från 
stakeholderteori i syfte att framhålla den etiska komponenten i CSR.  
 
Stakeholderteorins normativa kärna kan sammanfattningsvis nalkas från olika infallsvinklar, 
vilket exemplifierats med Albæk (1988), Vedung (1995), Randel (2002) och Donaldson och 
Preston (1995). Denna studie fokuserar på den del av Donaldson och Prestons tredelning av  
teorin, som gäller teorins normativa kärna och på teorins applicering på företag.  
     
 
Jämvikt - en balans mellan bidrag och belöningar 
Läran om jämvikt eller intressentmodellen har inom systemteorin utgjort ett svar på eller ett 
försök till konkretisering av vad som utgör organisationens specifika omgivning. Den specifika 
omgivningen konkretiseras därmed till bestämda organisationer eller grupper. Själva 
intressentbegreppet definieras däremot inte; vilken aktör som helst – individ, grupp, företag, 
offentlig organisation, stat, kommun etc. – kan räknas som intressent förutsatt att aktören i fråga 
är angelägen om ett utbyte med organisationen eller angelägenheten har omvänd riktning. 
(Abrahamsson och Andersen, 1998, s. 182). Trots en hel del kritik under årens lopp - exempelvis 
betecknar Antonacopoulu och Méric (2005) den som en så kallad teori som blivit lika självklar 
som att andas och dricka vatten men förblivit mycket dimmig - har modellen visat sig ha en 
avsevärd överlevnadsförmåga. Det är kanske till följd av sin enkelhet (figur 6) och att den 
intuitivt uppfattas som en bra verklighetsbeskrivning som många känner igen sig i.  
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annan typ av 
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Figur 6. Illustrationen är ett schematiskt exempel på hur intressentmodellen ofta presenteras som ett 
uttryck för demokrati, delaktighet och jämlikhet mellan intressenterna. 
 
Bidrags- och belöningsbalansen är nyckeln till jämvikten, d v s intressenterna fortsätter sin 
medverkan i organisationen så länge den belöning de får motsvarar eller är större än de bidrag de 
uppfattar sig lämna till organisationen. Jämviktsresonemanget utgår från Chester Barnard (1938) 
och återfinns i Herbert Simon (1947) samt March och Simon (1958). 
  
Intressentens beslut att delta i organisationen är kärnpunkten i den av Barnard och Simon 
utvecklade teorin om ”organizational equlibrium – the conditions of survival of an organization” 
(March och Simon, 1958, s. 83). Barnard ansåg att det för organisationens fortsatta existens var 
nödvändigt med effektivitet. Organisationens vitalitet ligger i individens vilja att bidra med kraft 
till det samverkande systemet och viljan bygger på tron att organisationens mål eller syfte kan 
uppnås. Viljan att delta är också beroende av den tillfredställelse som åstadkoms i processen att 
uppnå organisationens mål. Om de bidrag som individen ger till organisationen inte vägs upp av 
den tillfredställelse som individen känner inträder organisatorisk ineffektivitet. (Barnard, 1938, s. 
82f) 
 
Organisationen beskrivs enligt jämviktsläran som ett system av sinsemellan förbundna sociala 
beteenden av ett antal personer som kallas organisationens intressenter. March och Simon (1958, 
s. 84) ser jämviktsläran som en motivationsteori; ”a statement of the conditions under which an 
organization can induce its members to continue their participation, and hence assure 
organizational survival”. Intressenterna mottar belöningar från organisationen i utbyte mot bidrag 
som de ger till organisationen. Intressenterna fortsätter sitt deltagande bara så länge som de 
belöningar de får ut av organisationen är lika stora eller större än (mätta i termer av deras 
värderingar och i termer av bättre alternativ som är öppna för dem) de bidrag de uppmanats ge till 
organisationen. Intressenternas bidrag utgör det tillflöde från vilken organisationen producerar de 
belöningar som den erbjuder intressenterna.  
 
Slutsatsen av ett bidrag/belöningsresonemang är enligt Lundahl och Skärvad (1982, s. 12) att om 
det ska vara möjligt att åstadkomma en positiv bidrags/belöningsbalans för varje intressent, vilket 
är nödvändigt för organisationens existens, måste organisationen prestera belöningar som är 
tillräckligt stora för att tillgodose de olika intressenternas krav. Barnard menar att ”det är en 
organisations viktigaste uppgift att förvärva och/eller skapa tillräckligt med belöningar för att 
säkerställa organisationens överlevnad” (Barnard, 1938, s. 139, egen översätning). 
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En växande organisation utgör normalt ett tecken på att den förmår skapa tillräckliga belöningar 
för att upprätthålla den positiva bidrags/belöningsbalansen för respektive intressent (Lundahl och 
Skärvad 1982, s. 12). Harrison och St. John (1994) skiljer mellan företagets inre och yttre 
intressenter (figur 7) och ger miljön en roll, som har drag av intressentkaraktär.  
 
Samhället    Teknologi 
 
  Externa intressenter 
  (Företagets arbetsvillkor) 

Centrala myndigheter 
 
 
Leverantörer     Kunder  
Konkurrenter    Aktivistgrupper 
Fackföreningar   Handelspartne Lokala myndigheter 
Finansiella aktörer     
 
 
 

Interna intressenter 
(organisationen) 
Chefer 
Ägare/styrelseledamöter 
Anställda 

Miljön    Globala ekonomin  
 
Figur 7. Externa och interna intressenter. 
Källa: Egen bearbetning av Harrison och St. John (1994 s. 12) 
 
 
Intressentmodellen och ekonomisk jämviktsteori 
Ståhl (1982, s. 61) omformulerar intressentteorin i termer välkända från den ekonomiska teorin: 

• Det finns ett antal aktörer med väl bestämda preferenser. 
• Ingen aktör ingår ett kontrakt med en annan aktör om inte kontraktet ger en ömsesidig fördel. 

Detta är ingenting annat än en mycket generell sats om frivilliga byten. 
• Likaväl som inom intressentteorin kan naturligtvis ingå ett dynamiskt element: om en koalition 

har bildats kan det finnas anledning att undersöka om det inte finns en koalition som är 
överlägsen den tidigare genom att nya koalitionsmedlemmar engageras. Detta är ingenting annat 
är dynamisk marknads- eller bytesteori. 

• Det överskott som en viss given koalition skapar jämfört med en alternativ koalition kan vara 
sådant att det till viss del tillfaller en begränsad aktörsgrupp. Denna aktörsgrupp får särskilda 
belöningar om organisationen kan överleva. Det kan då vara fråga om företagsledningar i ett 
företag eller byråkrater i en förvaltning. 

 
Enligt Ståhl skiljer sig inte intressentmodellen, formulerad på detta sätt, från en relativt allmän 
formulering från den ekonomiska standardteorin. Likväl hävdar han (ibid, s. 60) att 
intressentmodellen ”inte är särskilt avancerad” beträffande empirisk testbarhet, intern logisk 
konsistens och kommunicerbarhet. 
 
Några reflektioner mot bakgrund av Ståhls tolkning av intressentmodellen: Är det närheten till 
ekonomisk standardteori som förklarar att the stakeholder theory blivit en standardteori inom 
organisationsstudier? Är det till följd av teorins – av Donaldson och Preston (1995) m.fl. 
förespråkade – etiska grund som teorin fått stort genomslag inom företagsetiken? Är det 
förekomsten av en etisk komponent i ekonomisk standardteori, exempelvis värderingar kring 
företagens roll i samhället, som vållar motsättningar om stakeholderteorins teoretiska status? 
Antyder Ståhl att modellen inte är testbar och/eller brister i intern logisk konsistens och 
kommunicerbarhet? 
 
 
Intressenternas önskemål 
Intressentmodellens centrala idé är att varje organisation måste ta hänsyn till alla berörda parter 
som kan förutsättas ha ett intresse verksamheten. Intressenter i ett företag är exempelvis kunder, 
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anställda, företagsledningen, aktieägare och leverantörer. Modellens källa är en teori för 
verksamheter där skilda intressenter kan ha olika förväntningar på vilka mål verksamheten skall 
uppfylla och där alla delvis måste uppfyllas för att intressenterna skall ge organisationen sitt stöd.  
 
Ur företagets perspektiv finns ett behov av att informera intressenterna om organisationens 
strategier och aktiviteter och denna information lämnas selektivt till olika intressentkategorier. 
Johnson och Scholes (1999) visar med en schematisk figur (figur 8) hur relationerna formas och 
informationen ges mot bakgrund av respektive intressentkategoris relativa makt och intresse för 
organisationen.  
 
   Intressenivå  
  låg  hög 
  

låg minimal ansträngning informera 
Maktnivå 
 hög tillfredsställa  nyckelspelare  
 
 
Figur 8. Organisationens relationer till olika slag av intressenter 
Källa: Egen bearbetning av John och Scholes (1996, s. 216) 
 
Johnsen (1985) diskuterar i Ledningsprocessen i företag, förvaltningar och organisationer 
intressentmodellen och anser att när några intressenter enas om samarbete inom en organisation 
innebär det dels att intressenterna genom sin egen insats skapar en bidragsström till 
organisationen, dels att de genom sin samverkan skapar en belöningsström tillbaka till sig själva. 
Denna belöningsström kommer varje enskild intressent att värdera enligt sina egna förväntningar 
och krav samt sina alternativa möjligheter.  
 
Om bidrags- och belöningsbalansen inte är i jämvikt överväger intressenten att lämna 
organisationen. Johnsen menar att intressenten i denna bidrags- och belöningsström har en 
dubbelroll: som bidragsgivare är han/hon en del av organisationen, medan han/hon i rollen som 
belöningsmottagare lever ett liv utanför verksamheten. Johnsen utvecklade Rhenmans (1964) 
intressentmodell till att också innefatta ett konflikt- och harmonifält (figur 9). 
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Harmoni 
med 
organisa-
tionen  

Organisationens  
fem intressenter 

Konflikt 
med  
organisationen 

Figur 9. Intressentmodellen med harmoni- och konfliktfält.  
Bearbetad källa: Johnsen (1985) 
 
Den inre cirkeln, harmoni med organisationen, innehåller intressenternas gemensamma 
uppfattning om organisationens mål samt hur det skall förvekligas. Men intressenterna har 
dessutom egna mål och problem, och de individuella lösningarna på dessa skapar konflikter med 
övriga intressenter. Den streckmarkerade yttre cirkeln illustrerar konfliktfältets relativa storlek. 
Den gråmarkerade intressenten till vänster i figuren är med detta synsätt just nu på väg från 
organisationen och den fjärde intressenten längst ned är numera en f.d. intressent. Konfliktfältet 
ändras ständigt beroende på att intressenternas mål och problem ändras, både som en följd av 
intressenternas egen utveckling, men också som en följd av att intressenterna måste anpassa sig 
till externa krav. Stakeholderteorin kan inte nöja sig med en statisk betraktelse utan måste 
inkludera en dynamik för att spegla spänningarna i en organisation.  

 
 
Makt 
Makten som begrepp, fenomen och empirisk realitet har länge varit ett intressant studieobjekt 
inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och statsvetenskap. I ett kapitel i boken Images of 
organizations som behandlar organistioner som politiska system skriver Morgan (1996, s. 199) 
att fastän man identifierat ett stort antal källor till makt är det svårt att exakt beskriva vad makt är. 
Vi vet, enligt Morgan, att det till stor del har att göra med asymetriska beroendemönster men 
också med en förmåga att definiera andras verklighet på ett sätt som förmår dem att bete sig på 
ett önskat sätt. Det är inte klarlagt om makt är en resurs eller en relation och fenomenet makt har 
tilldragit sig betydande intresse ur organisationssociologiskt perspektiv.   
  
I den traditionella intressentmodellen förbises ofta en mycket betydelsefull faktor, nämligen 
makt. Det råder inget tvivel om att de olika intressenterna besitter mycket varierande 
förutsättningar att påverka företagets verksamhet. I ett företag har till exempel ägarna en 
särställning genom sin juridiska ägarposition och tillhörande beslutsrätt men även vissa andra 
intressenter har möjlighet att utöva makt. Samhället har juridisk makt eftersom det är samhället 
som att stiftar de lagar företaget måste följa. De anställda kan strejka och media kan skapa 
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opinion mot ett företag, opinionsmässig makt etc. Inom företaget är man medveten om att det 
finns ett maktförhållande mellan olika intressenter och företagsledningen torde hantera detta 
inom intressentmodellens ram. 
 
En fråga med etisk dimension gäller de intressenter som inte har någon som helst makt att utöva 
några påtryckningar och huruvida företaget kan bortse från att ta hänsyn till dem. Därtill kommer 
att de olika grupperna i intressentmodellen inte kan förutsättas vara homogena. I realiteten finns 
det nästan alltid i varje grupp varierande uppfattningar, till exempel har inte samtliga aktieägare 
enbart monetära intressen utan sannolikt har vissa även etiska och miljömässiga krav på 
verksamheten. 
 
 
Konsensusideal 
Inledningsvis citerade Albæk (1988), som diskuterar stakeholderteorin ur ett övergripande 
samhällsvetenskapligt perspektiv, ger (ibid, s. 92) följande omdöme om teorins konsensusideal: 

 
Som interessent-modellen er udviklet indtil nu, er den imidlertid ikke uden problemer og 
lider som alle den slags modeller og forslag i begyndelsen, når de fremsættes, af en pæn 
mængde naivitet og ønsketænkning. Som ovenfor antydet er der fortsat en række både 
teoretiske og metodiske problerner forbundet med at få interessenter og disses interesser 
specificerede. Der er dog fortsat tale om en forholdsvis ung model, og sådanne problemer 
hører til den slags startvanskeligheder, der altid må forventes. Mere problematisk er det, at 
modellen implicit synes at operere med et noget naivt konsensus-ideal. Den lader til at 
bygge på en antagelse om, at såfremt interessenterne bliver hørt og deres synspunkter 
tilgodeset i evalueringens design og gennemførelse, så vill  interessenterne også i højere 
grad acceptere dens udfald. Modellen siger imidlertid ikke noget om, hvad man bør gøre, 
såfremt interesser og synspunkter går i modsat retning og ikke lader sig forene. Der gives 
ingen anvisninger på, hvorledes der eventuelt bør prioriteres mellem divergerende 
interessesynspunkter, og det virker som ren utopi at forestille sig, at man kan være lydhör 
over for alle på én gang, også selv om der har været gjort enkelte forsøg på, også i praksis, at 
overveje, hvorledes evalueringsforskerne aktivt kan blive konsensusskabende ved at mediere 
mellem de forskellige interesser (Peach, 1985). Men galt bliver det, når uenighederne bliver 
åbenlyse, for så "fanges evalueringsforskerne i en blindgyde. De må forholde sig til 
modsatrettede krav og råd, og det synes uundgåeligt, at de kommer til at skuffe den ene eller 
den anden part. Grupper, hvis krav tilsidesttes, vil miste interessen i projektet og dets 
resultater; undertiden kan de ligefrem gå hen og blive fjendtligt indstillede over for det" 
(Weiss, 1983b: 89). Der er i det hele taget tale om et stort og uopdyrket område, når man 
kommer til interesseanalyser og forsøg på interessemediering og -pri oritering, for man 
bevæger sig ind på den værdiproblematik, som samfundsvidenskaberne traditionelt har skyet 
som pesten, teoretisk såvel som metodisk. 

 
Det Albæk förefaller mest sakna hos intressentmodellen är en filosofisk eller etisk kärna, som 
vägleder prioriteringen mellan intressenternas motstridiga krav.  
 
Vedung (1995) som behandlar intressentmodellen som ett utvärderingsinstrument, skriver (s. 57-
58) att den logiska utgångspunkten är intressenternas farhågor och frågor. Samtliga intressenters 
mål och förväntningar förutses beaktas i modellen, som tolkas som en holistisk ansats, inriktad på 
hela spektrum av berörda. Modellen kan ses som en strategi att hantera oklara och 
osammanvägbara mål. (ibid, s. 61). Det faktum att intressenter kan vara djupt oense ”måste 
betraktas som normalt och naturligt i en fri stat. Intressentmodellen är till sin natur politisk och 
pluralistisk.”  
 
Men modellen är enligt Vedung oskarp i flera avseenden och ”skulle behöva kompletteras med 
en politisk eller filosofisk teori angående urval av berörda.” (ibid, s.61). Även Vedung förefaller 
efterlysa någon form av normativ eller etisk kärna i intressentmodellen.   



Christer Westermark  
 

45

                                                

En intressent i modellen som inte har någon verbal möjlighet att uttrycka sin betydelse är miljön. 
Den brukar ibland (t.ex. Steiner och Steiner 1997) kallas ”den tysta intressenten”5.  Brytting 
(1998) har detta synsätt. Å andra sidan kan det anses vara felaktigt att behandla miljön som en 
intressent eftersom den är given förutsättning för ekonomin i dess nuvarande form. Att behandla 
miljön som en intressent skulle med det synsättet vara att förminska dess betydelse. 
 
 
Nyckel till företagsetik  
Intressentmodellen är även en modell för att förstå företagens ökade samhällsansvar och 
antagandet av företagsetiska koder och principer. I akademisk litteratur förekommer olika namn 
på modellen, såsom "stakeholder concept", "stakeholder management framework" och 
"stakeholder theory".  Intressentmodellen eller aktörssynsättet eller stakeholderteorin implicerar 
att företaget ses i centrum för en rad relationer med olika parter. Relationer medför nästan alltid 
etiska ställningstaganden. Företaget måste ta hänsyn till fler parter än sina aktieägare vid 
beslutsfattande och agerande. Hur hänsynsfördelningen skall gå till i praktiken beror till stor del 
på vilken av modellens normativa kärnor som man hyllar: stakeholder eller shareholder; 
Donadson och Preston (1995) liksom Egels-Zandén (2006) har fokuserat på detta, vilket nämnts i 
kapitel 1 och skall behandlas utförligare nedan. 
 
Aktörssynsättet kan också användas som utgångspunkt för företagsetisk teoribildning genom att 
visa vilka parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra är, eller för att fokusera på 
specifika etiska problemområden.  
 
Etik kommer till uttryck inom ramen för en relation och handlar om människors förhållande till 
varandra. Därför är ett aktörsperspektiv vanligt i studier av etiska frågor inom näringslivet - dvs. 
man utgår från olika individers, gruppers eller företags relationer till varandra och eventuella 
konflikter detta ger upphov till, Ahlstedt (1991); Steiner och Steiner (1997).  
 
Såväl marknadsföringslitteratur som företagsetisk litteratur utgår från stakeholder theory eller 
intressentmodellen (t.ex. Weiss 1994, Steiner och Steiner 1997, Dienhart och Curnutt 1998, 
Brytting 1998, Treviño och Nelson 1999). Även studier i strategisk marknadsföring och av 
företagsetiska koder kan ha teorin som en bas eller referensram.  
 
Av särskilt intresse för denna studie är att Driscoll och Starik (2004) uppfattar miljön som den 
förnämste intressenten i varje företag och skriver (s. 69) ”the natural environment should be seen 
as the primordial6 and primary stakeholder of all firms, deserving of immediate attention by 
management researchers and practitioners.” I sin artikel föreslår författarna olika sätt att infoga 
kriterier för ekologisk hållbar utveckling i begreppet intressent ”by reframing the stakeholder 
attributes of power, legitimacy, and urgency and by adding the stakeholder attribute of 
proximity.” (ibid, s. 69).  
 
Steurer m.fl. (2005) knyter samman hållbar utveckling med ”stakeholder relation magement, 
SRM“ och anser att hållbar utveckling kan uppnås via SRM. Även Brytting (1998) uppfattar 
miljön som en autonom intressent (figur 10). Det finns dock företrädare för en motsatt 
uppfattning, exempelvis anser Phillips och Reichart (2000) och Orts och Struder (2002) att 
stakeholderteorin inte kan innefatta plikter gentemot andra än människor.  
 
Att se miljön som en intressent innebär en koppling till ”thesis 3” hos Donaldsson och Preston 
(1995): ”Stakeholders are identified by their interests i the corporation, whether the corporation 

 
 
6 “Primordial – 1. Being or happening first in sequence of time; original. 2. Primary or fundamental 
The American Heritage Dictionary of the English Language (2000)” (ibid, s. 55) 
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has any corresponding functional interest in them” respektive ”The interests of all stakeholders 
are of intrinsic value” (fetstil i orgininaltexten) 
  

 
 
Figur 10. Miljön som en intressent. 
Källa: Brytting (1998, s. 145) 
 
Miljön som intressent måste av uppenbara skäl företrädas av människor, men vilka som är 
legitima företrädare är en fråga som återstår att lösa.  
 
Sammanfattningsvis fokuserar normativ stakeholderteori på att definiera basen för intressentens 
legitimitet som kan vara risk, egendomsrätt eller moraliska anspråk (Driscoll och Starik, 2004).  
 
Teorin har emellertid kritiserats för sin brist på ett konkret ramverk och för problem med att 
identifiera intressenterna (ibid, s. 57). För affärsetiska ändamål ger exempelvis Kaler (2002, s. 
91) denna definition, i vilken med claimants enbart åsyftas fysiska personer som 
företagsledningen måste ta hänsyn till: 

 
“stakeholders are claimants towards whom businesses owe perfect or imperfect moral duties 
beyond those generally owed to people at large.” 

 
Denna jordiska begränsning tillämpas inte av Schwartz (2006, s. 291), som inkluderar Gud i 
stakeholderteorin och hävdar att:  
 

”God both is and should be considered a managerial stakeholder for those businesspeople 
and business firms that accept that God exists and can affect the world.” 

 
Den centrala frågan för denna studie, mot bakgrund av Donaldson och Prestons formulering av 
den normativa teorikärnan, är vilken teorikärna som till synes utmärker intressentmodellens 
praktiska tillämpning. Ett sätt att söka besvara frågan att undersöka hur miljön, som är en 
intressent enligt exempelvis Driscoll och Starik (2004) och Brytting (1998), behandlas i 
företagens miljöredovisningar. Tillerkänns miljön ett ”intrinsic value” dvs ett egenvärde? 
Kommer några, och i så fall vilka, miljöetiska värderingar till uttryck?  
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3.2 En svensk version: Rhenmans intressentmodell med efterföljare 
Chester Barnards synsätt kom även att påverka det som på svenska betecknas som 
intressentmodellen. Modellen blev i Sverige känd genom systemteoretikern och nestorn inom 
organisationsteori, Eric Rhenman (1932-1993), som gav följande definition på system (1964 a, s. 
4): ”Ett system är en samling enheter, här kallade komponenter, med vissa beteendeegenskaper 
och där mellan komponenterna och mellan dessas egenskaper råder vissa samband, här kallade 
relationer.”   
 
Enligt Rhenmans synsätt betecknar intressenterna ”de individer eller grupper, som är beroende av 
företaget för att förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget samtidigt är 
beroende”. Rhenman placerar ömse företaget, ömse företagsledningen i ”solrosens” mitt (jmf 
figur 6). Företagsledningens roll beskrivs som ”att uttolka situationens krav och genomföra en 
sådan balansgång mellan intressenternas ofta motstridiga anspråk, som även gör det möjligt för 
organisationen att bevara och öka sina resurser och sålunda överleva.”  
 
I 1967-års upplaga av Företagsdemokrati och företagsorganisation skriver han i efterskriften 
under rubriken Intressebalans – en halvfärdig idé att han önskat definiera intressebalans på 
följande sätt: 

• inom det samhälle där företaget verkar råder en värdegemenskap, som bl.a. innebär 
att det finns allmänt erkända normer om hur fördelningen av företagets resultat skall 
ske, dvs. som anger vilka krav från intressenter, som är legitima 

• varje intressentgrupp har möjlighet att få legitima krav tillgodosedda 
 
”Värdegemenskap” – en formulering med etisk klang – påminner om de moralkoder som 
genomsyrar Barnards organisationsperspektiv. I Rhenmans sedermera strukna avsnitt finner man 
ett starkt inslag av kärnan i ”normative stakeholder theory” som av Donaldson och Preston 
formulerats ”the interests of all stakeholders are of intrinsic value”. Dessvärre för sitt eftermäle 
föll Rhenman till föga för kritik av sitt manuskript och strök formuleringarna med etisk 
anknytning. Den hårda kritik som framfördes mot Rhenmans skenbara vetenskaplighet i ett 
faktiskt politiskt ställningstagande till förmån för aktieägarna följde honom livet ut.  
 
Samuelsson (1974, s. 38) hävdar att ”Rhenman betonade naturligtvis att de olika intressenterna, 
trots modellens förrädiska likhet och jämvikt, har olika bundenhet och större eller mindre grad av 
frivillighet i sina relationer.” Kritiken mot Rhenman har emellertid ofta gällt modellens 
idylliserande verklighetsbeskrivning. Enligt Samuelsson (ibid, s. 38) har intressenterna ”olika 
avstånd från företaget” vilket torde vara ett indirekt erkännande av kritikens berättigande.  
 
Samuelsson, diskuterande Lagerkvist (1972) skriver :  

 
Lagerkvist skiljer på primära intressenter, varmed avses företagsledningen och de anställda 
och sekundära intressenter, varmed avses alla andra. De sekundära indelas i sin tur i direkta 
intressenter - leverantörer, kunder, kommunen, lokala arbetstagarorganisationer - och 
indirekta intressenter - ägare, staten, kreditgivare, central arbetstagarorganisation, 
arbetsgivarorganisation och allmän opinion. (ibid, s. 42) 

 
Mot detta synsätt invänder Samuelsson: ”Detta tillvägagångssätt synes innebära en 
placering av intressenterna på en fast och generellt giltig rangskala, som jag tycker saknar 
verklighetsförankring.” (ibid, s. 42) 
 
Samuelsson diskuterar hur massmedia kan förmedla opinioner. Möjligtvis kan opinioner därmed 
– indirekt – uppfattas som en kategori av intressenter: 

 
Som viktiga påverkare eller påtryckare, direkt på företagsledningarna och indirekt på dem 
via de olika intressenterna (specifika och allmänna opinioner) betraktar vi massmedia. 
Massmedia kan också av olika intressenter utnyttjas för påverkan och påtryckning och 
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fungerar då som förmedlande pressure-groups. 
 
Även ”samhällsklimatet” uppfattas av Samuelsson en referensram, som i någon mån också är en 
intressent, som företaget måste beakta (ibid, s. 45):  
 

De representativa intressenterna, staten, de stora organisationerna, partierna osv, är vanligen 
till sin funktion mer uttalat politiska än de direkta. Nettot av deras samverkande och 
motverkande uppfattningar och handlande kan i en diffus mening sägas utgöra 
"samhällsklimatet", den atmosfär av förtroende eller misstroende, uppmuntran och motstånd 
som företagen upplever att de verkar i. Denna atmosfär är emellertid inte, också om saken 
kan upplevas så i det givna ögonblicket, något "utanför rådande", dvs en referensram som 
man inte kunnat eller kan göra något åt. Företagen har själva varit med om att skapa denna 
referensram. Företagsledningarna bär således kollektivt en viss del av ansvaret för de 
betingelser i vid bemärkelse som de arbetar i. 

 
Under rubriken Intressentmodellernas realism ger Samuelsson följande övergripande omdöme 
om Rhenmans modell: 
 

Det är möjligt att Rhenmans åsikt 1964 var att intressentmodellen representerade en god 
beskrivning av verkligheten, varför den också kunde användas som en god förklaringsmodell. 
Dessa anspråk står sig knappast idag. Man kan emellertid också använda modellen inte som 
beskrivning eller förklaring utan som en utopimodell. Den visar då varje företagslednings 
sällan eller aldrig förverkligade dröm att åstadkomma intressebalans och jämvikt. Gör man 
detta tror jag den fortfarande kan vara användbar. Den måste emellertid då jämföras med 
modeller, som kan göra bättre berättigade anspråk på att vara goda beskrivningar och ge goda 
förklaringar - och som därmed också besitter prognosvärde. (ibid, s. 41) 

 
Jämviktsläran enligt Barnard (1938) respektive March och Simon (1958) eller intressentmodellen 
i Rhenmans (1964) tappning bygger på hur organisationen upprätthåller en balans med sina 
intressenter så att dessa fortsätter sitt deltagande i organisationen. Resonemanget tycks förutsätta 
att intressenterna någon gång börjat sitt deltagande, d v s det innefattar inte någon diskussion om 
hur organisationen lockar nya intressenter att delta, något som måste vara ett kritiskt moment då 
exempelvis ett företag skall etableras.  
 
Lundahl och Skärvad (1982, s. 12) drar slutsatsen att om det ska vara möjligt att åstadkomma en 
positiv bidrags/belöningsbalans för varje intressent, måste organisationen prestera belöningar 
tillräckligt stora för att tillgodose de olika intressenternas krav. Potentiella intressenter har högre 
krav på organisationen för att inleda ett deltagande än redan existerande intressenter har för att 
fortsätta. Det förklaras av Rhenman och Stymne: ”så länge intressenterna identifierar sig med 
företaget kommer företagets överlevnad att upplevas som en typ av belöning” (Rhenman och 
Stymne, 1971, s. 24). För att engagera nya intressenter måste organisationen vara villig att 
erbjuda större belöningar till dessa, än de belöningar som ges till de nuvarande intressenterna 
eftersom de potentiella intressenterna inte ännu identifierar sig med organisationen. Tillämpat på 
intressenten miljön uppkommer frågan om vad företagen måste erbjuda för att få miljöns 
företrädare att identifiera sig med företaget. Vilken roll spelar en på visst sätt utformad 
miljöredovisning? 
 
 
3.3 Intressentmodellen – the stakeholder theory 
3.4.1 Originalet 
Ovan har såväl stakeholderteorin som den svenska intressentmodellen givits en kortfattad allmän 
presentation. I kapitel 4 ges en närmare beskrivning av en del av de frågeställningar, som 
frekvent diskuteras i den teoretiska litteraturen. Redan här skall dock nämnas att frågan om 
stakeholderteorins normativa kärna tilldragit sig ett betydande forskningsintresse. Denna studie 
fokuserar på frågan huruvida en transformation av den normativa etiska teorikärnan kommer till 
uttryck i de studerade företagens miljöredovisningar, vilket kan ses som ett inlägg i diskussionen. 
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Uppsatsens teoretiska frågeställning avseende den normativa teorikärnan skall diskuteras i detta 
kapitel med utgångspunkt från en numera klassisk artikel av Donaldson och Preston (1995) i 
Academy of Management Review, som föranlett och fortfarande föranleder omfattande 
meningsutbyten. Den normativa kärnan är enbart en sida av teorin, men enligt Donaldson och 
Preston den centrala. Andra diskuterade aspekter på intressentteorin kommer att behandlas i 
kapitel 4. Jag kommer i framställningen omväxlande att nyttja teorins svenska och engelska 
beteckning.  
 
Enligt Donaldson och Preston (ibid s. 65) presenterades en tidig formulering av stakeholder 
theory redan år 1932 och tanken att företag har stakeholders – personer som har satsat i någon 
bemärkelse i företaget eller av annat skäl har ett intresse i det – är en ofta förekommande 
beskrivning av företags organisatoriska struktur såväl i företagsekonomisk kurslitteratur som 
managementlitteratur.   
 

If the unity of the corporate body is real, then there is reality and not simply legal fiction in the 
proposition that the managers of the unit are fiduciaries for it and not merely for its individual 
members, that they are . . . trustees for an institution [with multiple constituents] rather than 
attorneys for the stockholders. 

 
Av Donaldson och Preston angiven källa: Dodd, E. Merrick. Jr. 1932, For whom are corporate 
managers trustees? Harvard Law Review, 45:1145-1163 

 
Donaldson och Prestons beskrivning av intressentmodellen som en teori med tre typer, versioner, 
varianter eller aspekter som den kan framträda i: deskriptiv/empirisk, instrumentell och normativ 
är den numera allmänt vedertagna typologin. Uppdelningen är ofta utgångspunkten i artiklar om 
stakeholder theory. Beskrivningen utgör dessutom avstamp för Egels-Zandéns (2006) jämförelse 
med transformerad teorikärna, vilket denna studie fokuserar på. Enligt Donaldson och Preston 
(1995) kontrasterar intressentmodellen med vad författarna betecknar en traditionell ”input-
output-modell” som har nedanstående utseende (figur 11): 
 

 
Figur 11. Input-output modell av ett företag 
Källa: Donaldson och Preston (1995, s. 68) 
 
Enligt denna modell ses investerare, leverantörer och anställda ge bidrag till företaget och dessa 
omvandlas till favörer för kunderna. I en Adam Smith-tokning får i ett jämviktstillstånd på lång 
sikt varje person som bidragit en kompensation som på marginalen motsvarar normal ersättning i 
annan alternativ användning av respektive resurs. I en alternativ utformning av modellen har 
pilarna till investerare och kunder omvänd riktning, och företagets syfte blir då att generera vinst 
för investerarna (figur 5, sid 38).  Stakeholder-modellen (figur 12) kontrasterar på alla väsentliga 
punkter med input-output-modellen. Alla personer eller grupper som har något intresse i företaget 
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gör det för at få favörer och det finns ingen i förväg given prioritering mellan intressenterna. 
Pilarna mellan intressenter och företag löper i bägge riktningarna och alla intressenter är ritade i 
samma storlek och utseende och har samma avstånd från lådan i mitten av figuren. Donaldson 
och Preston är medvetna om att stakeholder-modellen kan appliceras i olika sammanhang, såsom 
organisationer och sociala program, men det är tillämpningen i företag som författarna uppehåller 
sig vid. Man nämner också att intressentmodellen på sina håll anses vara en kontroversiell 
utmaning mot det traditionella synsätt, som input-output-modellen illustrerar. 

 
Figur 12. Stakeholder-modellen 
Källa: Donaldson  och Preston (1995, s. 69) 
 
Enligt Donaldson och Preston inbegriper intressentmodellen olika metodologier, typ av bevis och 
kriterier för utvärdering. Modellen har tre ansatser, som stöder varandra ömsesidigt och 
modellens normativa bas fungerar som utgångspunkt för teorin i alla dess former (figur 13).  

 
Figur 13. Tre aspekter på stakeholderteorin 
Källa: Donaldson  och Preston (1995, s. 74) 
 
Definition av intressenter och intressenternas egenvärde  
Donaldson och Prestons modell presenteras i form av fyra centrala teser, varav den första tesen 
utsäger att modellen är deskriptiv, den andra tesen att den är instrumentell i den meningen att den 
tillhandahåller ett ramverk för att undersöka samband mellan företagsledningens agerande och 
uppnåendet av företagets olika mål såsom lönsamhet, stabilitet, tillväxt etc. Den tredje tesen är 
modellens fundament och handlar om modellens normativa grund (ibid s. 67):  
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Thesis 3: Although Theses 1 and 2 are significant aspects of the stakeholder theory, its 
fundamental basis is normative and involves acceptance of the following ideas:  
(a) Stakeholders are persons or groups with legitimate interests in procedural and/or 
substantive aspects of corporate activity. Stakeholders are identified by their interests in the 
corporation, whether the corporation has any corresponding functional interest in them. 
(b) The interests of all stakeholders are of intrinsic value. That is, each group of stakeholders 
merits consideration for its own sake and not merely because of its ability to further the 
interests of some other group, such as the shareowners. (fetstil i originalets text) 

 
Det är således två idéer som är centrala för modellen och som gör den till en normativ teori: dels 
att intressenterna definieras som personer eller grupper med legitimt intresse i företagets aktivitet. 
Det kan noteras att detta legitima intresse föreligger oavsett om företaget har något intresse av 
dem. Den andra idén är att alla intressenter har ett egenvärde och inte ett värde enbart för att de 
bidrar till någon annan grupps intressen till exempel aktieägarnas. Donaldson och Preston skiljer 
såldes mellan intrinsikalt värde (värde i sig) och instrumentellt värde (värde för något annat). 
 
Den fjärde tesen säger att modellen är en styrmodell i ordets vida bemärkelse. Den beskriver inte 
enbart förhandenvarande situationer eller förutsäger orsak-verkan-relationer utan rekommenderar 
också attityder, strukturer och praktiskt handlande som sammantaget utgör intressentledning 
enligt Donaldson och Preston (1995, s. 87). 
 

Thesis 4: The stakeholder theory is managerial in the broad sense of that term. It does not 
simply describe existing situations or predict cause-effect relationships; it also recommends 
attitudes, structures, and practices that, taken together, constitute stakeholder management. 
Stakeholder management requires, as its key attribute, simultaneous attention to the legitimate 
interests of all appropriate stakeholders, both in the establishment of organizational structures 
and general policies and in case-by-case decision making. This requirement holds for anyone 
managing or affecting corporate policies, including not only professional managers, but 
shareowners, the government, and others. Stakeholder theory does not necessarily presume 
that managers are the only rightful locus of corporate control and governance. Nor does the 
requirement of simultaneous attention to stakeholder interests resolve the longstanding 
problem of identifying stakeholders and evaluating their legitimate "stakes" in the 
corporation. The theory does not imply that all stakeholders (however they may be identified) 
should be equally involved in all processes and decisions. (fetstil i originalets text) 

 
Donaldson och Preston redogör utförligt för tre olika användningar, beskrivande/empirisk, 
instrumentell och normativ. Beträffande den normativa användningen, som är den grundläggande 
basen för intressentmodellen, skriver Donaldson och Preston (1995, s. 70):  
 

The theory is used to interpret the function of the corporation, including the identification of 
moral or philosophical guidelines for the operation and management of corporations. 
Normative concerns dominated the classic stakeholder theory statements from the beginning 
(Dodd, 1932), and this tradition has been continued in the most recent versions (Carroll, 1989; 
Kuhn och Shriver, 1991; Marcus, 1993). Even Friedman's (1970) famous attack on the concept 
of corporate social responsibility was cast in normative terms. 

 
Teorin söker således tolka företagets funktion inkluderande att fastställa de moraliska eller 
filosofiska riktlinjerna för styrning av företag och författarna hävdar att detta normativa drag har 
dominerat den klassiska intressentmodellen allt från begynnelsen. Friedmans kända/beryktade 
uttalande från år 1970 hänförs också hit och man skriver (s. 71): ”Even Friedmans famous attac 
on the concept of corporate responsibility was cast in normative terms”, vilket kan tolkas som att 
även Friedman kan ses som en företrädare för en viss form av normativ stakeholderteori.   
 
I sin normativa tillämpning är det enligt Donaldson och Preston inte en central fråga hur teorin 
korresponderar med observerade faktiska förhållanden i företaget och inte heller är en 
utvärdering av modellens tillämpning med konventionella prestationsmått av kritisk vikt. Det 
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synes inte heller ha inspirerat efterkommande forskare att stämma av den normativa teorikärnan 
mot hur företag agerar i praktiken, dvs huruvida teorikärnan har empiriskr stöd. 
 
Den normativa ansatsen söker tolka funktionen och erbjuda vägledning för styrning av ett företag 
på basis av underliggande moraliska och filosofiska principer. Den normativa ansatsen är 
kategorisk (ibid s. 72):”Do (Don´t do) this because it is the right (wrong) thing to do.” Enligt 
författarna är visserligen den mesta av litteraturen på området utpräglat normativ, men litteraturen 
ger ingen vägledning beträffande vilka fundamentala normativa principer som förordas. 
Donaldson och Prestons bidrag är att lägga fast en kantiansk etik som teorikärna, dock utan att 
vare sig nämna Kant eller motivera valet av just den kantianska etiken . 
 
3.4.2 Modellens rättfärdigande 
Den underliggande epistemologiska frågan i intressentlitteraturen är enligt Donaldson och 
Preston problemet med rättfärdigande. Varför skall intressentmodellen accepteras eller föredras 
framför andra modeller? Så länge den frågan är obesvarad saknar åtskillnaderna mellan teorins 
tre varianter intresse. Svaret på frågan måste relateras till vilket syfte teorin skall tjäna: 
 

That is, reasons to accept the stakeholder theory as a descriptive account of how managers 
behave, or of how the business world is constitued, are different from reasons to accept the 
stakeholder theory as a guide for managerial behavior, and so on. (ibid s. 74)  

 
Likväl hävdar Donaldson och Preston (ibid s. 74) att teorin är ”justified”, dvs rättfärdiggjord eller 
bestyrkt: 
 

The stakeholder theory is justified in the litterature, explicitly or implicitly, in ways that 
correspond directly to the three approaches to the theory set out in the previous section: 
descriptive, instrumental and normative. 

 
Donaldson och Preston hävdar (ibid s. 74) att intressentmodellen har i litteraturen berättigats 
beroende på hur väl den korresponderat i sina tre varianter: 

 
Descriptive justifications attempt to show that the concepts embedded in the theory 
correspond to observed reality. Instrumental justifications point to evidence of the connection 
between stakeholder management and corporate performance. Normative justifications 
appeal to underlying concepts such as individual or group "rights," "social contract," or 
utilitarianism. (Brummer's recent survey of this literature ignores descriptive issues but 
emphasizes "power and performance," i. e. instrumental, and "deontological," i.e. normative, 
arguments; cf. Brummer, 1991.) 

 
Donaldson och Preston anser att de tre aspekterna på intressentmodellen hänger samman på det 
sätt ”figure 3” ovan (figur 13) visar där den deskriptiva delen är teorins skal, det stöds på andra 
nivån av teorins instrumentella och förutsägande tankar; om vissa aktiviteter utföres så ger det 
vissa följder. Men modellens kärna är den normativa och teorins förutsägelseförmåga utgår från 
antagandena att företagsledare och andra aktörer handlar som om alla intressenter har ett 
egenvärde. Återigen betonas kopplingen till Kants idéer. Utan närmare motivering framställs 
kantiansk etik som företagsledningens grundläggande normativa bas för handlandet och därmed 
även för dess legitimitet. 
 
I artikeln undersöker Donaldson och Preston bevis och argument som framförts i litteraturen för 
vart och ett av de tre varianter, som intressentmodellen uppträder. Eftersom det är den normativa 
delen som utgör kärnan, skall här enbart i korthet refereras vad som behandlas under rubriken 
”normative justifications”. 
 
Donaldson och Preston skriver att den normativa basen i intressentteorin inkluderar dess koppling 
till mer grundläggande och mer accepterade filosofiska begrepp. De normativa antagandena i 



Christer Westermark  
 

53

traditionell ekonomisk teori är, menar man, alltför kraftlösa för att ge stöd åt intressentteorin och 
begreppet om en fri marknad befolkad av fri och rationella preferensstyrda sökare är förenlig med 
såväl ett intressentperspektiv som andra perspektiv. Även om grunden för intressentteorin kan ses 
som axiomatiska principer, som inte kräver ytterligare bekräftelse, så hjälper detta synsätt enligt 
Donaldson och Preston inte mot kritiker som avvisar principerna. 
 
Donaldson och Preston bemöter kritiken mot sin modell genom att hävda att det dels är fel att 
hävda att företagsledningar styr enligt aktieägarmodellen (principal-agent-modellen i sin 
ursprungliga form) och att det därtill är normativt oacceptabelt enligt gällande bolagsrätt. 
Författarna går ett steg vidare och gör en formell analys av intressentmodellen och försvarar den 
dels med stöd av utilitarism, dels med stöd av förekomsten av ett socialt kontrakt mellan företag 
och samhälle, dels via teorin om äganderätt. Enligt Donaldson och Preston är det ironiskt att just 
äganderätten, som traditionellt åberopas till stöd för en aktieägardominerad teori, kan nyttjas som 
stöd för intressentmodellen.  
 
Författarna anser att det råder konsensus kring att se äganderätt som en knippe av många 
rättigheter, varav vissa kan vara begränsade, och knyter an (ibid s. 83) till Coase (1960, sid. 44) 
som betonat äganderättens begränsningar: 
 

 We may speak of a person owning land ... but what the land-owner in fact possesses is the 
right to carry out a circumscribed list of actions. The rights of a land-owner are not unlimited 
... [This] would be true under any system of law. A system in which the rights of individuals 
were unlimited would be one in which there were no rights to acquire. 

 
Den väsentliga punkten är att det teoretiska begreppet privat ägande inte tillförsäkrar obegränsade 
rättigheter till ägaren och ger därför inte stöd för den populära uppfattningen att 
företagsledningens ansvar endast gäller i förhållande till aktieägare. Om inte äganderätt ses som 
enkla självklara etiska begrepp måste de baseras på mer grundläggande idéer om fördelad rättvisa 
såsom utilitarism eller samhällskontrakt. Det finns emellertid inte endast en idé som knyter 
samman alla aspekter i den komplexa mängd av rättigheter och skyldigheter som konstituerar 
ägande. Om däremot en pluralistisk teori om äganderätt accepteras så blir kopplingen mellan 
äganderätt och intressentmodellen uppenbar. Samtliga kritiska egenskaper som ligger till grund 
för klassiska teorier om fördelad rättvisa föreligger hos intressenterna i ett företag, som de 
uppfattas i intressentmodellen (ibid s. 84): 
 

”For example, the ”stake” of long-term employees who have worked to build and maintain a 
successful business operations is essentially based on effort. The stake of people living in the 
surrounding community may be based on their need, say, for clean air or the maintenance of 
their civic infrastructure…All that is necessary is to show that such characteristics, which are 
the same as those giving rise to fundamental concepts of property rights, give various groups 
a moral interest, commonly referred to as a “stake” in the affairs of the cooperation.”  

 
Vad Donaldson och Preston, trots sin betoning på ägandets legala inskränkningar, emellertid 
förbiser i detta sammanhang är kopplingen med Lockes (1689) klassikt liberala syn på ägandet. 
Lockes förbehåll, ”the Lockean Proviso”, innebärande att det skall finnas tillräckligt och lika gott 
för andra är välkänt. Däremot att ägandet enligt Locke medför skyldigheter är mindre kända. Den 
ena begränsningen innebär att ägandet inte får leda till att naturens gåvor förstörs eller går till 
spillo, ett bevarandevillkor. Den andra begränsningen innebär en skyldighet att dela med sig till 
behövande, ägandet är ett slags förvaltarskap med redovisningsskyldighet inför andra. Dessa 
aspekter är väl förenliga med den kantianska kärnan i stakeholderteorin. 
    
På frågan vilka är de legitima intressenterna ger Donaldson och Preston följande svar (ibid s. 85): 
”Stakeholders are identified through the actual or potential harms and benefits that they 
experience or anticipate experiencing as a result of the firm´s actions or inactions.”     
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Den ultimativa implikationen som intressentmodellen ger beträffande företagsledningen är enligt 
Donaldson och Preston att ledningen skall erkänna intressenterna och skall söka agera 
tillsammans med dem inom ett ömsesidigt stödjande ramverk eftersom det är ett moraliskt krav 
för att ge legitimitet åt ledningsfunktionen. Den nakna sanningen är att den teori enligt vilken 
företagsledningen skall tjäna aktieägarna är moraliskt ohållbar, medan äganderättsteori i sin 
moderna och pluralistiska form ger stöd för intressentmodellen. 
 
Det kan tilläggas att fastläggandet av den normativa kantianska kärna, som karaktäriserar denna 
formulering av stakeholderteorin har ifrågasatts på Kants egna etiska grunder av bl.a. Lea (2004), 
som skriver (ibid s. 213): 
 

”Kant´s great insight was that morality and rationality possesses an intimate affinity such that 
the moral is what can be generally practised without contradicting a generalized purpose. On 
these grounds the legal enforcement of stakeholders responsibility may be rejected, not 
simply from a consequientialist utalitarian reading, but also on Kantian grounds related to 
universalisation of maxims.”     

 
3.4.3 Alternativa stakeholder teorier  
Donaldson och Prestons modell har kritiserats och kommenterats i ett antal artiklar, men 
modellens tredelade typologi har i allmänhet anammats. Modellens etiska kärna har varit den 
stora stötestenen. Egels-Zandén (2006, s. 4) skriver:  

 
All in all, a body of empirical studies of original instrumental stakeholder theory has been 
growing since the publishing of Donaldson and Preston’ 1995 article; however, less theoretical 
progress has been made regarding how and why acting in accordance with normative 
stakeholder theory should be expected to affect financial performance.  

 
Egels-Zandén (2006, s. 4) refererar till Rowley och Berman 2000:406 och skriver att 
 

Fewer researchers have focused on the theoretical logic underlying the link between corpotate 
social performance and corporate financial performance. 

 
Den faktiska empiriska substansen i “a body of empirical studies” förminskas av författarens 
sammanfattning, som poängterar de empiriska studiernas begränsning:   
 

Hence, researchers have been more inclined to study the financial effects of acting in 
accordance with normative stakeholder theory than to study to what extent firms in practice act 
in accordance with normative stakeholder theory. (ibid, s. 4) 

 
Egels-Zandén (2006) beskriver hur såväl den instrumentella som den deskriptiva versionen av det 
som på svenska betecknas intressentmodellen har frambringat varsin alternativ stakeholder 
theory, som Egels-Zandén benämner alternative instrumental stakeholder theory respektive 
alternative descriptive stakeholder theory. De två nytillkomna är enligt Egels-Zandén delvis 
komplementära delvis i konflikt med originalteorin och det har enligt Egels-Zandén skapat 
förvirring att alternativteorierna likväl tillämpar samma typologi som presenterats av Donaldson 
och Preston. Originalteorin utgår i sin instrumentella form från den normativa kärnan enligt 
nedan (figur 14): 
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Normative stakeholder theory

Original instrumental stakeholder theory 
 
 
 
 
 
Figure 1: Original instrumental stakeholder theory 
 
Figur 14. Originalteorin med stakeholder i den normativa kärnan  
Källa: Egels-Zandén (2006) 
 
Alternative instrumental stakeholder theory 
Den alternativa instrumentella teorin har fått sin kärna utbytt mot ett aktieägarfokuserat 
perspektiv. Alternativet har med andra ord återgått till det perspektiv som Donaldson och Preston 
betecknade som en input-output-modell (figur 11) och har i vart fall lämnat den kärna som 
Donaldson och Preston med emfas hävdar är den rätta kärnan, således den normativa 
fokuseringen på intressenterna. Huvudintresset i forskningen om denna alternativa teori är lagt 
vid att analysera vilka slags relationer företaget skall odla med intressenterna i syfte att maximera 
aktieägarnas vinst. Något ”intrinsic value”, egenvärde, tillmäts inte intressenterna enligt 
alternativteorin. Den utbytta teorikärnan illustreras på nedanstående sätt (figur 15): 
 
 
 

Normative shareholder theory

Alternative instrumental stakeholder theory 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Alternative instrumental stakeholder theory 
 
Figur 15. Alternativteorin med shareholder i den normativa kärnan 
Källa: Egels-Zandén (2006) 
 
Alternative descriptive stakeholder theory 
Egels-Zandén (ibid s. 5) diskuterar även en alternativ deskriptiv stakeholderteori, som även den 
skiljer sig från originalet (Donaldson och Preston, 1995): 
 

Alternative stakeholder theory is not an empirical test of normative stakeholder theory, and 
hence, not an extension of normative stakeholder theory as postulated in original descriptive 
stakeholder theory. Rather, alternative descriptive stakeholder theory represents a separate 
quest for knowledge decoupled from normative stakeholder theory. 

 
Beträffande den alternativa deskriptiva teorin anser Egels-Zandén (2006) att den kan ses som en 
komplettering till originalteorin. Fokus ligger på att beskriva samverkan mellan organisationer 
och deras intressenter och denna ansats förutsätter inte att företagsledningen handlar som om alla 
intressenter har ett egenvärde utan fokuserar på hur företagsledningen tillskriver respektive 
intressent ett värde. Alternativteorin är således inte ett test på en normativ stakeholder theory utan 
en från den frikopplad undersökning. Likväl bibehåller forskarna enligt Egels-Zandén den 
typologi som etablerats av Donaldson och Preston vilket skapat viss förvirring. 
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Egels-Zandén diskuterar huruvida de alternativa teorierna kan ses som två sidor av samma mynt, 
men finner det inte möjligt beträffande den alternativa instrumentella teorin med sin utbytta 
kärna, men eventuellt beträffande den alternativa deskriptiva beroende på valet av perspektiv. 
Den alternativa deskriptiva teorin analyserar hur företag agerar i allmänhet medan originalteorin 
fokuserar på om företagen agerar i enlighet med den normativa teorikärnan.  
 
Sammanfattningsvis har enligt Egels-Zandén forskningen inriktats på alternativteorierna, medan 
den empiriska forskningen avseende i vilken utsträckning den normativa kärnan i originalteorin 
faktiskt tillämpas i företagen kommit i skymundan.    
 
 
Friedmans återkomst i stakeholderteorin  
Egels-Zandén (2006, s. 5) hävdar att: 
 

 “stakeholder management” (defined as acting as if all stakeholders’ interests have intrinsic 
value) has thus been replaced by the notion that firms should act towards stakeholders in 
whatever way most increases shareholder value. As Berman et al. (1999) conclude, alternative 
instrumental stakeholder theory is compatible with shareholder theory as articulated by 
Friedman (1970:32), in that the “social responsibility of business is to increase profits”. 

 
Den alternativa teorin blir därmed en utvidgning av aktieägarteori till det empiriska fenomenet 
relationer mellan företag och intressenter. Intressentrelationerna kan med detta synsätt enligt 
Egels-Zandén hanteras hur som helst bara de maximerar aktieägarvinsten. Egels-Zandén hävdar 
att denna alternativteori inte tilldragit sig särskilt mycket forskningsintresse.  
 
Enligt min uppfattning kan man snarare säga att den kantianska etiska kärnan i den normativa 
delen av stakeholderteorin (enligt Donaldson och Prestons typologi) har kommit i skymundan. I 
kapitel fyra kommer närmare att belysas att stor del av diskussionen kring stakeholderteorin 
ägnats åt andra aspekter, exempelvis ifrågasättandet av typologins rimlighet. Det förefaller något 
tillspetsat som om stakeholderteorins etiska kärna enligt Egels-Zandén transformerats från Kant 
till Friedman. Bägge synsätten på intressenterna ger uttryck för en stark och styrande norm, eller 
etik, men med olika innebörd och ettvart synsätt har sina respektive talesmän. Vad denna studie 
fokuserar på är huruvida den av Egels-Zandén hävdade transformationen finner empiriskt stöd i 
de undersökta miljöredovisningarna.      
 
Friedmans konsekvent och logiskt framställda synsätt har mött politiska invändningar, men i sak 
fått stå tämligen oemotsagt. Det beror möjligtvis på att Friedman (1970, s. 223) drar en 
begreppsmässig gräns mellan en idealiserad fri marknadssfär och politikens sfär:  
  

The political principle that underlies the market mechanism is unanimity. In an ideal free 
market resting on private property, no individual can coerce any other, all cooperation is 
voluntary, all parties to such cooperation benefit or they need not participate. There are no 
values, no "social" responsibilities in any sense other than the shared values and 
responsibilities of individuals. Society is a collection of individuals and of the various groups 
they voluntarily form. 

 
Även en företrädare för stakeholderteorin som Donaldson (1999, s. 238) accepterar att Friedmans 
synsätt inrymmer en form av etik och skriver: 

 
One can accept that capitalism requires a fairly high degree of morality yet define that 
”morality” in terms familiar to Milton Friedm: as refraining from violating the integraty of 
markets, as supporting the conditions for Pareto optimality, and so on.      

 
I sin välkända artikel med underrubriken Kantiansk kapitalism gör Evan och Freeman (1993) en 
radikalt annorlunda värdering än Friedman. Författarna (ibid, s. 82) beskriver de 
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ledningsprinciper som gäller enligt stakeholderteorin på följande sätt, där ägarna enbart utgör en 
bland flera intressenter: 
 

Stakeholder Management Principles 
P1: The corporation should be managed for the benefit of its stakeholders: its customers, sup-
pliers, owners, employees, and local communities. The rights of these groups must be 
ensured, and, further, the groups must participate, in some sense, in decisions that substan-
tially affect their welfare. 
P2: Management bears a fiduciary relationship to stakeholders and to the corporation as an ab-
stract entity. It must act in the interests of the stakeholders as their agent, and it must act in the 
interests of the corporation to ensure the survival of the firm, safeguarding the longterm stakes 
of each group. 
 

Enligt Evan och Freeman (ibid, s. 76) syftar stakeholderteorin till ”replacing the notion that 
managers have a duty to stockholders with the concept that managers bear a fiduciary 
relationship to stakeholders.”  Grundfrågan är enligt författarna (ibid, s. 76), vilket också visar 
kärnan i det från Friedman avvikande synsättet: ”For whos benefit and at whose expense should 
the firm be managed?” 
 
Vilanova (2007) söker finna en slags medelväg mellan styrning av företagen enligt shareholder 
respektive stakeholdermodellen och tar fasta på att företagets intressenter befinner sig på skilda 
informationsnivåer och har olika förhandlingspositioner.  

 
When the firm’s legitimate stakeholders have very different information levels and bargaining 
strengths, this theory predicts that (i) firms are governed in the interests of a unique 
stakeholder group (ii) managers have a minor role and are prone to collude with the most 
powerful interest group (iii) this autocratic type of governance is unstable in the long-term as 
the legitimate stakeholders expropriated at one period use influence strategies to gain power in 
the next period (iv) the chronic conflicts associated to short-term salient stakeholder 
management lead to poor organizational performance. 
(Vilanova, 2007, s. 146)  

 
Man kan uppfatta Vilanovas analys som en analogi med vad som ovan sagts om skillnaden 
mellan originalteorin enligt Donaldson och Preston (1995) och Egels-Zandén beskrivning av den 
transformerade alternativteorin.  
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Figur 16. Jämförelse mellan styrningssätt av företag: shareholder- respektive stakeholderstyrning.  
Källa: Vilanova (2007, s. 149)  
 
Kärnan i god företagsstyrning enligt stakeholdermodellen, som framgår av den nedre högra rutan 
i figur 16, består i att öka den demokratiska representationen för intressenter utan styrande makt. 
Vilanova snuddar vid frågan om grunden till att en viss styrning är god: 
 

Should management take decisions in the interests of a unique stakeholder, that is shareholders 
considered as an homogeneous group, or rather consider the interests of the multiple 
constituencies of the firm? These questions about the legitimacy of shareholder management, 
while interesting, seem to be unanswerable unless referring to philosophical concepts. For 
example, each theory (shareholder management and stakeholder management) has its own 
performance measure (shareholders’ surplus vs stakeholders’ surplus) and there is no 
particular reason to give the primacy to one measure over the other.  
Vilanova (2007, s. 148) 

 
De filosofiska begrepp – eller snarare etiska riktlinjer - som Vilanova synes vilja referera till 
förefaller, även om Vilanova inte åberopar sig på Kant, ligga i linje med kärnan i originalteorin 
och författaren skriver: 
 

Donaldson and Preston (1995) consider for example that stakeholder theory is based on the idea 
that the interests of all the stakeholders are of intrinsic value. No details are given on how to 
measure this variable.  
Vilanova (2007, s. 161)  
 

Ett avståndstagande från stakeholderteorins etik – utan att överväga teorins förekommande 
varianter – som framförts av Argenti (1997, s. 445) har återgivits i kapitel 1 och Argenti 
fortsätter: 
 

The stakeholder theory is not just philosophically misconceived, it has practical consequences 
to society that are profoundly damaging and deeply unethical. 

 
Campbell (1997, s. 449) jämställer stakeholderteorin med sunt förnuft och skriver: 
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Stakeholder theory is little more than common sense. It recognizes that companies cannot 
survive unless they deliver value to their chosen stakeholders. Shareholders, like regulators, 
have some legal rights that distinguish them from other stakeholders, but these legal rights 
should not allow us to become unbalanced in our thinking or in our understanding of the 
wonders of our capitalist market system.  

 
Förhoppningsvis har detta avsnitt belyst den avsevärda spridning i uppfattningar, värderingar och 
argument som karaktäriserar debatten om stakeholderteorin.  
 
 
3.5 Värderingar och etik  
Företagsgemensamma värderingar 
Den företeelse som studeras i denna studie är miljöredovisningars uttryckta värderingar, i den 
mån de preciserats till etiska miljövärderingar. Studien positioneras därmed till viss del inom 
företagsetiken, trots att det är varianter av en specifik organisationsteori som studien behandlar 
och det finns skäl att även diskutera etik. Värderingar förstås vanligen som en form av 
trosuppfattningar, som är varaktiga, dvs. relativt stabila över tiden. De utgör därmed ett 
underliggande förhållningssätt, som ligger till grund för företagets preferenser och attityder i den 
mån man kan hävda att ett företag har en uppsättning sådana, vilket har ifrågasatts. 
 
När institutionella normer – tex. företagets proklamerade etik – inte stämmer överens med 
aktiviteternas krav, skapar organisationen ofta två slags strukturer och processer, en för varje 
normuppsättning. Normstrukturerna får inte påverka varandra utan måste enligt Meyer och 
Rowan (1977) vara åtskilda ”decoupled”. Som Brunsson (1989) uppfattar det så lever två 
organisationsformer parallellt: en organisation som genererar aktiviteter och en annan som inte 
gör det. Den sistnämnda nyttjas för att visas upp inför omvärlden och den definieras enligt 
Brunsson som organisationens ritualer. Beträffande organisationens hantering av omvärldens 
skiftande krav skriver Brunsson (ibid, s. 8):   
 

Formal organizations, rituals and double talk all represent ways of coping with 
inconsistencies between institutionaI norms and the requirements of efficiency. But 
institutionaI norms about products, structure, process and ideology can also be inconsistent in 
themselves. Different interests in the environment demand different things of the 
organization, both regarding products and ways of producing them. Various professionaI 
groups inside and outside the organization have different ideas about how the organization 
should be run.  

 
Rhenman (1964) och Bruzelius och Skärvad (2000) visar hur intressenterna i en organisation kan 
ha olika intressen och olika mål med sitt deltagande eller att intressenterna delar målet, men är 
oense om vägen, således en konflikt kring organisationens vägval eller val av medel. 
Organisationens ledning kan hantera en situation där intressenterna har motstridiga mål genom att 
alltid söka tillfredställa de viktigaste intressenterna och behandla ett problem i taget. Man riktar 
alltså uppmärksamheten mot aktuella och akuta problem, vilket medför att organisationen kan 
överleva trots motstridiga och ouppnådda mål.  
 
Quine (1953) utgår från holism: ett system där vårt vetande och våra trosföreställningar ingår och 
står i logisk relation till varandra. Om ett försanthållande förändras följer att vi måste förändra 
andra försanthållanden i systemet eftersom de står i relation till varandra. Om jag ändrar min 
värdering om människans rätt att nyttja naturen urskillningslöst så bör det leda till konsekvenser 
om min bedömning av föroreningar av luft, vatten och jord och kanske även om företagens roll i 
samhället. Även en trosföreställning om att något saknar värde gäller också som värdering.  
 
Organisationsteorins uppfattning om värderingar inom en organisation är oenhetlig. Emellanåt 
antas en överensstämmelse mellan organisationens värderingar och dess enskilda medlemmar. 
Idealet anses vara att alla arbetar mot samma mål och drar åt samma håll. Selznick (1984, s. 60) 
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hävdar att ledningens uppgift handlar om att "choose key values and to create a social structure 
that embodies them", dvs. en instrumentell syn där värderingarna formuleras av ledningen. 
Värderingarna är underliggande trosföreställningar om vad organisationen bör stå för och 
representera och går utöver formella ting och karaktäriserar den dynamiska organisationen. I den 
statiska organisationen förstår inte ledningen värderingarnas kraft. 
 
En organisation kan ha proklamerade värderingar, vilket kan ha olika betydelser. Normann (1975, 
s. 219) exemplifierar med etablerande av myter för att dölja de verkliga förhållandena eftersom 
enbart opportuna tolkningar av situationen påbjuds. Deal och Kennedy (1982) hävdar att 
företagets värderingar bestäms och upphävds av företagets ledning och avgörs av vad den önskar 
uppnå. Frostensson (2006, s. 18) anser att 
  

”en organisations etik aldrig blir detsamma som det som står i organisationens etiska 
policydokument eller i de officiella "värderingar" som företagsledningen har bestämt ska vara 
vägledande för organisationen. Vill man komma åt etiken måste man gå in i organisationen 
och förstå de handlings- och tankemönster som följer av underliggande föreställningar om gott 
och ont, rätt och fel.”  

 
Om man delar Frostenssons desillutionerade synsätt på polycydokument, så torde det etiska 
förhållningssätt till miljön som beskrivs i miljöredovisningar – ett slags policydokument – aldrig 
överensstämma med företagets etik. Frostenssons synsätt, att organisationer håller sig med flera 
uppsättningar av riktlinjer som manifesteras i olika sammanhang och på olika arenor är en åsikt 
som tidigare framförts av Brunsson (1989).  
 
Wijnberg (2000) kopplar the stakeholder theory och dess normativa kärna till ett aristoteliskt 
ideal. Han ser företaget som motsvarigheten till Aristoteles polis, en plats som syftar till att ge 
företagsledningen möjlighet att leva ett fullständigt och gott liv som män med praktisk visdom 
som beslutar om sådant som är avgörande för andra människors levnadsvillkor. Stakeholderteorin 
bör enligt Wijnberg få sin kantianska etiska kärna utbytt mot ett aristoteliskt dygdeideal.  
 
Miljöns egenvärde 
Etiska värderingar utgör en viss form av värderingar. Det som skall värdesättas blir värdesatt med 
avseende på om det är gott eller rätt, och tilldelas i så fall ett etiskt värde. Huruvida något kan ha 
ett egenvärde oberoende av om någon värdesätter det är en fråga som ligger utanför denna studie; 
i ett intressentperspektiv räcker det med att någon intressent uttrycker en värdering. Frågor om 
värdens objektiva existens, inbördes ordning eller natur ligger utanför studien såvida de inte 
kommer till uttryck i de studerade miljöredovisningarna och fångas upp via typologin.  
 
Miljöetiska värderingar innebär således att någonting inom miljöns domän tillskrivs värde, till 
exempel luft, vatten, jord, djur, växter i den bemärkelsen att de ses som goda utan vidare 
motivering. Det rör sig om en form av grundläggande värden som andra företeelser speglas i. De 
kan med andra ord ses som fundamentala (De Geer, 1999). I motsats till dessa står instrumentella 
värden, som är medel genom vilka andra värden uppnås.  
 
Kaldis (2003) diskuterar huruvida det är logiskt möjligt att skapa en diskurs exklusivt för miljön, 
utan att den koloniseras av andra som agerar som dess ombud. Om så vore fallet kan det i viss 
mån jämställas med att uppnå intressentstatus. 
 
Värderingar, etik och rationalitet  
Ofta söker man förklara människors handlande med hänvisning till värderingar. Men det finns 
indikationer på att det är olämpligt att anta ett kausalt samband mellan en värdering och en viss 
bestämd handling. Enligt Tullberg (2002) är överensstämmelsen mellan uttalade etiska 
värderingar och faktiskt moraliskt beteende begränsad. Således är det förhastat att utgå från att 
vissa värderingar i ett företag kommer att leda till vissa bestämda handlingar. 
Miljöredovisningarnas uttalanden behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till motsvarande 
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aktiviteter. Däremot ger en viss uttalad värdering en indikation på hur någon kommer att 
uppfatta, bedöma och utvärdera en specifik situation och möjligtvis kan komma att agera för att 
göra handlingen meningsfull. 
 
Enligt Hume är det mänskliga förnuftet underkastat emotionernas herravälde och det rationella 
utgör en oskiljbar del av vårt inre känsloliv, vilket även lämnar plats för etiska överväganden. 
Huruvida företagens miljöansvar är ett uttryck för värderationella handlingar eller målinriktade 
handlingar är ett exempel på den typ av frågor, som kan belysa varför den normativa kärnan i the 
stakeholder theory transformerats.  
 
3.6 Rationalitetsformer 
I en framställning av intressentmodellen bör ingå beskrivning av den outtalade förutsättning, som 
utgör modellens utgångspunkt, nämligen intressenternas rationalitet. Max Weber (1820-1920) har 
lämnat bidrag till rationalitetsdiskussionen. I hans teser om sambandet mellan protestantismens 
etik och kapitalismens anda finns ett samhälle präglat av en målinriktad, disciplinerad anda (Moe 
1994, s. 25). Ett modernt samhälle karakteriseras enligt Weber av rationalitet, vetenskap, 
sekularisering och avmystifiering (Bradley 1996, s. 36). Weber skriver om rationalitet som 
grundpelaren för ett modernt kapitalistiskt samhälle. Det kapitalistiska samhälle Weber berättar 
om motsvaras av det civiliserade samhället till följd av likartade grunder. Deras gemensamma 
drag är att människan skall kontrollera sitt öde och framför allt att hitta ett effektivt sätt att få 
kontrollen.  

Inom rationalitetens ramar handlar vi i enlighet med fasta värden eller i enlighet med 
instrumentella värden. Weber talade om värderationalitet och målrationalitet. Det värderationella 
handlandet styrs av ideal och fasta normer. Det målrationella handlandet styrs av praktiska 
resultat. Traditionsmättade institutioner såsom domstolar och kyrkor följer värderationella 
processer. Inför den världslige domaren är man skyldig eller oskyldig, här gäller rättstillämpning 
och inga diskussioner och inför den yttersta domen är man likaså frälst eller förtappad. 
Handlingar som styrs av värderationalitet är etiska i den meningen att de följer ett moralbud 
oavsett konsekvenserna.  

Weber kategoriserade rationaliteten i underbegrepp och såg kategoriseringen som en måttstock 
för att kunna få fram om det finns något objektivt handlande. Enligt Weber är den mest objektiva 
rationalitetsformen även den mest kalkylerbara och tekniska. Det är den så kallade formella 
rationaliteten. Den präglas av logiskt tänkande och beräkningar och samma sak gäller de 
handlingar som utförs med inriktning på ett normalt och accepterat resultat, alltså handlingar 
präglade av logik och sunt förnuft.  
 
De flesta handlingar har dock visat sig härstamma från den andra formen, som Weber kallar för 
substantiell rationalitet. Det innebär att våra målrationella handlingar överensstämmer med våra 
subjektiva värderingar och böjelser. Detta faktum visar på förekomsten av en subjektivistisk och i 
vissa fall egoistisk handlingsplan. Handlingarna behöver alltså inte av samhället betecknas som 
de riktiga, utan det relevanta är att de framstår som egennyttiga. 
 
Den tredje formen kallar Weber för irrationell rationalitet p.g.a. att den härstammar från 
vanemässiga och känslomässigt styrda handlingar. Man tänker inte efter innan man handlar utan 
man handlar utav vana och tradition eller utefter sina känslor eller under intryck av ett etiskt 
imperativ.  
 
Med hjälp av rationalitet skall samhället göras förutsebart och kalkylerbart, detta för att förhindra 
lidande och barbari. Genom rationaliteten skapas ett rationellt mål; att vara rationell i alla lägen 
oavsett den moraliska konsekvensen. Någon plats för ett kantianskt synsätt finns inte, såsom 
maximen att ”handla enbart efter den maxim som du samtidigt vill ha upphöjd till allmän lag”. En 
Webersk formell rationalitet innebär ett avståndstagande från etiska förhållningssätt och 
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överväganden, en förskjutning mot ett byråkratiskt oreflekterat pedantiskt regelföljande som 
dessutom framstår som en förutsättning för det moderna samhället. Weber gav rationaliteten 
erkännandet att vårt nuvarande samhälle knappast kunde växt fram utan den effektivitet som 
rationaliteten medfört men Weber hade en dystopi: vårt måltänkande kommer att beröva oss vår 
moral. 
 
Ämnet rationalitet skall därför belysas ytterligare med utgångspunkt från Hargreaves-Heap 
(1989). Den procedurala och expressiva rationaliteten uttrycker enligt författaren vår sociala och 
historiska lokalisering och vår förmåga att begrunda oss själva och är (ibid, s. 23) ”helt enkelt en 
omistlig resurs vad gäller förklaringar och föreskrifter i ekonomin.” 
  
 
Rationalitet  Förklaringstyp   Form av föreskrivning 
 
Instrumentell  Intentionell   Konsekventiell 

(supra- och sub- (dvs Pareto-optimalitet, utilita- 
intentionell kausalitet) rism) 

  
 
Procedural  Funktionell  

(kumulativt orsakande,  
hysteres)    

Rättighetsbaserad (dvs förmågor, 
exploatering) 

Expressiv  Sant intresse, experimentell 
 
Figur 1.1 Taxonomin för rationalitet, förklaring och föreskrivning. 
 
 
Figur 17. Rationalitetsformer 
Källa: Hargreaves-Heap (1989, sid. 12) 
 
Det finns enligt Hargreaves-Heap tre föreställningar eller bilder av aktörer i ekonomin och 
vardera har sitt eget rationalitetsantagande (figur 17). Ett postulat som utgår från individer som 
besitter vissa preferenser förknippas med ett instrumentellt rationalitetsantagande, innebärande att 
sådana personer agerar så att deras preferenser tillgodoses bäst. Det handlar om den välkände 
nyttomaximeraren. Rationaliteten ligger inom ramen medel och mål, och avser valet av de mest 
effektiva medlen för att uppnå givna mål. Detta ger i sin tur upphov till intentionella förklaringar 
och till föreskrivande påståenden.  
 
Postulat två skiljer agerandet från målet och fokuserar på procedurer. Postulat två ser individen 
som en regelföljare, en person som följer normer, recept och procedurer för handlande och ett 
sådant beteende är procedurmässigt rationellt. Denna uppfattning är mest välbekant genom 
Simons arbete (1982). Enligt (Hollis, 1987) är individen lokaliserad i ett nätverk av regler, roller 
och normer, vilka definierar det förväntade beteendet. 
  
Det tredje postulatet, som ligger till grund för expressiv rationalitet, innebär att rationalitet 
handlar om de mål som eftersträvas – en etisk aspekt – snarare än om det agerande som sker vid 
eftersträvandet att uppnå dem. Expressiv rationalitet avspeglar vårt behov av att göra världen 
meningsfull. Vi vill göra världen begriplig för oss så att vi kan agera i den. En person styrs inte 
enbart av sina preferenser; preferenserna måste också avspegla ett självständigt jag. 
Självständighet och självaktning uppstår genom att man anser ens preferenser vara en värdiga, 
och etiska frågor är alltid svårbesvarade.  
 
Agerande utifrån självständighet betecknas som expressivt rationellt för att det uttrycker (eng.: 
expresses) våra idéer om vad som är värdefullt i oss själva, och hur begriplig eller meningsfull vi 
lyckas göra världen. Det finns en förbindelse mellan expressiv och procedurmässig rationalitet. 



Christer Westermark  
 

63

Existensen av allmänt erkända normer ger möjlighet för agerandet att bli symboliskt: normerna 
utgör ett språk som individer kan använda för utsagor om sina idéer om vad som är etiskt värdigt. 
Agerande som är styrt av expressiva intressen är inte förenligt med den instrumentella 
rationaliteteten. Aktörens agerande är inte ett medel mot ett givet mål, det är implicerat i valet av 
mål. Det kan beskrivas som en aktivitet vilken är sitt eget mål. Hargreaves-Heap anser att den 
kritik av konventionell välfärdsekonomi som Sen lagt fram, och av kapitalism som Marx givit, 
får teoretiskt substans just för att den anammar denna bild av individen som en etisk person. Den 
expressiva rationaliteten kan knytas samman med den etiska kärnan i stakeholderteorin enligt 
Donaldson och Preston (1995).   
 
 
3.7 Intressentmodellens rationalitetsgrund 
Man kan uppfatta the stakeholder theory enligt Donaldsson och Preston (1995) som en teori med 
utgångspunkt i att företagets agerande styrs av expressiv rationalitet eftersom de betonar 
modellens normativa etiska kärna av kantianskt typ. Ett annorlunda uttryckssätt är att teorikärnan 
ger uttryck för värderationalitet. Den transformation som Egels-Zandén påvisat i alternative 
instrumental stakeholder theory ger uttryck för en förskjutning i den normativa kärnan mot 
instrumentell rationalitet eller målrationalitet. Det har medfört att intressenternas intrinsikala 
värde har ersatts med ett instrumentellt värde: intressenterna är värdefulla enbart i den mån de 
bidrar till något värdefullare, nämligen aktieägarnas vinst.  
 
Vilken rationalitetsuppfattning som ligger till grund för teorins svenska variant, 
intressentmodellen, är mer tveksamt. Det framgår inte uttryckligen av exempelvis Rhenman och 
synes inte varit föremål för några studier. Frånvaron av diskussion kring teorikärnan antyder 
förekomsten av ett förgivet-tagande av den mest kalkylerbara och tekniska rationaliteten, således 
den av Weber benämnda formella rationaliteten, som präglas av logiskt tänkande och 
beräkningar. Denna form av rationalitet osynliggör etiska problem och eliminerar behovet av 
etiska överväganden, vilket i sig framstår som rationellt.   
 
Vad forskningen hittills fokuserat på är enligt Egels-Zandén att analysera de finansiella 
effekterna av normativ stakeholder theory och hur företag relaterar till sina intressenter men har 
inte varit speciellt intresserad av hur företagen bör agera mot sina intressenter eller huruvida 
företagen i praktiken handlar i enlighet med normativ stakeholder theory. Med den sistnämnda 
inriktningen torde avses huruvida företag i sin verksamhet ger uttryck för att tillmäta 
intressenterna ett egenvärde oavsett om de är till nytta för företaget eller inte.  
 
 
3.8 En studie av teorikärnans empiriska relevans 
Enligt Egels-Zandén (2006) har, som ovan nämnts, forskning kring frågan huruvida företagen i 
praktiken handlar i enlighet med teorikärnan i stakeholder theory tilldragit sig begränsat intresse. 
Ett sätt att i någon mån fylla denna brist är att undersöka hur företag rapporterar sin inställning 
till intressenten miljön. Undersökningen utförs genom att fokusera på en utpräglad etiskt 
impregnerad manifestation från företagen, nämligen miljöredovisningen.  
 
Skälet att fokusera på intressenten miljön är att miljön enligt exempelvis Starik (1995) och  
Driscoll och Starik (2004) utgör en intressent och har därmed ett egenvärde. Genom att analysera 
ett antal företags miljöredovisningar med fokus dels på vilket miljöetiskt förhållningssätt 
företagen ger uttryck för, dels hur företagens prioritering mellan miljöansvar och lönsamhet 
formuleras skapas ett empiriskt underlag.  
 
Underlaget kan visa sig ge stöd för den normativa kantianska teorikärnan som tilldelar 
intressenten miljön intrinsic value dvs egenvärde enligt Donaldson och Prestons (1995) 
originalteori. Å andra sidan kan frånvaron av empiriskt stöd för denna kärna tolkas som att 
kärnan i originalteorin blivit utbytt i enlighet med vad Egels-Zandén betecknat alternative 
instrumental stakeholder theory. Studiens syfte att argumentera för det sistnämnda. 
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En komplettering till att studera miljöredovisningar består i att även analysera förekomst och 
innebörd av ordet intressent i årsredovisningarna. Det ger ökad möjlighet att bedöma om 
företagen i sitt förhållande till miljön eller till andra intressenter ger uttryck för att tillämpa någon 
form av stakeholder theory.  
 
Denna studie skall ge en överblick som omfattar ett drygt hundratal miljöredovisningar 
emanerande från större börsnoterade svenska företag. En undersökning av detta slag bör med 
rimlig resursinsats kunna ge en indikation på huruvida den normativa teorikärnan enligt 
Donaldson och Preston (1995) har fortsatt empiriskt stöd, dvs om rationaliteten är expressiv 
(Hargreaves-Heaps terminologi) eller med andra ord att värderationalitet föreligger (Webers 
terminologi). Därmed skulle Egels-Zandéns hypotes avseende en transformation av teorikärnan 
inte få stöd.  
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4. Forskning och litteratur med anknytning till stakeholder theory 
I kapitel 3 har redovisats att denna studie fokuserar på frågan huruvida det kan konstateras att det 
skett en transformation av stakeholderteorins normativa etiska kärna. Frågan gäller en i förstone 
till synes oväsentlig del av stakeholderteorin, men den har emellertid tilldragit sig betydande 
intresse. I detta kapitel skall översiktligt presenteras några av de frågeställningar, som ventileras i 
diskussionen kring stakeholderteorin.  
 
I den omfångsrika diskussionen har betonats teorins karaktär av svag teori (Lépineux 2005), 
ifrågasatts som teori (Antonacopoulu och Méric 2005) eller kritiserats dess klassiska tredelning i 
deskriptiv, instrumentell och normativ (Freeman 1999). Dessutom har teorin av vissa forskare -  
Jones och Wicks (1999), Reed (1999) och Treviño och Weaver (1999) - betraktas inte som en 
äkta teori utan som ett paraply under vilket olika positioner eller synsätt kan rymmas och det kan 
med den utgångspunkten naturligtvis ifrågasättas om sökandet efter en teorikärna är meningsfullt 
eller har rimlig möjlighet att lyckas.  
 
Å andra sidan är frågan om stakeholderteorins eventuella etiska kärna något som diskussionen 
ofta fokuserar på: Jones och Wicks (1999), Donaldsson (1999), Freeman (1999) och Gioia, 
1999). Dessutom finns kopplingar mellan stakeholderteorin och andra fenomen: mellan 
stakeholderteori och företagens miljöredovisning (Zambon och Del Bello 2005), mellan 
stakeholderteori och miljöarbete (Roome och Wijen 2006), huruvida miljön förtjänar en egen 
diskurs dvs intressentstatus, (Kaldis 2003), mellan stakeholderteori och social sammanhållning 
(Lépieneux 2005), mellan stakeholderteori och stakeholderkapitalism (McVea och Freeman 
2005), mellan stakeholderteori och CSR (Freeman och Velamuri 2005) och tillämpning av 
normativ stakeholderteori i utvecklingsländer (Reed 2002). Det framstår därför som i hög grad 
meningsfullt att söka efter spår av en etisk teorikärna i de etiskt impregnerade produkter som 
företagens frivilliga miljöredovisningar utgör.       
 
Inledningsvis i kapitlet placeras stakeholderteorin in bland andra företagsekonomiska teorier och 
därefter refereras några synsätt om vad som uppfattas som teorins kärna. I kapitlets senare del 
återges i sammandrag en del av de svenska forskningsrapporter, som avser företagsetik, miljöetik 
och miljöredovisning i syfte att utröna i vilken utsträckning studierna influerats av the 
stakeholder theory.  
 
 
4.1 Stakeholderteorin som en företagsekonomisk teori  
Stakeholderteorin kan visserligen ses som enbart ett i raden av perspektiv på organisationer 
och/eller företag, men teorin är ofta åberopad, citerad och kritiserad.  
 
Institutionell teori 
Företaget står i en betydelsefull relation till institutioner i dess omgivning, vars normer måste 
delas eller i vart fall synbart uppfyllas för att skapa legitimitet för företaget. 
Teorin bidrar med en förståelse av hur normer och legitimitet skapas i företagets omgivning. 
 
Hållbarhetsteoretiskt perspektiv  
Företag spelar en viktig roll för framtiden på jorden. Företagen måste ta den ekologiska 
situationen på allvar och bejaka hållbar utveckling i sträng bemärkelse. 
Teorin bidrar med en förståelse för företaget och nätverk i ett vidare perspektiv. 
 
Sociologisk organisationsteori  
I företagets och dess anställdas sociala relationer ingår en anpassningsprocess och det finns soci-
alt kapital som påverkar affärsrelationerna. 
Teorin ger en förståelse av den sociala omgivningens inverkan på företaget och även företagets 
påverkan på omvärlden. 
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Marknadsteori 
Marknaden och företaget är de centrala fenomenen. Företag ses som ett knippe resurser, som ent-
reprenörer kan nyttja på ett optimalt sätt genom att skapa eller nyttja bristande jämvikt på 
marknaden. Teorin betonar styrning av resurser genom administration där även företagets 
värderingar har betydelse. Eventuellt kan med denna teori företagens etiska förhållningssätt 
betraktas som ett sätt att profilera sig på marknaden.  
  
Industriell nätverksteori  
Affärsrelationer binder samman företag i värdeskapande nätverk. 
Teorin bidrar med terminologi och förståelse för företag i nätverk. 
 
Redovisningsteori 
Teorin omfattar, förutom logiken bakom dubbel bokföring, några andra delteorier. Den första 
handlar om företagens årsredovisning och fokuserar på hur den kan ses som representation eller 
konstruktion av en organisation. Den andra delen handlar om redovisningens värderelevans för 
beslutsfattande på kapitalmarkanden. Den tredje, sociologiska inriktningen, handlar om redovis-
ningens funktion att skapa en viss social ordning i organisationer och samhälle. Den fjärde delen 
är funktionsinriktad och söker fastlägga redovisningens gränser, exempelvis mellan externa ägare 
och interna agenter (corporate governance) men även samband mellan extern rapportering och 
intern styrning.  
 
Funktioner på redovisningens gränser utgörs av företeelser som miljöredovisning, 
personalekonomisk redovisning, social redovisning, hälsobokslut och intellektuellt kapital.  
Redovisningsteorier behandlar inte redovisningen i sig av miljö, miljöetik eller företagets etik. 
Teorier om redovisningens gränser diskuterar skäl för och emot gränsdragningsfrågor men 
mindre vad en viss gränsföreteelses redovisning kan eller kunde innehålla. 
 
The stakeholder theory – grund för den svenska intressentmodellen 
Företaget står som koordinator i ett komplicerat beroendeförhållande till sina intressenter, som 
kan välja att stanna kvar som intressent eller lämna företaget. 
Teorin ger en begreppslig insikt i företagets ansvar i sina relationer och en förståelse för balanse-
ring av (motstridiga) krav från olika intressenter. Teorin anses emellanåt utgöra ett avstamp för 
flertalet av (samtliga?) ovan nämnda teorier.  
 
Enligt Freeman och Phillips (2002 s. 333) har bidrag till stakeholder theory kommit från 
discipliner som: 

• Ethics (Boatright, 1994; Burton and Dunn, 1996; Donaldson and Dunfee, 1999; Goodpaster, 
1991: Phillips, 1997; Phillips and Reichart, 2000; Starik, 1995: Wicks, Gilbert and Freeman, 
1994; Van Buren, 2001) 
• Strategy (Berman, Wicks, Kotha, and Jones. 1999; Carroll, 1993; Clarkson, 1994, 1995; 
Freeman, 1984; Frooman, 1999; Mitchell, Agle and Wood, 1997) 
• Law (Lampe, 2001; Orts, 1992, 1997) 
• Economics (Alkhafaji, 1989; Barton, Hill and Sundaram, 1989; Freeman and Evan, 1990) 
• Organization theory (Donaldson and Preston, 1995; Freeman 1994, 1996; Evan and 
Freeman, 1993; Hill and Jones, 1992; Jones, 1995; Rowley, 1997; Williamson and Bercovitz, 
1996) 

 
Stakeholderteorin är ingen enhetlig teori och det ifrågasätts emellanåt om den ens är någon teori. 
Antonacopoulu och Méric (2005, s. 22) talar om ”this so-called theory” och skriver att ”the 
stakeholder concept has become self-evident, just as natural as breathing and drinking water. Yet, 
ironically, despite its wide acceptance it remains very fuzzy as a concept, especially because of 
its apparent clarity and generaizability.” Författarna anför (s. 24): “ Our analyses leads us to 
conclude that stakeholder theory is an ideological product rather than a scientific one” och 
stakeholderteorin betecknas (s. 30) som “a thick cloak of bright-eyed affirmative postmodernism 
covering strategies of organizational seduction and manufactured consent.”   
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Enligt Gibson (2000 s. 245) är stakeholder theory ett viktigt och allmänt använt verktyg inom 
företagsetik och under de senaste två åren påstås det ha tillkommit över två hundra artiklar om 
stakeholder theory i affärstidskrifter och filosofitidskrifter.  
 
I detta kapitel skisseras uppkomsten av den organisationsteoretiska inriktning, som enligt Treviño 
och Weaver (1999 s. 223) visserligen enbart tjänar som ”un umbrella concept and useful 
heuristic”, nämligen the stakeholder theory. Med heuristisk avses som bekant en metod för 
problemlösning där man successivt genom försök och upprepningar alltmer närmar sig ett 
godtagbart resultat. Enligt Treviño och Weaver har teorin adderat föga till den teoretiska analysen 
av relationen mellan företag och intressent.  
 
Reed (1999 s. 453) anser att stakeholder management theory´s popularitet i affärsetisk litteratur 
beror på att begreppen ”stake” och ”stakeholder” tillhandahåller ett paraply under vilket en 
mängd normativa positioner kan inrymmas.     
 
Artiklarnas mångfald och skilda infallsvinklar tyder på ett stort paraply. Jones och Wicks (1999 s. 
206) gör åtskillnad mellan två inriktningar, varav det redan omtalade paraplyet är den ena: ”One 
group of scholars views stakeholder theory as a potential foundation for the growth of social 
sciencebased research; another views stakeholder theory as an umbrella term describing a class of 
narrative accounts, each based on its own moral principles.”  
 
Om the stakeholder theory tjänar som ett paraply där skilda etiska principer kan härbärgeras, kan 
olika uppfattningar göras gällande vilka etiska riktningar som ryms under paraplyet. Även Jones 
och Wicks visar (1999, s. 207) att den domän som omfattas av the stakeholder theory är 
omfattande: 
 

1. the corporation has relationships with many constituent groups ("stakeholders") that affect 
and are affected by its decisions (Freeman, 1984); 
2. the theory is concerned with the nature of these relationships in terms of both processes and 
outcomes for the firm and its stakeholders; 
3. the interests of all (legitimate)7 stakeholders have intrinsic value, and no set of interests is 
assumed to dominate the others (Clarkson, 1995; Donaldson och Preston, 1995); and 
4. the theory focuses on managerial decision making (Donaldson och Preston, 1995). 
 

Jones och Wicks (1999) eget bidrag är det man kallar ”convergent stakeholder theory” som 
knyter samman de två nämnda huvudriktningarna baserat på (s. 218) ”trust and cooperation in 
corporate stakeholder relations”. Cooperation var redan 1938 ett nyckelord i Barnards 
stakeholderteori, som skall diskuteras mer i detalj nedan. 
 
Emellertid har Jones och Wicks (1999) konvergensteori mött kritik från flera håll, exempelvis 
Treviño och Weaver (1999, s. 222): 
 

We disagree with Jones and Wicks' contention that they have developed a "convergent stake-
holder theory" that moves stakeholder research toward theoretical integration (Weaver och 
Treviño, 1994). Our claim rests on two arguments. First, we question whether there is a 
plausible empirical stakeholder theory, either descriptive or instrumental, to integrate with 
normative theory. Second, we argue that the authors' attempt to develop a convergent theory 
does not move stakeholder research much beyond its present degree of empirical/normative 
integration. We believe that Jones and Wicks have incorrectly equated the sociological question 
of shared commitments among theorists in what we call the stakeholder research tradition with 
the metatheoretical question of integrated theory. Nevertheless, their work has sparked a useful 
dialogue that should contribute to development within that research tradition. 

 
7 Enligt Jones och Wick föreligger en omfattande samsyn i litteraturen beträffande skillnaden mellan ”legitimate and 
non-legitimate stakeholders”  
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Kärnan i kritikernas resonemang gäller svårigheten att integrera över gränsen mellan normativ 
och empirisk teoribildning och man ifrågasätter det meningsfulla i försöken att skapa en 
konvergent stakeholderteori. Om empiriska studier visar att företagsledare agerar med fokus på 
resultaträkningens sista rad på bekostnad av legitima stakeholders, så kan normativ teori påvisa 
att vi behöver korrigera detta och instrumentell teori kan indikera det sannolika utfallet av olika 
lagar och företagsledningsbeslut. Enligt Treviño och Weaver (ibid) är det emellertid brist på 
empiriska studier och man anför: 
 

From a normative perspective, it is important to argue that attention to multiple stakeholders is 
the "best" path (for moral reasons). At the same time, knowledge gained from empirical re-
search (most of it remaining to be done) can help us to understand when and why managers 
might not pay as much attention to a wide range of stakeholders as normative theory tells us 
they should, or it can tell us whether organizational performance actually benefits from 
attention to the intrinsic interests of multiple stakeholders. Answers to these questions can 
help managers wrestle with trying to do what is morally right in the face of challenging 
circumstances. (Treviño och Weaver, 1999, s. 225) 

   
Donaldson (1999) framför kritik av annat slag och utgår från de fem kriterier som gäller såväl 
den normativa som den empiriska teorifalangen delar: 

1. det intrinsikala värdet hos alla legitima intressenter 
2. förkastandet av etisk egoism 
3. omsorgen om andra 
4. samexistens mellan moralitet och kapitalism 
5. en välfungerande kapitalism kräver en hög moralitet 

 
Om dessa kriterier skriver Donaldson (1999, s. 238) att även den sista punkten kan accepteras 
även av dem som tar avstånd från stakeholderteori: ”One can accept that capitalism requires a 
fairly high degree of morality yet define that ”morality” in terms familiar with Milton Friedmans: 
as refraining from violating the integrity of markets, as supporting the conditions for Pareto 
optimality, and so on.” 
 
Freeman (1999, s. 236) vänder sig mot att Jones och Wicks (1999) utgått från Donaldson och 
Prestons (1995) tredelade typologi: ”Toss out Donaldson and Preston typology and you do not 
need convergent stakeholder theory” 
 
Treviño och Weaver (1999, s. 225) hävdar att artikeln har styrkt dem i deras inställning att djup 
integration över gränsen mellan normativt och empiriskt är svår och att idén om en konvergent 
stakeholderteori knappast är meningsfull att lägga ner energi på och anser att (s. 226) framgång 
kommer från ”judicious use of a wider range of normative and empirical theories.” 

 
 
4.2 The stakeholder theory – en teori med eller utan etik 
4.2.1 Den kantianska etiken 
Kant skiljer mellan rättssystemet och det system av plikter som formar etiken. Relationen är 
komplex eftersom systemen är beroende av varandra såtillvida att de värden som utgör grunden i 
etiken även visar sig i rättssystemet. Den juridiska rätten handlar om det tillåtna utövandet av 
yttre tvång eller begränsningen av den individuella friheten. Dess princip är att varje form av 
handlande är tillåtet om det kan utövas utan att samtidigt att inkräkta på någons frihet.  
 
Rättens sfär existerar inte för att befrämja etik utan enbart för att garantera yttre frihet eller fred i 
kraft av ett rättssystem. Vi följer rättens regler på grund av de maktmedel som annars hotar. Kant 
anser att vår yttre frihet skulle skyddas på ett olämpligt sätt om vi måste förlita oss på människors 
etiska dygder för att vara tillförsäkrade den frihet vi har rätt till i vår egenskap av människor.     
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Kants etik är en pliktetik som utformas i Grundläggning till sedernas metafysik (1785), i svensk 
översättning av Marc-Wogau bl. a. år 1992. Etiken anknyter till den dygdetiska traditionen 
utgående från Aristoteles. Kants maxim att vi måste universalisera våra handlingar, dvs acceptera 
att alla skulle utföra handlingen eller se den upphöjd till allmän lag, utgör enligt Tersman (1998, 
s. 162) ”en slags lösning på en typ av vanliga problem som orsakar svåra konsekvenser för 
mängder av människor.” Tersman syftar därvid på den kända paradoxen ”fångarnas dilemma.” 
Dess betydelse i affärsetiska sammanhang och anknytning till kantiansk etik diskuteras bl. a. av 
Gibson (2003), French (1991) och Danielson (1992).  
 
Gibson (2003, s. 59) påvisar svårigheten att tillämpa kantiansk etik i detta sammanhang: 
 

For example, Kantian ethics represents rationality par excellence, since to become a moral 
agent one acts according to maxims that can be consistently generalized, and individual 
welfare maximization is clearly not part of the picture. The Kantian faced with the initial 
prisoner’s dilemma is confronted with the choice between (a) both prisoners confessing and 
(b) both keeping quiet, since the maxim has to be generalizable to the other prisoner. 

 
Kants ställer inte upp några etiska detaljregler utan det centrala är hans etiska taxonomi över 
plikter, han skiljer mellan plikter mot sig själv och plikter mot andra. Inom bägge fälten finns en 
underindelning: obetingade och medelbara plikter8. Att bryta mot de förstnämnda är klandervärt 
och att uppfylla de senare är förtjänstfullt.  
 
Wood (1999, s. 325) formulerar hur Kant ser på sambandet mellan etik och handling:    
 

Moral reasoning for Kant consists mainly in seeing how one's duties bear on one's actions. 
Imperfect or wide duties should guide us in setting the ends of our life. Not all ends need be 
duties or contrary to duty (some ends are merely permissible), but morally good people will 
include duties of virtue among the central ends that give their lives meaning. Kantian 
morality thus leaves a great deal of latitude in determining which ends to set and how much 
to do toward each end. The pursuit of our ends, once they have been decided upon, is 
constrained only by juridical duties, perfect duties to ourselves, and duties of respect to oth-
ers. No doubt both our ends and our actions toward them will be further constrained by duties 
we have to others on account of their circumstances or our relationships to them, which Kant 
makes no attempt to discuss in a metaphysical system of ethical duties. 
  

Wood betonar att Kants etik ger oss frihetsgrader, då det gäller uppfyllandet av “imperfect or 
wide duties” (medelbara plikter). Denna frihet i kombination med Kants betonade av friheten i 
rättslig mening samt rationalitetsbegreppets olika innebörder torde ha bidragit till att 
stakeholderteorin tolkats på olika sätt, exempelvis att plikterna mot olika kategorier av 
stakeholder kan vara av olika slag. 
 
 
4.2.2 Stakeholderteorikärnans etik  
Förutom den kantinska etik som präglar Donaldson och Prestons (1995) stakeholderteorikärna 
förekommer alternativa etiska teorikärnor. Humber (2002) skriver i polemik med Freeman att den 
etiska kärnan lika gärna kan vara utilitatistisk som kantiansk och citerar (s. 208) Freeman: 
 

“The stakeholder theory” can be unpacked into a number of stakeholder theories, each of 
which has a “normative core,” inextricably linked to the way that corporations should be 
governed and the way that managers should act (Freeman, 1997). 

  
Humber drar slutsatsen (s. 208): ”In essence, this allows corporations to construe their duties to 
stakeholders along virtually any line they wish.” 
 

 
8 Engelsk terminologi är perfect duties respektive imperfect duties.
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En avgränsning beträffande tillämpningsområdet för teorins etik framförs av Phillips, Freeman 
och Wicks (2003, s. 493): 
 

“Stakeholder theory is not intended to provide an answer to all moral questions. Stakeholder 
based obligations do not even take precendence in allmoral questions in an organiozational 
context. … Stakeholder theory shares this delimination with its supposed rival theory of 
shareholder wealth maximation – at least as elaborated by Friedman (1971).”   

 
Frostensson och Borglund (2006, s. 12) lyfter teorin över företags- och organisationsnivå genom 
att påminna om tolkningen av ”intressentteori som ett slags samhällsetisk teori på makroplanet.”  
 
 
4.2.3 Från etisk vision till kantiansk etik  
Freeman (1984) gav stakeholderteorin en vision av etisk grund, som Donaldson och Preston 
(1995) utvecklade till en normativ kantiansk kärna och teorin bör därför ses i ljuset av den 
kantianska etiken där Kants idealsamhälle ”ändamålens rike” utgör en ledstjärna kombinerad med 
en annan, nämligen respekten för människonaturen dvs individens frihet.  
 
Kants idealsamhälle kan ses som en politisk konstruktion och dualismen gör det möjligt att tolka 
Kant på olika sätt utmed en politisk höger-vänsterskala och därmed även finna stöd för olika 
tolkningar av stakeholderteorin. Därtill kommer att den kantianska kärnan i sig alternativt 
accepteras eller förkastas av debattörerna. Empiriska belägg som visar förekomsten av en viss 
dominerande teorikärna har, såvitt jag kunnat finna, inte publicerats i nämnvärd omfattning. Det 
har emellertid inte verkat hämmande på debatten.  
 
Kants etik innebär – enligt Filosofilexikonet (1997, s. 285) att en handling har 
 

”sitt moraliska värde i kraft av de avsikter eller överväganden som ligger till grund för den – 
oavsett de faktiska konsekvenserna. Detta sammanfattar Kant i påståendet att en handling 
endast har moraliskt värde om den blir utförd av plikt. …  vi ständigt skall vara motiverade 
att utföra de moraliskt riktiga handlingarna även om vi inte kan mobilisera de ifrågavarande 
böjelserna.  

 
Vårt förnuft (rationaliteten) kan välja den riktiga maximen enligt en grundprincip: det kategoriska 
imperativet. Att det är ett imperativ betyder, att det påbjuder en att göra något, och att det är 
kategoriskt betyder att påbudet är oberoende av vilka önskningar eller behov man har. Att en 
maxim kan vara en allmän lag betyder att en värld, där alla konsekvent efterlever maximen, är en 
möjlig och moraliskt önskvärd värld.  
 
Företagets medelbara plikter mot intressenterna 
Lea (2004) betonar att de plikter som åligger företagen gentemot intressenterna är vad Kant 
betecknar medelbara plikter, dvs. sådana som är moraliskt förtjänstfulla men inte föreskrivna som 
absoluta. Lea exemplifierar (s. 206):”An appropriate example is the Christian duty of charity, 
which is extremely open ended. The obligation itself does not indicate what exactly is to be done, 
the individuals or groups to be benefited or the frequency of performance.”  
 
Lea tar fasta på Kants betonande av den individuella friheten och ser en rättighetskatalog till 
fördel för intressenterna som ett hot mot aktieägarna samt som ett underminerande av den fria 
företagsamheten vilket kan medföra att investerarna överger bolagsformen och söker andra vägar 
att berika sig. Lea, som skiljer mellan företagets plikter och intressenternas rättigheter, hävdar (s. 
215) att ”stakeholder theory would be better served through prioritising duties rather than rights.” 
Det ger enligt Lea företaget frihet att fullkomliga de medelbara plikterna på ett sätt som 
överensstämmer med situationen och företagets förmåga.  
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Palmer (1999, s. 699) nämner stakeholder theory som ett av ”the three most prominent normative 
frameworks discussed in the current litterature on business ethics.” De två övriga ramverken är 
“stockholder theory” och “social contract theory”. Enligt honom talar en utilitaristisk etik mer för 
stakeholderteorin än för stockholderteorin eftersom utilitarismen inte räknar någons lycka eller 
välfärd mindre viktig än någon annans, exempelvis aktieägarnas. Företagsledningens absoluta 
förpliktelse gentemot aktieägarna utan andra moraliska överväganden kan därför inte utgöra en 
etisk förpliktelse.  
 
Som ett tredje förhållningssätt kan nämnas Heath (2006) som vill ersätta stakeholderteorin med 
en teori baserad på marknadens misslyckande och ifrågasätter (ibid s. 533) ”whether the 
stakeholder paradigm represents the most fruitful approach to the study of business ethics.” 
Skälet är enligt Heath (ibid s. 533):  
 

The vocabulary of stakeholder obligations has become so ubiquitous that in many contexts it 
is simply taken for granted. Yet the stakeholder approach is one that comes freighted with 
very substantive—and controversial—normative assumptions. 
Naturally, there are many who have criticized the stakeholder paradigm as part of a broader 
skeptical critique of business ethics in general, one which denies that firms have any "social 
responsibilities beyond the maximization of profit." This is not my intention here. I will argue 
that firms do have important social responsibilities, ones that extend far beyond mere 
conformity to the law. The question is whether the stakeholder paradigm represents the best 
framework for articulating the logic and structure of these obligations. 

 
Heath, anser (s. 552) att man visserligen kan tala i termer av stakeholderteori, men har (ibid s. 
553) en något reserverad syn på termen stakeholder:   

 
So while the term "stakeholder" may remain a useful piece of shop-talk in strategic 
management circles, as a piece of ethical vocabulary, for use in a theory that tries to articulate 
the central moral obligations of managers, it is inherently misleading. It creates considerable 
mischief in business ethics, while offering no real conceptual gain. 

       
Av dessa citat torde ha framgått att det råder delade meningar om kärnan i stakeholderteorin. Jag 
noterar att dessa teoretiska diskussioner i allmänhet saknar redovisad empirisk förankring, vilket 
möjligtvis inte heller behövs om man uteslutande diskuterar lämplighet och önskvärdhet 
beträffande den normativa kärnan. Frågan om dess praktiska tillämpning skjuts då i bakgrunden.  
 
Huruvida företagen överhuvud skall styras av en viss förskriven affärsetik råder det delade 
meningar om. Exempelvis skriver Humber (2002, s. 216) efter en kritisk analys av 
stakeholderteorin: 

 
the obvious conclusion would seem to be that ethicists would operate far more efficiently and 
efficaciously in their attempts to help firms act in morally right ways if they were to cease 
trying to design a special moral theory for use by business and instead directed their efforts 
towards determining how best to adapt our traditional moral theories for use in business 
contexts. 

  
Kants etik borde rimligtvis tillhöra den förordade gruppen traditional moral theories, men 
Humber (ibid, s. 217) avvisar dess företagsetiska manifestation: 

 
However, even if normative stakeholder analysis were among the very best of the moral 
theories presently available to us it would still be wrong to force corporations to adopt it as 
their official moral theory. 

    
Att förklara de moraliska manifestationerna och att belägga dess skiftande uttryck och dessutom 
att avslöja den bakomliggande kraften är en del av den mäktiga inspirationen som föddes ur 
tilltron till samhällsvetenskapen. Man kan uppfatta dagens debatt om the stakeholder theorys 
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etiska normativa kärna som en latent icke-tematiserad antinomi mellan Friedman eller Kant som i 
sin yttersta konsekvens handlar om företagens syfte, roll och mening. 
 
 
4.2.4 Stakeholderteori med etik: upphovsmännen och fullbordaren  
Det finns delade meningar om stakeholderteorins upphovsmän och det förefaller som åsikterna är 
kopplade till vad som uppfattas som det centrala i teorin. En åsiktsriktning hävdar att teorin kärna 
är av etisk karaktär, vilket knyter an till Chester Barnard.  
 
Chester Irving Barnard (1886-1961), var chef vid New Jersey Bell Telephone Company och hade 
stort intresse för organisationsteori. Han skrev boken "The Functions of the Executive" (1938) 
som fokuserade på organisationen som företeelse och var ett intellektuellt försök att skissera en 
teori om organisation. Boken har blivit en klassiker och en hyllningsskrift till Barnard gavs ut 
trettio år efter hans död (Williamson, 1990). 
  
Ett utmärkande drag är Barnards moraliska förhållningssätt, som kommer till uttryck i flera 
sammanhang, t.ex.  
 

It seems probable that moral deterioration and loss of personal responsibilities is more frequent 
among executives, especially in political organizations, tham among other persons.” (ibid s. 
278) 

 
Enligt Barnard åligger det ledningsfunktionen inte enbart att själv iaktta en komplex uppsättning 
etiska regler utan även att skapa sådana för organisationens övriga deltagare.:   

 
The distinguishing mark of the executive responsibility is that it requires not merely 
conformance to a complex code of morals but also the creation of moral codes for others. The 
most generally recognized aspect of this function is called securing, creating, inspiring of 
"morale" in an organisation. This is the process of inculcating points of view, fundamental 
attitudes, loyalties, to the organisation or coöperative system and to the system of objective 
authority, that will result in subordinating individual interest to the good of the coöperative 
whole. This includes (also important) the establishment of the morality standards of 
workmanship (ibid s. 279)  

 
Ledningen har ansvar för att skapa ”moral codes”, dvs en etisk norm, för organisationens 
medlemmar, att föreskriva organisationens egen etik och få individerna att acceptera den. 
Barnard formulerar en formell organisationsteori genom att stipulera: 

 
An organization comes into being when (1) there are persons able to communicate with each 
other (2) who are willing to contribute action (3) to accomplish a common purpose. (ibid s. 82)  

 
Enligt Barnard är dessa tre element nödvändiga och tillräckliga villkor som finns i alla 
organisationer. Organisationens fortlevnad beror enligt Barnard (s. 82) på förekomsten av 
effectiveness eller efficiency9 och ju längre organisationen förväntas bestå desto viktigare är 
förekomsten av bägge faktorerna. Barnards teori ger uttryck för kärnan i det som sedermera kom 
att betecknas stakeholder theory, bidrags-belöningsmodellen eller intressentmodellen.     
 
Ledningens ansvar för organisationens etiska värderingar, som skall bära över generationer av 
individer, är något som Barnard ständigt återkommer till:  

 
9 ”When a specific desired end is attained we shall say that the action is “effective”. ... When the unsought 
consequences are unimportant or trivial, the action is “efficient”. Moreover, it sometimes happens that the end sougt 
is not attained, but the unsought consequences satisfy desires or motives not the “cause” of the action. We shall then 
regard such action as efficient but not effective. (s. 19)  
”What we mean by ”effectiveness” of coöperation is the accomplishment of the recognized objectives of coöperative 
action.” (s. 55)  
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“Executive responsibility, then, is that capacity of leaders by which, reflecting attitudes, ideals, 
hopes, derived largely from without themselves, they are compelled to bind the wills of men to 
the accomplishment of purposes beyond their immediate ends, beyond their times.” 
(ibid, s. 283) 

 
Barnards egen uppfattning om etik formuleras både mångordigt och vagt:  

 
“Morals arise from forces external to the individual as a person. Some of them are believed by 
many to be directly of supernatural origin; some of them derive from the social environment, 
including general, political, religious, and economic environments; some of them arise from 
experience of the physical environment, and from biological properties and phylogenetic 
history; some from technological practice or habit. Many moral forces are inculcated in the 
individual by education and training; and many of them accrue through absorption, as it were, 
from the environment - by limitation or emulation, and perhaps also in the negative form of 
absence from concrete experience.” 
(ibid s. 262) 

 
Trots att Barnard vältaligt förordar vikten av ledningsansvaret för organisationens moral, med 
källor ”derived largely from without themselves” (enligt citatet s. 283) förordar Barnard inte 
någon specifik moral men betonar vikten av moralens och moralkodens värdekärna i 
organisationen. Det kan inte härledas vare sig en kantiansk eller någon annan specifik etisk kärna 
i Barnards teori. Betonandet av en organisations etiska normer eller värden – vilka de än må vara 
– har upprepats av andra organisationsteoretiker. 
 
William Wolf (1974), som skrivit en introduktion till Barnards tänkande beskriver Barnards 
etiska synsätt på organisationer på följande sätt (ibid s. 106 resp s.116): 
 

“An important aspect of organization is the fact that every formal organization is a social 
system. As such each develops and gives expression to beliefs, convictions, mores, and 
patterns of culture which make it a largely autonomous moral institution. Thus, cooperation 
among men, through formal organization, creates moralities and these moralities may have 
little or no reference to broader society's prevalent moral concepts. 
In discussing organization morality Barnard emphasizes the following: organization morality 
tends to be autonomous and distinct from morality of the broader society; it tends to be 
complex and to involve varying codes which may be, and often are, contradictory; and it is an 
important part of executive functions because many management decisions are concerned with 
moral issues.” 

 
”Underlying the survival of formal organization is a complex morality. As pointed out in the 
preceding chapter, Barnard sees organizations as autonomous ethical systems encompassing 
contradictory and conflicting moralities.” 

 
Wolf uppfattar Barnards etiska ställningstagande som att en organisations etik är väsentlig men 
att frågan om vilken etik, som skall råda inom organisationen – en etik som kan avvika från 
omvärldens dvs samhällets – är något för organisationen att själv bestämma. Givet denna etiska 
frihet ryms allehanda etik inom Barnards teori, något som även brukar sägas om 
stakeholderteorin. 
  
Även Herbert Simons Administrative Behavior (1947) anses vara en klassiker. Den är jämförbar 
med Chester Barnards Functions of the Executive, som torde utgöra inspirationskällan till 
Administrative Behavior. Simon var starkt influerad av Barnards synsätt – bidrag och belöning – 
vilket framgår av förhållandet mellan företagsledningen och enskild intressent: "The members of 
an organization, then, contribute to the organzation in return for inducements that the 
organization offers them." (s. 141) Medan Simon fokuserar på en viss del i organisationens 
väsen, beslutsfattandet, ägnar Barnard endast ett kapitel åt detta område. 
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Barnards förord till Administrative Behavior är inte översvallande; Barnard påminner om sina 
egna betydande praktiska erfarenheter, som han kontrasterar mot Simons mer allmänna, 
teoretiska, högt abstrakta resonemang och abstraktioner. Kunskaper i organisations- och 
administrationsteori kan enligt Barnard inte ersätta verklig praktik från riktiga organisationer. 
Simons teoretiska framställning bedöms således mot bakgrund av Barnards egna praktiska 
erfarenheter och blir godkänd:  
 

”I have had extensive experience as an executive in business, governmental, and private non-
profit service organizations. This book conveys what I have experienced as common to all and 
what is in this sense essential in all organization and administration. It has the right "feel." 
This means that I find Professor Simon's apprehension of the structure of organized action 
consonant with my experience. It therefore appeals to me as sound.” 
(Ur förordet, sid. Xli)  

 
I Leadership in Administration anknyter även Philip Selznick (1957) till en normativ filosofi, 
refererar några gånger till Barnard (1938) och citerar (s. 36) ett stycke ur Barnards bok. Selznick 
(ibid s. 26, 98, 138) betonar moral och individuell solidaritet med organisationen och dess 
enhetliga värderingar och normer och ser inte, som Simon, chefen som en administratör enbart 
med uppgift att effektivt utnyttja tillhandahållna medel. 
 
Barnard, Simon och Selznick får anses vara stakeholderteorins föregångsmän. Termen 
stakeholder förekom första gången i managementlitteraturen i ett internt PM vid Stanford 
Reserach Institute enligt Freeman (1984, s. 31). Freeman, som ofta anförs som den som mer 
konkret formulerat grunden för den numera välkända och omdiskuterade stakeholderteorin, 
skriver profetiskt år 1984 i Strategic Mangagement: A Stakeholder Approach om svårigheten att 
formulera en teori för ledning av företag grundad på hänsyn till dess intressenter:  

 
Perhaps the most important area of future research is the issue of whether or not a theory of 
management can be constructed that uses the stakeholder concept to enrich "managerial 
capitalism," that is, can the notion that managers bear a fiduciary relationship to stockholders 
or the owners of the firm, be replaced by a concept of management whereby the manager must 
act in the interests of the stakeholders in the organization? Such a theory will be difficult to 
formulate. The range of research which must be addressed is broad, from the effects on a mark 
et economy and the existence of "collective choice" rules which are in some sense rational to 
the effects of such a theory on the individual behavior of managers, employees and 
stakeholders in the firm. However, it is by addressing such alternatives that we begin to 
understand organizations and their effects on our society and on ourselves. (Freeman, 1984, s. 
247) 

 
Enligt Gibson (2000, s. 248) var Freeman (1984) ”seminal in the field” och han hävdade till en 
början: 

“My thesis is that I can revitalize the concept of managerial capitalism by replacing the notion 
that managers have a duty to stockholders with the concept that managers bear a fiduciary 
relationship to stakeholders. Stakeholders are those groups who have a stake or claim on the 
firm. Specifically I include suppliers, customers, employees, stockholders, and the local 
community, as well as management in its role as agent for these groups . . . Each of these 
stakeholder groups has a right not to be treated as a means to some end, and therefore must 
participate in determining, the future direction of the firm in which they have a stake."    

 
Freeman (1984, s. 29) tillhör dem som knyter samman affärsverksamhet och politik och skriver 
“it is really quite difficult to imagine how “business” and “politics” could be anything but 
inherently bound.” Hans argument för stakeholderteorin utgår enligt Gibson (ibid, s. 249) från 
fem premisser: 
Det finns grupper som kan identifieras som stakeholders, dessa grupper har intressen, intressena 
har skydd av lagstiftning, entiteter med erkända intressen har rättigheter och rättighetshavare har 
legitima anspråk och förpliktelser. Således dras slutsatsen att företag har plikter gentemot 
stakeholders.  
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I en senare artikel tog Freeman enligt Gibson (ibid, s. 249) intryck av John Rawls (1971) etiska 
synsätt att ojämlikheter kan accepteras enbart så länge de är till godo för den minst gynnade 
intressenten och av Kants etiska idé att man bör själv handla som man vill att andra skall handla. 
Freeman kompletterade enligt Gibson sin analys med ytterligare en premiss, att 
rättighetsinnehavare är berättigade till en grad jämlikhet som resulterar i maximal rättvisa för alla 
rättighetsinnehavare. Han gav uttryck för följande etiska synsätt (ibid, s. 249): 

 
The normative core for this redesigned contractual theory will capture the liberal idea of 
fairness if it ensures a basic equality among stakeholders in terms of their moral rights as these 
are realized in the firm. 

 
Genom Freemans sammanhängande teorikonstruktion skapades enligt Rowley (1997, s. 888)   
”stakeholderism” och fenomenet kom i fokus för det akademiska intresset. 
 
Gibson (ibid), som uppfattar att stakeholderteorin i sin normativa form är grundad på pliketik, 
finner emellertid att den är behäftad med flera problem, i synnerhet att företaget betraktas som en 
fysisk person. Likväl överväger teorins fördelar och Gibson hävdar (ibid, s. 255) att den 
normativa teorin tillhandahåller ett ramverk för att skapa en föreskrivande stakeholderteori. 
 
Stakeholderteorins etiska kärna är utgångspunkten för Ackerman och Alstott (1999, s. 4), som 
applicerar teorin på samhällsekonomin, omformar teorin för att inkludera nästan alla medborgare 
och formulerar ett politiskt program: 
  

The Basic Proposal: Stakeholding and Its Responsibilities 
As a citizen of the United States, each American is entitled to a stake in his country: a one-
time grant of eighty thousand dollars as he reaches early adulthood. This stake will be 
financed by an annual 2 percent tax levied on all the nation's wealth. The tie between wealth-
holding and stakeholding expresses a fundamental social responsibility. Every American has 
an obligation to contribute to a fair starting point for all. 

Stakeholders are free. They may use their money for any purpose they choose: to start a 
business or pay for more education, to buy a house or raise a family or save for the future. 
But they must take responsibility for their choices. Their triumphs and blunders are their own. 

At the end of their lives, stakeholders have a special responsibility. Because the eighty 
thousand dollars was central in starting them off in life, it is only fair that they repay it at 
death if this is financially possible. The stakeholding fund, in short, is enriched each year by 
the ongoing contributions of all wealth-holders and by a final payback at death. 

 
Författarna förespråkar ett ömsesidigt ansvar mellan samhället (organisationen) och varje 
medborgare (stakeholder). Det är en annorlunda utgångspunkt; stakeholderteori fördjupar sig 
vanligtvis enbart i organisationens/företagets ansvar mot olika kategorier av stakeholder. 
 
Lehman och Malamud (2000, s. 1489), som anför ett antal starkt kritiska argument mot 
programmet, är dock medvetna om den etiska kärnan: 
 

”What Ackerman and Alstott are seeking, however, is a level playing field in a moral rather 
than an economic sense. They are establishing, for us and for themselves, a morally significant 
level of economic endowment – a minimum standard above which differences in resources 
bear no moral relevance.”     

 
I en senare teoriutveckling (2006, s. 44-45) utvecklar Ackerman m.fl sin normativa 
stakeholderteori beträffande individuella startkapital för att förverkliga sitt livsprojekt:  

 
“The basics of stakeholding reflect our philosophical commitments. At age 21, as each liberal 
citizen steps forward to begin her adult life, she should receive a stake of $80,000 from the 
government. The $80,000 is hers to spend, with just a few conditions intended to ensure that 
she has the capacity to make meaningful choices. First, she must graduate from high school. 
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Without a high-school diploma, she receives a variation on basic income - interest on her 
stake each year. Second, she must stay clear of crime. Once a young citizen has met these 
requirements, she may collect her money in four annual installments of $20,000 each. The 
money is hers to spend or invest. She may go to college, or not. She may save for a house or a 
rainy day - or blow her money in Las Vegas.” 

 
Denna studie behandlar Donaldson och Prestons (1995) stakeholderteori applicerad på företag 
och fokuserar i synnerhet på teorins kantianska etiska kärna. Det bör dock nämnas att även 
Freeman under flera år sökt ge stakeholderteorin en distinkt etisk grund: 
 

In several recent papers William Evan and I have struggled with articulating a more explicitly 
moral basis for the stakeholder idea. In one paper we suggested a kind of neo-Kantian 
principle for treating stakeholders as end s rather than mere means. And. in the second we 
attempted to show how such a Kantian conception is consistent with a reinterpretation of 
Oliver Williamson's transaction-cost economics. Each attempt was problematic precisely 
because it juxtaposed a single stakeholder theory with the orthodox stockholder theory. The 
intuitions behind these attempts were sound, namely. that a new narrative for how we 
understand the human process of joint value creation was necessary. The Kantian framework. 
however, ought to impose an order on this process which did not admit the pluralism in which 
we are so obviously enmeshed.  
(Freeman, 1994, s. 415) 
 

Freeman förkastade således – till skillnad från Donaldson och Preston – en kantiansk normativ 
etikkärna i stakeholderteorin eftersom den inte medgav en pluralism i teorikonstruktionen, som 
Freeman skisserar: 
 

…stakeholder theory becomes a genre that is quite rich. It becomes one of many ways to blend 
together the central concepts of business with those of ethics. Rather than take each concept of 
business singly or the whole of "business" together and hold it to the light of ethical standards, 
we can use the stakeholder concept to create more fine-grained analyses that combine business 
and ethics; or more simply we can tell many more, and more interesting, stories about 
business.  
(ibid, s. 409)   

 
Enligt van Buren III (2001) kan en rekonstruerad rättviseprincip kombinerad med idén om 
samtycke från intressenterna, sådan den uttrycks i integrerad samhällskontraktsteori (ISCT), 
skapa en mer normativ stakeholderteori. Fortfarande saknas dock enligt van Buren forskning 
avseende den normativa komponenten i Donaldson och Prestons (1995) stakeholderteori och det 
behövs teorier som visar hur stakeholder skall identifieras.    
 
 
4.2.5 Stakeholderteori utan etik 
Ett annat synsätt tar som utgångspunkt att organisationen ses som koordinator i ett bidrags-
belöningssystem utan att fästa något avseende vid organisationens eventuella etik. Teorier om 
resursberoende (Pfeffer Salancik, 1978) anses av några utgöra grunden för stakeholder theory 
(Frooman, 1999; Jawar och McLaughlin, 2001; Mitchell, Agle och Wood 1997 och Rowley 
1997). Kärnan är att organisationen är beroende av intressenternas medverkan för att skapa 
långsiktigt aktieägarvärde, dvs. är beroende av intressenternas resurser. Företagen bör därför vara 
mer lyhörda för de krav som ställs från sådana intressenter som behärskar för företaget vitala 
resurser. 
  
Enligt Pfeffer och Salancik (1978) kräver organisationer resurser av samhället och samhället 
ställer därför krav på organisationerna och bedömer nyttan och legitimiteten. Organisationer ses 
inte som konkreta enheter i samhället utan som en process som organiserar erforderligt stöd för 
fortsatt existens. En organisation är framgångsrik så länge den har disponibla belöningar 
tillräckliga för att få de nödvändiga bidragen - med andra ord att vidmakthålla en framgångsrik 
koalition av stöd. Pfeffer och Salancik visar med exempel från USA att de i koalitionen ingående 
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parterna inte alls behöver ha sammanfallande övergripande mål. Utan att nämna Chester Barnard 
vid namn återger Pfeffer och Salancik nästan ordagrannt Barnards synsätt att "organizational 
paticipants may come into the coalition when there is some advantage to be gained and leave 
when there is no longer any perceived advantage."  
 
Men även komponenter från kontraktsteori utgör en del av the stakeholder theory enligt Jones 
(1995), som hävdar att företag som effektivt löser problemen med intressenternas delaktighet för 
en komparativ fördel jämfört med andra företag som inte lyckats med detta. Därtill kommer 
institutionell teori (DiMaggio och Powell, 1991) som ger ytterligare förståelse för hur 
företagsledningen skall agera i förhållande till intressenterna. Om intressenternas intressen är 
homogena får företaget större svårigheter att reagera på ett framgångsrikt sätt än om de är 
splittrade (Randel, 2002). 
 
Rowley (1997) placerar intressenterna i ett nätverk och hävdar att företaget måste beakta 
intressentnätverket i sin helhet. Hart och Sharma (2004, s. 7) lanserar begreppet Radical 
Transactiveness, RT, och hävdar att företagen måste prioritera och engagera udda intressenter 
såsom ”the poor, weak, isolated, non-legitimate and even non-human - for the express purpose of 
managing disruptive change and building imagination about future competitive business models.”  
Företaget måste få kunskap om vad som är i görningen och därmed kunna skapa radikalt nya 
innovationer, ett synsätt som kan tyckas oförenligt med resursberoendekomponenten i the 
stakeholder theory, men författarna hävdar (s. 17): ”RT helps the firm avoid unanticipated 
conflicts with Internet-connected smart mobs that have emerged over the past decade. It also aids 
in the identification of new strategies for a smarter form of globalization which seek from the 
outset to address social and environmental problems.” De udda intressenterna behärskar således 
kritiska resurser för företagets framtida överlevnad och därmed även för aktieägarintresset. 

 
 
Figur 18. Radical Transactiveness, RT 
Källa: Hart och Sharma (2004, s. 11) 
 
Figur 18 visar RT:s två huvudkomponenter inklusive principen att låta de sista bli de första. 
Uttrycket anknyter som bekant till Matteusevangeliet 19:30 och RT strider radikalt mot 
traditionell stakeholderteori, som betonar vikten av de mest resursstarka intressenterna. Den 
uttryckliga kopplingen till Markusevangeliet kan motivera att RT egentligen bör betecknas som 
en stakeholderteori med kristen etik. 
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Post, Preston och Sachs (2002) sätter begreppet ”stakeholder management” – sättet att styra 
relationerna med stakeholders för ömsesidig nytta – i fokus. Enligt författarna är denna styrning 
kritisk för företagets framgång. Det handlar om mer än att i ett egenintresse reagera rätt på 
intressentkrav. I stället omdefinieras företaget till ett nätverk av oberoende människor, 
organisationer och intressen. Det kontrasterar mot bilden av företaget som en redskap för att 
berika aktieägarna. Stakeholder-relationerna ses, i en medvetenhet att stakeholders även har 
relationer med varandra såsom synsättet hos Rowley, som det centrala för företagets fortlevnad.  
 
Maskulin kontra feminin stakeholderteori 
Wicks m.fl. (1994) förebrår stakehoderteorin för att ha bibehållit vissa maskulina antaganden 
”masculinist assumptions” från företagsekonomisk litteratur, vilket har begränsat teorins nytta. 
Författarna exemplifierar (ibid, s. 478) sin hypotes med fem maskulina metaforer, som belyser 
affärsaktiviteter och stakeholder-relationer: 
 

1) the notion that corporations should be thought of primarily as an "autonomous" entity, bounded 
off from its external environment; 

2) that corporations can and should enact or control their external environment;  
3) that the language of competition and conflict best describes the character of managing a firm;  
4) that the mode of thinking we employ in generating strategy should be "objective"; and  
5) that corporations should structure power and authority within strict hierarchies. 

 
Under rubriken “A feminist reading of the Stakeholder Concept” lanceras en ny 
stakeholdertolkning av företag (ibid, s. 483): 
 

Thus, our proposed new stakeholder interpretation of the firm is: the corporation is 
constituted by the network of relationships which it is involved in with the employees, 
customers, suppliers, communities, businesses and other groups who interact with and give 
meaning and definition to the corporation. 

 
I artikelns sammanfattning påstås att det föreslagna synsättet (ibid, s. 493) ger nya insikter i 
stakeholderteorin och artikulerar dagens mest tyngande moraliska problem: 
 

Conclusions 
Feminist thought brings a fresh perspective and important insights to our understanding of the 
stakeholder concept. Its potential contributions are magnified by the fact that it offers a richer 
appreciation of the stakeholder idea and the resources to articulate many of the most pressing 
moral problems of the day; as well as many practical insights which will make firms better 
able to create value and thrive. Our efforts here are a part of an ongoing project to sustain a 
more thorough and comprehensive reexamination of how we think about ourselves and about 
business. 

   
 
4.2.6 Konkurrerande alternativ i the stakeholder theory 
Litteraturen visar att det finns minst två konkurrerande perspektiv i the stakeholder theory, ett 
som betonar aktieägareintresset (likaledes betecknad shareholderteori, vilket möjliggör 
förväxlingar) och ett annat som uppfattar intressenterna som en grupp där aktieägarintresset är ett 
bland flera, dvs shareholder är en undergrupp i stakeholderkollektivet. Den rätta avvägningen 
mellan respektive intressent är en ytterligare vattendelare i det senare synsättet. 
   
Det smalare intressentperspektivet, aktieägarperspektivet, håller fast vid att aktieägaren är den 
centrala intressenten och vid att företagets syfte är att maximera aktieägarvinsten. En dogmatisk 
företrädare för synsättet är Friedman som med emfas hävdat att detta syfte är ett företags etiska 
norm. Syftet förverkligas genom att maximera summan av aktieutdelning och aktievärde på 
värdepappersbörsen. Beslut skall därför fattas med ekonomiskt rationalitet som ledstjärna och 
utan avseende vid etiska hänsynstaganden och känslor.   
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I svensk översättning (1972, s. 165) av Capitalism and freedom (1969) formuleras Friedmans 
synsätt sålunda: 

Det har blivit en allt allmännare åsikt att bolagstjänstemännen och fackföreningsledarna skulle 
ha ett allmänt "samhällsansvar", som går längre än deras uppgifter att på bästa sätt tjäna 
aktieägarnas resp. fackföreningsmedlemmarnas intressen. En sådan uppfattning röjer 
emellertid en grundläggande missuppfattning av det fria näringslivets karaktär och natur. I en 
sådan ekonomi har kapitalet bara ett enda ansvar inför samhället - nämligen att utnyttja sina 
resurser och satsa på verksamheter avsedda att öka den egna vinsten, förutsatt bara att man 
håller sig inom spelets regler, det vill säga upprätthåller en fri och öppen konkurrens, utan svek 
och bedrägerier.  

 
Att följa spelets regler, varmed torde avses gällande lagstiftning, skulle enligt en vidare tolkning 
kunna uppfattas som den etiska ledstjärna som skall leda företagens verksamhet, men 
formuleringen kan även i snävare form tolkas som att denna ledstjärna enbart gäller i den del av 
lagstiftningen som avser fri och öppen konkurrens, utan svek och bedrägerier. Likväl kan det 
hävdas att det var Friedmans synsätt som utgjorde startpunkten för stakeholderteorin, i vart fall 
som (Humber, 2002, s. 207) skriver historien: 

 
In 1970 Milton Friedman proposed that corporate executives act in a morally responsible way 
when they seek to maximize profits while obeying the law and following the accepted rules of 
competition and ethical custom. This theory, which came to be known as “restricted egoism” 
or “stockholder theory,” was repeatedly and severely criticized, and in 1988 R. Edward 
Freeman argued that the problems inherent in Friedman’s theory were so severe that firms 
should be legally required to act in accordance with the directives of a different moral theory – 
a theory which he called “normative stakeholder theory,” or “normative stakeholder analysis.” 

 
Det begränsade stakeholderperspektivet, således shareholderperspektivet, innebär att utan 
tillräckliga belöningar till finansiärerna så upphör de med att lämna stöd till företaget och 
företaget upphör (Rappaport, 1987). Mot bakgrund av att ägande och företagsledning är separerat 
i noterade företag sänder information om aktieförsäljning en missnöjessignal till 
företagsledningen. Shareholdersynsättet enligt Oviatt (1988) och Brealey och Meyers (2000) 
kopplas därmed till teoriområdet avseende principal-agent förhållandet. Problemet handlar om att 
företagsledningen, agenterna, som också är en intressent, måste förmås att inte primärt se till sina 
egna intressen utan till företagets ägares. Sherman (1988) ger exempel på hur värdet för 
aktieägarnas skall maximeras på lång sikt. De Wit och Meyer (1999, s. 471) diskuterar sambandet 
mellan stakeholderteori, politik och corporate governance och skriver under rubriken Stakeholder 
Analysis and Corporate Democracy: 
  

As stakeholders have begun to exercise more politicial power and as marketplace decisions 
become politicized, the need for awareness to grow into responsiveness has become apparent. 
Thus, the analytical model can be used by boards to map carefully the power and stake of 
each group. While it is not the proper role of the board to be involved in the implementation 
of tactical programs at the operational level of the corporation, it must set the tone for how the 
company deals with stakeholders, both traditional marketplace ones and those who have 
political power.  

  
Det vidare intressentperspektivet utgår från att samtliga företagets intressenter skall beaktas av 
företagsledningen. Anledningen är att de har åtminstone någon möjlighet att påverka företagets 
framgång, varför synsättet kolliderar med Friedmans (ibid) normativa etiska krav på företaget: 
”there is one and only one social responsibility – to use the resources and engage in activities 
designed to increase its profits as long as it stays within the rules of the game.” Enligt detta 
synsätt kränker företagsledare som misslyckas att maximera aktieägarnas vinst deras moraliska 
rätt till sin egendom genom att spendera aktieägarnas pengar (Phillips, 2004).  
 
Denna etiska kärna kom bland andra Donalson och Preston (1995) att ifrågasätta. Likväl var det 
den ovan nämnde Freeman som redan år 1984 inledde den fortfarande pågående teoridiskussion 
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som söker fastställa organisationens roll i frågor gällande exempelvis affärsetik i form av 
Corporate Social Performance, CSP, och dess eventuella samband med det ekonomiska resultatet, 
samband som utforskats av exempelvis Waddock och Graves (1997) och Moore (2001). Freeman 
har med anknytning till debatten om stakeholderteorins normativa kärna skrivit (1994, s. 421): 
”While there would be disagreement over which normative core is better, the argument around 
the legitimacy of the corporation would be moot”  
 
Goodpaster (1991) lanserar termen ”stakeholder paradox” – vilken förnekas av Freeman (1994) – 
och även Marens och Wicks (1999) argumenterar för ”the stakeholder paradox”. De sistnämnda 
hävdar att förtroendebaserade plikter – såsom att företagsledningen är skyldig att ge aktieägarna 
sådana favörer, som övriga intressenter inte kan göra anspråk på – inte strider mot teorins 
normativa kärna. Å andra sidan hävdar Marcoux (2003, s. 1) att förtroendeargumentets bärkraft 
innebär att ”stakeholder theory is morally lacking”, dvs saknar moralisk grund. Anledningen är 
att den förtroenderelation, med moraliska plikter, som finns mellan doktor-patient, advokat-klient 
och vakt-skyddsling saknas i relationen företagsledning-intressent. Således, hävdar Marcoux (s. 
20), ”stakeholder theory stands as a profoundly mistaken account of the moral obligations of 
managers generally.” 
 
Evan och Freemans artikel (1988) “A stakeholder theory of the modern corporation: kantianian 
capitalism” ger redan i titeln besked om författarnas betonande av stakeholderteorins normativa 
kantianska kärna, som ytterligare formaliserats av Donaldson och Preston (1995).  
 
Jones och Wicks (1999, s. 206) anser att stakeholder-begreppet trots sin vaghet tilldrar sig 
betydande intresse och nalkas ur två infallsvinklar: en sociologisk och en etisk. Artikeln kan ses 
som en fristående fortsättning på Donaldson och Prestons (1995) formulering av 
stakeholderteorin, i ett försök att knyta samman två av dess tre komponenter. Författarna hävdar 
att en hybrid mellan normativ och instrumentell teori är överlägsen var och en av dem. Man 
stannar för att själva lansera en klass av konvergerande stakeholder teorier, som knyter samman 
den instrumentella och normativa delen av the stakeholder theory till vad man betecknar klassen 
”convergent stakeholder theory.” Det är en teoriklass som har ett antal karaktäristika. En 
föreskriven etisk egenskap (s. 215) är: ”Its normative foundation (”core”) is explicitly and 
unabashedly moral and have to be explicitly defended in moral terms.” Författarna anger (s. 209) 
vilka normativa etiska kärnor, som olika stakeholderteoretiker betonat: Kantiansk kapitalism 
(Bowie, 1994; Evan och Freeman, 1983; rättvisa (Phillips, 1997); rättvisa kontrakt (Freeman, 
1994); personliga projekt (Freeman och Gilbert, 1988) och ett feministiskt synsätt, omsorgsetik 
(Wicks m.fl. 1994). 
  
I sin konvergensteori betonar man att olika företrädare hyllar skilda etiska principer och att 
konvergensen därför inte kan fullföljas helt trots enigheten om att teorin grundas på en etisk 
kärna. Jones och Wicks synsätt (ibid s. 212) formuleras: ”The normative core of stakeholder 
theory is widely seen to be moral in nature, but the source of that morality is not settled and 
debate on its sources will probably continue into the foreseeable fortune.” Det är ett vagt, 
allmänetiskt synsätt som påminner om vad som franmförts av Barnard 40 år tidigare och innebär 
ett erkännande av att företagens roll i samhället är omtvistad. 
 
Författarna ger i ett appendix (ibid s. 218) ett konkret exempel på en konvergensteori, baserad på 
tillit och samarbete och med en normativ etisk kärna: ”Relationsships characterized by mutual 
trust and cooperation are morally desirable” och med en stödjande instrumentell teori: ”Firms 
whose managers establish and maintain mutualla trusting and cooperative relationships with their 
stakeholders will achieve competitive advantage over those managers who do not.” Det etiska 
försvaret för teorikärnan lyder: ”Trust and obligation are morally good.” Författarna avrundar 
med ett instrumentellt argument för teorins praktiska användbarhet:” Mutual trust and 
cooperation have economic value to the firm.”    
 



Christer Westermark  
 

81

Freeman och Phillips (2002), som tillhör de författare som refererar till Chester Barnard, lanserar 
begreppet ”stakeholder capitalism” i ett försök att återföra the stakeholder theory till dess rötter 
enligt Freeman (1984) genom att bygga på frihet och frivilligt handlande.   
4.2.7 Vilka är stakeholders och hur skall de bemötas? 
Intressentperspektivet är basen då Guba och Lincoln (1989) diskuterar ett sätt att se på social 
redovisning som kallas polyvocal citizenship perspective vilket syftar på samspelet mellan 
fenomenet och dess stakeholders, ett synsätt som grundar sig på att alla stakeholders kan göra sig 
hörda. Fokusering sker på att identifiera nyckelintressen hos respektive stakeholder. Polyvocal 
citizenship perspective skapar ett annorlunda sätt att se på fenomenet.  
 
En renodlad polyvocal citizenship perspective-ansats innebär att villkoren för förhållandet mellan 
fenomenet och samhället upprättas av stakeholders och inte av fenomenet eller samhället själva. 
Polyvocal citizenship perspective kan alltså vara en form av symbolisk interaktion i vilken 
fenomenets stakeholders ses som skapande och bibehållande av sin egen samt fenomenets 
verklighet. Genom ansatsen kan det antas att fenomenet inte har någon existens före eller 
oberoende av sina stakeholders. På så sätt kan stakeholders ses som skapare av fenomenet. 
 
Guba och Lincoln förnekar existensen av en objektiv verklighet och antar att kunskapsteoretisk 
förståelse uppkommer genom interaktion mellan den observerande och det observerade. I 
processen sker tre moment samtidigt: 

1. Stakeholders uppmuntras att göra sig hörda genom att påverka redovisningen. Det innebär att 
stakeholders definierar villkoren för redovisningen. 
2. Stakeholders påverkar aktivt definitionen av redovisningsbegreppen. 
3. Stakeholders åsikter utgör ett grundläggande inslag i redovisningsfenomenet. 

    
Av intresse är hur Guba och Lincoln identifierar tre grupper av stakeholders: 

• Agents: Denna grupp utgörs av dem som producerar, använder eller implementerar det 
studerade fenomenet. Denna grupp är den som är lättast att identifiera. Gruppen befinner 
sig i en direkt relation till fenomenet och det finns en tydlig koppling vilket underlättar 
identifieringen. 

• Beneficiaries: Denna grupp utgörs av dem som på något sätt tjänar på det studerade 
fenomenet. Även denna grupp är ganska lätt att identifiera trots att relationen till 
fenomenet inte är fullt så tydlig som ovan. 

• Victims: Denna grupp utgörs av dem som på något sätt påverkas negativt av det studerade 
fenomenet. Denna grupp är svår att identifiera. Det beror till stor del på att gruppen själv 
är ovetande om att de drabbas negativt och att detta är något som sker oavsiktligt. 
Gruppen har därför en mer indirekt koppling till fenomenet. 

 
Det som diskuteras av Guba och Lincoln är social redovisning, ett fenomen som är besläktat med 
miljöredovisning eftersom miljön ofta berör ett företags intressenter till följd av företagens 
miljöpåverkan. Ett försök till exemplifiering är att agenterna kan utgöras av leverantörer, 
anställda och kunder medan förmånstagarna utgörs av aktieägarna och offren av dem/det som 
exploateras – exempelvis miljön. 
 
Det har framfört olika definitioner på termen stakeholder. Det englska ordet stake, betyder på 
svenska ungefärligen ”insats” eller mer allmänt ”intresse”. En definition anger att en insats 
innebär att ha “an interest or a share in an undertaking” (Carroll, 1989:56) alternativt “[a]share 
or an interest in an enterprise, especially a financial share” and a “[p]ersonal interest or 
involvement” (Lexico Publishing Group, LLC, 2002). Några övriga föreslagna definitionerna på 
“stakeholder” är nedanstående: 

• “Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s 
objectives or who is affected by the achievement of an organization’s objectives.” (de Wit 
och Meyer, 2002 s. 832) 
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• “Stakeholders are those individuals or groups who depend on the oganisation to fulfil their 
own goals and on whom, in turn, the oganisation depends.” (Johnson och Scholes, 1999 s. 
213) 

• “Stakeholders are all those interest groups, parties, actors, claimants, and institutions–both 
internal and external to the corporation–that exert a hold on it. That is, stakeholders are all 
those parties who either affect or who are affected by a corporation’s actions, behavior, 
and policies.” (Mitroff, 1983 s. 4) 

 
Reed (1999) diskuterar intressenterna ur ett kritisk-teori perspektiv och anknyter till 
Frankfurterskolan och Habermas kommunikativa handlande. Utgångspunkten för Reed är att 
skilja mellan tre normativa domäner: legitimitet, moralisk beskaffenhet och etik. Författaren 
presenterar såväl en sammanställning över företagsledningens ansvar gentemot intressenterna 
som regler för att prioritera mellan aktieägare och andra intressenter. Reed har sammanställt de 
grundläggande ansvarsformerna som företagsledningen har mot olika intressentkategorier enligt 
fig. 19 nedan. 
 
The Stake  The Stakeholder's 

Status as Claimant 
Basic 
Responsibilities of 
Management 

Criteria  for Evaluating 
Stakes and Management 
Responsibilities 

     

Political  Citizen  To respect legitimate  1) System of Rights  

Equality   law and the conditions  2) Principles of the  
  necessary for its  Constitutional State  
  generation   

Fair  Natural Person  To act fairly (i.e., in  1) Market Efficiency  

Economic   a manner consistent  Condition  
Opportunity   with a generalizable  2) Hierarchical  
  interest)  Management  
   Condition  
   3) Distribution  
   Condition  
   4) Marginalization  
   Condition  
   5) Colonization  
   Condition  

Authenticity  Community,  To clarify identity,  Norms and values  

 Community  To be authentic  consistent with the firm's  
 Member   identity  
 
Table III: The Responsibilities of Management to Stakeholders 
 
Figur 19. Ansvarsfrågor 
Källa: Reed (1999 a s. 478) 
 
Reed (ibid) har med nedanstående figur (figur 20) illusterat hur företagsledningen skall hantera 
konflkter mellan shareholders (aktieägare) och stakeholders (övriga intressenter)  
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   Shareholders  Legitimacy  Morality  Ethics  
 (Political 

Equality)  
(Fair 
Opportunity)  

(Authenticity)  

Other     
Stakeholders    

Legitimacy  no conflict  no conflict  stakeholder >  
 (Political Equality)   shareholder  

Morality  no conflict  no conflict  stakeholder >  

(Fair 
Opportunity)  

  shareholder  

Ethics  shareholder >  shareholder >  shareholder >  
(Authenticity)  stakeholder  stakeholder  stakeholder  
 
Table IV: Priority Rules for Assessing Conflicting Stakes between Shareholders and Stakeholders 
 
Figur 20. Konflikter 
Källa: Reed (1999 a s. 480) 
 
Jones, Felps och Bigley (2007) betonar intressentkulturen i företaget och sammanställer en 
typologi som består av fem typer av företagskulturer, som visar hur kulturen styr problemlösning 
och hantering av relationer till intressenter. Typologin utgörs av ett etiskt kontinuum, som 
sträcker sig från amoralisk till altruistisk. Författarna exemplifierar emellertid inte med olika 
varianter på stekeholderteori. Däremot kopplar man samman typologin med den typologi som 
innefattas i ”stakeholder saliance theory” presenterard Mitchell, Agle och Wood (1997). Den 
senare består av typerna definitive, dominant, dependent, dangerous, dormant, discretionary och 
demanding och syftar till att bestämma vilka intressenttyper som en företagsledning väger in i sitt 
beslutsfattande.    
 
 
Amoral Limited morality:Moral Stewardship  Broadly Moral 
 
1. Agency  2. Corporate Egoist   3. Instrumentalist  4. Moralist 5. Altruist 
 
 
 
Figur 21. Företagskulturer. Typologi över kulturer grundad på etiskt förhållningssätt till intressenterna. 
Bearbetad källa:  ”Table 1, Stakeholder Cultures: A Punctuated Conrtnuum from Self-Regarding to Other-
Regarding” från Jones, Felps och Bigley (2007, s. 145) 
 
 
4.2.8  Kärna och påbyggnader i the stakeholder theory – debatten går vidare 
Denna studie behandlar kärnan i the stakeholder theory, dvs det egenvärde som intressenter 
tilldelas enligt teorin, varför kriterierna för att kvalificera till ”stakeholder” är väsentliga. Det som 
har ett egenvärde har därmed kvalificerat sig för att bemötas med respekt för dess egen skull. Det 
har status av moraliskt objekt, moraliskt berörd part eller har moralisk relevans. Detta är en 
väsentlig aspekt vid analysen av den kantianska normativa teorikärnan, som teorin karaktäriseras 
av enligt Donaldson och Preston (1995). Författarna presenterar teorin som en slags triad och 
fastställer (ibid s. 65) att ”the tree aspects of stakeholder theory are mutually supportive and that 
the normative base of the theory – which includes the modern theory of property rights – is 
fundamental.” 
 
Med författarnas synsätt karaktäriseras the stakeholder theory av en normativ teorikärna som 
definierar vad det innebär att företagsledningen skall behandla samtliga intressenter som om de 
hade ett intrinsic value (egenvärde). Ett sådant kan exempelvis skapas genom applicering av ett 
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kantianskt synsätt, feministisk teori, eller rättviseteori. Donaldson och Preston tog fasta på det 
förstnämnda.  
 
Runt den normativa kärnan finns (enligt figur 13 i kapitel 3) en instrumentell stakeholder theory, 
som egentligen är en hypotestest av teorikärnan, nämligen att pröva de finansiella effekterna av 
att företagsledningen agerar i enlighet med den normativa teorikärnan. Kaler (2003), som inte 
accepterar Donaldson och Prestons tredelade teorityplogi, betecknar såväl den deskriptiva som 
den instrumentella delen som sekundärteori i förhållande till primärteorin, den normativa 
teorikärnan. Kaler presenterar en alternativ typologi baserad på i vilken utsträckning stakeholder-
intresset beaktas.      
 
Det yttersta skiktet, som visas i figur 13, är av deskriptiv natur. Denna del syftar enligt Donaldson 
och Preston till att beskriva företagets karaktäristiska egenskaper och beteenden och förklarar 
(1995 s. 71) ”past, present and future states of affairs of corporations and stakeholders.” Även 
denna del ses enligt Kaler (2003) som sekundärteori i förhållande till primärteorin, den huruvida 
företagsledarna agerar i enlighet med den normativa teorikärnan.  
 
I någon mån kan denna studie utgöra en sådan empirisk prövning genom att undersöka huruvida 
ett antal miljöredovisningar från börsnoterade företag ger uttryck för en normativ etisk kärna. 
Donaldson och Preston hävdar att det finns empiriska bevis för att många företagsledare själva 
tror sig, eller av andra tros, tillämpa stakeholder theory i praktiken även om man inte uttryckligen 
använder denna beteckning. Författarna skriver (1995, s. 75) att ”the vast majority of them 
apparently adhere in practice to one of the central tenets of the stakeholder theory namely, that 
their role is to satisfy a wider set of stakeholders, not simply the shareowners.” Formuleringen 
innebär att den överväldigande majoriteten av företagsledare i praktiken håller fast vid en av 
teorins grundsatser, strängt taget vid teorins normativa kärna. Enligt min mening borde detta 
kunna empiriskt beläggas i företagens årsredovisningar. Donaldson och Preston nämner även ett 
annat slag av rättfärdigande av teorin, nämligen den outtalade roll den spelar i praktiska 
institutionella sammanhang inklusive lagstiftning. I den delen torde det vara ganska lätt att finna 
många exempel; teorin kan uppfattas som uttryck för ett demokratiskt synsätt där berörad parter 
får komma till tals.   
 
Debatten om stakeholder theory och teorins normativa kärna fortsätter med oförminskad styrka. 
En sökning på Business Source Premier visar 16.406 träffar (september 2007) för stakeholder 
theory och om urvalet begränsas till att även omfatta shareholder och ethic sjunker antalet träffar 
till 1.525. Om även begränsning till kantian inkluderas minskar antalet träffar till 245.  
 
Det har visat sig att företrädare för shareholder theory (exempelvis Sundaram och Inkpen, 2004, 
s. 352) emellanåt söker tona ned den normativa etiska kärnan i stakeholder theory då man med 
citat återger den: 

 
The stakeholder framework does not rely on a single overriding management objective for all 
decisions. As such it provides no rival to the traditional aim of "maximizing shareholder 
wealth." To the contrary, a stakeholder approach rejects the very idea of maximizing a single-
objective function as a useful way of thinking about management strategy. Rather, stakeholder 
management is a neverending task of balancing and integrating multiple relationships and 
multiple objectives (Freeman och McVea, 2001, p. 194). 

 
Stakeholder theory framställd på detta sätt ger intryck av att utgöra en slags cirkuskonst på 
företagsledarnivå. I en irriterad replik skriver Freeman, Wicks och Parmar (2004, s. 364):  

 
More subtly, according to McCloskey (1998), the "maximizing shareholder value" view is put 
forward as a "scientific" theory that is modeled and verified appropriately by ideologists 
called "economists." Unfortunately, in an attempt to be accepted by their "scientific brethren," 
several management theorists have adopted the fashion of accepting the economic view of 
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business activity as the most useful one available and have fallen into the trap of the 
separation thesis. "Maximizing shareholder value" is not a value-neutral theory and contains 
vast ideological content.  

 
Företrädarna för stakeholder theory kontrar som synes med att hävda att aktieägarfokuserad teori 
inte är värderingsfri utan rymmer ett betydande ideologiskt innehåll, som inte kan göra anspråk 
på att vara etiskt. Sundaram och Inkpen söker inte hävda en etisk kärna i the shareholder theory. I 
stället kräver man att stakeholderteorins företrädare skall presentera en komplett och empiriskt 
testad stakeholder theory (ibid, s. 371: 

 
All of us seek a path to a promised land in which accountable corporations managed by 
ethical decision makers create the greatest value for the greatest number of stakeholders. We 
have argued that the shareholder value maximization logic offers such a path. If managing on 
behalf of "stakeholders" is instead the desired goal, proponents of such a view must go 
beyond critiques of the shareholder view to offer a robust alternative theory that is compatible 
with the naturally occurring incentives, impulses, and imperatives of market- and property 
rights-based economies in democratic-capitalist societies. If such a theory is developed and 
can be empirically supported, we would be the first to welcome it. 

     
Donaldson och Preston (1995, s. 81) ställer i stort liknade krav på bevis när det gäller 
shareholderteorins företrädare. Bägge lägren synes undvika att diskutera förekomsten av och 
innehållet i respektive teoris normativa kärna. Därmed undviker man en diskussion om det etiskt 
berättigade i respektive kärna och hur kärnan motiveras ur ett etiskt perspektiv. Man avlägsnar 
sig även från Barnards uppfattning om en viktig aspekt på organisationer, varje organisations 
individuella etik, såsom den beskrivs av Wolf (1974, s. 106):  

 
Thus, cooperation among men, through formal organization, creates moralities and these 
moralities may have little or no reference to broader society's prevalent moral concepts. 
  In discussing organization morality Barnard emphasizes the following: organization 
morality tends to be autonomous and distinct from morality of the broader society. 
 

Medan Barnard var införstådd med att en organisations etik både kan vara och tenderar att vara 
fristående och skild från det omgivande samhällets etik, synes denna centrala aspekt numera ha 
fallit bort ur dagens diskussion beträffande kärnan i the stakeholder theory. Artikeln av 
Donaldson och Preston (1995) står fortfarande oemotsagd såtillvida att det inte publicerats något 
jämförbart alternativ i form av en genomarbetad annorlunda normativ stakeholderteori som utgår 
från en etisk kärna.   
 
 
4.2.9 Empiriska studier 
Det har publicerats ett ytterst begränsat antal empiriska studier, som fokuserar på den normativa 
kärnan i stakeholderteorin. Studier av detta slag kunde exempelvis behandla frågor såsom hur 
företagsledare definierar företagets intressenter, i vilken mån företagsledare bekänner sig till en 
normativ teorikärna enligt Donaldson och Preston (1995), på vilket sätt företagsledare i handling 
visar att företagets intressenter ges intrinsic value (egenvärde), huruvida en praktisk tillämpning 
av den normativa teorikärna enligt Donaldson och Preston (1995) påverkar företagets finansiella 
ställning och resultat etc. 
 
Cornell och Shapiro (1987) föreslog att det borde göras studier på sambandet mellan 
stakeholderteorin och dess finansiella effekter, men påminde om svårigheten dels att mäta ett 
företags organisations kapital (som ingår i en utbyggd balansräkning), dels att fastställa vilken 
information om företaget som dess intressenter har tillgång till.  
 
Barton, Hill och Sundaram (1989), som tog fasta på förslaget, redovisade en studie omfattande 
179 företag. Studien söker visa ett samband mellan vad man – inspirerade av Cornell och Sharpio 
- kallar ”net organizational capital, NOC” som anses avspegla relationen till företagets 
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intressenter och skuldsätttningsgraden. Som nollhypotes formulerades att det inte finns någon 
skillnad i skuldsättningsgraden mellan företag med olika nivåer på NOC. Eftersom NOC inte kan 
mätas direkt införde man en ”proxy measure”. Hypotestesten visade att en skillnad förelåg. Den 
kvarstående frågan var emellertid vad man egentligen hade mätt, eller som man formulerar sig 
(ibid, s. 43): “Unfortunately, as pointed out by a reviewer, it is by no means clear that the 
measure is a reasonable proxy for NOC”. Men författarna hoppades likväl att undersökningen 
skulle uppmuntra till kommande studier för att söka knyta samman stakeholderteorin med 
finansiella fenomen.    
 
Berman m.fl. (1999) redovisade en undersökning omfattande 81 företag. Studien gällde de 
finansiella effekterna av stakeholderteori. Man skapade en företagsstrategimodell (ibid, s. 494) 
”the intrinsic stakeholder commitment model”. Den utgjorde grund för tre hypoteser: 
 

1a) Både strategiska variabler och intressentrelationsvariabler har direkta och separata 
effekter på företagets finansiella prestation, mätt som kvoten mellan årets resultat och 
företagets totala tillgångar. 
1b) Strategiska variabler har direkt effekt på företagets finansiella prestation och modereras 
av intressentrelationsvariabler. 
2) Företagsledningen acceptans av intressenters intressen påverkar strategiskt beslutsfattande 
och därav även företagets finansiella prestation. 

 
De statistiska hypotestesterna (utförda med utgångspunkt i sådana företags sociala aktiviteter som 
fanns registrerade i KLD Socrates databas) resulterade i att 1a och 1b fick stöd medan hypotes 2 
inte fick empiriskt stöd. Författarna skriver (ibid, s. 502): ”Our findings indicate no support for 
the intrinsic stakeholder commitment model; stakeholder relationships did not empirically drive 
strategy in our sample.”  
 
Den metodologiska delen av studien, i synnerhet då det gäller hur intressentrelationerna 
kartlades, mättes och poängsattes, förefaller inte helt övertygande. Relationerna poängsattes i en 
femgradig skala enligt vad som var känt om respektive företag via databasens  
 

”public records of notable socially responsible acivities (such as sponsoring local educational 
initiatives or recycling programs) and signs of disregard for particular stakeholders (such as 
violations of enviromnental regulations or payment of civil damages for product safety).” 
(ibid, s. 495)   

 
Det kan enligt min bedömning diskuteras huruvida studiens observationer (empirin) kan läggas 
till grund för en utvärdering (verifiering/falsifiering) av stakeholderteorin. 
     
 
4.3 Svensk forskningsöversikt i för denna studie angränsande relevanta fält 
Denna studie fokuserar på hur miljöetiken och relationen mellan marknad och miljöetik kommer 
till uttryck i svenska företags miljöredovisningar. De ytterligare teoretiska perspektiv, som kan 
appliceras på denna forskningsfråga, kan sökas inom flera olika fält. För att undersöka i vad mån 
the stakeholder theory influerat den svenska forskningen inom angränsande fält har tre olika 
forskningsinriktningar beaktats:  

• studier i företagsetik,  
• studier i miljöetik  
• studier i miljöredovisning.   

 
De beaktade studierna, som utgörs av akademiska avhandlingar och uppsatser på olika nivåer, 
akademisk kurslitteratur samt övrig litteratur, refereras kortfattat nedan. Indelningen i ovan- 
stående tre kategorier kan givetvis diskuteras eftersom vissa studier, exempelvis Ammenberg 
(2004), behandlar mer än ett område. Konklusionen efter genomgången är att de svenska 
studierna inte utgår från ett teoretiskt perspektiv grundat på the stakeholder theory. Det innebär 
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att någon diskussion om huruvida miljön är en legitim eller icke-legitim stakeholder, eller 
intressent, inte förs. Inte heller diskuteras huruvida miljöredovisningarna har ett stakeholder- eller 
shareholderperspektiv.  
 
Flera författare använder termen intressent men utan att förankra språkbruket i det av Donaldson 
och Preston skapade och numera etablerade synsättet på stakeholder theory. Stenmark (2000) och 
Kronlid (2005) har i sina respektive böcker fokuserat på sambandet mellan miljöetik och praktisk 
miljöhänsyn på teoretisk nivå. Ingen av de svenska studier jag hittills träffat på har reflekterat 
kring miljöredovisningens miljöetiska innehåll.  
 
Beträffande teoretisk positionering är Ljungdahl (1999) unik i så motto att han dels diskuterar 
stakeholder theory enligt Donaldson och Preston (1995), dels presenterar en schematisk 
indelning av tänkbara forskningsmässiga angreppssätt på miljöredovisning i två dimensioner. I 
den ena indelas tillämpliga teorier med hänsyn till fokus, företagsledning eller samhälle och i 
den andra med hänsyn till det förmodade kontraktet mellan företag och samhälle. Vissa teorier 
om miljöredovisning ger uttryck för företagsledningens perspektiv (beslutsanvändbarhet, 
agentteori) medan andra (accountability-varianten av intressentteorin) präglas av ett uttalat 
samhällsperspektiv. Ljungdahls egen studie nyttjar de teorier som fokuserar på företagens 
perspektiv på miljöredovisningen: det han betecknar ”en instrumentell tillämpning av 
intressentteori” och ”den strategiska och institutionella synen på legitimitet.” Ljungdahl förhåller 
sig emellertid inte till rimligheten i de omdebatterade tre aspekterna av stakeholder theory, som 
är teorins centrala delar enligt Donaldson och Prestons (1995, s. 74) framställning. 
 
Frostenson (2006), som undersöker etiska värderingar roll, då svenska företag köps upp av 
utländska, nämner kortfattat (s. 27) intressentperspektivet och Donaldson och Preston (1995), 
men diskuterar inte stakeholderteorins normativa etiska kärna. 
 
Det har inte påträffats studier som fokuserat på miljöredovisningars marknadsföringsmässiga 
aspekter, trovärdighetsaspekter, samband mellan miljöredovisning och konkret handlande, vilket 
synsätt på miljön kontra lönsamhet som kommer till uttryck eller liknande infallsvinklar. Inga 
studier har noterats som belyser vilken roll de konsultföretag spelar, som hjälper företag att via 
miljöredovisningen marknadsföra sin image och bygga sina varumärken för att nå sina affärsmål. 
I det sammanhanget får miljöredovisningens struktur, form och innehåll rimligtvis allt större 
betydelse ju mer miljöfrågorna tar plats i den offentliga debatten. Det för med sig att studier som 
belyser hur företags kommunicerade miljöansvar ingår som en väsentlig del av företagets image 
och självbild borde vara av stort intresse.  
 
Detta kapitel har visat på den omfattande diskussion som förs i den engelskspråkliga litteraturen 
kring the stakeholder theory kontrasterat mot motsvarande mer blygsamma svenska insatser. Det 
kan tyckas förvånansvärt att denna teori, som tilldrar sig så stort intresse, inte appelerar till 
svenska forskningsinsatser i större utsträckning. 
 
I nästa kapitel kommer att belysas hur svenska företag i sina årsredovisningar förhåller sig till 
såväl miljön som termen intressent och vilka värderingar man ger uttryck för i dessa 
sammanhang. 
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5. Empiri 
I detta kapitel behandlas urvalet av miljöredovisningar som ingått i studien samt möjligheten till 
generalisering. Vidare beskrivs den tillämpade typologin och typbestämningen. I kapitlets senare 
del redovisas en sammanställning av empirin dels för de börsnoterade företagen, dels för 
kontrollgruppen. Några exempel ur miljöredovisningar illustrerar typologins praktiska 
tillämpning. Kapitlet avslutas med en genomgång av förekomsten av ordet intressent i urvalets 
årsredovisningar, vilken redovisas i form av en typologi.   
 
5.1 Empiri – urval av företag att ingå i studien    
Syftet med studien är inte bara att undersöka huruvida utan även att argumentera för och visa att 
en senare version av intressentmodellen, som tar sin grund i en formell eller instrumentell 
rationalitet, har kommit att dominera över Donadson och Prestons - av kantiansk etik inspirerade 
- version som utgår från en expressiv rationalitet. Den sistnämnda betecknas enligt Webers 
typologi värderationalitet. För att uppnå detta syfte skall undersökas förekomsten av en etisk 
dimension i ett antal svenska börsnoterade företags miljöredovisningar som kan komma till 
uttryck i form av att ett intrinsic value, egenvärde, tilldelas intressenten miljön i enlighet med 
teorikärnan i the stakeholder theory (det klassiska synsättet formulerat av Donaldson och Preston, 
1995). Förekomsten av etisk dimension skall avgöras genom att ställa ett antal forskningsfrågor 
till miljöredovisningarnas text. De besvaras genom att tillämpa hypotetisk-deduktiv metod vid 
typbestämningen av företagens rapporterade förhållningssätt för att därmed kunna besvara 
forskningsfrågorna. Dessa har redan diskuterats i avnitt 2.7. 
 
Även behovet av en kontrollgrupp har diskuterats i avsnitt 2.7. Som ett komplement till att 
undersöka börsnoterade företags förhållningssätt till miljön har jag ställt frågan om samma 
förhållningssätt till miljön även karaktäriserar andra betydande svenska företag och 
organisationers miljöredovisningar. Härmed avses företag/organisationer som, genom sin 
position i samhället, inte har de stora börsnoterade företagens krav att ständigt motsvara börsens 
kortsiktiga förväntningar och helst överträffa dem. De tillhör kategorierna verksamma i det 
allmännas tjänst, har betydande medlemsinflytande, har monopol eller monopolliknande ställning 
eller framstår på annat sätt med avvikande status i förhållande till börsnoterade företag. Det har 
därför skapats en kontrollgrupp bestående av några företag/organisationer och för dessa gjorts en 
liknande undersökning. 
 
Möjligheter till generalisering 
En fråga som ständigt är aktuell vid undersökningar som inte omfattar hela populationen är om 
resultaten är generaliserbara. Vanligtvis generaliserar man mer eller mindre spontant i det 
vardagliga livet. Vi gör en erfarenhet av en situation eller en person och från den föregriper vi 
nya fall och gör oss förväntningar om vad som kommer att hända i andra liknande situationer 
eller med liknande personer. I en vetenskaplig situation ställs ofta krav på eller görs anspråk på 
generaliserbarhet. Inte minst samhällsvetenskapen hade i sina positivistiska versioner som mål att 
skapa lagar för det mänskliga beteendet som kunde generaliseras universellt.  
 
Det finns en kontrasterande humanistisk syn enligt vilken varje situation är unik och varje 
fenomen har sin egen inre struktur och logik. Enligt mitt förmenande hör företagens individuella 
miljöredovisningar till de fenomen som lämpligen bör nalkas med detta synsätt. Urvalet företag 
är inte statistiskt enligt någon av de modeller som medger att formulera slutsatser för hela 
populationen inom vissa konfidensintervall. Möjligheterna till slutsatser begränsar sig därför till i 
urvalet ingående företag/organisationer. Huruvida dessa företag/organisationer är representativa 
för hela det svenska näringslivet är en öppen fråga. I vart fall omfattar urvalet företag från  
näringslivets alla branscher och flera av urvalets företag är ledande inom sin respektive bransch. 
 
Generalisering i betydelsen av att med sanningsanspråk hävda att de gjorda observationerna kan 
göras allmängiltiga föreligger inte. Man kan beteckna studien av urvalets miljöredovisningar som 
en fallstudie. En fallstudie är till sin natur en form av induktion, som leder över till andra 
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kunskapsteoretiska frågor. Eventuellt kan en induktiv generalisering hävdas. Det innebär att från 
konstaterandet att samtliga undersökta fenomen av typ A också har egenskapen B görs 
slutledningen att samtliga existerande A-fenomen också har egenskapen B. Det därvid 
uppkommande induktionsproblemet är av kunskapsteoretisk natur och rättfärdiggörandet av 
induktiva slutledningar är omtvistat. 
 
Börsnoterade svenska företag med publicerad miljöredovisning, räkenskapsår 2005  
Utgångspunkten för att göra urvalet av miljöredovisningar har varit att finna sådana miljö-
redovisningar som det utgivande företaget varit angeläget skall finna väg till läsarna. Det finns 
för den företagsintresserade allmänheten möjlighet att utan kostnad beställa sammanställda paket 
av börsnoterade företags årsredovisningar. AochN WiLink AB har affärsidén att sammanställa 
och distribuera sådana årsredovisningspaket till intresserade. Emellertid ingick inte samtliga stora 
företag i detta distributionssystem, såsom exempelvis Volvo och Telia-Sonera. 
 
I en tillkommande urvalskomplettering har utgångspunkten varit tidningen Affärsvärldens 
branschindelning av större börsnoterade företag. Affärsvärldens branschindelning av de noterade 
företagen i nio branscher utgår från tre listor avseende företag som handlas på Stockholmsbörsen: 
large cap, medium cap och small cap. Detta innebär att bolag som förekommer på övriga listor 
och handlas i mindre omfattning inte omfattas av Affärsvärldens listning. Antal börsföretag per 
bransch i Affärsvärldens på nio branscher fördelade börsnoterade företag var i maj 2007:   
 1. Råvaror  18  
 2. Industri  64  
 3. Konsumentvaror 35  
 4. Hälsovård  28  
 5. Finans  51  
 6. IT  39  
 7. Telekommunikation 16  
 8. Media och underhållning 07  
 9. Tjänster  14  
Summa branschvis listade företag               272  
 
Från dessa branschlistor, som kan sägas utgöra basen i en form av stratifierat urval, har 
systematiskt granskats företagens årsredovisningar från år 2005 i syfte att utröna om de innehåller 
något avsnitt avseende miljöredovisning. Årsredovisningarna har laddats ner från respektive 
företags hemsida på Internet. För att ett visst företags årsredovisning skall inkluderas i denna 
studie har förutsättningen varit att miljöavsnittet i årsredovisningen skall ha en sådan omfattning 
att det kan bli föremål för en typbestämning av företagets miljösynsätt. Enbart kortfattade 
formella uttalanden av följande slag i förvaltningsberättelsen i enlighet med lagens krav innebär 
att texten inte kan anses ge erforderlig information vad gäller företagets värderingar i miljöfrågor 
eller om företagets miljöarbete och ingår inte i urvalet:  

 
Miljö   
Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- eller 
anmälningsplikt. 
(Källa: Aspiro, årsredovisning 2005, s.40) 
 

Å andra sidan förekommer årsredovisningar, i vilket företaget visserligen är kortfattat i sin 
beskrivning av miljöansvaret, men likväl söker ge uttryck för ett förhållningssätt och ingår därför 
i urvalet: 

 
Inverkan på miljön 
Bolaget äger eller driver inte någon verksamhet i Sverige, och har inte heller något 
redovisningskrav, som kräver en licens som måste uppfylla lagar eller regler för påverkan på 
miljön. 
(Källa: MTG, årsredovisning 2005, s. 43) 
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Trots en viss vaghet i framställningen har denna årsredovisning kunnat typbestämmas. Givetvis 
uppkommer gränsfall då det är tveksamt om det på ett meningsfullt sätt går att söka utläsa 
företagets miljövärdering ur texten i miljöavsnittet i årsredovisningen. Om emellertid kravet på 
precision och pregnans i formuleringarna skulle ställas alltför högt är risken påtaglig att antalet 
årsredovisningar som kvalificerar att ingå i urvalet skulle krympa dramatiskt. Det skulle medföra 
att bilden av vad som, trots förekommande vagheter, framgår av årsredovisningarnas miljöavsnitt 
blev ofullständig.    
   
Det förekommer i vissa årsredovisningar att i princip samma miljöinformation lämnas såväl i 
förvaltningsberättelsen som i den allmänna delen. Sådana fall har undertypbetecknats A3, 
eftersom det frågan gällde huruvida miljöinformation lämnas i förvaltningsberättelsen.   
 
Urvalskompletteringen, som haft till omfångsmässigt syfte att tillsammans med det ursprungliga 
urvalet omfatta drygt ett hundra företag, har resulterat i nedanstående urval fördelat på respektive 
bransch. Det antalsmässigt begränsade urvalet för branschen media och underhållning till 
företaget MTG har sin förklaring i denna branschs företags frånvaro av miljöavsnitt i sina 
årsredovisningar: 
 
 Bransch  Urval 1 Urval 2 Totalt urval 
 

1. Råvaror  05 12 17 
 2. Industri  13 10 23 
 3. Konsumentvaror 09 10 19 
 4. Hälsovård  03 10 13 
 5. Finans  04 10 14 
 6. IT  00 10 10 
 7. Telekommunikation 03 04 07 
 8. Media och underhållning 00 01 01 
 9. Tjänster  01 05 06 
 

Urval, totalt                     38 72                    110 
 
Förteckningar i slutat av kapitlet visar det totala antalet företag per bransch enligt Affärsvärldens 
listningar och denna studies urval från dessa branschlistor. 
 
Mot bakgrund av stakeholderteorins utgångspunkt i termen stakeholder, den svenska termen  
intressent, har särskild uppmärksamhet ägnats åt i vilken utsträckning ordet intressent 
förekommer i de undersökta årsredovisningarna. I de fall ordet intressent förekommit, har detta 
noterats. I ett senare skede har typbestämts i vilket sammanhang och med vilken innebörd ordet 
intressent använts och i synnerhet om det av sammanhanget framgår miljön ansetts vara en 
intressent.   
 
 
5.2 Typologi och teknik för typbeteckning 
Den typologi, som konstruerats och använts i studien är uppbyggd på sju huvudtyper av förhåll-
ningssätt till miljön samt fyra undetypnivåer. Typologin har beskrivits i kapitel 1 (sid. 14) och 2 
(sid. 31) och återges här i sammandrag. 
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Huvudtypnivå: Miljöredovisningens beskrivna övergripande förhållningssätt till miljön  
A Antropocentrism   B Biocentrism   
C Ekocentrism   D Hållbar utveckling10   
E Minskad miljöpåverkan11   F Annat miljöetiskt förhållningssätt 
    G Ej uttalat förhållningssätt   
 
Undertypnivå 1: Miljöredovisningens beskrivna målsättning med miljöarbetet 
Undertyper: 
A1 Följa lagar och förordningar B1 Införa eller följa miljöledningssystem 

/miljöledningsstandard ISO 14001 eller EMAS 
C1 Minst en interrevision per år av miljön eller ta  
fram alt. ha konkreta miljömål D1Förbättrad resursanvändning, ökad 

energieffektivitet 
E1 Kretsloppsanpassade produkter  F1 Beakta produktens hela livscykel 
G1 Källsortering av avfall   H1 Vara en förebild 
I1 Ej uttalad målsättning 
 
Undertypnivå 2 Miljöredovisningens beskrivning av relationen miljöansvar - lönsamhetskrav 
Undertyper 
A2 Ekonomin/lönsamheten prioriteras   B2 Miljön prioriteras 
C2 Miljöansvar och ekonomi/lönsamhet  
jämställs eller stöder varandra   D2 Andra uttryckssätt 
E2 Ej uttalat 
 
Undertypnivå 3 Miljöredovisningens placering i årsredovisningen  
Undertyper: 
A3   Ingår i förvaltningsberättelsen   B3   Ingår ej i förvaltningsberättelsen 
 
Undertypnivå 4 Individuell och kollektiv rationalitet  
Undertyper (2): 
A4 Miljöredovisningen ger uttryck för medvetenhet 
om miljökonflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet  
B4 Miljöredovisningen ger inte uttryck för medvetenhet om rationalitetskonflikten  
 
 
Tekniker för koppling mellan typnivåer 
För att bedöma hur olika aspekter på företagens miljömässiga värderingar är knutna till varandra 
är det av värde att knyta samman typologins olika nivåer. Länkningen mellan huvudtypnivå och 
undertypnivåer kan göras på olika sätt beroende på avvägningen mellan vilken komplexitet som 
önskas belysas eller den överskådlighet som prioriteras. Nedan visas ett enklare och ett mer 
komplext sätt att länka. Typerna på respektive nivåer har betecknats med bokstav och på 
undertypnivå även med nivåsiffra för att underlätta framställningen. 
 
 
Koppling mellan typologins nivåer 
Enligt ett kopplingsalternativ är undertyperna parallellställda och man kan enkelt följa upp 
förekomsten av en viss frekvent undertyp mot bakomliggande huvudtyp. Enligt ett andra 
kopplingsalternativ, som illusteras nedan, är undertyperna hierarkiskt orienterade på ett sätt som, 
med hänsyn till materialets omfattning och därav följande komplexitet, kräver databasteknik för 
att på ett smidigt sätt knyta samman, jämföra och snabbt visa frekvensen av olika kombinationer 
(förekomstprofiler). 

                                                 
10 Uppfattas av vissa miljöetiker som en form av antropocentrism. 
11 Underförstådd (outtalad) mening att miljöpåverkan i sig är icke-önskvärd och att det därför är positivt att 
företagets miljöpåverkan minskas. 
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 Alternativ 1 Alternativ 2 (illustrerat med skiss nedan) 
Huvudtypnivå    A – G Huvudtypnivå   A - G 
Undertypnivå 1  A1 - I1ª  Varje förekomst av A underindelas i A1 till I1 (likartat för varje B – G)♦ 
Undertypnivå 2  A2 – E2ª Varje förekomst av A1 underindelas i A2 till E2 (likartat för varje B - G)♦ 
Undertypnivå 3  A3 – B3ª Varje förekomst av A2 underindelas i A3 till B3 (likartat för varje B – G)♦ 
Undertypnivå 4  A4 – B4ª Varje förekomst av A3 underindelas i A4 till B4 (likartat för varje B – G)♦ 
 
ª Specifikation av förekomst på respektive nivå - begränsad nivåkoppling. 
♦ Fullständig nivåkoppling 
A B C D E F G 
 
 
 
 
 
AA1         AB1          AC1           AD1            AE1              AF1             AG1               AH1            
 
 
 
              
 
AA1A2    AA1B2      AA1C2      AA1D2        AA1E2           AB1A2       AB1B2     AB1C2        AB1D2        
 
      
  
 
AA1A2A3         AA1A2B3                                    
 
 
AA1A2A3A4         AA1A2A3B4   AA1A2B3A4         AA1A2B3B4                    
 
Figur 22. Principskiss för typologikopplingens schemaiska uppbyggnad.  
 
I figur 22 har på huvudtypnivå har samtliga 7 typer markerats. I övrigt visar figuren enbart 
principen för en liten del av huvudtyp A, som är successivt utvecklad på undertypnivå 2, 3 och 4. 
Kopplingstekniken är densamma i alla led och för samtliga observationer. 
 
 
TYPOLOGISCHEMATS OMFATTNING OCH KOMBINATIONSMÖJLIGHETER ENLIGT ALTERNATIV 2 
Huvudtypnivå 
Består av 7 typer 
Undertypnivå 1 
Består av 9 typer. Maximalt kan förekomma 7 x 9 = 63 olika kombinationer. 
Undertypnivå 2  
Består av 5 typer. För envar av de 63 kombinationerna ovan förekommer 5 alternativ, således  totalt 315 
olika kombinationsmöjligheter. 
Undertypnivå 3 
Består av 2 typer. För envar av de 315 kombinationerna förekommer 2 alternativ, således maximalt totalt 
630 olika kombinationer. 
Undertypnivå 4 
Består av 2 typer. För envar av de 630 kombinationerna förekommer 2 alternativ, således maximalt totalt 
1260 olika kombinationer. 
Illustrationen visar att överskådligheten synes gå förlorad vid tillämpning av alternativ 2. 
Merarbetet vid en databasbehandling av grunddata synes dessutom inte vara motiverat mot 
bakgrund av att syftet med studien inte är att generera statistiskt säkerställda samband.  I denna 
studie har därför det först nämnda kopplingsalternativet tillämpats. 
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5.3 Några frågor vid typbestämningen  
Den tillämpade formen av analys av miljöredovisningarna vid typbestämningen har varit en an-
vändning ad hoc av olika angreppssätt och tekniker för skapande av mening. Det handlar således 
inte om någon standardmetod för analysen utan tvärt om växlas mellan olika tekniker. Det 
handlar dels om att först läsa igenom miljöredovisningarna och skaffa sig ett allmänt intryck och 
sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt. Därtill kommer att göra tolkningar av speciella yttranden 
och söka fånga kärnan i materialet. I bästa fall kan man genom detta tillvägagångssätt, även i 
sådan miljöredovisningar som vid en första genomläsning inte avger någon samlad innebörd, 
finna åtminstone antydningar till en kommunicerad miljöetik.  
 
Några ad hoc-metoder för skapande av mening i kvalitativa texter från en känd handledning i 
kvalitativ dataanalys är följande. Angreppssätten går från det beskrivande via det förklarande till 
en högre abstraktionsnivå och från det konkreta till det mer begreppsliga och teoretiska.  
 

Analytikerns lägger märke till mönster; teman (1), ser rimligheten (2) och ställer samman (3) 
och kan då se "vad som hör ihop med vad". 
 Att skapa metaforer (4) är, liksom de tre nämnda angreppssätten, också ett sätt att åstadkomma 
större integrering mellan olika data. Att räkna (5) är också ett välkänt sätt att se "vad som finns 
där". 
 Att skapa kontraster eller att göra jämförelser (6) är ett genomgripande angreppssätt som 
skärper förståelsen. Ibland krävs dessutom differentiering, såsom vid åtskiljande variabler (7). 
 Vi behöver även angreppssätt för att betrakta företeelser och relationerna mellan dem mer 
abstrakt. Metoderna innebär att underordna enskildheter under det allmänna (8); att uppdela i 
faktorer (9), en motsvarighet till en bekant kvantitativ teknik; att notera relationer mellan 
variabler (10): och leta rätt på mellanliggande variabler (11). 
 Slutligen frågas hur man kan systematiskt skapa en sammanhängande förståelse av data? De 
diskuterade metoderna är att bygga en logisk kedja av bevis (12) och att skapa ett begreppsligt 
och/eller teoretiskt sammanhang (13).  
 
Källa: Miles och Huberman (1994, s. 245), egen översättning 
 

Som lätt inses av denna beskrivning av olika angreppssätt är kvalitativ dataanalys och därmed 
även typbetecknandet och strängt taget även typologi en metod med subjektiva inslag. Detta 
innebär inte att önskemålet om intersubjektivitet i bedömningarna måste överges, utan att det är 
svårt att upprätthålla kravet på existensen av den enda rätta tolkningen av ett material. Ofta 
förhåller det sig på det sättet att den mening eller innebörd som tillskrivs en text varierar från 
läsare till läsare av texten. Om man frågar efter textens mening kan svaret dessutom bli olika 
beroende på om vi tänker på vad författaren avsåg uttrycka eller vad läsaren uppfattar att texten 
handlar om. 
 
Den hypotetisk-deduktiva metodens praktiska tillämpning då det gäller testimplikationen 
innehåller ett väsentligt inledande moment som bör uppmärksammas. I detta moment skall en 
miljöredovisning tilldelas en betydelse som prövas mot en viss typ i typologin, exempelvis typen 
antropocentrism. Om en miljöredovisning kan förstås enbart på ett enda sätt är avgörandet 
oproblematiskt. Det finns då blott en tolkning av miljöredovisningens text och typningen är 
oproblematisk. I det andra extremfallet är miljöredovisningens ordflöde – exempelvis en 
mångfald vaga honnörsord – så mångtydigt att texten inte låter sig tolkas till någon egentlig 
mening. Filosofen Rudolf Carnap12 har bedömt en dylik språklig stituation på följande sätt: ”The 
fact that natural languages allow the formulation of meaningsless sequences of words without 
violating the rules of grammar, indicates that grammatical syntax is, from a logical point of view, 
inadequate.” 
 

 
12 Utdrag ur Arthur Paps översättning av Rudolf Carnaps artikel (1932)  Überwindung der Metaphysik durch 
Logische Analyse der Sprache, Erkenntnis, Vol. II 



Christer Westermark  
 

94

Bestämningen av en viss miljöredovisning blir till följd av vad nu sagts kvalitativt mer eller 
mindre precis och därmed påverkas även precisionen i den hypotetisk-deduktiva metodens 
praktiska tillämpning. Det finns således en risk att hypotestesten för en viss miljöredovisning, 
vars författare egentligen vill ge uttryck för en miljöetisk värdering av typ A, felaktigt kan bli 
falsifierad till följd av att miljöredovisningen givits omdömet saknar bestämbarhet.  
 
De fem systematiserande begreppen för bestämbarhet, som preciseras nedan, saknar inte vaghet 
vilket är svårt att undvika. Det torde vara ofrånkomligt att för typbestämningen relevanta 
observationer avser sådana kvaliteter i miljöredovisningar, som har diffusa gränser.  
 
När en miljöredovisning kan hanteras oförändrad i en typbestämning, eftersom den i alla avseen-
den är tillräckligt tydlig, rör det sig om ett extremfall av typbestämning, emedan läsaren inte 
behövt bidra med någonting. En helt annan typ av typbestämning är för handen, när läsaren måste 
välja bland radikalt olikartade tolkningsmöjligheter. Det som avslöjar den typologiska 
bestämbarheten är det tolkningsarbete läsaren tvingas utföra. Bestämbarheten kan uttryckas som 
en viss av flera möjliga relationer mellan meddelande och tolkning. Att fastställa bestämbarheten 
är en förberedande åtgärd följd av att med typologins hjälp fastlägga det miljöetiska innehållet i 
de studerade miljöredovisningarna.  
 
De för typologin centrala kvaliteterna i själva meddelandena är sådana egenskaper som bestäm-
mer betydelseomfång. Hit hör mångtydighet, vaghet, porositet och markerad funktion. Därtill 
kommer de väsentliga kvaliteter, som finns i relationen mellan meddelandet och läsaren själv, 
nämligen vad som finns att observera om arten av förståelse. Sådana observationer är visserligen 
privata, men de kan vara helt exakta och troligen är förståelse en likartad process hos många 
individer i många typer av situationer; ett fenomen som brukar betecknas som intersubjektivitet.  
 
Begreppet "förståelse" introducerar inte solipsism eller subjektiv relativism i typbestämningen. 
Då individuella olikheter kan uppstå i tolkningssituationer, kan man se att olikheterna orsakas av 
skillnader i förförståelse, kompetens etc. Man bör då erinra sig att ingen tolkning är sann i bemär-
kelsen bestående över tid och rum. Vid tillämpning av Willners (1986) synsätt på denna studie av 
miljöredovisningar kan omdömen om bestämbarhet kopplas till läsarens förståelse och ses som 
bestämd av egenskaper i meddelandet:  

• En miljöredovisning är entydigt bestämbar - den är formad efter regler som tillåter dess 
uttryckta värderingar att förstås på högst ett sätt 

• En miljöredovisning är standardmässigt bestämbar - av flera formellt möjliga sätt att för-
stå dess uttryckta värderingar är ett särskilt troligt enligt språkbrukskonventioner 

• En miljöredovisning är bestämbar genom utomspråklig standard - dess uttryckta värde-
ringar kan formellt och konventionellt tolkas på flera olika sätt, men det finns en plausibel 
tolkningsregel som tillåter val bland dessa tolkningsalternativ 

• En miljöredovisning har forcerad bestämbarhet - dess uttryckta värderingar kan förstås på 
flera sätt och val bland sätten att förstå fordrar ett ovanligt utnyttjande av språk-
konventioner eller tolkningsregler 

• En miljöredovisning saknar bestämbarhet - dess uttryckta värderingar innebär ett så 
konfliktfyllt utnyttjande av språkbruksregler och språkliga konventioner att det hindrar att 
ett visst förståelsesätt eller en viss tolkning ges ett välmotiverat snarare än godtyckligt 
företräde 

 
Hänvisningarna till förmåga att kunna tolka och förstå hänför de fem omdömena till relationen 
mellan en mottagare och ett meddelande. Omdömena är här abstrakta, eftersom även de är typifi-
erade. Mellan hållpunkterna i serien av fem omdömen om bestämbarhet finns även mellanformer. 
Dessutom finns givetvis svårbedömda meddelanden. Jag delar Willners åsikt, se avsnitt 2.6 sid 
28, att den begreppsapparat som skall registrera en texts tydlighet eller bestämbarhet tillåter 
mellanformer och därmed ett öppet fält för kompletterande nyanser. Ett analogt resonemang kan 
även tillämpas på miljöredovisningarnas typologi. Jag har vid typbestämningen nyttjat dessa 



Christer Westermark  
 

95

omdömen tillsammans med ad hoc-metoderna i syfte att nedbringa resttypen, dvs de icke 
typningsbara fallen till ett minimum. 
 
5.4 Några exempel som illustrerar typologin 
Inledande siffra identifierar respektive företag enligt nedanstående förteckning. 

1 Autoliv 
2 Axfood 
3 Axis 
4 Ballingslöv 
5 Beijer Alma 
6 Billerud 
7 Cloetta-Fazer 
8 Doro 
9 Elanders 
10 Fagerhult 
11 Förenings-

sparbanken 
12 Gambro 

13 Gunnebo 
14 Heba-Fastighet 
15 HL Display 
16 Holmen 
17 JM 
18 Kungsleden 
19 Meda 
20 Medivir 
21 Munters 
22 Nibe 
23 Nolato 
24 Opcon 
25 Partnertech 

26 Profilgrupp 
27 Renova 
28 Rottneros 
29 Sardus 
30 SAS 
31 SSAB 
32 Strålfors 
33 Sweco 
34 Trelleborg  
35 SCA 
36 Volvo 
37 Lindex 
38.Salus-Ansvar 

 
 
Texterna (citaten) utgör utdrag ur respektive företags/organisations årsredovisning avseende 
räkenskapsåret 2005. Sidhänvisningen avser respektive företags årsredovisning. Citaten utgör 
exempel på typologins praktiska tillämpning på det empiriska materialet.  
 
Huvudtypnivå: D, hållbar utveckling 
4. Ballingslövkoncernen bedriver både externt och internt ett miljöarbete för förbättrad 
resursanvändning och begränsad miljöpåverkan. (s. 26) 
11. Genom uppfyllande av lagar och föreskrifter, miljöcertifiering enligt ISO 14001 och ett starkt 
engagemang i samhället bidrar Förenings Sparbanken till hållbar utveckling. (s. 18)  
13. Koncernens miljöarbete inriktas mot att bidra till en långsiktig hållbar utveckling. (s. 34) 
14. HEBA skall ligga i framkant och engagera sig och följa utvecklingen mot energisnåla 
fastigheter och allmän kretsloppsanpassning. (s. 14) 
16. Holmen bedriver en hållbar verksamhet. (s. 11) 
17. Med hållbart samhällsbyggande avser JM såväl ett ekonomiskt som socialt och miljömässigt 
ansvarstagande. (s. 16) 
32. Strålfors tar ansvar för att säkerställa hållbar utveckling på lång och kort sikt. (s. 10) 
 
Huvudtypnivå: E, minskad miljöpåverkan   
1. Därför studerar vi produktens hela livscykel och fokuserar inte enbart på tillverkningen, som i 
vårt fall är den fas som påverkar miljön minst. Vårt främsta bidrag till miljön är att utforma och 
utveckla säkerhetssystem med låg vikt och med så liten påverkan på miljön som möjligt. (s. 19) 
3. Axis strävar så långt det är möjligt efter att minska verksamhetens och produkternas påverkan 
på miljön. (s. 20) 
7. Cloetta Fazer arbetar fortgående för att minska sin miljöpåverkan genom ett systematiskt 
miljö- och kvalitetsarbete. (s. 34) 
15.  ..försöker HL Display att öka graden av återvunnet material i det PVC som köps in. (s. 15) 
18. Kungsleden strävar efter ständiga förbättringar för att minska negativ miljöpåverkan genom 
att, ur ett miljöperspektiv, erbjuda bästa möjliga teknik och långsiktigt hållbara fastigheter i den 
takt och utsträckning som efterfrågas av hyresgästerna. (s. 30) 
19. Meda strävar efter så låg miljöpåverkan som möjligt utan att kompromissa med produkternas 
effektivitet och säkerhet. (s. 20) 
21. I tillverkningen strävar Munters hela tiden efter att minska resursförbrukning och eventuell 
negativ miljöpåverkan. (s. 22)  
23. Vår verksamhet skall påverka den yttre miljön så minimalt som möjligt. (s. 11) 
24. Koncernen bedriver ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna för miljö och personal. 
Även bolagets verksamhet i Kina följer samma regler. (s. 24) 
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25. Partner Tech bedriver ett utvecklat och fördjupat miljöarbete för att uppnå maximal 
resursanvändning och begränsa miljöåverkan. (s. 25) 
29. Målet är att påverka miljön så lite som möjligt på de orter där verksamhet bedrivs och att 
erbjuda medarbetarna optimal arbetsmiljö. (s. 25)  
30. Generellt gäller att koncernens största miljöpåverkan är förbrukning av icke förnyelsebar 
energi, främst fossila bränslen. (s. 106) Den största potentialen till miljöförbättringar ligger i en 
kontinuerlig förnyelse av flygplansflottan, varvid man alltid söker välja bästa kommersiellt 
tillgängliga teknik. (s. 56) 
36. Som en av världens största tillverkare av tunga fordon känner Volvokoncernen ett tydligt 
ansvar för att begränsa miljöpåverkan från dess produkter och från den egna verksamheten. (s. 
36) 
 
Huvudtypnivå: F, annat miljöetiskt förhållningssätt 
6. Billerud strävar efter att se på verksamheten i ett kretsloppsperspektiv. (s. 31) 
12. Gambros verksamhet påverkar miljön endast i begränsad utsträckning. Ändå har Gambro satt 
upp höga mål för att minska förbrukningen av energi och råvaror och för att ytterligare minska 
avfallsproduktionen. (s. 38) 
22. Miljöarbetet sker övergripande under mottot ”fortsatt tillväxt med mindre miljöbelastning” 
där fem huvudområden prioriteras: minskade utsläpp, mindre avfallsmängder, ökad 
energieffektivitet, mindre miljöbelastande kemikalier, ökad naturresurseffektivitet. (s. 19) 
31. Koncernens verksamhet skall bedrivas på ett resurssnålt och effektivt sätt avseende 
användning av naturresurser och energi. (s. 11) 
34. Hållbar affärsutveckling omfattar såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska aspekter. 
(s. 42) 
 
Huvudtypnivå: G, ej uttalat  
2. Axfoods miljöarbete kan delas in i två delar, miljöarbete som Axfood driver som en bland 
fölera aktörer och miljöarbete som Axfood driver på egen hand. (s. 29) 
5. Företagsledningen sätter övergripande miljömål. (s. 10) 
8. Doro har ett mycket väl utvecklat miljöarbete. Den högst ansvarige säkerställer att Doro alltid 
följer gällande lagstiftning samt är förberedd att kunna hantera kommande regler på området. (s. 
20)   
9. Elanders bedriver ett ambitiöst miljöarbete och företagets klimatarbete är mycket väl godkänt. 
(s. 43) 
10. Vi bedriver ett aktivt och långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. (s. 24) 
20. Medivir arbetar konstant för att minska användandet an miljöfarliga ämnen och är inte 
involverat i någon miljötvist. (s. 31) 
26. Aluminiumets egenskaper har en rad miljömässiga fördelar, inte minst med tanke på att 
materialet kan återvinnas närmast oändligt antal gånger med bibehållen styrka. Koncernen 
bedriver ett framgångsrikt miljöarbete vilket bidrar till att sänka bolagets kostnader. (s. 19) 
27. Renova är ett miljöföretag. Faktiskt av många ansett som det främsta miljöföretaget i vår 
region. (s. 22)    
28. Samtliga produktionsenheter inom koncernen skall uppfylla de krav som ställs på 
verksamheten i lagar och förordningar. (s. 24) 
33. I stort sett allt SWECO gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. (s. 21) 
 
Undertypnivå 1: A, följa lagar och förordningar  
3. …en övergripande miljöpolicy, vars målsättning är att säkerställa att företaget tillhandahåller 
produkter och lösningar på ett effektivt och miljövänligt sätt samt att juridiska skyldigheter och 
miljöregler efterlevs. (s. 30) 
8. Den högst ansvarige säkerställer att Doro alltid följer gällande lagstiftning samt är förberedd 
att kunna hantera kommande regler på området. (s. 20)     
10. I vårt miljöarbete strävar vi efter att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning, att 
hushålla med resurser, såväl energi som råvaror och att öka återvinningen i hela processen. (s. 24)  
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Undertypnivå 1: B införa miljöledningssystem/miljöledningsstandard ISO 14001 eller EMAS 
6. Ett av verktygen för att styra arbetet är brukens miljöledningssystem. Systemen gör det lättare 
att proritera, följa upp och kontrollera verksamheten. (s. 31) 
7. Arbetet med att minska miljöpåverkan i produktionen sker genom ISO 14001-certifierade 
miljösystem. (s. 34) 
11. Förenings-Sparbanken har ett miljöledningssystem för den svenska verksamheten. Syftet är 
att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens miljöpåverkan på ett affärsmässigt sätt. (s. 
18)   
  
Undertypnivå 1: C, minst en internrevision per år/ta fram (ha) konkreta miljömål 
5. Miljömålen baseras på de miljöaspekter som bedöms vara betydande inom respektive enhet. (s. 
10) 
9. Gruppen träffas två gånger per år för genomgång, beslut och diskussion gällande mål, revision, 
rapporteringssystem för avvikelser, bedömning av nya kemikalier, kvalitets- och 
miljöledningssystem, internutbildningar med mera. (s. 45)  
29. Det tidigare arbetet med miljöcertifiering har engagerat flertalet medarbetare och 
”miljörutinerna” har blivit en del av vardagsrutinerna. Målet är att bygga upp motsvarande rutiner 
och engagemang på samtliga anläggningar. (s. 25) 
    
Undertypnivå 1: D, förbättrad/minskad resursanvändning  
2. … och som Axfood direkt kan påverka, transporter, avfallshantering och elförbrukning. (s. 29) 
4. … ett miljöarbete för förbättrad resursanvändning… (s. 26) 
12. Produkter, processer och system skall använda energi, råvaror och andra resurser effektivt. (s. 
38) 
17. JM:s viktigaste miljömål är att uppnå en minskad energianvändning för att därigenom 
minimera företagets bidrag till växthuseffekten. (s. 16) 
22. För att kunna kontrollera resultatet av miljöarbetet och kunna se trender har miljönyckeltal 
relaterade till 100 kg producerad produkt införts inom hela koncernen. (Miljönyckeltal: 
energiförbrukning, kemikalieförbrukning, avfallsmängd, koldioxidutsläpp, lösningsmedelsutsläpp 
och vattenförbrukning.) (s. 19) 
32. Resursutnyttjandet, med fokus på ökat material utnyttjande mäts och följs upp inom samtliga 
produktionsenheter. (s. 10) 
 
Undertypnivå 1: E, kretsloppsanpassade produkter  
14. …engagerar sig att följa utvecklingen mot energisnåla fastigheter och allmän 
kretsloppsanpassning. (s. 14) 
 
Undertypnivå 1: F, beakta produktens hela livscykel  
1. Vårt miljöarbete baseras på analyser av våra produkters hela livscykel. (s. 19) 
36. Volvokoncernen har en helhetssyn på produkternas och verksamheternas miljöpåverkan och 
arbetar aktivt med livscykelanalyser med fokus på produkternas hela livslängd från råmaterial till 
avfallsprodukt. (s. 36) 
 
Undertypnivå 1: G, källsortering av avfall  
26. Alla medarbetare i produktionen har under året genomgått utbildning i källsortering. Målet är 
att halvera mängden osorterat avfall har ännu inte nåtts fullt ut. (s. 19) 
 
Undertypnivå 1: H, vara en förebild  
23. Vi skall agera som ”goda grannar” och vara en förebild i miljöhänseende. (s. 11) 
 
Undertypnivå 1: I, ej uttalad målsättning 
31. Produktions- och miljöansvaret är integrerat i det dagliga arbetet och inom varje dotterbolag 
finns miljöexperter i linjeorganisationen. (s. 11) 
20. Bolaget har vidare ett omfattande program för källsortering samt omhändertagande och 
destruktion av miljöfarligt avfall. (s.31) 
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27. Lyckades nå målen för 2005. Miljömålen hänger tätt samman med Renovas arbete att 
kvalitetssäkra avfallet så att det får rätt behandling. (s. 22) 
(Kommentar: Uppgift saknas om 2005 års miljömål)   
35. SCA ska skapa värde för företagets aktieägare och bidra till en god miljö samt ekonomisk och 
social välfärd för kunder, anställda och leverantörer i de länder där företaget verkar. (s. 42) 
 
Undertypnivå 2: A, ekonomin/lönsamheten prioriteras 
23. Allt som görs i Nolato ska syfta till att stärka vår långsiktiga lönsamhet. (s. 10) 
30. En långsiktigt hållbar lönsamhet och tillväxt för SAS koncernen kräver att verksamheten 
förmår möta de krav som kunder och samhälle ställer på de tjänster som levereras. Dit hör bland 
annat miljökrav, krav på socialt ansvarstagande och etiskt förhållningssätt. (s. 108) 
32. Lönsamhet är en förutsättning för att Strålfors ska kunna bidra till en hållbar utveckling på 
lång och kort sikt. (s. 10) 
 
Undertypnivå 2: B, miljön prioriteras 
Ingen förekomst 
 
Undertypnivå 2: C, miljöansvar och ekonomi/lönsamhet jämställs eller förenas 
21. I Munters arbete med kvalitet och miljö förenas framgångsrik tillväxt med hållbar utveckling. 
(s. 22) 
28. En målsättning för miljöarbetet inom koncernen är att nedbringa utsläpp till de nivåer som är 
tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och ekologiskt motiverade. (s. 24) 
35. … kombinera ekonomisk tillväxt med framgångsrikt miljö- och socialt arbete…(s. 42)  
 
Undertypnivå 2: D, andra uttryckssätt 
1. …återvinningsbara och miljövänliga produkter är en konkurrensfördel i bilindustrin. (s. 19) 
4. Målet är att koncernens miljöpåverkan, inom rimliga ekonomiska ramar, i största möjliga mån 
begränsas. (s. 26) 
9. Det är en stor utmaning för Elanders att lyckas förena sina affärsmål om ökad tillväxt med 
målen om förbättrade miljöresultat, att vinna marknadsandelar utan at det drabbar natur och 
människor. (s. 44) 
11. Ofta går miljöintresset hand i hand med bankens ambition att hålla kostnaderna nere då låg 
resursförbrukning gynnar såväl miljön som bankens kostnadsläge. (s. 18) 
18. Kungsledens miljöarbete skall utgå från gällande miljölagstiftning och medarbetarnas höga 
kompetens för att på marknadsmässiga villkor skapa ett lönsamt och miljöanpassat 
fastighetsbestånd. (s. 30) 
28. En aktiv dialog förs med intressenter om verksamhetens produkternas miljöpåverkan och 
inverkan på energiförbrukningens storlek. (s. 24) 
29. Vi inom Sarduskoncernen skall långsiktigt utvecklas på ett miljöanpassat och ekonomiskt 
hållbart sätt bland annat genom att vi ständigt förbättrar våra produktionsmetoder, produkter och 
förpackningar till att vara resurssnåla och så skonsamma som möjligt för såväl inre som yttre 
miljö. (s. 26) 
 
Undertypnivå 2: E, ej uttalad uppfattning 
6. Eftersom skogen är en förnyelsebar råvara och skogsbruk använder miljömedvetna metoder 
kan man säga att landets skogar brukas utan att förbrukas. (s. 32) 
7. En öppen redovisning om olika aspekter i verksamheten är ett led i arbetet med att förtydliga 
de värderingar som ligger till grund för Cloetta Fazers arbete med miljö och etik. (s. 34)  
13. Verksamheten inom Gunnebokoncernen skall präglas av en helhetssyn där miljöhänsyn utgör 
en viktig del. (s. 34) 
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Undertypnivå 4: A, uttryck för medvetenhet om miljökonflikten mellan individuell och kollektiv 
rationalitet 
9. I relation till omsättningen har utsläppen ökat med 36% från 2003 till 2004. Ökningen beror 
huvudsakligen på att koncernen lämnat målet med grön el efter avvägning tillsammans med 
kunder. (s. 43) 
 
Undertypnivå 4: B, inte uttryck för medvetenhet om miljökonflikten mellan individuell och 
kollektiv rationalitet 
Övriga företags årsredovisningar 
Frånvaron av uttryck gör av naturliga skäl exemplifiering ej möjlig. 
 
 
5.5 Sammanställning av empirin   
Nedan redovisas i koncentrerad form sammanställning av studiens urval av börsnoterade företag. 
Typologin visar utfallet per bransch och därefter följer en sammanställning för samtliga nio 
branscher. 
 
Typologi, sammanställning för bransch 1. Råvaror 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Bergs Timber   E A1 E2  B3 B4        
2. Billerud G B1 E2 B3 B4 
3. Boliden  E D1 E2 B3 B4 
4. Holmen  D  B1 E2 B3 B4 
5. Höganäs   F B1 E2 B3 B4 
6. Lundin Mining Corporation   E A1 A2 B3 B4 
7. Lundin Petroleum E A1 A2 B3 B4 
8. PA Resources  D D1 E2 B3 B4 
9. Rottneros  G A1 D2 B3 B4 
10. Rörvik Timber   E  D1 E2 B3 B4 
11. ScanMining G I1 E2 B3 B4 
12. SSAB Svenskt Stål  F I1 E2 B3 B4 
13. Stora Enso  D D1 A2 B3 B4 
14. Svenska Cellulosa SCA   D I1 C2 B3 B4 
15. Svithoid Tankers   G A1 E2 A3 B4 
16. Tanganyika Oil Company Ltd.   G I1 E2 A3 B4 
17. Tricorona G I1 C2 B3 B4 

 

 

 

Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 5 A2 2 A3 2 A4 0  
B 0 B1 3 B2 0 B3 15 B4 17 
C 0 C1 0 C2 2 
D 4 D1 4 D2 1 
E 5 E1 0 E2 12 
F 2 F1 0  
G 6 G1 0  
  H1 0  
   I1 5 
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Typologi, sammanställning för bransch 2. Industri 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Addtech   D F1 D2 B3 B4 
2. Alfa Laval F B1 E2 B3 B4 
3. Assa Abloy  G B1 E2 B3 B4 
4. Atlas Copco   E B1 E2 B3 B4 
5. BochB TOOLS   D I1 E2 B3 B4 
6. Beijer Alma   G C1 E2 B3 B4 
7. Beijer Electronics  E A1 E2 B3 B4 
8. Bong Ljungdahl  E B1 E2 B3 B4 
9. Broström ser.  E A1 E2 B3 B4 
10. Cardo D D1 C2 B3 B4 
11. Concordia Maritime   G A1 D2 B3 B4 
12. Elanders   G C1 D2 B3 A4 
13. Fagerhult G A1 E2 B3 B4 
14. Gunnebo D A1 E2 A3 B4 
15. HL Display   E B1 E2 A3 B4 
16. JM D D1 E2 B3 B4 
17. Munters  E A1 C2 B3 B4 
18. ProfilGruppen   G G1 E2 B3 B4 
19. SAS E  B1 A2 B3 B4 
20. Strålfors D D1 A2 B3 B4 
21. Sweco   G A1 E2 B3 B4 
22. Trelleborg   F B1 E2 B3 B4 
23. Volvo  E F1 E2 B3 B4 

 

Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 7 A2 2 A3 3 A4 0  
B 0 B1 7 B2 0 B3 20 B4 23 
C 0 C1 2 C2 2 
D 6 D1 3 D2 3 
E 8 E1 0 E2 16 
F 2 F1 2  
G 7 G1 1  
  H1 0  
   I1 1 
 
 
Typologi, sammanställning för bransch 3. Konsumentvaror 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. AarhusKarlshamn   E I1 C2 B3 B4 
2. Autoliv Inc. SDB  E F1 D2 B3 B4 
3. Axfood G D1 E2 B3 B4 
4. Ballingslöv International  D D1 D2 B3 B4 
5. Bilia  D A1 E2 B3 B4 
6. Borås Wäfveri   F A1 C2 A3 B4 
7. Brio  G B1 E2 B3 B4 
8. Clas Ohlson   D F1 E2 B3 B4 
9. Cloetta Fazer   E B1 E2 B3 B4 
10. DORO G A1 E2 B3 B4 
11. Electrolux   E D1 C2 A3 B4 
12. Expanda   G B1 E2 A3 B4 
13. Fenix Outdoor   C D1 B2 B3 B4 
14. Gant Company  F A1 C2 B3 B4 
15. Hakon Invest  G I1 E2 B3 B4 
16. Lindex D B1 C2 B3 B4 
17. NIBE Industrier   F D1 E2 B3 B4 
18. Opcon E A1 E2 A3 B4 
19. Sardus E C1 D2 B3 B4 
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Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 5 A2 0 A3 4 A4 0  
B 0 B1 4 B2 1 B3 15 B4 19 
C 1 C1 1 C2 5 
D 4 D1 5 D2 3 
E 6 E1 0 E2 10 
F 3 F1 2  
G 5 G1 0  
  H1 0  
   I1 2 
 
 
Typologi, sammanställning för bransch 4. Hälsovård 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Active Biotech G A1 E2 A3 B4 
2. AstraZeneca PLC  D B1 E2 B3 B4 
3. BioInvent International  E G1 E2 A3 B4 
4. Biotage  E A1 E2 B3 B4 
5. Biovitrum  G B1 E2 A3 B4 
6. Elekta B E A1 A2 A3 B4 
7. Gambro (utköpt från börsen 2006) F D1 E2 A3 B4 
8. Getinge  E D1 E2 B3 B4 
9. Human Care HC  E I1 E2 A3 B4 
10. Karo Bio E A1 E2 B3 B4 
11. Meda   E A1 E2 B3 B4 
12. Medivir   G I1 E2 A3 B4 
13. Midelfart Sonesson   G I1 E2 B3 B4 

 
Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 5 A2 1 A3 7 A4 0  
B 0 B1 2 B2 0 B3 6 B4 13 
C 0 C1 0 C2 1 
D 1 D1 2 D2 0 
E 7 E1 0 E2 11 
F 1 F1 0  
G 4 G1 1  
  H1 0  
   I1 3 
 
Typologi, sammanställning för bransch  5. Finans 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Brinova Fastigheter   D B1 D2 A3 B4 
2. Castellum  D D1 D2 A3 B4 
3. Dagon E I1 E2 B3 B4 
4. Din Bostad Sverige  E F1 E2 B3 B4 
5. Diös Fastigheter  E D1 A2 A3 B4 
6. Fabege D B1 A2 B3 B4 
7. Fast Partner  G B1 E2 B3 B4 
8. Fastighets Balder   G I1 E2 A3 B4 
9. Geveko  E B1 E2 B3 B4 
10. Heba Fastighets   D E1 E2 B3 B4 
11. Home Properties (f.d. Capona) H D1 E2 B3 B4 
12. Kungsleden G G1 E2 B3 B4 
13. SalusAnsvar   D B1 D2 B3 B4 
14. Swedbank (f.d. Föreningssparbanken) D B1 D2 B3 B4 
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Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 0 A2 2 A3 4 A4 0  
B 0 B1 6 B2 0 B3 10 B4 14 
C 0 C1 0 C2 0 
D 6 D1  3 D2 4 
E 4 E1 1 E2 8 
F 0 F1 1  
G 4 G1 1  
  H1 0  
   I1 2 
 
Typologi, sammanställning för bransch  6. IT 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Acando   E D1 E2 B3 B4 
2. Cybercom Group Europe  E D1 E2 B3 B4 
3. Digital Vision G B1 E2 A3 B4 
4. Enea E I1 E2 A3 B4 
5. HiQ International  G B1 A2 A3 B4 
6. Jeeves Information Systems  F G1 E2 B3 B4 
7. Know IT F I1 E2 A3 B4 
8. Mandator D G1 E2 A3 B4 
9. Modul 1 Data G I1 E2 A3 B4 
10. Nocom  G I1 E2 A3 B4 

Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 0 A2 2 A3 5 A4 0  
B 0 B1 2 B2 0 B3 5 B4 10 
C 0 C1 0 C2 0 
D 1 D1  2 D2 0 
E 3 E1 0 E2 8 
F 2 F1 0  
G 4 G1 2  
  H1 0  
   I1 4 
 
 
Typologi, sammanställning för bransch 7. Telekommunikation 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Axis  E A1 E2 B3 B4 
2. Ericsson   D A1 A2 A3 B4 
3. Nolato  E H1 D2 B3 B4 
4. Note  D A1 E2 B3 B4 
5. PartnerTech E A1 E2 B3 B4 
6. SwitchCore  G I1 E2 A3 B4 
7. TeliaSonera  D H1 E2 B2 B4 

 
Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 4 A2 1 A3 2 A4 0  
B 0 B1 0 B2 0 B3 5 B4 7 
C 0 C1 0 C2 0 
D 3 D1 0  D2 1 
E 3 E1 0 E2 5 
F 0 F1 0  
G 1 G1 0  
  H1 2  
   I1 1 
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Typologi, sammanställning för bransch 8. Media och underhållning 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. Modern Times Group MTG   F I1 E2 A3 B4 
     

Kommentar till det begränsade urvalet: endast för ett (1) företag i Affärsvärldens lista för denna bransch finns avsnitt 
om miljö i årsredovisningen.  
 
 
 
Typologi, sammanställning för bransch 9. Tjänster 
 
   Huvudtypnivå    U-nivå 1   U-nivå 2   U-nivå 3   U-nivå 4 

1. AcadeMedia   F I1 E2 A3 B4 
2. Eniro G C1 E2 B3 B4 
3. Intrum Justitia  E D1 E2 A3 B4 
4. Proffice  E D1 E2 B3 B4 
5. Renova G I1 E2 B3 B4 
6. SkiStar  F D1 E2 B3 B4 
 

Sammanställning, antal förekomster per typ/undertyp 

A 0 A1 0 A2 0 A3 2 A4 0  
B 0 B1 0 B2 0 B3 4 B4 6  
C 0 C1 1 C2 0 
D 0 D1  3 D2 0 
E 2 E1 0 E2 6 
F 2 F1 0  
G 2 G1 0  
  H1 0  
   I1 2 
 
 
Typologi för det totala urvalet - sammanställning för bransch 1 - 9.  
Sammanställning, antal förekomster i det totala urvalet fördelat per typ och undertyp 

Huvudtypnivå     U-nivå 1         U-nivå 2  U-nivå 3  U-nivå 4 
A 0 A1  26 A2    9 A3  31 A4     0 
B 0  B1  24  B2    1 B3  79  B4  110  
C 1  C1    4  C2  10  
D 25  D1  22   D2  12 
E 38  E1     1  E2   78 
F 13  F1     5  
G 33  G1    5  
   H1    2   
    I1    21 
Summa 110      110       110     110    110 

 
 
5.6 Kontrollgrupp: övriga företag/organisationer 
Syfte och urval 
Utgångspunkten för tillskapande av en kontrollgrupp är forskningsfråga 5:  

Förmedlar miljöredovisningar från andra kategorier av företag/organisationer än de börsnoterade en 
annorlunda miljöetik och ett annat synsätt på marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet kontra 
samhällets krav på företagets miljöansvar? 

 
Forskningsfrågan bör kunna besvaras genom att undersöka miljöredovisningar från ett urval av 
övriga företag/organisationer (kontrollgruppen). På kontrollgruppens miljöredovisningar 
appliceras forskningsfrågorna 1, 2 och 3. Därefter klarläggs om svaren på forskningsfrågorna 1, 2 
och 3 avviker från vad som framkommit beträffande de börsnoterade företagen. Detta avgörs med 
hjälp av tre hypotesprövningar – en för varje forskningsfråga. 



Christer Westermark  
 

104

Avvikelsetest  
Huvudhypotes att testa:  

Kontrollgruppen uppvisar inga signifikanta avvikelser då det gäller a) miljöetiskt förhållningssätt, b) 
relationen mellan marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets 
miljöansvar och c) medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet (pa-
radoxen fångarnas dilemma) i förhållande till de börsnoterade företagen.  

 
Huvudhypotesen bekräftas om typfördelningen i utfallet på forskningsfrågorna 1, 2 och 3 i 
princip är sammanfallande för de två kategorierna: börsnoterade företag och kontrollgrupp. 
Detta testas genom tre separata hypoteser, en för varje forskningsfråga. 
 
Det finns två möjligheter att precisera formuleringen av huvudhypotesen, en stark och en svag. 
Enligt den starka formuleringen förekommer det inte några väsentliga avvikelser mellan 
grupperna beträffande för något av de olika förhållningssätten (A till G på huvudtypnivå, A2 till 
E2 på undertypnivå 2 och A4 och B4 på undertypnivå 4). Hypotestesten görs enligt den starkare 
formuleringen separat för varje förhållningssätt. Enligt den svaga formuleringen förekommer det 
inte totalt sett i den samlade bilden över samtliga förhållningssätt några väsentliga avvikelser 
mellan grupperna. Hypotestesten görs i då övergripande för samtliga förhållningssätt i samtliga 
avseenden. Detta kan emellertid medföra betydande tolknings- och avvägningsproblem, varför 
den starkare varianten valts i detta fall. 
 
Urval till kontrollgruppen 
Ett tiotal andra större svenska företag/organisationers miljöredovisningar har valts ut med 
tillämpning av samma urvalsprincip som för de börsnoterade företagen. 
Även för denna kategori av företag/organisationer har således utgångspunkten för urvalet varit att 
finna sådana miljöredovisningar som det utgivande företaget/organisationen varit angeläget skall 
finna väg till läsarna.  
 
1. Ingående i utskick från AochN WiLink AB  
(utskicket omfattar totalt c:a 130 företag och organisationer). 
AB Stockholmshem AB, Svenska Bostäder, Akademiska Hus AB, Apoteket AB, COOP Sverige AB, 
Göteborg Energi AB, Lernia AB, OK Ekonomisk förening, Posten AB, SJ AB, Stockholms Läns 
Landsting.  
Summa 11 företag/organisationer 
2. Egen komplettering 
Försvarsmakten (senast tillgängliga avser år 2003) 
Summa 1 organisation 
Totalt omfattar urvalet 12 företag/organisationer 
 

• Sammanställning av empirin, huvudtypnivå 
Vid typbestämningen i kontrollgruppen har samma tillvägagångssätt tillämpats som för 
börsföretagen.  
Huvudtyper:     Andel %  
A Antropocentrism  Antal: 0     0 
B Biocentrism   Antal: 0     0 
C Ekocentrism  Antal: 0     0 
D Hållbar utveckling   Antal: 2    16 
E Minskad miljöpåverkan  Antal: 5    42 
F Annat miljöetiskt förhållningssätt Antal: 5    42 
G Ej uttalat förhållningssätt  Antal: 0     0 

Summa 12  100 

Forskningsfråga 1 
Huvudhypotesen testas, beträffande forskningsfråga 1, genom att jämföra fördelningen i 
typologin för miljöredovisningar hos ovanstående kontrollgrupp med fördelningen i samma 
typologi, tillämpad för de börsnoterade företagens miljöredovisningar.  
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Utfall för hypotestest miljöredovisningar för övriga kategorier av företag/organisationer 
  Andel   Andel 

   börsföretag  kontrollgrupp 
A Antropocentrism    0%    0% 
B Biocentrism     0%    0% 
C Ekocentrism    0%    0% 
D Hållbar utveckling   22%   16 % 
E Minskad miljöpåverkan  35 %  42 % 
F Annat miljöetiskt förhållningssätt 13 %  42 % 
G Ej uttalat förhållningssätt  33%    0% 
   100%  100% 
Hypotestesten har givit följande resultat. Då det gäller huvudtyperna A Antropocentrism, B 
Biocentrism och C Ekocentrism föreligger inga skillnader mellan de två kategorierna av före-
tag/organisationer. Ingen organisation/företag ger uttryck för något av dessa tre centrala 
miljöetiska förhållningssätt. Hypotesen är verifierad för dessa huvudtyper av förhållningssätt. 
Beträffande huvudtyperna D Hållbar utveckling och E Minskad miljöpåverkan avviker 
kontrollgruppen marginellt. 
 
För resterande två huvudtyper, F och G, ger hypotestesten ett annorlunda utfall  

• F Annat miljöetiskt förhållningssätt. Av de börsnoterade företagen kommunicerar en 
väsentligt mindre andel 13 % mot 42 %  

• G Ej uttalat förhållningssätt. Av de börsnoterade företagen kommunicerar 33 % detta 
jämfört med 0% i kontrollgruppen.  

Sammanfattningsvis har hypotesen i sin starka formulering falsifierats på typologins huvudnivå. 
Stödet för falsifieringen är starkt.  
 

• Sammanställning av empirin – undertypnivå 2 
Miljöredovisningens beskrivning av relationen miljöansvar - lönsamhetskrav 
Undertyper (5): 
A2 Ekonomin/lönsamheten prioriteras 1, 10  Antal 2   
B2 Miljön prioriteras   Antal 0  
C2 Miljöansvar och ekonomi/lönsamhet jämställs 3 Antal 1  
D2 Andra uttryckssätt13 11, 12  Antal 2  
E2 Ej uttalad uppfattning 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Antal 7  
                        Summa 12 
 
Skiljer sig svaret på forskningsfråga 2: 

Hur återspeglas konflikten mellan marknadsekonomins krav på företagets lönsamhet och omvärl-
dens krav på företagets miljöansvar i företagets miljöredovisning? 

från vad som framkommit beträffande de börsnoterade företagen.  
 
Den fråga som ställts till empirin är om samma förhållningssätt till relationen miljöansvar kontra 
lönsamhet som framträder hos stora börsnoterade företag även karaktäriserar kontrollgruppens 
miljöredovisningar. Frågan om olikheter i svar på forskningsfråga 2 kan besvaras genom en 
jämförelse mellan typologin för de två kategorierna med avseende på den procentuella 
fördelningen av de olika typer som ingår i undertypnivå 2. 
 
 
Forskningsfråga 2  
Huvudhypotesen testas, beträffande forskningsfråga 2, genom att jämföra fördelningen i 
typologin för miljöredovisningar hos ovanstående kontrollgrupp med fördelningen i samma 
typologi, tillämpad för de börsnoterade företagens miljöredovisningar. 
                                                 
13  Formulering, företag 11, urval 1: ”får de taxibolag som kör för Färdtjänsten och använder förnybara bränslen mer 
betalt.” 
Formulering, företag 12, urval 1: ”skall huvuduppgiften fullgöras inom ramen för gällande miljölagstiftning och med 
minsta möjliga miljöpåverkan.”  
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Hypotesen, som därvid formuleras, är att det inte förekommer några signifikanta avvikelser då 
det gäller relationen mellan marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och samhällets krav 
på företagets miljöansvar i förhållande till de börsnoterade företagen.  
Denna hypotestest görs enligt den starkare formuleringen. 
Hypotesen testas genom en jämförelse av fördelningen i typologin på undertypnivå 2 för de 
börsnoterade företagen och kontrollgruppen. 
 
Utfall för hypotestest miljöredovisningar för övriga kategorier av företag/organisationer 
   Börsnoterade företag   Kontrollgrupp  
 % % 
A2 Ekonomin/lönsamheten prioriteras  8  17  
B2 Miljön prioriteras  1     0 
C2 Miljöansvar och ekonomi/lönsamhet jämställs 9   8 
D2 Andra uttryckssätt    11  17  
E2 Ej uttalad uppfattning  71  58
 100 100 
 
Hypotestesten har visat på två markanta avvikelser mellan grupperna. Dels att kontrollgruppen i 
högre grad säger sig prioritera ekonomin/lönsamheten, dels att de börsnoterade företagen i större 
utsträckning avstår från att tillkännage en uppfattning i frågan.  Sammanfattningsvis har 
hypotesen i sin starka formulering falsifierats på typologins undertypnivå 2. Stödet för 
falsifieringen är starkt.  
 

• Sammanställning av empirin – undertypnivå 4 
Individuell och kollektiv rationalitet 
Undertyper (2): 
A4 Miljöredovisningen ger uttryck för medvetenhet om  
miljökonflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet   
(paradoxen fångarnas dilemma)    Antal     0 
       
B4 Miljöredovisningen ger inte uttryck för medvetenhet 
om miljökonflikten mellan individuell och kollektiv rationalitet  
(paradoxen fångarnas dilemma)       Antal   12 

          Summa     12 företag/org.   
 
Forskningsfråga 3 
Avviker svaret på forskningsfråga 3: 

Ger miljöredovisningen uttryck för medvetenhet om konflikten mellan individuell 
och kollektiv rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma)? 

från vad som framkommit beträffande de börsnoterade företagen. 
 
Huvudhypotesen testas, beträffande forskningsfråga 3, genom att jämföra fördelningen i 
typologin för miljöredovisningar hos ovanstående kontrollgrupp med fördelningen i samma 
typologi på undertypnivå 4 med de börsnoterade företagen. Den fråga som ställts till empirin är 
således om samma frekvens av medvetenhet som framträder hos stora börsnoterade företag även 
finns i kontrollgruppens miljöredovisningar. Hypotesen, som därvid formuleras, är att det inte 
förekommer några signifikanta avvikelser då det gäller relationen mellan marknadsmässiga krav 
på företagets lönsamhet och samhällets krav på företagets miljöansvar i förhållande till de 
börsnoterade företagen.  
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Utfall för hypotestest miljöredovisningar för övriga kategorier av företag/organisationer 
   Börsnoterade företag  Kontrollgrupp 
      %     %  
A Uttryck för medvetenhet       0          0 
B Ej uttryck för medvetenhet 100  100 
Genom hypotestestet har hypotesen bekräftats. 
 
 
Sammanfattning av hypotestesten 
Jämförelsen har visat att kontrollgruppen uppvisar signifikanta avvikelser från de börsnoterade 
företagen då det gäller rapporterat miljöetiskt förhållningssätt.  
Jämförelsen har visat att kontrollgruppen uppvisar vissa avvikelser från de börsnoterade 
företagen då det gäller relationen mellan marknadsmässiga krav på företagets lönsamhet och 
samhällets krav på företagets miljöansvar.  
Jämförelsen har visat att kontrollgruppen inte uppvisar signifikanta avvikelser från de 
börsnoterade företagen då det gäller medvetenhet om konflikten mellan individuell och kollektiv 
rationalitet (paradoxen fångarnas dilemma) i förhållande till de börsnoterade företagen. 
 
Huvudhypotesen har falsifierats beträffande i de två förstnämnda avseendena och bekräftats 
beträffande paradoxen fångarnas dilennma. I sin helhet är huvudhypotesen därmed falsifierad. 
 
 
 
5.7 Förekomst av ordet ”intressent” i urvalets årsredovisningar, branschfördelat 
Donaldson och Preston (1995) tilldelar the stakeholder, intressenten, intrinsic value, egenvärde. 
The stakeholder är som framgått av kapitel 3 och 4 något av en huvudperson i den 
organisationsteoretiska och företagsetiska diskussionen. I syfte att få en bild av om och i så fall 
på vilket sätt svenska företag ger uttryck för sin uppfattning om intressenten som företeelse har 
jag studerat användningen av ordet. Vidare har jag uppmärksammat i vilken mån miljön benämns 
intressent. Detta har åstadkommits genom att det empiriska materialet även granskats ur ett 
”intressentperspektiv” i den meningen att förekomsten av ordet intressent i årsredovisningarna 
noterats och systematiserats. Vid en genomgång av urvalets 110 årsredovisningar har det visat 
sig att i hälften av årsredovisningarna (54 st) förekommer ordet ”intressent” eller 
sammansättningar där ”intressent” ingår.  



Christer Westermark  
 

108

 
 
Figur 23. Förekomst av ordet ”intressent” i urvalets årsredovisningar, fördelat per bransch. 
  
1. Råvaror (11 ) 
Bergs Timber 
Boliden 
Holmen 
Höganäs 
Lundin Petroleum   
PAResources  
Rottneros  
Rörvik Timher SCA 
SSAB 
Tricoron 
 
2. Industri (13)  
Assa Abloy 
Atlas Copco  
B&B TOOLS  
Bong Ljungdahl  
Broström 
Elanders 
Gunnebo 
JM 
SAS 
Strålfors 
SWECO 

Volvo 
Trelleborg 
 
3. Konsumentvaror (8)  
Autoliv 
Borås Wäifveri  
Cloetta Fazer 
DORO  
Electrolux 
Fenix Outdoor 
Hakon Invest 
Sardus 
 
4. Hälsovård (5)  
AstraZcneca  
Elekta 
Gambro 
Medivir 
Midelfart Sonesson 
 
5. Finans (5)  
Castellum 
Din Bostad Sverige  

Diös Fastigheter  
Fabege 
Heba Fastighet 
 
6. IT (2) 
Acando  
KnowIT 
 
7. Telekommunikation (4) 
Ericsson 
PartnerTech 
Swilchore 
TeliaSonera 
 

8. Media och underhållning (1) 
Modern Times Group 
 
9. Tjänster (5)  
Eniro 
Intrum Justitia  
Proftice  
Renova  
SkiStar  
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Typologi för ”intressent” 
Ordet intressent i årsredovisningarna är rikligt förekommande i samtliga branscher men med 
betydande variationer omfattning och innebörd. För att systematisera förekomsten av intressent, 
mot bakgrund av den centrala roll som stakeholder har hos Donaldson och Preston (1995) har en 
typlogi över förekomsten konstruerats enligt nedan.   
 

1.Vag 
Ordet intressent förekommer enbart vid ett eller ett par tillfällen. Förklaring eller förtydligande 
av vilken innebörd man ger intressent förekommer inte. Intressent används ungefärligen 
synonymt med ”våra informationsmottagare”. 
2. Låg 
Viss förklaring eller förtydligande av ordet intressent förekommer eller exempel ges på minst 
en intressent eller intressentgrupp/intressentkategori 
3. Medel 
Texten utvecklar närmare vad företaget avser med intressent eller intressentgrupp eller 
intressentkategori och nämner även relationer till intressenter. 
4. Konkret 
Som medel, men texten vidareutvecklar och beskriver företagets uppfattning om relationen till 
olika kategorier av intressenter 
5. Utförlig 
Som konkret, men inkluderande någon form av illustration som förtydligar företagets egen 
begreppsapparat, dvs företagets intressentmodell.  
 

Typologisk sammanställning av empirin 
Nedanstående sammanställning visar förekomsten av de olika innebörder av och förhållningssätt 
som framkommer i empirin. 
 
1. Råvaror (11 )  
Bergs Timber V 
Boliden M 
Holmen L 
Höganäs K 
Lundin Petroleum K   
PAResources M 
Rottneros L 
Rörvik Timber V  
SCA V 
SSAB M 
Tricoron V 
  
2. Industri (13) 
Assa Abloy M 
Atlas Copco U 
B&B TOOLS U 
Bong Ljungdahl L  
Broström L 
Elanders V 
Gunnebo V 
JM V 
SAS U 
Strålfors V 

SWECO V 
Volvo K 
Trelleborg L 
 
3. Konsumentvaror (8) 
Autoliv L 
Borås Wäifveri V  
Cloetta Fazer L 
DORO V 
Electrolux U 
Fenix Outdoor V 
Hakon Invest V 
Sardus V 
 
4. Hälsovård (5) 
AstraZcneca K  
Elekta L 
Gambro M 
Medivir L 
Midelfart Sonesson V 
 
5. Finans (5) 
Castellum M 
Din Bostad Sverige L  

Diös Fastigheter V  
Fabege V 
Heba Fastighet V 
 
6. IT (2)  
Acando M 
KnowIT V 
 
7. Telekommunikation (4) 
Ericsson K 
PartnerTech M 
Swilchore V 
TeliaSonera M 
 
8. Media och underhållning (1 ) 
Modern Times Group U 
 
9. Tjänster (5) 
Eniro V 
Intrum Justitia L  
Proftice V 
Renova L 
SkiStar M

 
Figur 24. Typologi för ”intressent”, empiri. 
Beteckningar: V= vag, L=låg, M=medel, K=konkret och U=utförlig  (enligt ovanstående beskrivning)  
 
Några exempel som illustrerar typologin   
1. VAG 
Varumärken innebär inte bara en intrångsrisk utan deras värde är också avhängigt av relationer till 
bolagets intressenter och omständigheter som bolaget inte alltid rår över. 
(Eniro s. 28) 
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Finansierings- och rapporteringsprocess är namnet för olika stödjande processer som skapar finansiella 
resurser och rapportering till olika intressenter. 
(DORO s. 21) 
 
Hur Elanders definierar kvalitet framgår av den kvalitetspolicy som antogs under 2005. Här står 
inledningsvis att, ”våra kunder och andra intressenter ska uppleva att Elanders är den bästa och mest 
kompetenta partnern inom infomedia som alltid tillgodoser eller överträffar uttalade och underförstådda 
behov och förväntningar”. 
(Elanders s. 42)  
 
Gunnebos styrelse och ledning strävar efter att företaget ska leva upp till de krav som Stockholmsbörsen, 
aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. 
(Gunnebo s. 68) 
 
Ledningen är genom vd ansvarig för företagets kontakter med kapitalmarknad, media och andra 
intressentgrupper. 
(Prooffice s. 24) 
 
2. LÅG 
Holmens information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen, boksluts- och 
delårsrapporterna, tidskriften Holmen Business Report, pressmeddelanden och bolagets hemsida 
(www.holmen.com). 
(Holmen s. 71) 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett relativt nytt begrepp som betecknar det ansvar ett företag tar 
för samhället, sina anställda, leverantörer och andra intressenter. 
(Autoliv s. 18) 
 
Vår ambition är att ständigt överträffa de krav som konsumenter, kunder och andra intressenter ställer på 
produktionssäkerhet, kvalitet och miljöarbete. 
(Cloetta Fazer s. 104) 
 
Bolagsstyrning inom Intrum Justitia omfattar strukturerna och processerna för verksamhetens styrning, 
ledning och kontroll, och syftar till att skapa värde för bolagets ägare och andra intressenter. 
(Intrum Justitia s. 64) 
 
Vid sidan av en intensifierad marknadskommunikation är en väl fungerande intern kommunikation och en 
tydlig extern kommunikation med media och andra intressenter i samhället (PR) nödvändigt för att klara 
bolagets mål. 
(Renova s. 28) 
 
Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en 
lönsam tillväxt.  
(Trelleborg s. 7) 
 
3. MEDEL 
Bolidens vision är att bli en metallpartner i världsklass. Med det menar vi att vi ska vara bland de bästa 
inom områden som är viktiga för våra kunder och övriga intressenter. Det innebär bland annat att vi ska ha 
ett etiskt och ansvarsfullt beteende gentemot miljö, människor och samhälle. 
(Boliden s. 36) 
 
Genom att bygga och vårda goda relationer, internt såväl som med avtalsparter, myndigheter och andra 
externa intressenter, vill vi medverka till stabilitet och utveckling i god samhällsanda. 
(Parnertech s. 27)  
 
Gambros uppförandekod är en checklista som gör det lättare att införliva ett sunt tänkande i den dagliga 
driften av verksamheten. … Den behandlar också hur relationerna med medarbetare, affärspartners och 
andra intressenter ska skötas. 
(Gambro s. 36) 

http://www.holmen.com/
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Företagets mission (uppdrag) är att skapa värden och fördelar för PA Resources ägare, medarbetare, 
värdnationer och andra intressenter, genom att köpa, utveckla och utvinna olje- och gasreserver. 
(PA Resources s. 10) 
 
Övergripande mål. Genom att skapa värde för SkiStars gäster, medarbetare och övriga intressenter ska 
värdet på aktieägarnas investerade kapital öka. 
(SkiStar s. 16) 
 
Representanter för koncernen deltar ofta i möten med olika intressenter för diskussion om frågor rörande 
yttre miljö. Exempel på sådana intressenter är departement och myndigheter, EU-kommissionen, 
miljöorganisationer, miljöjournalister, företrädare för politiska partier mm. 
(SSAB s. 15) 
 
4. KONKRET 
En av de viktigaste utgångspunkterna för Höganäs verksamhet är att koncernen ska agera som en god 
samhällsmedborgare på alla områden, oavsett om det gäller miljö, personalpolitik, juridik eller ekonomi. 
Höganäs bygger och vårdar därför goda relationer med kunder, leverantörer, myndigheter och alla andra 
externa intressenter. 
(Höganäs s. 28) 
 
Som ett ansvarstagande bolag strävar Lundin Petroleum efter goda relationer med samtliga intressenter i 
alla verksamhetsfaser, från det att en tillgång förvärvas tills den överges. 
(Lundin Petroleum s. 22) 
 
5. UTFÖRLIG 
En kommentar angående bildkvalitet. Tyvärr är skärpan på några av nedanstående illustrationer, 
som laddats ned från respektive företags hemsida på Internet, inte fullgod. 
   

 
 
Figur 25. Källa: BochB Tools, årsredovisning 2005 s. 12 
 
Gruppens anseende är en värdefull tillgång som kan påverkas dels av Gruppens verksamhet eller 
agerande, dels av externa intressenters agerande. Atlas Copco-gruppen strävar efter att undvika handlingar 
som skulle kunna riskera Gruppens rykte. För att minimera risken att Gruppens anseende påverkas av 
andra intressenters agerande strävar Atlas Copco efter att vara en god samhällsmedborgare. Gruppen är 
positivt inställd till konstruktiva dialoger med intressenter. 
(Atlas Copco s. 104) 
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Figur 26. Källa: Atlas Copco, årsredovisning 2005, s. 105. 
 
 
I det här sammanhanget har MTG ett ansvar gentemot alla sina intressenter – kunder, ägare, lagstiftare, 
leverantörer, det bredare affärslivet, samhället i stort och var och en av MTGs anställda.  
(Modern Times Group s. 34) 
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Figur 27. Källa: Modern Times Group, årsredovisning 2005 s. 35 
 
 
 
Intressenternas förhållande till, och uppfattning om, SAS koncernens verksamhet bestäms först och främst 
av de beslut som koncernledningen fattar. Därför har SAS koncernen utvecklat ledningsverktyget SRM – 
som ska underlätta att systematiskt bedöma hur olika intressenter kan komma att reagera på ett givet 
beslut. SRM, som baseras på djupintervjuer, är ett verktyg för att löpande förbättra och upprätthålla 
relationerna till viktiga intressenter genom målinriktade åtgärder. Verktyget är tänkt att användas av 
samtliga ledare inom koncernen då dessa ska arbeta med ett tydligt intressent och omvärldsfokus som ett 
led i att stärka verksamhetens lönsamhet. 
(SAS s. 102) 
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Figur 28. Källa: SAS, årsredovisning 2005, s. 102 
 
 
Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att all verksamhet långsiktigt 
ska skapa värde för aktieägare och andra intressenter. 
 
 

 
 
Figur 29. Källa: Electrolux, årsredovisning 2005, s. 102. 
 
 
Sammanfattning 
Det kan noteras att det huvudsakligen är bland företag typbetecknade utförlig, som ett 
förhållningssätt till intressenterna kommer till närmare uttryck. Dessa företag anför: 
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BochB Tools anger i sin intressentmodell: ”Ta del i ansvaret för att förbättra miljön i syfte att 
uppnå en varaktig och hållbar utveckling.” 
 
Atlas Copco anger i en av de fem sektorerna, ”samhälle och miljö”, i sin intressentmodell: ”Bedriva 
verksamheten så att miljön bevaras för kommande generationer.” 
 
Modern Times Group anger i sin intressentmodell att man vill ”berika samhällen genom att vara 
vaksamma, mottagliga och alerta.” 
 
SAS visar i sin intressentmodell att under rubriken Viktigaste intressentgrupper kommer 
internationella organisationer på 14:e och sista plats. Under rubriken Former för 
samtal/engagemang anges: ”Hållbarhetsfrågor är centrala för flera av de internationella 
organisationer där SAS är aktiv medlem.” 
 
Electrolux anger i sin intressentmodell: ”Vara en god samhällsmedborgare” i förhållande till 
intressenten ”Myndigheter och lokala samhället”. 

 
Trots texternas omfattning förmedlar de tämligen vag information om företagens etiska 
förhållningssätt till intressenterna. Det är enbart företaget Atlas Copco som eventuellt kan sägas 
ge uttryck för att tilldela miljön ett egenvärde och i så måtto kan sägas förmedla ett etiskt 
förhållningssätt kopplat till begreppet hållbar utveckling. Källan till företagets etik och 
engagemang förklaras i årsredovisningen (sid. 104): ”För att minimera risken att Gruppens 
anseende påverkas av andra intressenters agerande strävar Atlas Copco efter att vara en god 
samhällsmedborgare.”  
 
 
5.8  Några kommentarer  
En övergripande iakttagelse vad gäller empirin gäller frånvaron av övergripande förhållningssätt 
till miljön i någon av de etablerade termerna antrpocentrism, biocentrism och ekocentrism. Det 
vanligaste förhållningssättet är ”minskad miljöpåverkan”, vilket kan tolkas som att företagen 
anser att deras miljöpåverkan – generellt sett – är negativ och därför bör minskas utan att man för 
den skull redovisar ett övergripande förhållningssätt. Därefter kommer förhållningssättet ”hållbar 
utvecking”. 
 
Den stora förekomsten på huvudtypnivå av ”ej uttalat förhållningssätt” till miljön det mest 
förvånande eftersom det rör sig om i det avsnitt i årsredovisningen som handlar just om miljön. 
Kopplat till den stora förekomsten på undertypnivå 1 med förhållningssättet ”ej uttalad 
målsättning” med företagets miljöarbete framstår det sistnämnda som måhända inte helt 
övertygande rationellt eller meningsfullt.  
 
Då det gäller termen intressent visar studien att denna term, trots att intressentmodellen 
diskuterats i Sverige sedan mitten av 1960-talet, inte nyttjats av mer än ungefär hälften av de 
företag som ingår i studien. Hos de företag som skriver om intressenter eller intressentgrupper ger 
60% termen en vag eller oprecis mening. Endast handfull företag ger en mer utförlig beskrivning 
av vilken innebörd man ger termen intressent, i några fall kompletterat med en skiss eller 
liknande, som illustrerar företagets egen specifika intressentmodell. Dessa individuella 
intressentmodeller saknar dock en normativ etisk eller annan form av kärna. De har således föga 
likhet med stakeholderteorin enligt Donaldson och Preston (1995).  
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6. Analys 
Perspektivet att betrakta miljöredovisningar ändrar sig med graden av social aggregering från 
vilken man definierar fenomenets gränser och dimensioner. Detta kapitel handlar om att förhålla 
sig analytiskt till miljöbudskapet i de granskade miljöredovisningarna ur studiens perspektiv, den 
normativa kärnan i stakeholder theory. Företagens roll, skyldigheter och frivilliga åtaganden i 
samhället är kopplat till vilken föreställning, politisk, ekonomisk eller etisk, man har om 
företagens uppgift och funktion och om man vill tydliggöra den. Än mer jordnära är hur man 
värderar vinst, tillväxt och konkurrenskraft, vilket handlar om en politisk kursriktning. Om de 
sistnämnda faktorerna prioriteras torde frågan om genomlysning av företagens miljöetiska 
värderingar tonas ned och det drabbar även intresset för den normativa kantianska kärnan i 
stakeholderteorin.  
 
Inledningsvis i detta avsnitt nämns något om ordet miljö och om vårt förhållningssätt till miljön. 
Vidare skall jag diskutera typbestämning, felkällor och tolkningsfrågor, typologins 
ändamålsenlighet och hjälphypotesernas testbarhet. Därefter behandlar jag frekvensen av olika 
miljöetiska förhållningssätt som de framkommit i typologin. Kapitlets senare del diskuterar 
förekomst och innebörd i termen intressent, som kommit till uttryck i ungefär hälften av urvalets 
årsredovisningar. Vidare avser jag behandla några olika synsätt på stakeholderteorins normativa 
kärna samt rationalitetshypotesen som en del av denna kärna.     
 
6.1 Ordet ”miljö” 
Miljö är ett mångtydigt ord, som dessutom har bytt betydelse. Miljö betyder egentligen "mitt" 
och kommer av latinets medius locus, "i mitten befintligt ställe". Men i vårt nutida vardagsspråk 
betyder miljö numera "omgivning", det som omger oss. Med miljö menar vi den del av naturen, 
där människor vistas och som påverkas av mänsklig aktivitet, men natur och miljö tenderar att 
sammanfalla. En uppfattning om skillnaden mellan orden är att miljö är av människan påverkad 
eller bearbetad natur och att i miljön finns det som är eller varit natur. Miljön omfattar dessutom 
både en del natur och en del kultur så man kan säga att miljön överlappar delar av både natur och 
kultur utan att sammanfalla med någondera. Det finns natur, där inga människor vistas, som 
därför inte är miljö. Det finns kultur som inte är miljö, men – enligt ett synsätt som framförts av 
Lundgren och Sundqvist (2003) – det mesta av såväl natur som kultur tillhör kategorin miljö.  
 
Hultman (2003, s. 19) beskriver hur ”förhållandet mellan natur och samhälle förändrats under det 
moderna projektet: från råvaruleverantör till moraliskt och ekologiskt imperativ, från totalitet till 
reservat, från materialitet till symbolik.” Vad Hultman här skriver om natur torde även gälla 
förhållandet mellan miljö och samhälle eftersom Hultman (ibid, s. 21) anser att ”begreppen natur 
och miljö går in i varandra och de används ofta i ekologistisk retorik som utbytbara med varandra 
på ett oproblematiserat sätt.” I den ekologiska hållbarhetsdiskursen används naturen också som 
en symbol, som ”får signalera en längtan bakåt/framåt mot ett annat samhälle: en tidsålder då 
naturen får vara mycket mer i fred än idag. Naturen blir ett imperativ med en rakt igenom 
vetenskaplig legitimitet som ibland kläs i moraliska termer.”  
 
Bergström (1994, s. 13) ställer i inledningen till ett definitionsavsnitt några frågor - utan att ge 
något eget svar - ´när blev naturen miljö´ och ´har naturen alltid dessförinnan varit natur´ och ´var 
finns naturen nu´? Vidare frågar Bergström (ibid, s.19) i anslutning till en bild (ett svartvitt 
fotgrafi, 10 x 7 cm), som visar en i en passage inkommande liten passagerarbåt till en mindre 
brygga i en omgivning, som förefaller utgöra skärgård. Bildtexten lyder: ”Skärgårdsmiljö, ja. 
Men skärgårsnatur?” Frågans innebörd utvecklas inte och något svar ges inte. Bergström nämner 
(s. 13) att ”skillnaden mellan natur och miljö kan man också närma sig systemteoretiskt” och 
hänvisar till sju författare och avslutar med formuleringen: ”När miljön betraktas på detta sätt 
finns det ingen orsak att principiellt skilja naturmiljö från annan miljö.” I sin begreppsanalys 
nyttjar Bergström fem termer: natur, naturmiljö, miljö, kultur och bestånd. Han skiljer (ibid s. 76) 
naturen från kulturen; ”naturen är ett bestånd som inte är präglat av männinskan. Detta bestånd är 
skilt från kulturen som här utgörs av alla artefakter, dvs spår av människor och deras 
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verksamhet.” Bergström nämner (ibid, s. 59) ”konsekvenserna av att natur i männinskans 
medvetande blivit miljö” och att inriktningen på miljö (snarare än natur) ”gör naturen till ett 
samhällsvetenskapligt studieobjekt.” Bergström avstår från att redovisa ytterligare 
definitionsmässigt klargörande av sin nyttjade terminologi.   
    
Hultman (2003, s. 21) anser att ”naturen har tappat sin lyster” och att det uppstår ”en vag känsla 
av att naturen håller på att försvinna”, vilket medför att ”begreppen natur och miljö går in i 
varandra.”  Hultman skriver: 

 
Parallellt har naturen blivit ett marknadsföringsargument. Naturen används i kommersiella 
sammanhang för att ge auktoritet och legitimitet åt olika konsumtionsbeteenden. Naturen kan 
då bli en fetisch vars rumsliga anknytning antingen hamnar i skuggan av det visuella och det 
spektakulära eller poängteras det rumsliga kraftigt för att utnyttja naturen som en markör för 
föreställningar om det lokala. Naturen blir en symbol för renhet, trygghet och autenticitet. 
Detta innebär att naturen får en ny roll i vardagslivet. Naturen presenteras och tolkas åt oss, 
precis som Nils Holgersson presenterade och tolkade Sverige. Skillnaden är att det är hela 
naturen och inte bara nationen som vi möter; naturen får inte bara en fysisk utan också en 
imaginär geografi. Genom konsumtion plockas naturen in i vardagslivet och blir en kulturell 
kategori som ger mening åt alla möjliga aktiviteter och fenomen. (s. 21) 

 
Hultman diskuterar vad han betecknar ”naturens kommersialisering” och hans iakttagelser kunde 
med samma giltighet ha betecknats ”miljöns kommersialisering”: 
 

Naturens kommersialisering är en aspekt av ekologisk modernisering, en samhällsprocess där 
en mängd olika aktörer använder natur, ekologi och hållbar utveckling som nyckelbegrepp för 
att definiera och legitimera sina sinsemellan högst varierande planer, visioner och mål. Den 
ekologiska moderniseringen har många konsekvenser för hur förhållandet mellan natur och 
samhälle formas och formuleras, och en av dem är att naturens betydelse ökar; frågan är hur. 
Dualismen mellan natur och samhälle luckras upp, och det blir plötsligt svårare att betrakta 
naturen som en passiv och lidande mottagare av samhällets restprodukter. I och med att 
naturen synliggörs framstår den allt mer som en viktig och fundamental del av social och kul-
turell utveckling. Naturen griper in i vardagslivet och blir nästan i sig själv en aktör. 
Ekologisk modernisering blir i samspel med naturens kommersialisering ett alternativt 
förhållningssätt för att hantera miljöproblematiken. När det konstrueras nya berättelser och 
myter kring natur och miljö, skapas också förutsättningar för att göra miljöarbete lustfyllt. (s. 
24)  

 
Mitt intryck av urvalets miljöredovisningar är att några innehåller formuleringar som är exempel 
på den kommersialisering av miljön – utan etiska fundament eller reflektion – som Hultman 
beskriver och som kan komma till uttryck på följande sätt:    
 

Naturen och den rena miljön är viktiga förutsättningar för efterfrågan på bolagets produkter. 
Detta gör att bolag inom koncernen också starkt beaktar miljöfrågor i sina beslut. Vi utvecklar, 
tillverkar och säljer produkter som ger våra kunder möjlighet att vistas i naturen på ett 
angenämt sätt. (Fenix Outdoor, årsredovisning 2005, s. 9) 

 
Den största delen av miljöpåverkan från en bil uppkommer genom utsläpp vid användning. 
Bilia kan bidra till minskade utsläpp genom att utföra bra, miljöinriktad service av motorer och 
avgassystem. (Bilia, årsredovisning 2005, s. 19) 

 
Produkter, främst inom heminredning, som ger en interaktiv miljö för föräldrar och barn. 
(Brio, årsredovisning 2006, s. 14) 

 
Idag finns det 235 Gant Stores världen över som erbjuder en köpupplevelse i en miljö som 
Gant utvecklat. (Gant, årsredovisning 2005, s. 7) 

 
När många av de större handelsföretagens koncept bygger på pris som främsta 
konkurrensfaktor på bekostnad av andra värden som design, kvalitet, läge och servicegrad, 
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skapas utrymme för aktörer som sätter ett mer exklusivt sortiment och/eller en positiv köpmiljö 
i främsta rummet. (Haakon Invest, årsredovisning 2005, s. 14) 

 
Citaten visar hur företag med miljö kan avse såväl naturen (1), natur och kultur (2), livet i 
hemmet (3), en upplevelse i affärslokalen där affärstransaktionen äger rum (4) och affärslokalen 
som sådan (5). Citaten ger uttryck för att respektive företag på olika sätt har förbättrat antingen 
miljön eller kundens upplevelse av miljön. Dessutom visar citaten hur vi genom språket har 
infogat miljön som en del av vårt vardagsliv; miljön är en del av varje fysisk aktivitet som vi 
ägnar oss åt. Miljön framträder ömsom som natur, ömsom som kultur och ömsom som något 
socialt.    
 
6.2 Att typbestämma  
Det kan trots målsättningen att nedbringa de icke typningsbara fallen till ett minimum konstateras 
att följande typer/undertyper – således typfall utan kommunicerat innehåll – visat sig vara 
representerade i icke obetydlig omfattning hos de börsnoterade företagen: 
G    ej uttalat förhållningssätt till miljön    30% 
 
I1   ej uttalad målsättning med miljöarbetet   19% 
 
E2  ej uttalad uppfattning av relationen mellan  
miljöansvar och lönsamhetskrav   71%  
 
B4  inget uttryck för medvetenheten om miljökonflikten  
mellan individuell och kollektiv rationalitet   100% 
 
Vad framkom vid en jämförelse med kontrollgruppen?  
Kontrollgruppen saknade företrädare för typ G. Förekomsten av undertyp E2 var av ungefär 
samma storleksordning och förekomsten av undertyp B4 var 100%. Den största skillnaden var att 
kontrollgruppens samtliga organisationer/företag gav ett så tydligt uttryck för sitt förhållningssätt 
till miljön att det kunde typbestämmas.    
 
6.3 Eventuella felkällor och tolkningsfrågor 
Som nämnts i kapitel 1 har jag vid tillämpning av den hypotetisk deduktiva metoden tagit fasta på 
Karl Poppers vetenskapsteoretiska ideal, nämligen falsifierbahhetskriteriet Några filosofer, såsom 
Wittgenstein och Kant har fått sin filosofi indelad i perioder. Det gäller även Popper, som i en 
tidig period ansåg att falsifiering handlade om en relation mellan teori och observationer, medan 
den senare Popper såg falsifiering som en relation mellan åtminstone två teorier och 
observationer. Frågan är knuten till den logiska situationen vid hypotestesten och beskrivs av 
Chalmers (1999, s. 89) på följande sätt:  
 

Om sanningen i ett visst observationspåstående, O, är given, så kan falskheten hos en 
teori/hypotes T, som logiskt implicerar att O inte är fallet, deduceras. Men det kan hävdas att 
de observationspåståenden som utgör vetenskapens grund är teoriberoende och felbara. 
Följaktligen får en kollision mellan T och O inte konsekvensen att T är falsk. Allt som logiskt 
följer ur det faktum att T implicerar en förutsägelse som är oförenlig med O är att antingen T 
eller O är falsk(t), men logiken kan inte ensam säga oss vilket. När observationer och 
experiment ger belägg som strider mot förutsägelser från en lag eller teori, så kan det vara 
beläggen som är felaktiga och inte lagen eller teorin. Ingenting i situationens logik kräver att 
det alltid är lagen eller teorin som bör förkastas när den kolliderar med observationer eller 
experiment. Ett felbart observationspåstående kan förkastas, medan den felbara teori som den 
kolliderar med behålls.  

 
Styrkan i falsifikationismen är att den betonar den kritiska komponenten i vetenskapen. Teorier 
skall utsättas för hänsynslös kritik så att de bristfälliga kan gallras bort och ersattas av mer 
adekvata. Popper erkänner, ställd inför problem kring hur definitivt teorier kan falsifieras, att det 
ofta är nödvändigt att behålla teorier trots skenbara falsifieringar. Emellertid har i denna studie 
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hänsyn även tagits till den senare Popper genom att hypotestesterna strängt taget inneburit att 
stakeholderteorin ställts mot shareholderteorin. 
 
Enligt en solid vetenskaplig tradition är det reproducerbara, det som kan behärskas, det som kan 
bli föremål för kunskap och kunskapen bekräftas genom ett sanningsbegrepp som benämns inter-
subjektivitet. Därmed förstås att en utsago om ett objekt är intersubjektivt i den mån andra tongi-
vande personer med samma sociala bakgrund, utbildning etc, som ur sin position utforskar objek-
tet, kommer fram till samma utsago. Denna entydighet utgår normalt från ett fastställt centralper-
spektiv, från vilket varje observation av ett visst fenomen måste sammanfalla. Fenomenet är be-
handlat inom bl.a. disciplinerna vetenskapsteori och vetenskapshistoria. Intersubjektiviteten är 
dock ingen garanti för sanning och en total relativisering är det inte heller. En rejäl men inte 
överdriven dos skepticism förefaller vara en acceptabel medelväg.  
 
Ett faktiskt problemområde i denna studie är den subjektivitet som är inbyggd i själva undersök-
ningsmetoden såväl vad gäller urval som typologi, medan hypotestestens väsensbestämda och 
opåverkbara logik vilar på orubblig grund. Jag har i denna undersökning som ensam utredare 
gjort ett urval, granskat och typbetecknat den miljöinformation som påträffats i börsbolagens års- 
och miljöredovisningar. Alternativet hade varit att en grupp med flera personer involverats. 
Möjligtvis hade detta resurstillskott ökat tillförlitligheten i de bedömningar som blir oundvikliga i 
varje undersökning. 
 
I en uppsats av detta slag ligger det emellertid i sakens natur att det är en person, som fått fatta 
beslut om typbeteckning av varje förekomst av miljöinformation i urvalets miljöredovisningar. 
Därmed har problem bortfallit med divergerande åsikter och kompromissande till följd av olika 
uppfattningar exempelvis om hur en viss aspekt eller formulering skall tolkas och typbetecknas 
samt hur hypoteserna skall formuleras och prövas. Till saken hör också att intersubjektivitet i 
tolkningssammanhang ofta innebär att konsensus etableras inom en homogen mindre grupp med 
sammanfallande utbildningsbakgrund, synsätt, världsbild etc, vilket inte automatiskt innebär att 
olika möjliga frågeställningar och tolkningsalternativ lyfts fram och ges utrymme. 
 
Nästan i varje studie förekommer ett antal problemområden och tänkbara felkällor som bör 
beaktas i samband med tolkningen av undersökningsresultaten. Ett problem som brukar 
framhållas då det gäller kvantitativa studier av miljöredovisningar är hur omfattningen - mätt i 
exempelvis antalet sidor – publicerad miljöinformation skall uppskattats. Problemen gäller 
eventuell justering för exempelvis motiverade eller omotiverade större fotografier, tabeller, 
figurer och överdimensionerade typsnitt. Ofta görs korrigeringar i syfte att göra de olika 
företagens miljöredovisning mera jämförbar när omfattningen av den faktiskt kommunicerade 
miljöinformationen skall bedömas. Väsentliga delar av miljöredovisningar framstår emellanåt, 
enligt Ljungdahl (1999), som PR-material och belyser endast selektiva, gynnsamma, aspekter av 
företagens miljöarbete och det vållar likaledes klassificeringsproblem. 
 
Till följd av att jag själv har utfört hela arbetet kan givetvis reliabiliteten ifrågasättas, då andra 
personer kanske hade gjort ett annat urval, ställt andra frågor till materialet, formulerat andra 
hypoteser, konstruerat en annan typologi och utformat andra slags hypotestester. Studien gör 
emellertid inte anspråk på annat än att återge, typbestämma och därmed ge en rättvisande bild av 
den miljöetiska information, som de i studien ingående företagen själva lämnat. Denna bild har 
utgjort grunden för att uppnå studiens syfte, dvs. att bedöma huruvida den normativa kärnan i the 
stakeholder theory kommer till uttryck.  
 
 
6.4 Typologins ändamålsenlighet och hjälphypotesernas testbarhet 
Innan frågan om typologins ändamålsenlighet besvaras kan det vara lämpligt att ge en bakgrund 
till urvalet av företag, som typologin applicerats på. Det officiellt registrerade svenska 
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näringslivet består14 av cirka 970.000 företag av olika juridisk form och av olika storlek. Av 
dessa utgör aktiebolagen cirka 310.000. Affärsvärldens branschindelade listor, som publiceras 
varje vecka med aktiekursanalyser, omfattar cirka 350 svenska börsnoterade aktiebolag. Av dessa 
har 110 aktiebolag ingått i urvalet för denna studie. En förutsättning för att kunna ingå i urvalet 
har varit att företaget publicerat en miljöredovisning, separat eller ingående i årsredovisningen. I 
branscherna telekommunikation, media/underhållning och tjänster saknade så många företag 
miljöredovisningar att det inte var möjligt att uppnå en önskvärd representativitet.  
 
Urvalets företag kan sägas utgöra en speciell kategori av börsnoterade företag i flera bemärkelser: 
- företagen har haft ambitionen att skapa en miljöredovisning 
- företagen har haft resurser att förverkliga sin ambition 
- företagen har valt att sprida miljöredovisningarna i stor omfattning i pappersform, på CD-skiva  
eller på Internet som komplement till det obligatoriska utskicket till registrerade aktieägare.   
 
Samtidigt måste den reservationen göras att urvalets företag i praktiken tillämpade miljöetik inte 
kan bedömas på grundval av innehållet i de publicerade miljöredovisningarna. Att fastställa 
företagens tillämpade miljöetik är en empirisk fråga. Vidare bör man inte dra den förhastade 
slutsatsen att de företag, som inte publicerar miljöredovisning, skulle ha ett annorlunda 
förhållningssätt till miljön och/eller i praktiken tillämpar en annan miljöetik eller har ett annat 
förhållningssätt till den normativa kärnan i the stakeholder theory. Hur det förhåller sig med detta 
är också en empirisk fråga.  
 
Ett företag kan ha den uppfattningen att frånvaron av publicerad miljöredovisning ställer 
företagets trovärdighet mindre i tvivel vid en eventuell inträffad miljöskandal. Frånvaron av 
publicerad miljöredovisning kan till och med uppfattas som en slags garanti för att 
trovärdighetskrisen minimeras då miljöskadan är ett faktum. Således kan frånvaron av 
miljöredovisning motiveras på rationella grunder. Det är fullt möjligt att ett företag, som inte 
publicerar någon miljöredovisning kan ha ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till miljön i sin 
dagliga verksamhet än ett företag som publicerar en miljöredovisning. 
  
I avsnitt 2.1 har redovisats de hjälphypoteser och stödjande antaganden, som utgjort underlag för 
de formulerade hypoteserna, som skulle testas i studien. Som en röd tråd genom dessa 
underliggande hypoteser löper föreställningen om företagens rationalitet, varmed avses att företag 
handlar i överensstämmelse med förnuftet, handlar logiskt. Motsatsen icke-rationell eller 
orationell torde normalt inte förknippas med företags agerande, i synnerhet om det handlar om 
större börsnoterade företag. Företagens antagna rationalitet kan i detta sammanhang kortfattat 
sammanfattas: Ett företag som frivilligt investerar resurser för att skapa och publicera en 
miljöredovisning har ett, troligtvis genomtänkt, förhållningssätt till miljön som man vill förmedla 
till läsaren.    
 
Varje experimentell testning av en hypotes förutsätter antagandet av en mängd underliggande 
antaganden; hjälphypoteser eller extrahypoteser. Om den hypotes som testas blir falsifierad kan 
man endast dra slutsatsen att minst en av dessa hjälphypoteser och/eller den testade hypotesen är 
falsk. Man kan inte med säkerhet säga vilken. Om de underliggande hypoteserna är testbara ökar 
möjligheten att söka falsifiera dem. Flertalet av de nyttjade hjälphypoteserna som angivits i 
avsnitt 3.3 är, åtminstone i princip, testbara och därmed falsifierbara. En fortsatt studie kan 
sålunda bestå i att testa var och en av dessa hjälphypoteser för att avgöra deras respektive 
sanningsvärde. I detta kapitels senare del diskuteras bland annat hur hjälphypotesen avseende 
rationalitet kan omtolkas och vilka effekter det få vid utvärderingen av studien.  
 

 
14 Enligt Bolagsverkets statistikuppgifter per 2006-10-31.  
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Det rationella beslutet reducerar variation och reducerar den till handlingens enkelhet och blir i 
den rationella modellen alltså både ett val och en utgångspunkt för handlingen. Det finns tre 
givna moment i antagandet om rationalitet i kopplingen mellan beslut och handling: 

Konsistens, det antas föreligga överensstämmelse mellan beslutsprocess, beslut och 
handling. Handlingen beskrivs i beslutet och beslutsprocessen innehåller argument för 
handlingen.  
Sekvens, det antas att beslutsprocessen föregår beslutet och att beslutet föregår handlingen.  
Kausalitet, det antas att beslutsprocessen och beslutet ger upphov till handlingen, att de 
symboliska och ideologiska aktiviteterna styr de materiella.  

 
Det är svårt att styra handlingar med beslut och det gäller i särskilt hög grad när de beslutande 
respektive handlande aktörerna arbetar i ett företag med geografisk spridd verksamhet och är 
olika personer med olika kulturell bakgrund. De antagna momenten överensstämmer därför inte 
nödvändigtvis med verkligheten, men utgör likväl underliggande antaganden i 
rationalitetshypotesen.  
 
Denna studie fokuserar på vilken miljöetik, som företaget ger uttryck för i miljöredovisningen. 
Mot bakgrund av att huvudtyperna antropocentrism, biocentrism och ekocentrism inte finns 
representerade i urvalet av börsnoterade företag och inte heller i kontrollgruppen kan typologins 
lämplighet ifrågasättas. Borde dessa tre huvudtyper ha ersatts av andra, mer förekommande, typer 
av förhållningssätt? Typologins konstruktion har diskuterats i avsnitt 2.8. Det föreföll, vilket 
framgår av avsnitt 2.2, självklart och okontroversiellt att huvudtyperna måste inkludera de tre 
mest distinkta förhållningssätten till miljön. Detta eftersom studiens syfte fokuserar på huruvida 
stakeholderteorins normativa kärna kommer till uttryck genom att miljön tilldelades ett 
egenvärde.  
 
I efterhand kan konstateras att ett exkluderande av huvudtyperna antropocentrism, biocentrism 
och ekocentrism hade medfört att studien inte på samma sätt tydliggjort den totala frånvaron av 
något etablerat miljöetiskt förhållningssätt i de granskade 110 miljöredovisningarna. Frånvaron 
ger inget stöd för stakeholder theory (originalteorin) utan snarare stöd för den variant av 
stakeholderteori, som av Egels-Zandén (2006) betecknas the alternative instrumental stakeholder 
theory, vilken framstår som ”etikfri” i så motto att den saknar etisk kärna.  
 
Ett tänkbart alternativ hade varit att i enlighet med Fritzsche (2000) söka fastställa det rådande 
etiska klimatet i företaget, som det kom till uttryck i miljöredovisningen. Fritzsche (ibid, s. 125) 
diskuterar tre “different ethical climates: self-interest, caring and principled. These three criteria 
are closely aligned with three major classes of ethical theory: egoism, utilitarianism and 
deontology.”  Fritzsche (ibid s. 128) ställer upp två hypoteser i anslutning till Donaldson och 
Preston (1995), som är  kopplade till det etiska klimatet och beslutsfattandet i företaget. 

 
H1: There is a direct relationship between the proportion of relevant stakeholders considered 
in an ethical climate and the likelihood that decisions made in that climate are ethical. 
H2: There is a direct relationship between the level of moral development represented in an 
ethical climate and the likelihood that decisions made in that climate are ethical. 

 
Enligt Fritzsche (ibid s. 138) fanns inget signifikant stöd för hypotes 1, den hypotes som är 
relevant vid fokusering på stakeholders.  
 
En mer utförlig typologi hade kunnat inkludera några ytterligare miljöetiska teorier enligt 
nedanstående sammanställning, men hade ändå inte tillfört något väsentligt då det gäller studiens 
syfte: att argumentera för och visa att en version av the stakeholder theory, som tar sin grund i en 
formell rationalitet eller instrumentell rationalitet, har kommit att dominera över originalet som 
utgår från en expressiv rationalitet.  
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Nedanstående förteckning (figur 30) sammanfattar schematiskt sambandet mellan vad som anses 
ha egenvärde, dvs. intrinsic value enligt thesis 3 hos Donaldson och Preston (1995, s. 66), och 
fem välkända miljöetiska teorier. De två förstnämnda teorierna avspeglar två tolkningar av 
”hållbar utvecking” och ingår därmed indirekt i studiens typologi.          
 
Vad har egenvärde Egenvärdekriterium Miljöetisk teori 

 
Nu levande människor Tillhör nu levande homo 

sapiens  
Intragenerationell 
antropocentrism 

Nu levande och kommande 
generationer människor 

Reell och potentiell homo 
sapiens 

Intergenerationell 
antropoentrism 

Människor samt vissa 
djurarter eller djurindivider 

Förmåga att uppleva smärta 
Förmåga att uppleva ett eget 
jag  

Sentientism 
Djurrättsetik 

Alla levande individer: 
växter, djur och människor 

En levande individ som 
strävar efter att förverkliga 
det projekt som detta liv 
innebär   

Biocentrism 

Människan och samtliga 
ekosystem 

Bärare av och vidmakthållare 
av biologiska livsprocesser 

Ekocentrism 

  
Figur 30. Egenvärde och egenvärdekriterium. Etiska grunder för Donaldson och Prestons (1995) term 
intrinsic value.  
 
Beroende på hur extensivt man tolkar omfånget av termen stakeholder inkluderas allt fler 
kategorier i den vänstra kolumnen och tilldelas därmed egenvärde eller intrinsic value. Det ligger 
i sakens natur att det även förekommer kategorier de i figuren nämnda som alltmer snävar av de 
kategorier av människor som anses ha egenvärde, intrinsic value, och därmed utgör stakeholder. 
Överst i en sådan utvidgad förteckning torde, åtminstone enligt en vanlig uppfattning, återfinnas 
kategorin owner eller shareholder. Freeman har dock valt att i stället använda beteckningen 
financiers och skriver:  
 

In private correspondence, David Schrader has recently argued correctly that "owners" is a 
misnomer, and that its use subtly cuts against the stakeholder idea. I have adopted "financiers" 
to call to mind Theodore Dreiser's novel as well as recent events on Wall Street. (Freeman, 
1994, s. 420) 

 
Min studie har inte påvisat förekomsten av artikulerat insintric value i de studerade dokumenten 
avseende någon av de fem kategorier som figur 30 omfattar, vilket innebär att det inte har kunnat 
påvisas stöd för den normativa empiriska kärnan, såsom den formulerats av Donaldson och 
Prestons (1995)       
 
 
6.5 Tolkning av fördelningen inom typologin 
6.5.1 Övergripande förhållningssätt till miljön och målsättningen med miljöarbetet 
En sammanställning av typologin har presenterats i kapitel 5. Det framgår att inget företag – med 
undantag av Fenix Outdoor15 - gav uttryck för någon av de i miljösammanhang och miljöetiska 
                                                 
15  Följande formulering i årsredovisningen har medfört typbeteckningen C, ekocentrism, vilket måhända är en alltför 
välvillig typbestämning: ”Naturen och den rena miljön är viktiga förutsättningar för efterfrågan på bolagets 
produkter. Detta gör att bolag inom koncernen också starkt beaktar miljöfrågor i sina beslut. Vi utvecklar, tillverkar 
och säljer produkter som ger våra kunder möjlighet att vistas i naturen på ett angenämt sätt.” (Fenix Outdoor, 2005, 
s. 9). Det kan uppfattas som att företaget anser att ekosystem i sin helhet bör skyddas. 
I företagets årsredovisning förekommer intressent  i följande sammanhang: ”Med den nya omedelbara anslutningen 
till företagets viktigaste intressent, konsumenterna, ges bättre möjlighet att möta efterfrågesvängningar.” (Fenix 
Outdoor, 2005, s. 15). Formuleringen ger inte stöd för att miljön tilldelas status av intressent.  
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sammanhang välkända och nyttjade termerna antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. 
Eftersom dessa tre termer sammantaget torde utgöra huvuddelen av den domän inom vilken 
miljöetiska överväganden står, kan frånvaron tolkas som att inget företag önskar ger uttryck för 
någon konkret miljöetisk uppfattning enligt vedertagen miljöetisk terminologi. Likväl torde 
företagens miljöarbete rimligtvis utgå från ett visst förhållningssätt till miljön och – för att agera 
rationellt i det dagliga arbetet – förmodligen även gör det. Vilket detta miljöetiska 
förhållningssätt än är kommuniceras det dock inte i miljöredovisningen inom ramen för en 
miljöetisk terminologi, något som informationsmottagarna torde haft anledning att förvänta sig. 
 
Avstår 
Ungefär en tredjedel av företagen valde att avstå från att alls kommunicera något miljömässigt 
förhållningssätt i miljöredovisningen, vilket framstår som förvånande. Intressenter i dessa företag 
torde kunna uppfatta miljöarbetet som mindre rationellt och meningsfullt, inte minst gäller detta 
för medarbetare som har ansvar för miljöarbetet. 
  
Huvudtyp G, företag som avstår, typ förekommer i nästan alla branscher och är den dominerande 
i IT-branschen med 4 av 10 företag. En fördjupning till undertypnivå 1 för dessa 6 företag genom 
att jämföra med företagets redovisade målsättningen med sitt miljöarbete. 
 Undertypnivå 1 
Digital Vision   B1 
HiQ International  B1 
Modul 1 Data   I1 
Nocom   I1 
 
Två av dessa företag hade således som målsättning att införa eller följa miljöledningssystem. De 
andra två saknade uttalad målsättning. Hur ser sambandet ut mellan att avstå från att 
kommunicera förhållningssätt till miljön och ej uttalad målsättning med miljöarbetet? 
Sambandet varierar enligt nedan för övriga åtta branscher; för branscherna råvaror och hälsovård 
är sambandet starkt mellan avsaknad av förhållningssätt till miljön och avsaknad av målsättning 
med miljöarbetet: 
 
Bransch                        antal typ G     antal undertyp I1 
Råvaror   6 4  
Industri  7 1 
Konsumentvaror 5 2 
Hälsovård  4 3 
Finans  5 2 
Telekommunikation 1 1 
Media/underhållning 0 1 
Tjänster  2 2 
 
En jämförelse i motsatt riktning, dvs utgående från de 21 företag som ej uttalar någon målsättning 
med sitt miljöarbete, ger följande resultat: 
Bransch                                  antal               härav antal  

undertyp I1    typ G 
Råvaror   5 4  
Industri  1 0 
Konsumentvaror 2 1 
Hälsovård  3 2 
Finans  2 1  
IT  4 2 
Telekommunikation 1 1 
Media/underhållning 1 0 
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Tjänster  2 1 
 
Det tycks förhålla sig så att företag som inte anger någon målsättning med sitt miljöarbete inte 
heller anger något förhållningssätt till miljön, vilket i och för sig förefaller vara konsekvent, men 
väcker frågor: varför bedriver företaget ett miljöarbete och vad syftar miljöarbetet till?   
 
Företag som avstår från att ge uttryck för någon miljöetisk uppfattning får uppfattas som att man 
inte delar synsättet i stakeholder theorys normativa kärna och i konsekvens därmed inte betraktar 
miljön som en intressent och inte heller tilldelar miljön något intrinsic value, egenvärde.  
 
Minskad miljöpåverkan 
Bland de kommunicerade förhållningssätten till miljön är typen minskad miljöpåverkan (35%) 
den mest frekventa. Det förkommer några snarlika formuleringar, som har hänförts till denna typ: 
begränsa miljöpåverkan, så låg miljöpåverkan som möjligt, minimera negativ miljöpåverkan, 
påverka den yttre miljön så minimalt som möjligt, minska verksamhetens och produkternas 
påverkan på miljön. Underförstådd men outtalad mening torde vara att företagets miljöpåverkan 
är skadlig eller i vart fall icke-önskvärd. Endast mot denna outtalade bakgrund framstår det som 
det eftersträvansvärt att företagets miljöpåverkan minskas. I den mån företagets inverkan på 
miljön uppfattades som positiv borde rimligtvis företaget sträva efter att öka sin miljöpåverkan. 
 
Hållbar utveckling 
Urvalets näst vanligaste förhållningssätt till miljön är typen hållbar utveckling (22%). Detta 
förhållningssätt uppfattas av vissa miljöetiker som en form av antropocentrism. Utan närmare 
precisering av vilken konkret innebörd företaget ger hållbar utveckling är termen öppen för en 
mångfald tolkningar och blir därför näst intill substanslös. I sin egenskap av oprecist honnörsord 
fordrar formuleringen hållbar utveckling ett förtydligande. Företag, som nyttjar denna fras och 
önskar göra ett trovärdigt intryck, har därför att kommunicera ett övergripande strategiskt synsätt 
på miljön för att formuleringen skall få innebörd och mening. Exempelvis kan företaget klargöra 
hur förhållningssättet hållbar utveckling relaterar till affärsidé och marknad inklusive lönsamhet 
och kapitalbehov. 
 
Beträffande typen hållbar utveckling förekommer i studien några närliggande formuleringar, som 
har hänförts till denna typ: hållbart samhälle, hållbar verksamhet, långsiktigt hållbar utveckling, 
hållbart samhällsbyggande, uthållig utveckling, hållbar tillväxt. Även för dessa varianter på temat 
gäller att de bör konkretiseras för att vinna trovärdighet. Termen är flerdimensionell och 
innehåller två positivt värdeladdade ord som kombinerats till vad som numera blivit en slogan. 
Inget företag torde hävda att man motsätter sig hållbar utveckling. Termen används i olika 
sammanhang som en politiskt korrekt markör, ofta utan närmare klargörande om vad det skulle 
innebära om den – i någon specifik tolkning – förverkligades på det konkreta planet i företagens 
verksamhet. 
 
Hållbar utveckling en term som är mångtydig och kanske just därför också synnerligen populär i 
olika sammanhang. En sökning på Google ger cirka 1.830.000 svenska sidor och hela 63.500.000 
sidor med den engelska motsvarigheten sustainable development. Böcker och artiklar har skrivits 
i nästan oöverskådlig mängd om variationer av innebörden i detta fenomen.  
 
Om grundstenar, hållbar utveckling och stakeholderteorin 
Det miljöetiska förhållningssättet hållbar utveckling får tjäna som underlag för en något 
fördjupad diskussion om de grundläggande värderingar som visionen om hållbar utveckling vilar 
på. Vad innebär "den hållbara utvecklingens” etik? Den kan förstås mot bakgrund av tre 
historiska föreställningar som utgör grundstenar i vår västerländska världsbild: 

• Människan – och enbart människan - är skapad till Guds avbild. 
• Gud har gett människan oinskränkt rätt att disponera herravälde över jorden, dvs. 

människan har rätt att nyttja naturen som en resurs. 
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• Ingenting i naturen är gudomligt och naturen kan därför utan begränsningar undersökas 
och manipuleras. 

Denna slags miljöetik utgår från att människan har ett högre värde än allt annat levande - att 
endast människan har ett egenvärde. Det medför att allt annat i naturen antas enbart ha ett instru-
mentellt värde eller ett värde som en resurs. Människan kan dessutom oinskränkt förändra 
naturen eller naturprocesser - idéer som varit styrande för vetenskap, industrialisering och 
ekonomisk utveckling och inte ifrågasätts. 
 
Två ytterligare delar i världsbilden är föreställningen om obegränsade naturresurser och en 
oändligt tålig natur: 

• Naturtillgångarna är så stora att de i praktiken aldrig kan uttömmas 
• Naturen har en förmåga att alltid kunna absorbera människans avfallsprodukter  

 
Det är dessa fem föreställningar som lett - antingen medvetet eller omedvetet - till att man 
sympatiserar med den miljöetik som sätter människan i centrum, "antropocentrism". En sådan 
traditionell antropocentrism har vissa etiska grundvärden: 

1. endast människor tillerkänns ett egenvärde eller ett värde i sig, dvs. endast mot andra 
människor kan vi handla rätt eller orätt (antropocentriska normen) 
2. naturen ses uteslutande som en resurs, som en tillgång som människor har rätt att 
nyttja för våra syften (normen om naturens resursvärde) 
3. vi har enbart har ett moraliskt ansvar gentemot andra nu levande människor, i 
synnerhet människor av vår etniska härkomst, och endast dessa människor har vissa 
grundläggande rättigheter (rättviseprincipens avgränsning). 

 
Riokonferensen 1992, som innebar en avstamp för ett allmänt bruk av termen hållbar utveckling, 
innehåller en människocentrerad grundvärdering av detta slag, men med ett väsentligt tillägg,    
"en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov". Innebörden är att visionen om en hållbar utveckling 
innebär att acceptera att vi har en moralisk förpliktelse gentemot framtida människor och den 
avgränsade rättviseprincipen ändras till:  

• Vi har ett moraliskt ansvar gentemot både nu levande människor och framtida  
 människogenerationer (rättviseprincipens utökade omfattning). 
 
Förändringen i termens innebörd motiveras av viss nytillkommen kunskap, nya värderingar samt 
politiska överväganden som inneburit en även i övrigt ändrad världsbild: 

• Naturresurserna är begränsade och hotar att ta slut inom en näraliggande framtid  
• Ekosystemens förmåga att absorbera människans avfallsprodukter är begränsad.  
• Vårt nyttjande av naturresurserna bör vara effektivt och långsiktigt 

 
De nytillkomna värderingarna medför att hållbar utveckling får en något modifierad etisk kärna. 
Den modifierade kärnan är likväl antropocentrisk, eftersom det fortfarande är människan som 
står i centrum. Grundstenarna i världsbilden har inte förändrats i den nya "mellangenerationella 
antropocentrismen". 
 
Rättvisa mellan generationer är en idé som finns med i äldre liberala teorier. Som nämnts i avsnitt 
3.4.2 formulerade Locke för mer än 300 år sedan vad som kom att kallas det Lockeanska 
förbehållet (the Lockean proviso), enligt vilket tillräckligt och lika gott skall lämnas kvar åt andra 
när tidigare inte ägd egendom förvärvas. Locke ställer också upp ett annat villkor för 
äganderätten, bevarandevillkoret, vilket gör gällande att ingenting gavs av Gud till människorna 
för att förstöras eller göras odugligt.  
 
Under förutsättning att företaget i sin miljöredovisning belyser sitt förhållningssätt till 
mellangenerationell antropocentrism kan förhållningssättet hållbar utveckling bedömas etiskt 
utifrån hur kommande generationer av människor påverkas. Är ett företags bejakande av 
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mellangenerationell antropocentrism något som är entydigt eller kan även denna term tolkas 
olika?  
 
Stenmark (2003, s. 224) skiljer mellan en svagare och en starkare utformning av mellange-
nerationell antropocentrism. Den svagare innebär en moralisk förpliktelse att nyttja 
naturresurserna på ett sådant sätt att inte enbart nu levande människor utan också framtida 
människogenerationer kan tillgodose sina grundläggande behov. Konkret innebär det en moralisk 
skyldighet att inte äventyra kommande generationers möjligheter att uppnå en minimistandard 
beträffande tillgången till mat, vatten, bostäder, energi, hälsovård och utbildning. Dessutom att 
reservera produktiv jordbruksmark så att de kan äta sig mätta, att det finns produktiv skogsmark 
så att de kan bygga bostäder, att mängden av föroreningar i luft och vatten inte hotar deras 
välbefinnande osv. Något ansvar för att kommande generationer kan uppnå samma 
levnadsstandard eller grad av livskvalitet som vi själva har åläggs oss inte. 
 
Starkare utformning av mellangenerationell antropocentrism hävdar att vi har en moralisk 
förpliktelse (a) att nyttja förnybara naturresurser på ett sådant sätt att vårt nyttjande ej hotar 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt (b) att förbruka icke-förnybara naturresurser 
på ett sådant sätt att efterföljande generationer kompenseras så att de inte får en lägre livskvalitet 
än den vi själva har. Konkret innebär detta att när vi nu förbrukar icke-förnybara naturresurser 
som fossila bränslen, förnekas efterkommande generationer möjligheten att nyttja dessa resurser. 
Vi kan inte återgälda denna förlust av energikälla utan måste i stället kompensera framtida 
generationer genom att utveckla ersättningsprodukter, såsom alternativa energikällor. Därmed 
skulle efterkommande generationer – åtminstone teoretiskt – få en likvärdig levnadsstandard. 
Omformat till stakeholderteorins termer innebär den svagare varianten antropocentrism att nu 
levande människors miljö kan ses som en intressent, medan enligt den starkare varianten skulle 
även framtida generationers miljö vara det. Sistnämnda tolkning av stakeholderteorins normativa 
kärna har emellertid inte påträffats i litteraturen, trots att den förefaller väl förenlig med 
Donaldson och Prestons (1995) normativa etik. 
 
I studiens empiri finns det mycket litet, som tyder på att de 25 företag, som typbetecknats med 
”hållbar utveckling” som övergripande förhållningssätt, sökt ge uttryck för vare sig svag eller 
stark mellangenerationell antropocentrism.  

• JM skriver (s. 16): ”JM:s arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och 
morgondagens människor, de hus som  JM bygger skall stå i minst 100 år.”  

• Lindex anför (s. 24) att ”vi delar vår jord med långt över 6 miljarder andra människor”  
• StoraEnso skriver (s. 2) i en medsänd bilaga “Sustainability – the key to long-term 

profitability” till sin årsredovisning för 2005: ”Dependence on a renewable wood supply 
entails using raw material sources that are also sustainable in the eyes of the next 
generation.”     

• Atlas Copco anger i sin intressentmodell avseende intressenten ”samhälle och miljö” (se 
avsnitt 5.7) att man skall: ”Bedriva verksamheten så att miljön bevaras för kommande 
generationer”.  

 
Kommentar:  
JM fokuserar på sin produkts hållbarhet. 
Lindex konstaterar befolkningens storlek. 
Stora-Enso kan uppfattas ge stöd åt den svagare utformningen  
Atlas Copco ger uttryck för en mellangenerationell antropocentrism, men det går inte att utläsa 
huruvida det är den svagare eller starkare utformningen. 
 
Det är tveksamt om de företag, som anger förhållningssättet hållbar utveckling utan att närmare 
precisera vilken innebörd man ger termen, ger en meningsfull information om sitt förhållningssätt 
till miljön. Å andra sidan kanske man bör se hållbar utveckling som en vision, en uppmaning, ett 
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imperativ påminnande om av Kants16 – som ingen vill invända mot och som, kanske just därför, 
inte heller kan förverkligas. Praktiskt taget all verksamhet inom näringslivet torde inverka mer 
eller mindre skadligt på miljön. Ett företag kan strängt taget inte vara miljövänligt eller ägna sig 
åt hållbar utveckling på annat sätt än att upphöra med sin verksamhet. Måhända kan erkännande 
av detta förhållande vara alltför svåruthärdligt; det kan i vart fall framstå som mindre 
komfortabelt för ett företag att vara miljöpionjär genom att sätta en elementär insikt på pränt i 
miljöredovisningen.    
 
Hållbar utveckling och praktiskt miljöarbete 
En uppföljning av de 25 företag, som tillhör huvudtyp D hållbar utveckling mot respektive 
företags målsättning med sitt miljöarbete visar följande: 
A1:  4, B1:  7, C1:  0, D1: 7, E1: 1. F1: 2, G1: 1, H1: 1 och I1: 2. 
 
Undertypen B1 ”införa eller följa miljöledningssystem/miljöledningsstandard” och D1 
”förbättrad resursanvändning, ökad energieffektivitet” dominerar för dessa företag. Företag som 
anger hållbar utveckling som övergripande förhållningssätt avstår i allmänhet från att ange ”att 
följa lagar och förordningar” som målsättning med miljöarbetet och skiljer sig därmed från 
majoriteten då det gäller undertyp 1, som är den dominerande undertypen.     
 
En uppföljning av de 25 företag, som tillhör huvudtyp D hållbar utveckling mot respektive 
företags beskrivning av relationen mellan miljöansvar – lönsamhetskrav visar följande: 
A2:  4, B2: 0, C2: 3, D2:6 och E2: 12. 
Det dominerande förhållningssättet är att inte uttala något om relationen mellan miljöansvar och 
lönsamhetskrav, vilket kan ses i ljuset av den vaghet som kännetecknar termen hållbar utveckling 
och diskuterats ovan.  
 
Företag som uttrycker sitt stöd för hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan eller annat 
miljöetiskt förhållningssätt, skulle med en välvillig tolkning kunna uppfattas att inte avvisa the 
stakeholder theorys normativa kärna och tilldela miljön intrinsic value, egenvärde, men å andra 
sidan inte heller aktivt stödja den. En strängare tolkning är denna. Att ange hållbar utveckling  
som ett övergripande förhållningssätt till miljön utan att ger termen ett substantiellt innehåll av 
ovan diskuterat slag får uppfattas som att företagen inte delar synsättet i stakeholder theorys 
normativa kärna och i konsekvens därmed inte betraktar miljön som en intressent och inte heller 
tilldelar miljön något intrinsic value, egenvärde. 
 
Annat miljöetiskt förhållningssätt 
Beträffande typen annat miljöetiskt förhållningssätt förekommer olika preciseringar, såsom: 
- se på verksamheten i ett kretsloppsperspektiv 
- effektiv resursanvändning, försiktighetsprincipen 
- fortsatt tillväxt med mindre miljöbelastning 
- resurssnålt och effektivt sätt 
- hållbar affärsutveckling 
Vissa formuleringar av detta slag framstår innehållsmässigt jämförbara med huvudtyp G, men 
förekomsten av åtminstone en fras med miljöanknytning har motiverat typ F.   
 
Det kan diskuteras om formuleringar som hållbar affärsutveckling och fortsatt tillväxt med 
mindre miljöbelastning utgör företagsspecifika varianter på typen hållbar utveckling och därför 
bort hänförts till typ D. Mot en sådan typbeteckning talar att det enbart är i en av Kronlids (2005) 
fyra tolkningar av hållbar utveckling som ekonomisk tillväxt är den primära innebörden i termen. 
Bland företagens uttryck för ett individuellt formulerat förhållningssätt förekommer minskad 

 
16 Kants kategoriska imperativ har uttryckts på tre olika sätt. För det första handla endast enligt den maxim som du 
vill ha upphöjd till allmän lag, för det andra handla så att du använder människonaturen aldrig blott som ett medel 
och för det tredje handla så att viljan genom sin maxim samtidigt kan betrakta sig själv som allmän laggivare.  
Källa: Filosofilexikonet, 1997, s. 285-286. 
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resursåtgång och kretsloppsperspektiv. Fokusering på resurssnål verksamhet torde snarast tillhöra 
området kostnadskalkylering och kretsloppsperspektiv associerar till omhändertagande och 
eventuellt återanvändning av uttjänade/skrotade produkter.  
 
Mer eller mindre svepande formuleringar som uttryck för ett övergripande förhållningssätt till 
miljön kan inte uppfattas som stöd för synsättet i stakeholder theorys normativa kärna och 
därmed ej heller som att företaget betraktar miljön som en intressent och tilldelar miljön intrinsic 
value, egenvärde. 
 
6.5.2 Undertypnivå 2: Relationen miljöansvar - lönsamhetsansvar 
Företag som anammat den normativa kärnan i the stakeholder theory (Donaldson och Preston, 
1995) och dessutom betraktar miljön som en intressent torde inte kunna undgå att förhålla sig till 
relationen mellan företagets miljöansvar och lönsamhetskrav. Det är rimligt att förvänta sig 
åtminstone en diskussion om denna relation, även om företaget inte formulerar ett definitivt 
ställningstagande. Företag som inte nämner relationen i årsredovisningen har typbetecknats E2. 
Hit hör 71% av urvalets företag.  
 
Av resterande prioriterar 8% företag ekonomi/lönsamhet (undertyp A2) och ett (1) företag 
prioriterar miljön (undertyp B2). Detta företag (Fenix Outdoor) uttalar sig på följande sätt: 

 
Naturkompaniet tar ansvar för en hållbar utveckling och arbetar aktivt med att göra sunda 
affärer i alla hänseenden och med omtanke om miljö och arbetsförhållanden hos tillverkarna. 
(Felix Outdoor, 2005, s. 20)  

 
Detta uttalande tillsammans med ovan citerade utdrag ur företagets årsredovisning har föranlett 
typbeteckningen E2. Det skall dock medges att den vaga formuleringen även kunnat tolkas som 
undertyp D2, andra uttryckssätt. Det är således enligt min bedömning inte ett uppenbart uttryck 
för att företaget prioriterar miljön, även om man skriver: ”starkt betonar miljöfrågor i sina beslut” 
(s. 9) samt ”hållbar utveckling” och ”sunda affärer” (s. 20) Det rör sig om mångtydiga uttryck – 
exempelvis kan ”sunda affärer” ges mycket varierande innebörd – som kräver förtydliganden av 
företagets prioriteringar för att kompensera för uttryckens vaghet och obestämbarhet.  
 
Formuleringar tillhörande undertypnivå 2 ger inte uttryck för stöd till synsättet i stakeholder 
theorys normativa kärna och därmed ej heller som att företaget betraktar miljön som en intressent 
och tilldelar miljön intrinsic value, egenvärde. 
 
6.5.3 Undertypnivå 3: Miljöredovisningens placering i årsredovisningen 
Förvaltningsberättelsen, som är en del av årsredovisningen, undertecknas av styrelsen och är 
föremål för revisorernas granskning. Företag som önskar ge ökad tyngd åt sitt tillkännagivna 
miljöengagemang skulle därför av trovärdighetsskäl välja att placera miljöredovisningsavsnittet i 
förvaltningsberättelsen. 
 
En tredjedel av urvalets företag tillhör undertyp A3 och ett närmare studium av vad som i övrigt 
utmärker dessa företag har visat följande. Andelen är i stort sett jämnt fördelad mellan 
branscherna med två undantag, hälsovård och IT där undertyp A3 dominerar. 
 
I hälsovårdsbranschen dominerar huvudtyp E och undertyperna A1 och E2. För IT-branschen 
gäller dominans för G, I1 och E2.  Detta kan jämföras med samtliga branscher, där flertalet 
företag återfinnes inom G, I1 och E2. Det finns således inget utpräglat annorlunda miljösynsätt 
som kommuniceras hos företag i de två branscher som i högre grad än företag i övriga branscher 
valt att placera miljöredovisningsavsnittet i förvaltningsberättelsen.  
 
Studien visar med andra ord att det saknas stöd för att hävda att placeringen har samband med att 
företaget har en väsentligt annorlunda miljösyn än andra företag. Placeringen utgör inte heller ett 
tecken på att företaget ger stöd till synsättet i stakeholder theorys normativa kärna och inte heller 
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att företaget betraktar miljön som en intressent och tilldelar miljön intrinsic value, egenvärde. En 
hypotes kunde vara att placeringen syftar till att företaget snarare än att tillkännage ett djupare 
engagemeng i miljöfrågor vill ge årsredovisningens läsare intryck av förekomsten av ett sådant. 
Det är en öppen fråga varför placering i förvaltningsberättelsen valts.   
6.5.4 Undertypnivå 4: Miljöredovisningens uttryck för medvetenhet om miljökonflikten mellan 
individuell och kollektiv rationalitet 
Som framgått av sammanställningen ovan har inget företag givit uttryck för denna medvetenhet. 
Detta kan naturligtvis tolkas som att medvetenhet saknas, men en alternativ tolkning är att ämnet 
är alltför känsligt att beröra och att företagen därför avstått från varje form av ställningstagande. 
För miljöengagerade läsare torde frånvaron av uttryckt medvetenhet om detta klassiska problem 
ge anledning till reflektioner kring miljöredovisningens funktion.    
  
Frånvaron av uttryck för medvetenhet får tolkas som att företaget inte delar synsättet i 
stakeholder theorys normativa kärna och att företaget inte heller betraktar miljön som en 
intressent som man tilldelar intrinsic value, egenvärde.   
 
 
6.5.5 Branschvis fördelning 
Av intresse är att undersöka om någon viss bransch utmärker sig framför de övriga då det gäller 
ett uttalat miljöansvar. Typ D, hållbar utveckling, är mest frekvent förekommande (42%) i 
branscherna finans och telekommunikation. Mot bakgrund av de relativt begränsade direkta 
miljöeffekter som torde emanera från verksamheten i dessa branscher väcker detta övergripande 
förhållningssätt viss förvåning. Från finansbranschen, dit exempelvis bankväsendet räknas, kan 
citeras en miljöredovisande banks plädering för sitt miljöengagemang: 

Genom uppfyllande av lagar och förordningar, miljöcertifiering enligt ISO 14001 och ett starkt 
engagemang i samhället bidrar Föreningssparbanken till hållbar utveckling.  
(Föreningssparbanken, årsredovisning 2005, s. 18)  

 
Ett företag från branschen telekommunikation uttrycker följande miljösynsätt: 

NOTEs miljöpolicy innebär att företaget ska verka för en långsiktig och hållbar utveckling 
genom att erbjuda produktion med miljöhänsyn under hela processen. 
(Note, årsredovisning 2005, s. 25) 

 
Exemplen visar att dessa två företag ger hållbar utveckling väsentligt olika innebörd:  
”engagemang i samhället” respektive ”produktion med miljöhänsyn”. Formuleringarna ger likväl 
inte någon konkret information om det övergripande förhållningssättet till miljön och inte heller 
hur företaget konkret påverkar miljön.   
 
På undertypnivå 1 utmärker sig finansbranschen för att sitt miljöarbete fokusera på  
miljöledningssystem och telekommunikationsbranschen att följa lagar och förordningar. 
 
Typologin ger inte stöd för att någon viss bransch skulle vara mer benägen att dela synsättet i 
stakeholderteorins normativa kärna. Inte heller finns stöd för att någon viss bransch betraktar 
miljön som en intressent som man tilldelar intrinsic value, egenvärde.   
 
 
6.6 Kontrollgrupp: övriga företag/organisationer  
Utöver vad som rapporterats i avsnitt 5.6 kan sägas att visserligen visar kontrollgruppen 
avvikelser från de börsnoterade företagen då det gäller rapporterat miljöetiskt förhållningssätt. Då 
det gäller prioritering visar sig kontrollgruppen i högre grad förorda ekonomi/lönsamhet. 
Det finns inget stöd för att kontrollgruppen skulle dela synsättet i stakeholder theorys normativa 
kärna. Inte heller finns stöd för att kontrollgruppen betraktar miljön som en intressent som man 
tilldelar intrinsic value, egenvärde.   
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6.7 Några avslutande synpunkter kring typologin    
De undersökta miljöredovisningarna har visat prov på en stor variation då det gäller företagens 
sätt att närma sig miljöfrågorna, då det gäller argumentation och även i det faktiska uppgiftsläm-
nandet. Kontrasten mot de välstrukturerade finansiella rapporterna är slående.  
Miljöredovisningarna har inte givit uttryck för att utgå från eller vara influerade av den normativa 
etiska kärnan i the stakeholder theory. Miljöredovisningarna framstår mer som fria berättelser än 
strukturerade rapporter och det är förenat med avsevärda svårigheter att jämföra olika 
miljöredovisningar. Därmed blir det också svårt att jämföra företagens kommunicerade 
miljöengagemang på en tänkt gemensam informationsskala.  
 
Man kan notera att typologin visar att företag endast undantagsvis kommunicerar ett miljöetiskt 
förhållningssätt. Enligt min bedömning gör många miljöredovisningar intryck av att härstamma 
från det slags företag, som Beckius (2006, s. 99) betecknar ”det legalistiska företaget.” Ett sådant 
företag  

 
”anpassar sig till legala krav, men har inget etiskt tänkande därutöver. Man lägger 
stor vikt vid att följa lagens bokstav, mindre vid att följa den intention som finns. Så 
länge man följer vad som föreskrivs i lag så har man gjort vad man ska, något ansvar 
därutöver vill man inte kännas vid och alla värderingar man ger uttryck för 
härstammar i princip från utomstående källor. Några egna initiativ är man inte 
benägen att ta utan man litar i hög grad till det externa perspektivet.”  
 

Beckius bild av företagen är statisk och även denna studie visar vad som rapporterats för ett 
visst räkenskapsår. För att kunna uttala sig om utvecklingstendenser i företagens 
rapporterade miljösynsätt krävs en jämförande studie över tiden. 
 
 
6.8 Om förekomsten av ordet ”intressent” i årsredovisningarna 
Intressent är ett ord som är mest frekvent förekommande i branscherna tjänster (83%), råvaror 
(65%) och industri (56%). För branschen media och underhållning, med endast ett företag i 
urvalet, är procentsatsen 100 inte meningsfull. 
 
Typologin visar att fördelningen av per bransch är något varierande såtillvida att 
industribranschen uppvisar de fylligaste beskrivningarna av innebörden av intressent. 
Branscherna finans, IT och tjänster representeras av typerna vag och låg. Nedanstående 
sammanställning visar typologin för urvalet för samtliga nio branscher och totalt.   
 

Vag  Låg  Medel  Konkret Utförlig Totalt 
Råvaror 4 2 3 2 0 11 
Industri 5 3 1 1 3 13 
Konsumentvaror 5 2 0 0 1  8 
Hälsovård 1 2 1 1 0   5 
Finans 3 1 1 0 0  5 
IT 1 0 1 0 0  2 
Telekommunikation 1 0 2 1 0  4 
Media/underhållning 0 0 0 0 1  1 
Tjänster 2 2 1 0 0  5 
Totalt 22  12 10   5  5 54 
 
De fem företag, som formulerat den mest utförliga beskrivningen av sin intressentmodell och 
även illustrerat med en figur, ger en något varierande bild av sitt förhållningssätt till intressenten 
miljön, i den mån miljön alls betraktas som en intressent.  
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Bergman och Beving använder termen ”nyckelintressenter” (6 intressenter) och som en sådan 
anges ”samhället och miljön”. För denna kategori avser företaget ”ta del i ansvaret för att 
förbättra miljön i syfte att uppnå en varaktig och hållbar utveckling.” (Enligt figur 25.) 
 
Atlas Copcos intressentmodell (5 intressenter) innehåller ”samhälle och miljö”. För denna 
kategori anger företaget: ”Sträva efter att vara en god och pålitlig samhällsmedborgare. Bedriva 
verksamhet på ett strikt affärsmässigt sätt. Bedriva verksamhet så att miljön bevaras för 
kommande generationer.” (Enligt figur 26.)  
 
Modern Times Groups intressentmodell nämner inte miljön. (Enligt figur 27.) 
 
De ”viktigaste intressentgrupper”, som SAS anger, berör indirekt miljön; företaget är medlem i 
två internationella organisationer i vars namn ordet miljö ingår. (Enligt figur 28.)   
 
Electrolux använder termen ”huvudintressenter” (6 intressenter). Ordet miljö finns inte omnämnt. 
(Enligt figur 29.) 
 
Det finns inget i dessa företags intressentmodeller, som förmedlar att företaget vill ge uttryck för 
att man tillämpar eller i vart fall känner till den normativa kärnan i the stakeholder theory, som 
den framställs av Donaldson och Preston (1995). Frågan kan ställas huruvida företagsledningar, 
vilket Donaldson och Preston (ibid, s. 75) anför, praktiserar ”stakeholder management”. Empirin 
i denna studie ger inte stöd för detta påstående.  
 
Det finns inget i empirin som visar att företagen knyter an till eller bygger vidare på den svenska 
intressentmodell som Eric Rhenman med flera med stor entusiasm diskuterade för över trettio år 
sedan. Snarare har innebörden av intressent urvattnats och studien visar att då ordet nyttjas av 
företag, ges ordet i de flesta fall föga konkret innebörd. Den omfattande organisationsteoretiska 
och företagsetiska diskussion som förs om termen stakeholder och till viss del refererats i 
kapitlen 3 och 4 ovan, synes inte ha påverkat innehållet i svenska företags årsredovisningar.  
 
 
6.9 Om miljöredovisningarnas positionering 
Miljöredovisning kan ses ur olika perspektiv och det är ett fenomen med ursprung i flera källor. 
Som en utgångspunkt torde finnas, även om den inte artikuleras, en bakomliggande 
livsåskådning, dvs. alla de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som ger uttryck åt en 
grundhållning. Den bildar ett centralt värderingssystem och som lägger grund för en övergripande 
bild av samspelet mellan människan och miljön. Detta är miljöredovisningens etiska komponent. 
Den kan vara mer eller mindre teoretiskt förankrad, exempelvis i det synsätt som utgör 
begreppsramen för the stakeholder theory. 
 
I vissa livsåskådningar kan grundhållningen befinna sig i fokus och de teoretiska och 
värderingsmässiga antagandena långt ut i periferin. Andra består huvudsakligen av 
värderingsmässiga antaganden, som gränsar till politiska ideologier, medan de teoretiska 
antagandena är fragmentariska. En del utformningar av exempelvis ekosofi är beroende av andra 
livsåskådningar och politiska ideologier. Beträffade de teoretiska delarna uppvisar de emellanåt 
ett beroende av andra tankeströmningar exempelvis existentialism, marxism eller kristendom. 
Många åskådningar ryms inom den normativa kantianska kärna som karaktäriserar the 
stakeholder theory.   
 
Donaldson och Preston (1995, s. 75) påstår att en överväldigande majoritet av företagsledare 
sluter upp bakom teorin även om de inte explicit refererar till den. Denna studie har inte visat 
något stöd för att företagens förhållningssätt i miljöredovisningarna har utgått från en förankring i 
stakeholder theory.    
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6.10 Från stakeholder theory till fairness based approach och tillbaka    
Den del av studien som omfattat förekomsten av ordet intressent i urvalet av årsredovisningar har 
sökt belysa en mer övergripande teoretisk fråga, nämligen huruvida miljön alls kvalificerar till att 
utgöra en stakeholder. Phillips och Reichart (2000) anser visserligen att ”the natural 
environment” dvs miljön i ett stakeholder theory-sammanhang inte kan vara en stakeholder. Man 
vill ge miljön en annorlunda, men därför inte mindre betydelsefull status, genom synsättet ”A 
Fairness-Based Approach.” Utgångspunkten för Phillips och Reichart är ett ifrågsättande av 
Starik (1995) som tilldelar ”the natural environment” (den naturliga miljön) stakeholder-status 
genom att ställa och besvara tre frågor om varför den inte har tilldelats denna status: 

 
Stakeholder-status har begränsats till att gälla männinskor 
Stakeholder-begreppet är exklusivt politiskt-ekonomiskt 
”Non-human nature” (miljön) har redan organisationer, som agerar för dess räkning 
och miljön behöver därför inte tilldelas egen stakeholder-status.  

   
Det grundläggande skälet till att tilldela miljön stakeholder-status är enligt Starik 

 
the continued human-caused environmental deterioration of the planet appears to call 
for all organizations to consider as stakeholders as many natural environment entities 
as possible  
(Starik, 1995, s. 212). 

 
Det är med stöd av ett miljöetiskt argument som Starik tilldelar ”as many natural environment 
entities as possible” stakeholder-status. Det Starik även betecknar ”the non-human natural 
environment” uppfattas som en mängd entiteter, som var och en kan tildelas stakeholder-status. 
Det innebär att Starik ser termen ”environment” eller miljö som en samlingsbeteckning för ett 
antal komponenter. Synsättet kan enligt min mening uppfattas som en påbyggnad av den 
kantianska normativa kärnan i original stakeholder theory med en vagt definierad miljöetisk 
komponent. Det förefaller innebära en utvidgning från ”persons and groups” i den normativa 
kärna som Donaldson och Preston beskriver i ”thesis 3”, se avsnitt 3.4. 
  
Emellertid underkänner Phillips och Reichart på alla punkter Stariks svar på de tre frågorna. 
Phillips och Reichart underkänner även Stariks argument och genmäler att Stariks synsätt innebär 
att samtliga entiteter i den sociala affärsmiljön som kan påverka företaget och därmed även 
entiteten den naturliga miljön skulle utgöra en stakeholder och skriver (Phillips och Reichart, 
2000 s. 189): 
 

Surely the presence of an entity within a firm’s business environment cannot create moral 
obligations in addition to those duties that exist prior to any form of business interaction. For if 
this is the case, then everything that exists within the business environment also merits 
stakeholder status. 
For example, terrorists might potentially exist within a firm’s business environment and 
interact with the firm by instigating some sort of illegal activity, such as hijacking an airplane. 
Yet to assert that terrorists are therefore organizational stakeholders, and as such are deserving 
of the additional moral consideration corresponding to stakeholder status, is a dubious 
conclusion that many theorists are chary to make. However, this is a conclusion that one 
seemingly must accept on Starik’s view given that the hijackers exist within the firm’s 
environment. 

  
Därmed fokuseras enligt Phillips och Reichart åter på stakeholderteorins grundläggande problem:  
Vilken är den naturliga förbindelsen mellan att något existerar som en begränsning av företagets   
affärsmöjligheter och att detta något har status av stakeholder? Frågan har inget givet svar och 
kan enligt författarna omformuleras till vad är det som med denna koppling exkluderas från att 
tilldelas stakeholder-status. 
 
Phillips och Reichart (2000, s. 191) konstaterar att  
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“the natural environment does not itself qualify as a stakeholder. However, this is not to say 
that stakeholder management is unable to account for the concerns of non-human entities. 
There are at least two ways in which the environment may merit attention from both within a 
fairness-based approach and without. First, the environment may be important to other groups 
who themselves do, in fact, qualify as legitimate stakeholders. Second, the environment may 
merit moral consideration of its own very much apart from its stakeholder status.”  

 
Miljön tilldelas med detta synsätt ett egenvärde antingen via värderingar hos andra ”legitimate 
stakeholders”, vilka de nu kan vara, eller till följd av miljöns egenvärde. Därmed har cirkeln 
slutits och vi är tillbaka till den normativa kärnan enligt Donaldson och Preston. Det innebär att 
den kantianska etiken åter står i the original stakeholder theorys centrum: 
 

”handla enbart efter den maxim som du samtidigt vill ha upphöjd till allmän lag”,  
”handla aldrig så att du aldrig använder människonaturen blott som ett medel” och  
”handla så att viljan genom sin maxim kan betrakta sig själv som allmänt laggivande.” 

 
Som en biprodukt sett ur denna studies synvinkel kan noteras att inte heller Phillips och Reicharts 
”Fairness-Based Approach” får empiriskt stöd i de i studien ingående miljöredovisningarna. 
Dessa ger varken uttryck för att miljön tilldelats ett egenvärde via andra ”legitimate stakeholders” 
värderingar eller att ”the environment may merit moral consideration of its own”. 
 
6.11 Rationalitetshypotesen  
Studiens hjälphypoteser 
I kapitel 3 har formulerats ett antal underliggande hjälphypoteser med fokus på miljön respektive 
på företag. I hjälphypoteserna förutsätts att företag alltid handlar rationellt varmed avses att 
företag handlar i överensstämmelse med förnuftet, handlar logiskt. Motsatsen icke-rationell eller 
orationell torde normalt inte förknippas med företags agerande.  
 
I avsnittet 3.6 har intressentmodellens anknytning till rationalitet diskuterats med utgångspunkt 
från bland andra Weber och Hargreaves-Heaps synsätt. Enligt det sistnämnda kan ett agerande 
som utgår från vårt behov att göra världen meningsfull betecknas som uttryck för en expressiv 
rationalitet. En expressiv rationalitet uttrycker (eng.: expresses) våra idéer om vad som är 
värdefullt och hur begriplig eller meningsfull vi lyckas göra världen. Agerande som är styrt av 
expressiva intressen motiverar ett annorlunda rationalitetsbegrepp eftersom det inte är förenligt 
med den instrumentella rationaliteten.  
 
Att utgå från en rationalistisk organisationsuppfattning skriver Reed (1988, s. 44) ”must be firmly 
rejected in favour of an approach which starts ´from the premise that organizations are complex, 
ambigous and paradoxal´ (Morgan17, 1986:322)” och påtalar ”the fundamental contradiction 
between instrumental and moral modes of social action implicit in all forms of complex 
organizations.” Har rationalitetshypotesen vid tolkningen av studiens resultat och därmed för 
bedömning av förekomst av stöd för stakeholderteorins?  
 
Webers rationalitetstypologi 
Det har hävdats18 att Weber inte försåg sin handlingstypologi med någon välformulerad analytisk 
definition därför att de texter som sammanfördes i Ekonomi och samhälle (vol. 1-3, Lund, 1983-
1987) till stor del utgjordes av anteckningar och inte helt fullbordade manuskript. Typologin 
indelar sociala handlingar i fyra olika kategorier, målrationellt, värderationellt, affektivt och 
traditionellt. Weber deklarerade dock att hans handlingstypologi uteslutande var ett heuristiskt 
hjälpmedel, således en beskrivning av idealtyper.  
 

 
17 Morgan, G. Images of Organization. London: Sage 
18 T. ex. Anselm och Beckman (1997 s. 78) 
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En värderationell handling skall rättfärdigas ur ett långt tidsperspektiv. En värderationell 
handling är en handling sub specie æternitatis19. Den tidlösa eviga giltigheten hos de regler som 
följs vid en sådan handling som rättfärdigar dem och ger dem normgivande kraft. Beviset för 
rationalitet finns bortom empirisk tid och bortom empirisk bedömning.  
 
The stakeholder theory, givet den innebörd den ges av Donaldsson och Preston (1995), kan ses 
som en teori med utgångspunkt i att företagets agerande styrs expressiv rationalitet eftersom den 
betonar modellens normativa etiska kärna av kantianskt typ. Ett annorlunda uttryckssätt är att 
teorikärnan ger uttryck för värderationalitet enligt ett Weberskt synsätt.  
 
Den här studien har visat att det kan finnas skäl att ifrågasätta rationalitetshypotesen eller 
annorlunda uttryckt den värderationalitet, som Donaldsson och Preston (ibid, s. 74) utgått från att 
företagsledare tillämpar. Studien har tvärt om visat att förhållningssättet till miljön inte 
karaktäriseras av synsättet sub specie æternitatis, vilket för övrigt stämmer överens med den 
ganska allmänt förekommande uppfattningen om rådande kvartalskapitalism. Därmed får inte 
Donaldson och Prestons (ibid) utgångspunkt för kärnan i stakeholderteorin empiriskt stöd.  
   
Rationalitet och stakeholderteori 
Är det rimligt att som Donaldson och Preston (ibid) förutsätta värderationalitet och kan ratio-
nalitet förutsättas eller kan det i vart fall finnas skäl att närmare begrunda rationalitetens natur. 
Frågan leder till en annan fråga, nämligen om det går att beskriva eller analysera rationalitet eller 
om varje försök ger upphov till motsägelser. Det förhåller sig i var fall så att man ännu inte 
lyckats att entydigt klarlägga rationalitetsbegreppet. En förklaring till detta kan vara att en allmän 
förnuftsmässighet föreligger i företagens handlande, men den kan av någon anledning inte ge-
neraliseras och beskrivas i allmänna termer eller förklaras med termen rationalitet. I samman-
hanget finns det anledning att erinra om hur Hegel skilde mellan Verstand och Vernuft. Henri 
Bergson talade om intelligens kontra intuition. 
 
Är kriterierna på en lösning av rationalitetsproblemet av sociologisk art, dvs. när det allmänt 
anses vad som är rationellt så är problemet också löst? Eller kan man fastställa ett objektivt sätt 
att lägga fast kriterierna för rationalitet? 
 
Termen rationell har dubbel mening: att vara rationell kan betyda att vara förnuftig och klok, men 
även att handla praktiskt och ändamålsenligt. Men det är enbart förnuftigt att handla ändamålsen-
ligt om ändamålet är förnuftigt. Mänsklig rationalitet är mångfacetterad och flexibel. 
Rationaliteten, i den mån den kan formaliseras i regler och system, är måhända enbart ett av 
många uttryck för ett förnuftsmässigt tänkande och handlande. Förnuftet självt rymmer flera 
uttryckssätt och handlingssätt än enbart strikta, formulerbara, rationalitetsregler. Därtill kommer 
att den grundläggande frågan om vad som är en rationell handling omöjligen kan besvaras om 
inte ett bestämt mål formulerats. Handlingar är inte rationella eller irrationella i sig, men de är det 
i förhållande till ett visst konkret mål. Det kan därför förhålla sig så att det är den i studien 
underliggande hypotesen om företagens rationalitet, uppfattad i en snäv, formell, kalkylmässig 
mening, som skall förkastas. I så fall är det också förhastat att göra gällande en fundamental 
motsägelsefullhet (i logisk eller kunskapsteoretisk bemärkelse?) i fenomenet företagens 
miljöredovisningar.  
 
Med anknytning till allmänningarnas tragedi, som ligger till grund för undertyp 4, vill jag hävda 
att det lockeanska förbehållet (se avsnitt 3.4.2), som andas kantiansk etik, ryms inom 
stakeholderteorins normativa kärna. Allmänningens tragedi belyser problematiken med de 
egoistiska strategiernas tillkortakommanden och visar att samarbete för det gemensamma bästa är 
det mest framgångsrika förhållningssättet. Problemet återkommer i den spelteoretiska versionen 
"Fångarnas dilemma". Förekomsten av en medvetenhet om detta i de granskade 

 
19 ”Ur evighetens synvinkel”. Enligt Spinoza är den högsta graden av kunskap den intuitiva kunskapen att sub specie 
æternitatis är världen rationellt ordnad. 
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företagsdokumenten skulle således utgöra ett stöd för Donaldson och Prestons (1995) 
formulering av stakeholderteorins normativa kärna.   
  
Även om Locke inte nämns vid namn finns en koppling mellan honom och Donaldson och 
Preston (1995). Författarna åberopar, till stöd för stakeholderteorins normativa kärna, property 
rights och anför (s. 82) 
 

“We argue that the stakeholder theory can be normative based on the evolving theory of 
property”  
… 
”Considerable agreement now exists as to the theoretical definition of property as a ”bundle” 
of many rights, some of which may be limited.”  

 
Det finns således möjlighet att knyta stakeholderteorins kärna till centrala tankar hos såväl Locke 
som Kant, men det finns inget i empirin som stöder att dessa tankar fått genomslagkraft i 
företagen i deras förhållande till miljön. Empirin visar snarare på flitig rapportering av utfört 
miljöarbete utan att detta arbete har en redovisad grund i tydligt formulerade grundläggande 
värderingar. Trots den skenbara inkonsistensen kan detta vara uttryck för ett förnuftigt beteende 
även om det inte har sin grund i den normativa kärnan i the stakeholder theory.  
 
Omtolkad rationalitet  
Är det enda krav på företagens rationalitet som kan ställas en rationalitet i logisk mening: att inte 
motsäga sig själv? Kan man, anknytande till en idé hos Karl Popper, bryta sig ur 
miljöredovisningens ram och finna rymligare tankebanor? Aktualiserar miljöredovisningar andra 
förklaringsmodeller för mänskligt handlande? Följande förklaringstyp framstår som en 
teleologisk eller intentional förklaring till miljöredovisningars innehåll: 

Företaget A avsåg att åstadkomma eller uppnå målet M 
Företaget A trodde att det enda, eller bästa, sättet att åstadkomma eller uppnå M var 
att formulera sig på ett visst sätt F i sin miljöredovisning. 
Alltså formulerade sig företaget A på sättet F 

 
Den intentionala förklaringen är tillfredsställande endast om den tro och den avsikt som anges 
också, sammantaget, måste ha varit orsaken till handlingen. 
 
Denna förklaringstyp har betecknats av G. H. von Wright som praktisk syllogism och av W. Dray 
som rationell förklaring. Rationaliteten återkommer fastän i en något annorlunda skepnad.  
 
I denna skepnad kan man ana att det Egels-Zandén betecknat alternative instrumental stakeholder 
theory kommit att dominera i praktiken, således en modell vars kärna utgörs av normative 
shareholder theory. Studien ger därmed empiriskt stöd för hypotesen om transformation av 
teorikärnan.  
 
Ytterligare en aspekt kring teorikärnans transformation kan nämnas. Antag, i motsats till ovan 
formulerade rationalitetshypoteser, att företagens mål med miljöredovisning inte är att rapportera 
sitt etiska förhållningssätt till miljön. Antag i stället att företagets mål eller avsikt, vilket till en 
början kan tyckas paradoxalt, snarare är att miljöredovisningen i största möjliga utsträckning 
skall undvika miljöetik eller uteslutande ge vag information. Därmed undviker man att binda 
företaget, en position som i framtiden skulle kunna ge möjlighet till kritik för inkonsekvent 
beteende och tvetalan.  
 
Det förefaller rationellt, ur alternative instrumental stakeholder theory-perspektiv, att låta 
miljöredovisningen fyllas med detaljerad information om exempelvis minskade utsläpp av 
orenade rökgaser från fabriksanläggningar, eftersom uppgifter av detta slag framstår som 
objektivt verifierbara, oantastliga och allmänt positiva. Skulle utsläppen ett visst år ha ökat, kan 
man i stället berätta om någon annan mer lyckosam företeelse under året, som ger stöd för en 
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miljömässig framtoning. Instrumental stakeholder theory-perspektiv är alltså förenligt med en 
målrationell handling (Weber), procedurmässig (Simon) eller instrumentell (Hargeeaves-Heap 
m.fl.)  Med sistnämnda antagande kan sägas att många företag lyckats förvånansvärt väl med sin 
måluppfyllelse. Därtill kommer att den underliggande hypotesen om företagens rationalitet - 
rationalitet i en omtolkad, vidare bemärkelse gränsande till förnuftsmässighet - visar sig klara 
testet. Utfallet blev emellertid inte ett stöd för originalteorin utan för den transformerade 
teorikärnan. 
Men vilken annan slags rationalitetsdoktrin, om den alls finns, kan göra rättvisa åt företagens 
miljöredovisning? Kan en sådan rikare doktrin om rationalitet formuleras? Eller leder en 
omtolkad rationalitet endast tillbaka den klassiska paradoxen med Fångarnas dilemma i versionen 
med många aktörer? Det handlar i så fall om konflikten mellan individuell och kollektiv 
rationalitet, en konflikt som diskuterats ovan. En fundering, som har sin grund i såväl den 
närmast oöverskådliga mängd artiklar som publicerats om stakeholderteorin som konformismen i 
det granskade urvalet av miljöredovisningar, är huruvida det föreligger en förutsatt, outtalad och 
underförstådd text. Det förefaller inte vara politiskt korrekt att ställa frågan huruvida 
marknadsekonomin är mänsklighetens självklara livsform. De robusta tekniska lösningar på 
svårgripbara miljöproblem som lanseras i företagens miljöredovisningar ger anledning att 
påminna om nedanstående välkända maxim: 
 

”For every complex problem, there is a solution that is simple, neat and wrong.” 
(Henry Louis Mencken, 1880-1956) 

 
Likheter, för att inte säga standardisering, i formulerade miljösynsätt hos företag från olika 
branscher kan ges en annan rationell förklaring, nämligen en slags institutionalisering eller 
likformighetssträvan. Företeelsen beskrivs av Frostenson och Borglund (2006), som knyter den 
till Corporate Social Reporting. Likformighetsfenomenet har beskrivits i den klassiska artikeln av 
Di Maggio och Powel (1983). Handlingar upprepas och institutionaliseras och författarna skiljer 
mellan tre olika former av isomorfism, varmed avses att någon företeelse avbildas eller kopieras i 
sina karaktäristiska drag i en annan form eller skepnad, eller institutionell påverkan som innebär 
1. coercive isomorphism - tvingande institutionellt tryck (regler och lagar) 
2. mimetic isomorphism - mimetiskt tryck (en önskan att likna andra20) 
3. normative isomorphism - normativt institutionellt tryck (kulturella förväntningar) 
 
Mimesis på det organisatoriska planet är inte enbart ett passivt imiterande för att bli accepterad 
utan även en kreativ handling där något nytt skapas. Det tillförs nya innebörder, möjligheter och 
betydelser och det kreativa momentet delas mellan mimaren och publiken, som tar emot och 
utvärderar mimarens handling eller produkt. Det handlar om den effekt som mimaren gör på 
omvärlden. Ahrne och Hedström (1999) exemplifierar med den svenska industrins imiterande av 
japanska förebilder och nämner kvalitetshöjande företeelser som kvalitetscirklar, självständiga 
arbetsgrupper och nya ledarskapsstilar. Måhända kan även den elegant utformade 
miljöredovisningen utgående från en god förlaga höja värdet av det mimande företagets 
varumärke och hänvisning till likformighetssträvan som förklaring ger stöd åt den alternativa 
stakeholderteorin med fokus på aktieägarvärde. 
 
 

 
20 Powell och DiMaggio förklarar den mimetiska isomorfismen, härmningen, som en reaktion på osäkerhet som 
hanteras med kopiering och härmande av andra organisationers/systems strukturer, handlingsmönster och resultat. 
Det kan nämnas att mimesis (grekiska: härmning), gestaltning av verkligheten var tidigare en term inom konstteorin 
men har senare betydelsen att göra på samma sätt som, härma, imitera, följa en förlaga, efterbilda. Inom biologin 
har ordet tidigare använts med innebörden mimikry, som är det fenomen när en organism (mimaren) liknar en annan 
(modellen) och drar fördel av denna likhet. I mimikryrelationen tillfaller oftast fördelarna mimaren. 
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6.12 Aktuell debatt: ifrågasättande och försvar av stakeholderteori 
Som framgått av kapitel 3 och 4 förs det ett antal parallella diskussioner kring stakeholder theory, 
såväl beträffande dess normativa, instrumentella som deskriptiva del enligt Donaldson och 
Prestons (1995) typologi, vilken fortfarande är en referenspunkt för många artiklar i ämnet.  
 
Artiklarna diskuterar bland annat vilka personer, fysiska eller juridiska, som bör betecknas som 
stakeholder, en term som för övrigt ges varierande innebörd. Phillips och Reichart (2000) hävdar 
att stakeholder theory visserligen har utvecklats till en grundmodell inom affärsetiken, men 
innehåller ett antal problem. Det största gäller identifikationen av stakeholder, ett problem som 
hotar teorins meningsfullhet. Även Bishop (2000) påtalar allvarliga svagheter: 

Stakeholder theory suffers from very serious weaknesses. Stakeholder interests need to be 
defined in some way that goes beyond revealed preferences and permits measurability and 
comparability sufficient for managers to use a decision principle for corporate actions and 
policies. Stakeholder theory also currently lacks grounds for considering all stakeholders. 
(Bishop, 2000, s. 585) 

 
Å andra sidan hävdar Donaldson och Dunfee motsatsen (1999, s. 262):  

An internal revenue code of detail in defining who is stakeholder is neither possible nor 
desirable.  

 
Phillips, Freeman och Wicks (2003) diskuterar i syfte att klarlägga vad teorin inte är ett antal 
tolkningar av stakeholderteorin, som utgjort grund för kritik av teorin. Man skiljer mellan 
allvarliga förvrängningar och välvilliga feltolkningar. Till den första gruppen hör exempelvis att 
alla intressenter skall behandlas lika och till den senare att teorin enbart är tillämplig på företag. 
Nedanstående utgör en översättning/bearbetning av ”Table 2 – What stakeholder theory is not” 
(ibid, s. 482) i vilken författarna dessutom nämner exempel på företrädare för de olika åsikterna. 
 
Allvarliga förvrängningar   Välvilliga feltolkningar  
1. Stakeholderteori är en ursäkt för  1. Stakeholderteori kräver lagändringar  
företagsledningens opportunism 
2. Stakeholderteori kan inte erbjuda en 2. Stakeholderteori är socialism och 
tillräckligt specifik målfunktion för företaget påverkar hela ekonomin  
3. Stakeholderteori befattar sig primärt med  3. Stakeholderteori är en vittomfattande 
fördelning av ekonomiskt resultat etisk doktrin 
4. Alla stakeholder måste behandlas lika 4. Stakeholderteori är enbart tillämplig på  
 företag 
Författarna anser att förvrängningarna har sin grund i litteraturen kring teorin. De välvilliga 
feltolkningarna förklaras av välmenande men överambitiösa talesmän som expanderar teorin 
utanför dess egentliga domän och därmed gör den mer åtkomlig för kritik. Teorins begränsning 
hos Donaldson och Preston (1995) till att enbart gälla ”investor-owned corporations” anförs som 
ett exempel på välvillig feltolkning, kategori 4. 
 
Varje normativ teori måste enligt Bishop (2000), som presenterat ett ramverk för att utvärdera 
affärsetiska teorier, precisera en etisk princip och ge praktiska anvisningar inom sju områden 
(ibid, s. 563): 

- identifiera grundläggande etiska värderingar   
- grunderna för att acceptera dem  
- specificera en beslutsprincip att nyttja av dem i näringslivet som accepterar teorin 
- fastställa vilka som skall tillämpa den normativa teorin i beslutsfattandet   
- vilkas intressen som därvid måste beaktas 
- i vilka sammanhang teorin skall appliceras och 
- vilka legala strukturer som teorin förutsätter 

 
Bishop anser att svagheten hos normativ stakeholderteori består i att teorin inte klargjort de två 
sistnämnda områdena. Dessutom har teorin enligt Bishop (ibid, s. 585) andra allvarliga svagheter:  
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Stakeholder interests need to be defined in some way that goes beyond revealed 
preferences and permits measurability and comparability sufficient for managers to use 
a decision principle for corporate actions and policies. Stakeholder theory also 
currently lacks grounds for considering all stakeholders. 

   
Om den normativa delen av stakeholderteorin enligt Donaldson och Preston (1995) skulle 
utvärderas mot Bishops kravspecifikation torde den inte i alla avseenden motsvara kraven på en 
normativ teori. Likväl intar denna normativa teorikärna en dominerande plats i diskussionen.   

   
En betydande del av den pågående debatten gäller om och i så fall hur mycket hänsyn företaget 
skall eller bör ta till olika kategorier av stakeholder, sedan man väl definierat dem. Emellanåt 
betonas att normativ stakeholderteoris kärna utgörs av en etisk uppfattning avseende varje 
företags ansvar och det hävdas att företagens ansvar för sina stakeholder bör sträcka sig längre än 
vad som för närvarande är kutym. Freeman (2001, s. 63), skriver att stakeholderteori består av ett 
antal möjliga stakeholder-teorier, alla med olika normativ kärna såsom feministisk, pragmatisk 
liberalism eller aktieägarinfluerad. Det utmärkande draget i det som betecknas stakeholderteori är 
dock förekomsten av en normativ kärna av något slag.  
 
Den svenska varianten, intressentmodellen, diskuterad i avsnitt 3.3, har kritiserats, exempelvis av 
Lundahl och Skärvad (1982, s. 26) för att den döljer en grundläggande konflikt: 
 

Den betraktas som ideologiproduktion som syftar till att dölja den grundläggande konflikten 
mellan arbete och kapital i samhället i syfte att bevara det nuvarande samhällssystemet och 
dess maktförhållanden och maktfördelning. Varje försök att lösa dessa motsättningar genom 
konfliktlösning och konfliktutjämning är ett sken och bedrägeri. Dessa motsättningar kan inte 
lösas på annat sätt än genom att i grunden förändra samhället. 

 
Något liknande förefaller diskussionen kring the stakeholder theory gälla - om man byter ut 
kapital mot shareholder och arbete mot stakeholder och låter den senare termen få det vida 
omfång som den ges av Donaldson och Preston (1995). 
 
En fråga som formulerad eller outtalad svävat över diskussionen beträffande den svenska 
intressentmodellen – och därmed indirekt även berör dess förebild stakeholderteorin – är om 
teorin/modellen skall ses som en truism eller som ett hot mot marknadsekonomins grund? Ohlins 
(1982, s. 6-7) svar är följande: 
 

Naturligtvis har ett företag anställda som måste belönas för i sitt arbete, kunder som måste 
tillfredsställas, leverantörer som måste betalas, statliga och kommunala myndigheter som 
ibland kan kväva verksamheten och som alltid kräver skatt. Och naturligtvis vill företagets 
ägare ha avkastning på sitt kapital. För att företaget skall överleva måste dessa intressenter 
tillfredsställas, åtminstone i sådan utsträckning att deras missnöje inte hotar företagets 
existens. Vem kan ifrågasätta en sådan självklarhet? Som den följande diskussionen visar är 
det ingen som gör det. Invändningarna rör sig inom denna tankevärld och gäller snarast dess 
relevans och implikationer. 

 
De hetsiga kontroverser och motsägelser som intressentmodellen utlöst bland 
företagsekonomer, delvis reflekterade i olika bidrag i denna skrift, tycks mig framför allt 
bottna i två andra förhållanden. För det första är det klart att orealistiska förväntningar om att 
intressentmodellen skulle tillhandahålla en slutgiltig teori för företagsledning eller 
företagssociologi måste leda till besvikelse. En problemformulering är inte detsamma som en 
lösning. För det andra, och minst lika viktigt, kom intressentmodellen att uppfattas - och för 
den delen inte sällan att presenteras - som en ideologisk legitimering av företagsledningens 
roll. Det fanns och finns fortfarande goda grunder för en tolkning av företagsledningens roll 
som medlare och samordnare, men föreställningar om en kamp om makten över företagen satte 
den i fråga. Paradoxalt nog kunde många drivas till att förneka att intressentmodellen 
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egentligen inte är mer än en självklar och ofrånkomlig utgångspunkt för analysen av företags 
överlevnad, utveckling och död. 

 
Den normativa stakeholderteorin är alltjämt aktuell och inspirerar till diskussion, utveckling och 
tillämpning även om detta inte längre är lika framträdande i den svenska litteraturen. I denna 
studie har fokuserats på huruvida teorins normativa etiska kärna enligt Donaldson och Prestons 
(1995) synsätt kommer till uttryck i företagens miljöredovisningar beträffande intressenten 
miljön. Andra, förvisso också väsentliga delar av teorin, har enbart summariskt omnämnts. 
Övriga perspektiv som kan anläggas på de varianter av redovisning, som betonar företaget roll i 
samhället, har inte alls diskuterats. Exempelvis innebär nyttjandet av begrepp såsom stakeholder 
etc enligt Brown och Fraser (2006, s. 110), sett ur ett kritiskt-teori perspektiv, inte i sig att vi 
lever i ett pluralistiskt samhälle: 

While concepts like ´stakeholders`, ´democratic dialoge` and ´triple bottom lines` sound nice 
in theory, imbalances of power and resources mean that most efforts in this area will ´do 
nothing but prop up the inequitable and alienating societal structures´ (Burret and Welch, 
1997, p. 3)    

  
Mitt intryck av den omfattande diskussion som förs om stakeholderteorin är att den påminner om 
en vandring utmed Möbiusbandet, såtillvida att resonemangen efter en avsevärd omväg 
återkommer till Donaldson och Prestons normativa kantianska kärna. Det kan tolkas som att 
Kants etik fortfarande är relevant inom området affärsetik, ”business ethics” och att frågan om en 
eventuell transformation av den normativa teorikärnan är i högsta grad aktuell. 
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7. Slutsatser 
7.1 Studiens utgångspunkter 
Ifrågasatt teori  
The stakeholder theory/intressentmodellen får, trots sin vaghet, anses utgöra ett teoretiskt 
perspektiv och ges emellanåt beteckningen teori, om än med reservationer. Dock hävdar 
Antonacopoulou och Méric (2005 s. 29) ett helt avvisande synsätt: ”The main argument of the 
previous section is that stakeholder theory does not stand up to the test of scientific rigor and, 
therefore cannot be treated as science.” Detta är ett kontroversiellt påstående, i vart fall ställt mot  
Hempels (1974, s. 82) synsätt att ”de karaktäristika som utmärker en god vetenskaplig teori kan 
inte uttryckas i särskilt precisa termer.” Hempel nämner dock att en god teori för det första skall 
erbjuda ”en systematiskt enhetlig framställning av helt olika fenomen” vilket stakeholderteorin 
onekligen gör.  
 
Vilka krav ställs på en teori, eller annorlunda uttryckt, vilka villkor skall vara uppfyllda för att en 
teori skall föreligga? Hempel (1974, s. 38) anser i likhet med Popper att en hypotes eller teori 
måste kunna utsättas för en objektiv empirisk testning, åtminstone i princip. Därmed avses att det 
måste vara möjligt att från hypotesen eller teorin härleda vissa testningsimplikationer av formen 
`om testningsbetingelserna B är realiserade, så kommer resultatet E att inträffa` men 
testningsbetingelserna behöver inte vara realiserade eller tekniskt realiserbara vid den tidpunkt då 
hypotesen eller teorin uppställs. 
 
Hempel (ibid) diskuterar även trovärdigheten av en hypotes vid en given tidpunkt och anser att 
den beror på de relevanta delarna av den totala vetenskapliga kunskapen vid den tidpunkten, 
således bestäms trovärdigheten relativt en given kunskapskropp. Frågan inställer sig, enligt 
Hempel, om det är möjligt att med hjälp av sannolikhetskalkyl bestämma trovärdigheten till en 
siffra mellan noll och ett men Hempel besvarar frågan nekande.  
 
Enligt min uppfattning är stakeholderteorin enligt Donaldson och Preston (1995) fullt möjlig att 
utsätta för en empirisk prövning och fyller därmed kravet på att utgöra en teori. Emellertid har 
den, såvitt bekant, inte utsatts för den av Hempel önskvärda prövningen. Därtill kommer att 
Hempel modifierar sitt krav (ibid, s. 39) och skriver 

 
Av dessa skäl, och av vissa andra som skulle föra oss alltför långt bort, är det inte möjligt att 
dra en skarp skiljelinje mellan hypoteser och teorier som är testbara i princip och de som inte 
är det. Men även om den är något vag är den här omnämnda distinktionen viktig och belysande 
för bedömningen av meningen och den potentiella förklaringskraften hos uppställda hypoteser 
och teorier. 

        
Sammantaget innebär detta att stakeholderteorin förefaller motsvara de vetenskapliga krav på 
testbarhet etc som ställs på en teori. 
 
Inriktning och avgränsningar 
Syftet med studien är inte bara att undersöka huruvida utan även att argumentera för och visa att 
en senare version av intressentmodellen, som tar sin grund i en formell eller instrumentell 
rationalitet, har kommit att dominera över den - av kantiansk etik inspirerade - tidigare versionen 
som utgår från en expressiv rationalitet. Det gäller den variant av stakeholderteori, som av Egels-
Zandén (2006) betecknas the alternative instrumental stakeholder theory. Därmed skulle 
Donaldson och Prestons (1995) utgångspunkt för stakeholderteorins etiska normativa kärna, 
nämligen att företagsledare förutsätts agera som om alla stakeholders intressen har egenvärde, 
inte vinna empiriskt stöd. 
 
Jag har således inte behandlat motsättningen mellan shareholderteori och stakeholderteori, en 
diskussion som Vilanova (2007 s. 160) har karaktäriserat på följande sätt: 
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The relationship between managers and stakeholders is at the core of the corporate governance 
debate. This debate often comes down to the confrontation between two corporate ‘‘ideal 
types’’. On one side, the shareholder firm where internal conflicts are resolved through the 
concentration of power in the hands of shareholders and where managers have little autonomy 
and, on the other side, the stakeholder firm where managers have more discretion and act as 
mediators between the firm’s multiple constituencies. 

 
Inte heller har jag avsett att fördjupa diskussionen kring det berättigade i normativ 
stakeholderteori eller fastställa vilken normativ teorikärna som är mest lämplig eller 
ändamålsenlig i affärsetiska sammanhang. Det bör dock nämnas att exempelvis Humber (2002) 
hävdar att det finns andra teorier som vägleder hur företag kan agera på ett socialt ansvarsfullt 
sätt och skriver (s. 209):    
 

Normative stakeholder analysis is not the only theory managers could use when attempting to 
direct their firms in socially responsible ways. Restricted egoism is one alternative, but there are 
others as well. If this is so, however, the obvious question is this: why should businesses use 
stakeholder theory to fulfill their obligations to society rather than to employ some other 
possible theory? 

 
Dessutom tillkommer en avgränsning av ett helt annat slag, nämligen frågan om huruvida ett 
företag i sin egenskap av juridisk person överhuvud kan ha ett moraliskt ansvar. Det är en fråga 
som kan fördjupas till det kanske mest diskuterade problemet i filosofins historia, nämligen 
viljans frihet. Den friheten anses som bekant utgöra en grund för moraliskt ansvar. Men har vi – 
exempelvis ett företag - en fri vilja, dvs. föreligger ett reellt självbestämmande mellan olika 
handlingsalternativ eller är det bara en illusion? Enligt synsättet hård determinism saknas grund 
för all moralisk bedömning. I denna företagsekonomiska studie har jag utgått från en icke-
filosofisk vardagsuppfattning innebärande att företag har såväl fri vilja som moraliskt ansvar. 
 
Denna studie gäller till synes en mindre del av det omfångsrika fält, som betecknas stakeholder 
theory. Det gäller emellertid teorins kärna, ett omdiskuterat område som ständigt genererar 
mängder av artiklar och böcker – låt vara inte på svenska språket – nämligen den eventuella 
förekomsten av en etisk komponent. Denna etiska komponent har jag sökt spår av i företagens 
förhållande till miljön, som det kommer till uttryck i miljöredovisningar. Dessutom hur den 
etiska komponenten mer övergripande kommer till uttryck genom användningen av ordet 
”intressent” i årsredovisningarna.   
 
Tillvägagångssätt 
För att uppnå studiens syfte skulle jag undersöka förekomsten av en etisk dimension i ett antal 
svenska börsnoterade företags miljöredovisningar och visa hur originalteorins centrala etiska 
dimension transformerats. Typologin, med sju huvudtyper, utformades så att den dels inkluderar 
tre övergripande och välkända miljöetiska förhållningssätt. Därutöver tillfördes två andra ofta 
diskuterade förhållningssätt samt ett tredje alternativ, som är mer öppet till sitt innehåll och 
inkluderar företagsspecifika ställningstaganden. För de företag som önskat förmedla ett 
övergripande etiskt förhållningssätt till miljön skulle i vart fall inga brister i typologins 
utformning lägga hinder i vägen i samband med utvärderingen.        
 
Vidare skulle undersökas om termen intressent förekommer i årsredovisningarna, vilken 
betydelse företagen i så fall ger termen och huruvida miljön betraktas som en intressent, vilket 
kunde vara ett alternativt sätt för företagen att uttrycka sitt stöd för originalteorin. Därmed har 
beaktats Karl Poppers vetenskapsteoretiska ideal: dels att det måste vara möjligt att försöka 
falsifiera ett påstående, dels att dessutom genomföra försöket på fullt allvar21.   

 
21 Popper (1996, s. 43) har formulerat följande förhållningssätt:  
Det finns åtskillig sanning i mycket av vår kunskap, men inte mycket visshet. Vi måste vara kritiska när vi ger oss i 
kast med våra hypoteser. Vi måste testa dem så strängt vi kan för att ta reda på om de ändå inte visar sig vara falska 
när allt kommer omkring.  
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Via utformningen av studiens typologi ställda frågor till miljöredovisningarnas text avseende 
företagets etiska förhållningssätt till miljön och erhållna svar med stöd av hypotetisk-deduktiv 
metod kunde således en eventuell förekomst av empiriskt stöd för originalteorin enligt Donaldson 
och Preston (1995) ha blivit bekräftad. En sådan bekräftelse kunde alternativt eller dessutom ha 
fastställts via bruket av termen intressent i urvalet av årsredovisningar. Till följd av studiens 
metodologiska uppläggning hade resultatet kunnat bekräfta att den kantianska normativa kärnan i 
den ursprungliga the stakeholder theory, dvs expressiv rationalitet, har empiriskt stöd. I så fall 
skulle Egels-Zandéns (2006) tes inte vinna stöd och jag skulle inte ha uppnått syftet med studien, 
dvs. att påvisa empiriskt stöd för hypotesen om en transformation. 
 
7.2 Resultat och slutsatser av denna studie 
Studien har fokuserat på den transformation av teorins normativa kärna, som påtalats av Egels-
Zandén (2006). Utgångspunkten kunde lika väl ha varit att söka fastställa huruvida den etiska 
teorikärnan enligt Donaldson och Preston (1995) kan beläggas empiriskt mot bakgrund av 
författarnas uppfattning om stakeholder theory (ibid s. 74): 
 

”The descriptive accuracy of the theory presumes the truth of the core normative conception, 
insofar as it presumes that management and other agents acts as if all stakeholders´ interests 
have intrinsic value” 

 
Original instrumental stakeholder theory ses enligt Egels-Zandén (2006) som en test på de 
finansiella effekterna av att företaget agerar i enlighet med den normativa kärnan i stakeholder 
theory. Med andra ord vad det skulle innebära att agera som om alla intressenter hade intrinsic 
value, egenvärde. Alternative instrumental stakeholder theory ses däremot som ett sätt att 
analysera vilka slags relationer ett företag bör skapa till intressenterna i syfte att maximera 
shareholder value. I alternativteorin ligger fokus på shareholders intresse. Inget intrinsic value, 
egenvärde, tilldelas de övriga intressenterna. Kärnan i respektive teori illustreras i figur 14 och 
figur 15 i kapitel 3, sid. 54-55.  
 
Om det kunde beläggas att intressenten miljön tilldelades eget värde i miljöredovisningen genom 
att det redovisande företaget gav uttryck för en adekvat form av miljöetik så skulle detta 
förhållningssätt till intressenten miljön tala för att den normativa kärnan i den ursprungliga 
stakeholderteorin, dvs kantiansk etik och expressiv rationalitet, fortfarande är aktuell i den 
meningen att kärnan har empiriskt stöd. Det skulle innebära att försöket att påvisa en 
transformation av teorikärnan misslyckats. 
 
Om man däremot av fördelningen inom typologin kunde konstatera att det inte förekommer några 
observationer, där ett egenvärde tilldelas intressenten miljö, ger det stöd åt synsättet att den 
normativa teorikärnan transformerats till det som kännetecknar shareholder theory. Givetvis finns 
även möjligheten till ett blandat resultat, som inte medger några säkra slutsatser.  
 
Av redovisningen av empirin i kapitel 5 framgår att det inte förekommer några sådana 
miljöredovisningar från de stora börsbolagen, som enligt typologin – via huvudtyp eller 
undertyper - ger miljön ett intrinsic value, egenvärde. Denna slutsats gäller även 
företag/organisationen ingående i kontrollgruppen. För att denna slutsats skall vara befogad 
räcker det med att företagen inte aktivt givit uttryck för en positiv miljöetik – en talande tystnad. 
Det krävs således inte att företagen måste uttryckligen tagit avstånd från att tilldela miljön ett 
egenvärde.     
 
Därmed får mitt syfte att argumentera för dominans för den transformerade kärnan i alternative 
instrumental stakeholder theory, dvs från expressiv rationalitet till formell eller instrumentell 
rationalitet, empiriskt stöd i den visserligen antalsmässigt begränsande undersökning som utförts. 
Detta utgör studiens empiriska bidrag till diskussionen kring den normativa kärnans empiriska 
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förankring. Studien ger stöd för hypotesen att den ursprungliga normativa teorikärnan, såvitt kan 
bedömas ur en intressents perspektiv, har transformerats till aktieägarfokus.  
Trots detta skulle miljön av företagen kunna ha tilldelats intressentstatus, även om miljön inte 
tilldelats egenvärde. De studerade årsredovisningarnas beskrivning av termen intressent och, i 
några fall, företagens illustrationer av sina egenhändigt konstruerade intressentmodeller är 
emellertid inte så utformade att det uttryckligen eller med stöd av en rimlig tolkning framgår att 
miljön betraktas som en intressent. Miljön betraktas vare sig som en primär eller sekundär 
intressent eller direkt eller indirekt intressent enligt Lagerkvists (1972) distinktioner. Ej heller 
som direkt intressent eller representativ intressent, så som dessa preciserats i Samuelsson (1974, 
s. 44).  
 
Det framgår av empirin att enbart ett företag, nämligen Atlas Copco, eventuellt kan sägas ge 
uttryck för att tilldela miljön ett egenvärde och i så måtto kan sägas förmedla ett etiskt 
förhållningssätt kopplat till begreppet hållbar utveckling. Bedömningen är inte uppenbar utan 
beror på huruvida formuleringen kan anses tillhöra den första eller andra av nedanstånde 
alternativ, som utgör den obestämbara avlutningen i Willners (1986) kontinuum. 
 

• En miljöredovisning har forcerad bestämbarhet - dess uttryckta värderingar kan förstås på flera 
sätt och val bland sätten att förstå fordrar ett ovanligt utnyttjande av språk-konventioner eller 
tolkningsregler 

• En miljöredovisning saknar bestämbarhet - dess uttryckta värderingar innebär ett så konfliktfyllt 
utnyttjande av språkbruksregler och språkliga konventioner att det hindrar att ett visst 
förståelsesätt eller en viss tolkning ges ett välmotiverat snarare än godtyckligt företräde 

 
Frågan avgörs av hur långtgående man tolkar att företaget i en av de fem sektorerna, betecknad 
”samhälle och miljö”, i sin illustration av intressentmodellen anger: ”Bedriva verksamheten så att 
miljön bevaras för kommande generationer”. I tolkningen skall samtidigt vägas in företagets 
praktiserade etik, som förmedlas i uttalandet i årsredovisningen: ”För att minimera risken att 
Gruppens anseende påverkas av andra intressenters agerande strävar Atlas Copco efter att vara en 
god samhällsmedborgare.” 
 
Slutsatsen blir att empirin (kapitel 5) och analysen (kapitel 6) visar att miljön inte tilldelats något 
egenvärde eller intressentstatus. Det har således inte framkommit något empiriskt stöd för den 
kantianska normativa kärnan i den Donaldson och Prestons (1995) version av the stakeholder 
theory, dvs expressiv rationalitet.  
 
Flera företag ger likväl uttryck för omsorg om miljön. Det miljöansvar som emellanåt artikuleras 
förefaller till viss del kunna härledas till de förmedlande pressure-groups som massmedia utgör 
och till det ”samhällsklimat” som Samuelsson (1974) diskuterar. Andra förhållningssätt förefaller 
emanera från det som Beckius (2006, s. 99) betecknar ”det legalistiska företaget.” Ett sådant 
företag ”anpassar sig till legala krav, men har inget etiskt tänkande därutöver. 
 
Sammanfattning: 
Studien har sökt påvisa huruvida miljön tilldelas ett egenvärde (intrinsic value) i ett betydande 
urval av börsnoterade företags miljöredovisningar, men inte funnit exempel på detta. De 
granskade miljöredovisningarna och årsredovisningarna berättigar inte till slutsatsen att 
kantianska normativa kärnan i the stakeholder theory enligt Donaldson och Preston (1995) har 
empiriskt stöd. Empirin visar snarare att det är den formella eller instrumentella rationaliteten 
med en aktieägarfokusering som dominerar. Studien ger därmed vad som betecknats the 
alternative instrumental stakeholder theory empiriskt stöd. Studien har funnit flera exempel på 
att det är den formella eller instrumentella rationaliteten med en aktieägarfokusering som 
dominerar. Därmed har jag också uppnått studiens syfte. Därutöver kan följande tilläggas. 
 
Donaldson och Preston (1995) hävdade som en utgångspunkt för kärnan i stakeholderteorin dels 
att den förutsätter (s. 74) att företagsledare och andra handlar som om alla stakeholders intressen 
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har egenvärde (intrinsic value), dels (s. 75) att en överväldigande majoritet av företagsledare i 
praktiken uppenbarligen ansluter sig till en av teorins centrala teser, dvs teorins normativa kärna. 
Denna studie har inte visat att så skulle vara fallet. Några andra empiriska studier som bekräftar 
Donaldson och Prestons (ibid) utgångspunkt har veterligen inte publicerats och de studier som 
refererats i avsnitt 4.2.9 tyder snarare på motsatsen. Denna invändning synes emellertid 
Donaldson och Preston (ibid) redan ha förutsett, eftersom man skriver (s. 77) att om nya 
undersökningar visar att företagsledare överger ett intressentorienterat förhållningssätt så skulle 
teorin falsifieras. Men, fortsätter Donaldson och Preston (ibid), ”But this observation offers a 
significant clue about the nature of the theory itself, because, few if any of its adherents would be 
likely to abandon it, even if current legal or managerial trends were to shift.”  
 
Om man skulle ta denna försäkran på allvar innebär den att Donaldson och Preston (1995) intygar 
att få om ens några kommer i framtiden att överge deras stakeholderteori även om 
ledarskapstrenderna skulle skifta; en närmast religiös övertygelse. Argumentationen avslutas med 
att det viktigaste stödet för teorin finns annorstädes än i vad som framgår i litteraturen om 
empirin. Platsen för detta ”elsewhere” preciseras dock ej, men formuleringen antyder gränslandet 
mellan vetenskap och metafysik. 
 
Bör stakeholderteorin, originalteorin enligt Donaldson och Preston (1995), ses som en hypotes 
som inte klarat testet och därför skall avvisas? Det är inte självklart eftersom det kan visa sig att 
flera faktorer än de som antogs har spelat in vid testandet. Man kan enligt Hartman (2004, s. 163) 
vid utvärderingen komplettera med särskilda förhållningsregler enligt vad Lakatos22 föreslagit. 
Det innebär att man skyddar hypotesen (i det här fallet stakeholderteorins kärna) med hjälp av ad 
hoc hypoteser, som är hypoteser utan egentligt stöd men som accepteras eftersom de ”räddar” den 
aktuella hypotesen. När skall hypotesen slutgiltigt avvisas? Enligt Hartman skall det ske först då 
den teori som hypotesen ingår i inte längre utvecklas. Dessutom skall det finnas andra teorier att 
föredra, en åsilt som även den senare Popper hävdat.   
 
Vidare kan en teori, enligt Chalmers (2003, s. 90), inte falsifieras definitivt, ”eftersom man inte 
kan utesluta möjligheten att någon del av den komplexa testsituationen, vid sidan av den testade 
teorin, bär ansvaret för en felaktig förutsägelse. Svårigheten går ofta under namnet Duhem-
Quinetesen.” Härmed åsyftas filosoferna Pierre Duhem och Willard V O Quine.    
 
Appliceras ovanstående synsätt på stakeholderteorin enligt Donaldson och Preston (1995) så kan 
följande sägas om teorins kantianska kärna. Kärnan framställs av Donaldson och Preston (ibid) 
som en grundläggande hypotes i och med att man utgår från att företagsledare tillämpar den, även 
om det inte uttrycks explicit. Även om denna utgångspunkt inte formuleras som ett axiom, ligger 
det nära till hands att Donaldson och Preston (ibid) uppfattat utgångspunkten axiomatiskt, dvs 
som en grundsats som accepteras utan bevis och som antas vara självklart sann. En sådan 
uppfattning skulle kunna föranlett Donaldson och Preston (ibid, s. 77) att hävda att ”the most 
important issuses for stakeholder theory lies elsewhere”. Om Donaldson och Preston (ibid, s. 77) 
därmed åsyftat Kant (intrinsic value) eller Locke (det lockenaska förbehållet alternativt med 
ägandet förknippade skyldigheter, se bilaga 5 sid. 151) så följer därav inte med logisk 
nödvändighet att den överväldigande majoriteten av företagsledare i sin dagliga gärning verkar 
som lärjungar till Kant och Locke och även kommer att fortsätta som sådana oberoende av 
framtida växlingar i ledarskapstrender.  
 
En annan förklaring är att Donaldson och Preston (ibid) i det tysta anslutit sig till Ayers23 
försvagade verifierbarhetskriterium, dvs. att vetenskapliga utsagor, som inte slutgiltigt kan 
bevisas av erfarenheten, likväl erkänns som meningsfulla om de kan göras sannolika och har en 

 
22 Imre Lakatos, 1922-1974. Vetenskapsfilosof som förslog en vetenskapsteori i popperiansk anda med ett utvidgat 
teoribegrepp (forskningsprogram).  
23 Alfred Jules Ayer, 1910-1989, engelsk filosof, som är mest känd för sin verifikationsprincip. 
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verifikationsmetod, som åtminstone är tänkbar att utföra. I så fall är det enbart en avsaknad av 
bekräftande empiri som tillsvidare ligger Donaldson och Preston (ibid) i fatet.     
 
Denna studie har inte bekräftat och inte heller givit annat slags stöd för Donaldson och Prestons 
(ibid) grundläggande hypotes och det vore därför frestande att hävda att stakeholderteorin som 
sådan måste avvisas. Emellertid vore detta av minst två skäl en förhastad slutsats. 

• För det första har stakeholderteorin inte upphört att utvecklas. Tvärt om visar mängden av 
ständigt tillkommande artiklar att teorin är i högsta grad vital. 

• För det andra har inte presenterats någon alternativ teori, som på goda grunder är att 
föredra. Det vill säga en teori som framstår som mer rimlig än stakeholderteorin enligt 
Donaldson och Preston (1995). Det som veterligen presenterats kan i princip 
karaktäriseras som utkast till varianter eller sidospår till stakeholderteorin enligt 
Donaldson och Preston (1995). Empiriskt stöd för dessa utkast har veterligen inte 
publicerats. 

Slutsatsen blir att studien talar för att en transformation av teorikärnan ägt rum, men att kärnan i 
originalteorin enligt Donaldson och Preston (1995) för den skull inte kan avvisas. Teorikärnan 
bör snarare än en faktiskt beskrivning uppfattas om en vision, som riktlinjer för hur ett företag 
eller en organisation bör förhålla sig i ett längre perspektiv om man vill attrahera och behålla 
omvärldens stöd. Ett liknande synsätt på intressentteorin har tidigare framförts av Ohlin (1982, 
s.6-7), se sidan 133. Uppfattad på sistnämnda sätt kan den normativa kärnan i originalteorin 
enligt Donaldson och Preston (1995) bäst testas enligt Spinozas mer långsiktiga perspektiv: sub 
specie æternitatis.  
 
Studiens bidrag är flerfaldigt. Studien tillför diskussionen om stakeholderteorin ett teoretiskt 
bidrag, nämligen en diskussion kring stakeholderteorins vetenskapsteoretiska status och ett 
element av förståelse för att såväl en aktieägareorienterad som en intressentorienterad normativ 
teori har en etisk normativ kärna, fastän av olika slag. Därtill kommer att bägge dessa 
teoriansatser visat sig ha avsevärda problem då det gäller att bli logiskt konsistenta, etiskt 
invändningsfria och praktiskt tillämpbara.  
 
Dessutom har tillförts ett empiriskt bidrag avseende teorikärnan, som sökt påvisa dess eventuella 
manifestationer i ett antal företags årsredovisningar genom att undersöka huruvida (den 
eventuella) intressenten miljön tilldelas egenvärde, dels huruvida miljön alls betraktas som en 
intressent.  
  
Huruvida studiens slutsats är av bestående karaktär är en öppen fråga. Samuelsson (1974, s. 46) 
gör följande bedömning av förändringar i de värderingar som vägleder företag: 

 
Är både de reella förändringarna och förändringarna i värderingarna stora både utanför 
företaget och inom företaget, måste givetvis den strategiska planeringen förändras. 
Förändringarna kan också vara så stora, att hela perspektivet förändras. Målen får då 
omdefinieras. Färdriktningen blir en annan. En helt ny strategisk planering blir nödvändig. 
Sådana omprövningar är ofta smärtsamma och svåra att genomföra. De möter ett segt 
motstånd på grund av ideologiska eftersläpningar både inom och utom företaget. 
 
 

7.3 Fortsatt forskning 
Stakeholderteori är som vid flera tillfällen nämnts en mångfacetterad företeelse. Man kanske kan 
betrakta de olika teorivarianterna som ”grenar på samma träd” eller ”lemmar i samma kropp”. 
Alternativt som ”unity in diversity” eller ”enighet i mångfald”, således formuleringar som såväl 
erkänner en faktisk mångfald som samtidigt hävdar den enhet som mångfalden står i ett 
komplementärt förhållande till. En liknande formulering är: ”Nu är det emellertid många delar, 
men en enda kropp.” (1 Korinthierbrevet 12:20).  Å andra sidan kan frågan ställas huruvida 
stakeholder theory är en apriorisk sluten teori, som först sekundärt appliceras på sina objekt, dvs. 
företagsledares konkreta ageranden i faktiska situationer. 
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Det saknas enligt min bedömning studier som fokuserar på stakeholder theory´s normativa kärna 
och ifrågasätter den logik som förutsätts knyta denna axiomatiskt förutsatta teorikärna till de 
outforskade effekterna av teorikärnans praktiska tillämpning. 
 
Emellanåt framförs påståendet att ett etiskt beteende är väsentligt för en långsiktig affärsmässig 
ekonomisk framgång. Förvisso finns det enstaka exempel som styrker påståendet, men det är 
likväl inte självklart eller lätt att bevisa. Ett besläktat påstående är att ett gott affärsmässigt 
uppförande är instrumentellt föredelaktigt för företaget. Måhända är det så, men det är ingalunda 
bevisat eller generellt riktigt. Samma sak kan sägas om idén om företagens ansvar att ta hänsyn 
till andra intressenter än aktieägarna. Tanken verkar tilltalande, men måhända finns det även 
exempel som visar på att ett nonchalerande av vissa intressenter är det mest lönsamma 
förhållningssättet. Både stakeholderteorin och avläggaren den svenska intressentmodellen 
framstår till stor del som hypoteser och visioner, såväl då det gäller det normativa, instrumentella 
som deskriptiva innehållet.  
 
En utvecklingslinje för fortsatt forskning kan vara att söka utröna huruvida stakeholderteorin är 
en teori eller en begreppsapparat, för att söka ge svar på i vilka avseenden teorin kan 
accepteras/förkastas som teori. Det sistnämnda kan knytas till frågan om teorins grundläggande 
beståndsdelar framstår som korrekta. Finns det exempelvis någon grund för antagandet att företag 
som tilldelar intressenterna intrinsic value (egenvärde) lyckas bättre på marknaden? 
 
En annan utvecklingslinje är att söka utröna om stakeholderteorin kan utvecklas till att 
tillhandahålla någon form av nytta eller problemlösningsförmåga. 
 
En tredje forskningslinje är knuten till att uppfatta stakeholderteorin som en del av en 
forskningsdomän, som kan betecknas ”intressentmodelltraditionen”. Med detta synsätt kan det 
finnas anledning att utforma någon form av typologi över ”intressentmodelltraditionen”. Man får 
då acceptera att huvudkonkurrenterna aktieägarorienterad normativ teori och intressentorienterad 
normativ teori lider av allmänt erkända brister. En utgångspunkt för fortsatt forskning kan vara att 
kontrastera stakeholderteori mot shareholderteori; de två främsta förklaringsmodellerna. Kaler 
(2003) exemplifierar den grundläggande motsättningen mellan teorierna med Friedman (1993) 
respektive Evan och Freeman (1993). Kaler uppfattar stakeholderteorin som en reformistisk syn 
på balansen mellan företagens intressenter och skriver (ibid, s. 79)  
 

What can probably never be suggested within the confines of stakeholder theory is a less 
than equal status for shareholder interests relative to any non-shareholder interest. This holds 
because of the essentially reformist character of stakeholder theory in relation to capitalism 
(Introduction). A dominant role for providers of capital is perhaps the most distinctive feature 
of a capitalist enterprise (Chryssides and Kaler, 1993, p. 153). Consequently, there probably 
has to be recognition of an at least equal status for shareholder interests relative to those of any 
non-shareholder grouping for stakeholder theory to be about reforming rather than replacing 
capitalism. 
 

Skiljelinjen mellan shareholderteori och stakeholderteori är enligt Kaler (ibid) knuten till 
avståndstagande från respektive acceptans av att företag har ansvar gentemot sådana stakeholder 
som är icke-aktieägare. I en tänkt typologi över ”intressentmodelltraditionen” kan man söka 
gruppera varianter av stakeholderteorin, vilket kan göras med hjälp av alternativa kriterier. 
Resultatet av klassificeringen eller typologin kan utgöra grund för en kommande utvärdering av 
respektive teorivariants bärighet, exempelvis med stöd av hypotetisk-deduktiv metod. För att 
underlätta teorivarianternas empiriska prövning framstår det som ett intressant projekt att söka 
systematisera dem och vissa steg har redan tagits. Exempelvis bör enligt Kaler (2003, s. 76) en 
uppdelning av stakeholderteorier göras enligt  “the differing degree of responsibility towards 
those stakeholders that are not shareholders as opposed to those that are.” En lämplig 
systematisering av ”intressentmodelltraditionen” utgör, enligt min uppfattning, ett första steg 
inför den empiriska prövningen.  
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Bilaga 1.  

Förteckning över figurer i respektive kapitel 
 

Kapitel 1 
Figur nr. 1 Hypotetisk-deduktiv metod.  
Källa: Føllesdahl (2001 s. 166)  
 
Kapitel 2 
Figur 2. Redovisning som kulturspegel.  
Källa: Egen bearbetning av Gray (1988 s. 7) 
 
Figur 3. Systemnorm – systemhandling.  
Källa: Egen bearbetning av Hydén (1998)   
 
Kapitel 3 
Figur 4. The stakeholder theory och miljön. 
Källa: Zambon och Del Bello (2005 s. 132) 
 
Figur 5: Traditionell bild av flöden mellan tre huvudintressenter 
Källa: Egen bearbetning av Mitroff (1983, s. 20) 
 
Figur 6. Illustrationen är ett schematiskt exempel på hur intressentmodellen ofta presenteras som ett 
uttryck för demokrati, delaktighet och jämlikhet mellan intressenterna. 
 
Figur 7. Externa och interna intressenter. 
Källa: Egen bearbetning av Harrison och St. John (1994 s. 12) 
 
Figur 8. Organisationens relationer till olika slag av intressenter 
Källa: Egen bearbetning av John och Scholes (1996, s. 216) 
 
Figur 9. Intressentmodellen med harmoni- och konfliktfält.  
Bearbetad källa: Johnsen (1985) 
 
Figur 10. Miljön som en intressent. 
Källa: Brytting (1998, s. 145) 
 
Figur 11. Input-output modell av ett företag 
Källa: Donaldson och Preston (1995, s. 68) 
 
Figur 12. Stakeholder-modellen 
Källa: Donaldson  och Preston (1995, s. 69) 
 
Figur 13. Tre aspekter på stakeholderteorin 
Källa: Donaldson  och Preston (1995, s. 74) 
 
Figur 14. Originalteorin 
Källa: Egels-Zandén (2006) 
 
Figur 15. Alternativteorin 
Källa: Egels-Zandén (2006) 
 
Figur 16. Jämförelse mellan styrningssätt av företag: shareholder- respektive stakeholderstyrning.  
Källa: Vilanova (2007, s. 149)  
 
Figur 17. Rationalitetsformer 
Källa: Hargreaves-Heap (1989, sid. 12) 
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Kapitel 4 
Figur 18. Radical Transactiveness, RT 
Källa: Hart och Sharma (2004, s. 11) 
 
Figur 19. Ansvarsfrågor 
Källa: Reed (2000 s. 478) 
 
Figur 20. Konflikter 
Källa: Reed (2000 s. 480) 
 
Figur 21. Företagskulturer 
Källa: Jones, Felps och Bigley (2007 s. 145) 
 
Kapitel 5 
Figur 22. Principskiss för typologikopplingens schemaiska uppbyggnad.  
 
Figur 23. Förekomst av ordet ”intressent” i urvalets årsredovisningar, fördelat per bransch. 
 
Figur 24. Typologi för ”intressent”, empiri. 
 
Figur 25. Källa: BochB Tools, årsredovisning 2005 s. 12 
 
Figur 26. Källa: Atlas Copco, årsredovisning 2005, s. 105. 
 
Figur 27. Källa: Modern Times Group, årsredovisning 2005 s. 35 
 
Figur 28. Källa: SAS, årsredovisning 2005, s. 102 
 
Figur 29. Källa: Electrolux, årsredovisning 2005, s. 102. 
 
Kapitel 6 
Figur 30. Egenvärde och egenvärdekriterium. Etiska grunder för Donaldson och Prestons (1995) term 
intrinsic value.  
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      Bilaga 2 
2001/453/EG 
om redovisning, värdering och lämnande av upplysningar när det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut 
och förvaltningsberättelser  
 
Europeiska gemenskaperna kommission har utfärdat denna rekommendation av följande skäl … 
 
(4) Bristen på uttryckliga regler har bidragit till att skapa en situation där olika intressegrupper 
- tillsynsmyndigheter; investerare, finansanalytiker och allmänheten - kan anse att miljöinformationen från 
företagen är, otillräcklig eller opålitlig. Investerarna behöver veta hur företagen hanterar miljöfrågorna. 
Tillsynsmyndigheterna har ett intresse av att övervaka tillämpningen av miljölagstiftningen och de därmed 
sammanhängande kostnaderna. Miljöupplysningar lämnas dock fortfarande endast i liten utsträckning 
frivilligt, även om företagen ofta anses stå inför ökande miljökostnader, för att förebygga föroreningar, för 
reningsutrustning och för system för avfallsrening och övervakning. Detta gäller särskilt företag som är 
verksamma inom sektorer med betydande påverkan på miljön. 
 
(5) Utan harmoniserade riktlinjer om finansiell rapportering av miljöaspekter är det svårt att göra 
jämförelser mellan företag. Värdet av företagens miljöinformation förringas ofta starkt av att det inte finns 
några gemensamma och erkända normer för de nödvändiga definitionerna och begreppen i samband med 
miljöfrågor. Informationen lämnas ofta på en mängd olikartade sätt som varierar mellan företag och/eller 
redovisningsperioder, i stället för att presenteras på ett integrerat och konsekvent sätt i hela årsbokslutet 
och förvaltningsberättelsen. 
 
(6) Kostnaderna för att samla in miljöuppgifter och rapportera dem och det faktum att sådana uppgifter i 
vissa fall kan vara känsliga eller konfidentiella ses ofta som avskräckande faktorer för att lämna 
miljöinformation i företagens ekonomiska översikter. Dessa argument eliminerar dock inte behovet av 
stimulera företagen att lämna miljöinformation. De som använder sig av ekonomiska översikter behöver 
information om vilka konsekvenser miljörisker och miljöansvar har för företagets finansiella ställning, om 
företagets hållning i fråga om miljön och om företagets miljömässiga resultat, i den mån dessa 
omständigheter kan påverka företagets finansiella sundhet. 
 
(7) Gemenskapens lagstiftning om finansiell rapportering tar inte uttryckligen upp miljöfrågor, men de 
allmänna principerna och bestämmelserna i fjärde och sjunde bolagsrättsdirektiven är tillämpliga (direktiv 
781660/EEG respektive 83/349/EEG). 
 
(8) Kommissionen försöker som ett led i sin redovisningsstrategi från 199524 att integrera den europeiska 
harmoniseringen på redovisningsområdet i den vidare internationella redovisningsharmoniseringen. 
Kommissionen har därför gett sitt stöd åt arbetet inom International Accounting Standards Committee 
(IASC), som i sin tur har som mål att utveckla en uppsättning grundläggande internationella 
redovisningsstandarder (IAS) av hög kvalitet. Kommissionen är fast besluten att arbeta för att bibehålla 
överensstämmelsen mellan EU:s redovisningsregler och de internationella redovisningsstandarder som 
utvecklats av IASC. 
 
(9) IASC har publicerat flera internationella redovisningsstandarder som fastställer de bestämmelser och 
redovisningsprinciper som är relevanta vid hanteringen av miljöfrågor. Det finns dock inte någon 
omfattande specifik internationell redovisningsstandard som enbart behandlar miljöfrågor. 
 
(10) Denna rekommendation har utarbetats i syfte att stödja politikområden som har anknytning till den 
inre marknaden och att bidra till att ge de som använder sig av finansiell rapportering meningsfull och 
jämförbar information om miljöfrågor. Därigenom förstärks gemenskapens initiativ på området för 
miljöskydd. Kommissionen anser att det finns ett berättigat behov av att underlätta en ytterligare 
harmonisering i fråga om vilka upplysningar rörande miljöaspekter som skall lämnas i årsbokslut och 
förvaltningsberättelser som upprättas av företag i Europeiska unionen. De uppgifter som lämnas i företags 
årsbokslut och förvaltningsberättelser måste också bli fler, öppnare och mer jämförbara. För att uppnå 
dessa mål, och med hänsyn till att miljöfrågorna får allt större betydelse inom EU, strävar kommissionen 

 
24Harmonisering av redovisningssystemet: En ny strategi i förhållande till det internationella harmoniserings-
systemet, meddelande från kommissionen, KOM(95) 508, 14. november 1995. 
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efter att klargöra de befintliga reglerna och ge en konkretare vägledning i fråga om hur företagen i sina 
årsbokslut och förvaltningsberättelser skall redovisa, värdera och lämna upplysningar om miljöaspekter. 
 
(11) Det skall medges att utvecklingen gradvis har gått mot separata miljöredovisningar, särskilt 
hos företag som är verksamma i sektorer med betydande påverkan på miljön. Rekommendationen syftar 
inte till att identifiera skälen till denna utveckling. Det konstateras dock att olika intressegrupper har olika 
behov av information eller prioriterar dem på olika sätt. Separata miljörapporter uppfyller 
informationsbehov som bara delvis täcks av den information som lämnas i företags årsbokslut och 
förvaltningsberättelser. Syftet bör därför vara att se till att separata miljörapporter å ena sidan och 
årsbokslut och förvaltningsberättelser å andra sidan kännetecknas av större överensstämmelse, är mer 
sammanhängande och närmare kopplade till varandra. Rekommendationen avser att främja detta syfte 
genom att säkerställa att miljöupplysningar ingår i årsboksluten och förvaltningsberättelserna på ett sätt 
som kompletterar de mera detaljerade och vittomfattande separata miljörapporterna. 
 
(12) Lämpliga metoder för att lämna upplysningar betraktas som en avgörande faktor för att 
underlätta öppenhet. Lämnandet av upplysningar är lämpligt då de påverkar användarens förståelse av de 
ekonomiska översikterna. Denna rekommendations syfte är inte. att ålägga de som tar fram ekonomiska 
översikter onödiga och besvärliga skyldigheter. Rekommendationen syftar till att ge en omfattande 
vägledning för lämnande av upplysningar och ger exempel på relevanta upplysningar som gör 
miljöinformationen jämförbar och konsekvent. Detta gäller särskilt upplysningar i noterna till 
redovisningen om miljöutgifter, som antingen tas upp i resultaträkningen eller upptas i balansräkningen, 
samt utgifter för böter eller andra påföljder för brott mot miljölagstiftningen och ersättning till tredje man 
(se punkt 6 i avsnitt 4 i bilagan till denna rekommendation). Lämnande av upplysningar om miljöresultat i 
förvaltningsberättelsen (när detta är relevant för det ekonomiska resultatet eller företagets ställning eller 
utveckling) tas upp särskilt i punkt 2 i avsnitt 4 i bilagan till denna rekommendation. 
 
(13) För att rekommendationerna om lämnande av upplysningar skall vara effektiva måste de 
kompletteras med praktiska definitioner av de begrepp de täcker. Därför innehåller rekommendationen ett 
avsnitt med definitioner. 
 
(14) Rekommendationen syftar till att presentera riktlinjer för hur bestämmelserna i fjärde och 
sjunde direktiven (direktiven 781660/EEG och 831349/EEG) skall tillämpas på miljöfrågor. Vissa typer 
av bokföringsmässig behandling av miljöfrågor rekommenderas för att motivera dem som upprättar 
ekonomiska översikter att lämna mer meningsfull information. Även om vissa lösningar förespråkas är 
syftet med denna modell inte att utesluta all alternativ behandling när så tillåts i direktiven. Mot bakgrund 
av detta har hänsyn även tagits till kommissionens tolkningsmeddelande från 1997 om vissa artiklar i 
rådets fjärde och sjunde redovisningsdirektiv 25 och Rådgivande redovisningsforumets dokument från 
november 1995 om miljöfrågor i finansiell rapportering (dokument XV/6004194). 
 
(15) Rekommendationen hänvisar till flera internationella redovisningsstandarder som har offentliggjorts 
av International Accounting Standards Committee (IASC) och som är av särskild betydelse för 
miljöfrågor, särskilt IAS 36 "Impairment of assets", IAS 37 "Provisions, contingent liabilities and 
contingent assets", och IAS 38 "Intangible assets". Om annat inte anges är bestämmelserna i denna 
rekommendation förenliga med dessa internationella redovisningsstandarder. 
 
(16) Rekommendationen har även påverkats av ett ställningstagande om redovisning och 
finansiell rapportering av miljökostnader och miljöförpliktelse, som utarbetats av 
Förenta nationernas arbetsgrupp för internationella redovisning- och rapporteringsstandarder26.  
 
(17) Som beskrivs i skälen 14-16 ovan har vissa riktlinjer redan utarbetats inom gemenskapen och 
internationellt för att uppfylla behovet av att integrera miljömässiga överväganden i finansiell 
rapportering. Rekommendationen bygger på detta arbete och försöker samtidigt skapa en lämplig 
gemenskapsram för ytterligare förbättringar. Kommissionen anser att medlemsstaterna måste agera för att 
rekommendationens mål skall kunna uppfyllas. Kommissionen ser gärna att medlemsstaterna vidtar 
åtgärder på nationell nivå, och lämnar dem utrymme att göra detta. Det är dessutom sannolikt att 
diskussioner om hur den aktuella situationen kan förbättras kommer att fortsätta på internationell nivå. 

 
25 EGT C 143, 21.1.1998 
26 ISAR - Td/B/COM.2/ISAR/3, 12 mars 1998. 
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE. 
Att medlemsstaterna: 
1. skall se till att företag som omfattas av fjärde och sjunde bolagsrättsdirektiven (direktiv' 781660/EEG 
och 831 3491EEG) för redovisningsperioder som inleds inom tolv månader från det att denna 
rekommendation antas och för alla kommande redovisningsperioder skall tillämpa bestämmelserna i 
bilagan till denna rekommendation när de upprättar årsbokslut och koncernredovisningar samt förvalt-
ningsberättelser och sammanställda förvaltningsberättelser, 
 
2. skall vidta lämpliga åtgärder för att främja tillämpningen av denna rekommendation, 
 
3. skall underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits. 
 
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2001. 
På kommissionens vägnar  
Frederik BOLKESTEIN  
Ledamot av kommissionen 
 
 
Källa: L 156134 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 13.6.2001 
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      Bilaga 3 
 
Övrigt – EG:s rekommendation om miljöredovisning 
 
EG-kommissionen har antagit en rekommendation om miljöredovisning, kommissionens rekommendation 
av den maj 2001 om redovisning, värdering och lämnande av upplysningar när det gäller miljöaspekter i 
företags årsbokslut och förvaltningsberättelser (2001/453/EG). För att företagen skall uppmuntras att läsa 
rekommendationen och förstå vilken innebörd rekommendationen har för dem lämnar 
Bokföringsnämnden denna information. 
Det kan i sammanhanget även nämnas att BFN tidigare gjort ett uttalande om miljöinformation i 
förvaltningsberättelsen (se BFN U 98:2, som finns på nämndens webbplats). Uttalandet utgör en del av 
god redovisningssed. Den som är intresserad av miljöredovisning bör således även ta del av det uttalandet. 
 
Vad innehåller EG-rekommendationen? 
Rekommendationen i sig är kortfattad och innehåller endast tre punkter. Den intressanta 
redovisningsinformationen återfinns i bilagan till rekommendationen. Ett företag som är intresserat av att 
upprätta bra miljöredovisningar bör läsa igenom hela bilagan. 
I avsnitt 1 i bilagan finns rekommendationens räckvidd beskriven. I detta avsnitt anges bl.a. att 
rekommendationen omfattar bestämmelser för redovisning, värdering och lämnande av upplysningar när 
det gäller miljökostnader, miljöförpliktelser och miljörisker samt tillhörande tillgångar som uppstår genom 
transaktioner och händelser som påverkar eller som sannolikt kommer att påverka företagets finansiella 
ställning och resultat. Vidare anges att rekommendationen fastställer vilka slag av uppgifter som 
lämpligen bör lämnas i årsredovisningen, koncernredovisningen och/eller förvaltningsberättelsen när det 
gäller företagets inställning till miljöfrågor och hur företagets prestationer är i detta avseende, i den 
utsträckning det kan påverka företagets finansiella ställning. 
I avsnitt 2 i bilagan definieras vissa viktiga begrepp. I avsnitt 3 finns bestämmelser om redovisning och 
värdering och i avsnitt 4 finns bestämmelser om upplysningar. 
 
Vad är en EG-rekommendation? 
I EG-rätten har olika akter olika tyngd för medlemsstaterna. Ett sätt att dela in akterna är en uppdelning i 
akter som är rättsligt bindande för medlemsstaterna (och i vissa fall också medborgarna) och sådana som 
inte är bindande. 
Två exempel på bindande EG-rättsakter är förordningar och direktiv. Den rättsliga bundenheten innebär 
för svenskt vidkommande att EG-rättsakten antingen direkt får status motsvarande svensk lagstiftning 
(t.ex. EG-förordningarna) eller att regeringen är skyldiga att införliva bestämmelserna i svensk lag (t.ex. 
EG-direktiven). 
Rekommendationer uppmanar dem den riktar sig till, till ett bestämt handlande, utan att vara rättsligt 
bindande. Medlemsstaterna har i detta fall inte åtagit sig att införa bestämmelserna i rekommendationen i 
sin lagstiftning och medborgarna är inte i övrigt bundna av bestämmelserna på något sätt. EG-domstolen 
har i något fall beaktat en rekommendation vid tolkningen av en gemenskapsåtgärd eller en nationell 
åtgärd. Rekommendationens främsta betydelse ligger emellertid på det politiska och moraliska planet. 
 
Varför har EG-kommissionen antagit en rekommendation om miljöredovisning? 
I inledningen till rekommendationen redovisar EG-kommissionen bakgrunden till varför 
rekommendationen tagits fram. Kommissionen anger bl.a. att bristen på uttryckliga regler har bidragit till 
att olika intressegrupper (tillsynsmyndigheter, investerare, finansanalytiker och allmänheten) ibland anser 
sig få otillräcklig eller opålitlig miljöinformation från företagen. Kommissionen noterar också att 
miljöupplysningar lämnas frivilligt endast i liten utsträckning trots att företagen ofta kan stå inför ökande 
miljökostnader. 
Kommissionens anser vidare att det är svårt att göra jämförelser mellan företag utan harmoniserade 
riktlinjer om finansiell rapportering av miljöaspekterna. Enligt kommissionen förringas värdet av 
företagens miljöinformation ofta starkt av att det inte finns några gemensamma och erkända normer för de 
nödvändiga definitionerna och begreppen i samband med miljöfrågor. Informationen lämnas på en mängd 
olikartade sätt som varierar mellan företag och/eller redovisningsperioder, i stället för att presenteras på ett 
integrerat och konsekvent sätt i årsbokslut och förvaltningsberättelser. 
Kommissionens syfte med rekommendationen beskrivs bl.a. på följande sätt: 

Rekommendationen syftar till att presentera riktlinjer för hur bestämmelserna i fjärde och 
sjunde direktiven (direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG) skall tillämpas på 
miljöfrågor. Vissa typer av bokföringsmässig behandling av miljöfrågor rekommenderas 

http://www.bfn.se/redovisning/BFN_U/bfn_u98_02.asp
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för att motivera dem som upprättar ekonomiska översikter att lämna mer meningsfull 
information. Även om vissa lösningar förespråkas är syftet med denna modell inte att 
utesluta all alternativ behandling när så tillåts i direktiven. 
 

Bestämmelserna i fjärde och sjunde bolagsdirektiven1 har införts i svensk lag genom bestämmelser i 
årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL). De rekommendationer som lämnas av kommissionen om 
miljöredovisning skall för svenska företags vidkommande således läsas tillsammans med bestämmelserna 
i ÅRL. 
 
Vilka företag riktar sig EG-rekommendationen till? 
Rekommendationen riktar sig till de företag som omfattas av fjärde och sjunde bolagsdirektiven. För 
svenskt vidkommande är detta aktiebolag samt handelsbolag och kommanditbolag, i vilka obegränsat 
ansvariga delägare är aktiebolag. Vidare omfattas vissa moderföretag. Som tidigare nämnts är 
rekommendationen inte en bindande akt. De utpekade företagskategorierna är således inte på något sätt 
formellt bundna av bestämmelserna i rekommendationen. Rekommendationen är istället ett hjälpmedel för 
nämnda företag när de vill upprätta en bra miljöredovisning. 
Det är givetvis inget som hindrar att andra svenska bokslutsföretag än de som uppräknas i fjärde och 
sjunde bolagsdirektiven söker ledning ifrån principerna i rekommendationen. 
 
Hur får jag tag i rekommendationen? 
Det enklaste sättet att få tag i rekommendationen är att leta på EU-kommissionens webbplats enligt 
följande: 

1. Gå in på EG-kommisionens webbplats, på kommissionens sökfunktion rörande EG:s lagstiftning 
m.m.  

2. Sök på dokumentnummer i det sökformulär som visas. Ange 2001 i fältet för år och 453 i fältet 
för nr. 

Sökning på webbplatsen är kostnadsfri. 
 
1Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa företag 
(78/666/EEG) samt rådets sjunde direktiv av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd 
redovisning (83/349/EEG). 
 
 
Källa: BFN:s hemsida på Internet 2006-09-06 

http://europa.eu.int/eur-lex/sv/search/search_lif.html
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      Bilaga 4 
Hypotestestning 
Bertilsson och Molander (1992) gör gällande att den kritiska rationalismen enligt Karl Popper hävdar 
vetenskapens metodiska enhet och att naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna använder sig av 
samma grundläggande metod. Det handlar om den hypotetisk-deduktiva metoden som består i att ställa 
upp förklarande hypoteser och teorier, som prövas genom att jämföra deras konsekvenser med 
observationer och experiment. Enligt den kritiska rationalismen finns det ingen metod för att finna nya 
teorier, utan dessa är ett resultat av kreativa gissningar ochsimon förmodanden. Vetenskaplig rationalitet 
består i ett välgrundat val av metodologiska regler för prövningen av teorier. Genom deduktion av 
prognoser kan hypoteser prövas: om förutsägelserna är riktiga har hypotesen bestått provet och kan tills 
vidare accepteras, om förutsägelserna är felaktiga är hypotesen falsk och måste ändras.  
  Jag har i kapitel 1 refererat till Føllesdahl (2001), som illustrerar med en figur (se nedan) hur hypotetisk-
deduktiv metod kan tillämpas inom samhällsvetenskap, historia, litteraturvetenskap, etik, grammatik osv 
och i vilka fall studieobjektet är medvetet/icke-medvetet och påverkas/icke-påverkas av våra teorier och 
observationer. Att hypotetisk-deduktiv metod kan tillämpas även på texter, i det aktuella fallet 
miljöredovisningar, torde med andra ord vara accepterat i vetenskapsteorin. Føllesdahl visar med flera 
exempel att den hypotetisk-deduktiva metoden används i ett antal vetenskaper, men han betonar att det 
inte visar att den hypotetisk-deduktiva metoden är den enda metod som används i dessa vetenskaper. Han 
känner heller inte till något argument för att all mänsklig kunskap skulle vara hypotetisk-deduktiv och kan 
naturligtvis inte ha något argument för att kunskapen måste vara hypotetisk-deduktiv eftersom det skulle 
strida mot metodens huvudpoäng, nämligen att all vår insikt är hypotetisk och tentativ.  

 
Hypotetisk-deduktiv metod.  
Källa: Føllesdahl (2001 s. 166)  
 
Man kan naturligtvis försöka argumentera i motsatt riktning och försöka ge ett principiellt argument för att 
den hypotetisk-deduktiva metoden inte kan vara universell. Føllesdahl granskar några dylika argument 
som då och då framförs: 

1. Den hypotetisk-deduktiva metoden är specifik för naturvetenskapen. 
2. Den hypotetisk-deduktiva metoden kan endast användas i experimentella vetenskaper. 
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3. Den hypotetisk-deduktiva metoden består av om-så satser. 
4. Den hypotetisk-deduktiva metoden förutsätter empirism. 

 
Føllesdahl visar att de två första invändningarna inte kan beläggas empiriskt och att den tredje grundar sig 
på ett missförstånd, nämligen att det första ledet i ”om–så satsen” måste vara sann. Den fjärde 
invändningen är enligt honom irrelevant, eftersom det inte finns något element i metoden som förutsätter 
detta. Metoden säger inget om vad konsekvenserna av hypotesen skall prövas mot och sinnesintryck är 
enbart ett av flera möjliga fenomen.  
 
 
Hypotestestning i praktiken 
Inom många böcker i ämnet vetenskapsteori anförs exemplet med hur läkaren Ignaz Semmelweis lyckades 
komma gåtan puerperalsepsis på spåren. Man hade vid mitten av 1800-talet ingen klar uppfattning om 
orsaken till sjukdomen och därmed inte heller om huruvida det rörde sig om en exogen eller endogen 
infektion. Semmelweis började med att ställa upp ett antal hypoteser, som han testade mot olika typer av 
tänkbara förklaringar. Därefter undersökte han om en förändring av den typiska situationen ändrade 
utfallet i puerperalsepsis. Detta är ett skolexempel på den logiska regeln modus tollens: 
  
Om A, så B 
Observationen visar att B är falsk
Alltså är A falsk 
  
Varje slutledning av denna form är deduktivt giltig. Det innebär att om premisserna, satserna ovanför den 
horisontella linjen, är sanna så är konklusionen, satsen under den horisontella linjen sann. Vid sin 
tillämpning av hypotetsisk-deduktiv metod ställde Semmelweis upp ett antal hypoteser. Några av de 
typsituationer Semmelweis undersökte och som omnämns i den vetenskapsteoretiska litteraturen var: 
fruktan, skamkänsla, bristande varsamhet, ventilation, städning, sidolägesställning. För samtliga dessa 
blev resultatet att hypotesen kunde förklaras falsk. Slutligen testade Semmelweis typsituationen med 
läkarnas egen handgripliga medverkan, nämligen likpartiklar. Denna hypotestest fick resultatet 
Om A så B 
Observationen visar B 
  I detta läge måste man vara uppmärksam på vilken slutsats som är berättigad, i synnerhet att 
observationen inte visar att A är sann; man skall undvika felslutet att bekräfta följden.   
Ett exempel illustrerar det sistnämnda: Någon håller upp en fisk och uttalar hypotesen: ”Om denna fisk är 
en abborre så har den fjäll” Man tittar efter och ser att fisken har fjäll. Men är det en abborre? Hypotesen 
är inte bekräftad – det kunde ha varit en gädda eller någon annan fisk med fjäll.   
  Semmelweis fann omsider att det även fanns andra orsaker. Hans ursprungliga hypotes var alltså felaktig, 
trots att hans hypotestest vid ett felslut kunde tyckas ha bekräftat den. Men förutom likpartiklar fanns 
även andra orsaker till puerperalsepsis.   
  Sammanfattningsvis använde sig Semmelweis av ett antal typer (typsituationer) vid tillämpning av 
hypotetisk-deduktiv metod. Exemplet med lösningen av puerperalsepsis ur ett vetenskapsteoretiskt 
perspektiv är väl dokumenterat (Hempel, 1974; Føllesdahl m.fl., 2001).  
  Føllesdahl m.fl. (2001) applicerar i ett avsnitt om litteraturforskning hypotetisk-deduktiv metod på 
forskningsfrågan ”vem är den okände passageraren i början av femte akten av Peer Gynt (av Henrik 
Ibsen)?” Føllesdahl visar i en sammanfattande illustration hur hypotetisk-deduktiv metod kan tillämpas 
inom samhällsvetenskap, historia, litteraturvetenskap, etik, grammatik osv.  och i vilka fall studieobjektet 
är medvetet/icke-medvetet och påverkas/icke-påverkas av våra teorier och observationer. Illustrationen 
nedan härstammar från sistnämnda bok. Att hypotetisk-deduktiv metod kan tillämpas även på texter, i det 
aktuella fallet miljöredovisningar, torde med andra ord vara accepterat i vetenskapsteorin. I princip har jag 
gjort motsvarande uppläggning vid typbestämningen av miljöredovisningarna och kan därför inom mitt 
undersökningsområde luta mig mot etablerad tillämpning av metoden.  
  Som jag ser det måste det i Semmelweis undersökning förekommit variationer inom respektive typ, som 
han utsatte för hypotestest: varje enskild sidolägsesställning är inte identisk med de övriga, vilket lätt 
inses, varje enskild känsla av fruktan kan svårligen mätas med en annan persons motsvarande känsla etc. 
Men det var ett antal orsakstyper, som Semmelweis fokuserade på och prövade vid sin tillämpning av den 
hypotetisk-deduktiva metoden. 
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      Bilaga 5 
Utdrag ut Two Treatises of Governement  (John Locke, 1689)  
 
Book 1, Chapter 4, Of Adams Title to Sovereignty by Donation. 
 
42. But we know God has not left one man has left one man so to the mercy of another, that he may starve 
him if he please: God, the Lord and father of us all, has given no one of his children such a property in his 
peculiar position of the things of this world, but that he has given his needy brother a right to the 
surplusage of his goods; so that it cannot justly be denied him when his pressing wants call for it. And 
therefore no man could ever have a just power over the life of another by right of property in land or 
possessions; since it would always be a sin in any man of estate to let his brother perish for want of 
affording him relief out of his plenty. As justice gives every man a title to the product of his honest 
industry and the fair acquisition of his ancestors descended to him; so charity gives every man a title to so 
much out of another´s plenty as will keep him from extreme want where he has no means to subsit 
otherwise; and a man can no more justly make use of another´s necessity to force him to become his vasall 
by withholding that relief. God requires him to afford to the wants of his brother than he that has more 
strength can seize upon the weaker, master him to obedience and with a dogger at his throat offer him 
death or slavery.  
Källa: The False Principles and Foundations of Sir Robert Filmer and his followers are decetcted and 
overthrown. Locke (1689). 
 
Internetkälla: http://lonang.com/exlibris/locke/loc-104.htm (6 okt 2007)  
 
I ovanstående avsnitt har två för stakeholderteorin centrala meningar dels kursiverats, dels översatts till 
svenska: 
 
Gud, allas vår herre och fader, har inte givit något av sina barn en viss egendom, som hans egen del av 
tingen i denna värld, utan att också ha givit hans behövande broder en rätt till överflödet av hans egendom, 
vilket inte med rätta kan förnekas honom när han har trängande behov därav. Likaväl som rättvisan ger 
var och en äganderätt till vad han själv med hederlig strävan producerar, och rätten att ärva efter sina 
förfäder, likaväl ger människokärleken var och en rätten till så mycket av den andres överflöd som behövs 
för att förhindra att han drabbas av svår nöd, när han inte på annat sätt kan försörja sig.  
 
Av utdraget framgår att Locke hävdar att ägandet inte enbart innebär en äganderätt ocskå för med sig en 
skyldighet (ägandeskyldighet), nämligen att vara solidarisk med behövande. 
 
 
31. Mot detta kommer kanske att invändas att om den som plockar ekollon eller andra jordens frukter 
o.s.v. får en rätt till dem, då kan vem som helst lägga beslag på hur mycket han vill. Mitt svar blir att så är 
det inte. Samma naturliga lag som på detta sätt ger oss egendom begränsar också denna egendom. »Gud, 
som rikligt skänker oss allt» (1 Tim. 6:17) säger förnuftets av inspirationen bekräftade röst. Men hur långt 
sträcker sig gåvan? »Till allt vi behöver.» Så mycket som någon kan dra nytta av i sitt liv, innan det 
fördärvas, får han göra till sin egendom genom sitt arbete. Vad som ligger därutöver är mer än hans andel 
och tillhör andra. Ingenting skapades av Gud för att människan skulle förstöra eller föröda det. Om man 
sedan beaktar vilket överflöd på naturliga förnödenheter det länge fanns i världen, hur få förbrukarna var 
och hur liten del av dessa förnödenheter en människa med sin flit kunde bemäktiga sig till förfång för 
andra, i synnerhet om hon höll sig inom de av förnuftet satta gränserna för vad hon kunde använda för 
eget bruk, då kunde det på den tiden finnas föga utrymme för tvist och strid över på så sätt etablerad 
egendom. (s. 55) 
 
Källa: Andra avhandlingen om styrelseskicket. Locke (1689) Svensk översättning av del II (1996) Eva 
Backelin. Göteborg: Daidalos. 
 
I avsnittet hävdar Locke att ägandet inte får medföra resursförbrukning i den meningen att naturen 
förstörs. 

http://lonang.com/exlibris/locke/loc-104.htm


Christer Westermark  
 

157

9. Referenser       
 
Abrahamsson, B. och Andersen, J.A. (1998) Organisation - att beskriva och förstå organisationer,  

Malmö, Liber Ekonomi. 
 
Ackerman, B. och Alstott, A (1999) The stakeholder society. New Haven: Yale University Press. 
 
Ackerman, B., Alstott, A. och P. van Parjis (eds.) (2006) Redesigning Distribution:Basic Income and  

Stakeholder Grants as Alternative Cornerstones for a More Egalitarian Capitalism, London: 
Verso. 

 
Ackoff, R. (1975) Redesigning the future. New York: John Wiley and Sons. 
 
Ahlstedt, H. (1991) Datarättens ABC. Uppsala, Iustus. 
 
Ahrne, G. och Hedström, P. (1999) Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund,  

Studentlitteratur.  
 
Albæk, E. (1988) Fra sandhed til information: Evalueringsforskning i USA - før og nu.  

Köpenhamn, Akademisk Forlag. 
 
Alkhafaji, A, F. (1989) A Stakeholder Approach to Corporate Governance: Managing in a Dynamic  

Environment. New York: Quorum Books. 
 
Alvesson, M. och Köping, A-S. (1993) Med känslan som ledstjärna. Lund. Studentlitteratur. 
 
Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement. Lund, Studentlitteratur. 
 
Antonacopoulou, E. och Méric, J. (2005) A critique of stake-holder theory: management science or  

a sophisticated ideology of control? Corporate Governance, Vol. 5 No. 2, 22-33. 
 
Argenti, J. (1997) Stakeholders: the Case Against. Long Range Planning, Vol 30, No 3, 442-445 
 
Barnard, C. (1938) Functions of the executive. Cambridge Mass. Harvard University Press.  
 
Barton, S. L., S. C. Hill, och Sundaram, S. (1989) "An Empirical Test of Stakeholder 
 Theory Predictions of Capital Structure." Financial Management 18(1): 36-44. 
 
Beckius, G. (2006) Företagsetik. En studie av etiskt organiserande i företag. Stockholm. Intellecta. 
 
Benktson, B-E. (1976) Adam vem är du? Typologi och teologi – en probleminventering. Lund. Blom. 
 
Bergström, S. (1994) Naturekonomi. Stockholm. Carlssons. 
 
Berman, Shawn L., Andrew C. Wicks, Suresh Kotha, and Thomas M. Jones. (1999) "Does  

Stakeholder Orientation Matter? The Relationship Between Stakeholder Management Models and 
Firm Financial Performance.'" Academy of Management Journal 42(5): 488-506. 

 
Bertilsson, M. och Molander, A. (1992) Handling, norm och rationalitet : om förhållandet mellan  

samhällsvetenskap och praktisk filosofi. Göteborg. Daidalos. 
 
Bishof, J.D. (2000) A framework for discussing normative theories of business ethics. Business  
 Ethics Quarterly. Vol 10, Iss 3: 563-591. 
 
Boatright, John R. (1994) "What's So Special About Shareholders." Business Ethics Quarterly 4(4):  

393-408. 
 
Bonnafous-Boucher, M.och Pesqueux, Y.(ed) (2005) Stakeholder Theory:A European Perspective.  

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 



Christer Westermark  
 

158

Boreus, K. och Bergström, G. (2000) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig  
textanalys. Lund, Studentlitteratur. 

 
Bouckaert, L. och Vandenhove, J. (1998) Business Ethics and the Management of Non-Profit  

Institutions, Journal of Business Ethics 17: 1073–1081. 
 
Burritt, R.L. och Welch, S. (1997) Australian commonwealth entities: an analysis of their  

environmental disclosures. Abacus 33(1): 1–19. 
 
Bowie, N. (1994) A Kantian theory of capitalism. Charlottesville. University of Virginia. 
 
Bradley, H. (1996) Fractured indentities. Cambridge: Polity Press. 
 
Brealy, R.A. och Meyers, S. C. (2000) Principles of Corporate Finance, New York : McGraw-Hill 
 
Brown, J. och Fraser, M. (2006) Approaches and Perspectives in Social and Environmental Accounting:  
 an Overview of the Conceptual Landscape. Business Strategy and the Environment,15:103–117. 
 
Brunsson, N. (1989) The organization of hypocrisy : talk, decisions, and actions in organizations.  

Chichester : Wiley 
 

Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-H. (2000) Integrerad organisationslära, Lund, Studentlitteratur. 
 
Brytting, T. (1998) Företagsetik. Malmö, Liber ekonomi. 
 
Burton, B. K,, and Dunn, C. P. (1996) "Feminist Ethics as Moral Grounding for Stakeholder  

Theory." Business Ethics Quarterly 6(2): 133-148. 
 
Campbell, A. (1997) Stakeholders: the Case in Favour. Long Range Planning, Vol 30 No 3, 446-449. 
 
Carr A. Z. (1968) Is business bluffing ethical? Harvard Business Review, jan-feb, 143-153 
 
Carroll, A. B. (1989) Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, South-Western  

Publishing Co., Cincinnati, USA 
 
Carroll, A. B., and Buchholtz, A. K. (2000) Business and Society: Ethics and Stakeholder  

Management, 4* ed. South-Western Publishing Co., Cincinnati, USA. 
 
Cerin, P. (2002) Communication in Corporate Environmental Reports. Corporate Social Responsibility 

 and Environmental Management. Volume 9, Issue 1, 46-66. John Wiley & Sons Inc. 
 
Chalmers, A. F. (1999) Vad är vetenskap egentligen? Nora, Nya Doxa. 
 
Clarkson, M, B. E. 1994 "A Risk Based Mode! of Stakeholder Theory" (Toronto: University of  

Toronto Working Paper). 
 
Clarkson, M.B.E. (1995) A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social  

Performance. Academy of Management Review, 20:1, 92-117. 
 
Coase, R. H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3: 1-44.  
 
Cornell, B. och Sharpio, A.C. (1987) Corporate Stakeheholders and Corporate Finance. Financial  

Management, spring, 5-14. 
   
de Wit, B och Meyer, R. (1999),Strategy synteses, London, International Thomson Business Press. 
 
Danielson, P. (1992) Artificial Morality: Virtuous Robots for Virtual Games. London: Routledge.  
 
Deal, T. och Kennedy, A. (1982) Corporate cultures. Reading: Addison Wesley.  



Christer Westermark  
 

159

De Geer, H. (1999) Det goda samtalet : inledningar till diskussioner om etik i statlig tjänst.  
 Stockholm: Utvecklingsrådet för statliga sektorn/Handelshögskolan. 
Dienhart, J.W. och Curnutt, J. (1998) Business Ethics: A Reference Handbook, ABC-CLIO, 

Santa Barbara, CA. 
 

DiMaggio, P.J. och Powell, W.W. (1983) The iron cage revisited: institutional isophormism and  
collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48: 147-160.  
 

DiMaggio, P.J. och Powell, W.W. (1991) The new institutionalism in organizational analysis.  
Chicago : University of Chicago Press  

 
Donaldson, T. (1999) Making stakeholder theory whole. Academy of Management Review, Vol. 24,  

No 2, 237-241.  
 
Donaldson, T. och Preston L.E. (1995) ‘The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts,  

Evidence, and Implications.’ Academy of Management Review, 20:1, 65–91. 
 
Driscoll, C. och Starik, M. (2004) The Primordial Stakeholder. Advancing the Conceptual  

Consideration of Stakeholder Status for the Natural Environment. Journal of Business Ethics. 
49:55-73.   

 
Donaldson, T. och Dunfee, T. W. (1999) Ties That Band. Boston: Harvard Business School Press. 
 
Egels-Zandén, N. (2003) Intressentmodellen – en värld full av tolkningar och missförstånd. Ethos  

3: 46-47.  
 
Egels-Zandén, N. (2006) Inconsistent Stakeholder Theories: Differences between Original  

and Alternative Stakeholder Theories. Working Paper. Gothenburg Research Institute, Göteborg. 
 
Eklund, J.A. (1918) Människan och Gud. Tankar om religionen, Stockholm, Sveriges kristna  

studentrörelse. 
 
Evan, W. och Freeman R.E. (1988) ‘A Stakeholder Theory of the Modern Corporation:  

Kantian Capitalism.’ I T. Beauchamp & N. Bowie (Eds.), Ethical Theory and Business (2nd ed.) : 
75–93. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 
Evan, W. M. and R. E. Freeman (1993),‘A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian  

Capitalism’, in G. D. Chryssides and J. H. Kaler: 1993, An Introduction to Business Ethics 
(Chapman and Hall, London), 254–266. 

 
Føllesdahl m.fl. (2001) Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Stockholm, Thales. 
 
Freeman, R.E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman. 
 
Freeman, R.E. (1994) The politics of stakeholder theory: some future directions. Business Ethics  

Quarterly, Vol. 4 Iss. 4,  409-421 
      
Freeman, R.E. (1996) "Stakeholder Capitalism," Financial Times. July 26. 
 
Freeman, R.E. (1999) ‘Response: Divergent Stakeholder Theory.’ Academy of Management Review,  

24:2, 233–236. 
 
Freeman, R.E. (2001) A stakeholder theory of the modern corporation. I Beauchamp, T. och Bowie, N. 

(ed) Ethical Theory and Business. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 
 
Freeman, R. E. och Evan, W. (1990) "Corporate Governance: A Stakeholder  

Interpretation." The Journal of Behavioral Economics 19 (4): 337-359. 
 
 



Christer Westermark  
 

160

Freeman, R. E. och Gilbert, D. R. (1988) Corporate strategy and the search for ethics. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

 
Freeman, R. E. och  McVea, J. (2001) A stakeholder approach to strategic management. M.Hitt,  

M., Freeman, E., och  Harrison, J. (ed). Handbook of Strategic Management. Blackwell Publishing, 
Oxford, U.K., 189–207. 

 
Freeman, R.E. och Phillips, R.A. (2002) Stakeholder theory: a libertarian defence. Business Ethics  

Quarterly. Vol. 12. Iss.3.331-349 
 
Freeman, R.E. och Velamuri, S.R. (2005) A new approach tol CRS: Company Stakeholder Responsibility.  

Ingår i Corporate Social Responsibility: Reconciling Managerial Strategies Towards the 21 th 
Century. Kakabadse och Morsing (Eds). Palgrave MacMillan.   

 
Freeman, R.E. Wicks, A. C. och Parmar (2004) Stakeholder Theory and “The Corporate Objective  

Revisited” Organization Science, Vol. 15, No. 3, 363-369. 
 
French, P. (1979) The Corporation as a Moral Person, American Philosophical Quarterly, 16:207-217. 
 
French, P. (1991) Corporate Ethics. New York: Harcourt.  
 
Friedman, M. (1962) Capitalism and freedom. Chigaco: University of Chicago.  
 
Friedman, M. (1970) ‘The Social Responsibility of Business is to Increase Profits.’ New York Times  

Magazine, September 13, 32–33. 
 
Friedman, M.(1993) ‘The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits’, in G. D. 

Chryssides and J. H. Kaler, An Introduction to Business Ethics (Chapman and Hall, London), pp. 
249–254. 

 
Friedman, A. och Miles S. (2006) Stakeholders – Theory and Praxis. Oxford: Oxford University Press. 
  
Fritzsche, D.J. (2000) Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making. Journal of  

Business Ethics, 24:124-140.  
 
Frooman, J. (1999) ‘Stakeholder Influence Strategies.’ Academy of Management Review, 24:2, 191–205. 
 
Frostenson, M. (2006) Legitimationskontrollen–en studie av etiska värderingarsroll i gränsöverskridande  

förvärv och fusioner. Stockholm: EFI Förlag. 
 
Frostenson, M. och Borglund, T. (2006) Företagens sociala ansvar och den svenska modellen.  

Rapport från Svenska institutet för europapolitiska studier. Stockholm.   
 
Galaskiewicz. J. (1996) The 'new network analysis' and its application to organizational theory and 

behavior. I D. Iacobucci (Ed.), Networks in marketing: 19-31. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Gibson, K. (2000) The Moral Basis of  Stakeholder Theory, Journal of Business Ethics 26: 245–257. 
 
Gibson, K. (2003) Games Student Play: Incorporating the Prisoners´s Dilemma in Teaching Busienss 

Ethics. Journal of Businss Ethics. 48:53-64.  
 
Gioia, D.A.(1999) Response: Practicability, paradigms, and problems in stakeholder theorizing.  

Academy of Management Review, Vol. 24, No 2, 228-232. 
 
Goodpaster, K. E. (1991) `Business Ethics and Stakeholder Analysis', Business Ethics Quarterly, l,  

pp. 53-73. 
 
 



Christer Westermark  
 

161

Gray, S. J. (1988) Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems  
Internationally, Abacus, vol. 24, No 1, 1-14.  

 
Guba, E. och Lincoln, Y. S., (1989) Forth Generation Evaluation, Sage Publications, Newbury Park, CA 
 
Hargreaves Heap, S. (1993) Rationalitet och ekonomisk teori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Harrison, J. S. och St John, C. H., (1994) Strategic Management of Organizations and Stakeholders,  

West Publishing Company, Minneapolis 
 
Hart, S.L. och Sharma, S. (2004) Engaging fringe stakeholders for competitive imagination, Academy 

of Management Executive, Vol. 18, No. 1, 7-18. 
 
Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande, Lund, Studentlitteratur. 
 
Hasnas, J, (1998) The normative theories of business ethics: a guide for the perplexed. Business Ethics  

Quarterly, Vol 8, Iss 1:19-42.  
 
Heath, J. (2006) Business ethics without stakeholders, Business Ethics Quarterly, Vol. 16, Iss. 4, 533-557 
 
Hempel, C-G. (1974) Vetenskapsteori, Lund. Studentlitteratur. 
 
Hill, C. W. L. och  Jones, T. M. (1992) "Stakeholder-agency Theory." Journal of Management Studies  

 29: 131-154. 
 
Hollis, H. (1987) Cunning of Reason, Cambridge: University Press. 
 
Hultman, J. (2003) Natur och miljö – diskurs och materialitet. I  Lundgren, L. J. och Sundqvist, G.  

(red) (2003), Vägar till kunskap. Stockholm: Symposion. 
 
Humber, J.M. (2002) Beyound Stockholders and Stakeholders: A Plea for Corporate Moral  

Autonomy, Journal of Business Ethics, 36:207-221.  
 
Hydén, H. (red.) (1998) Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling. Lund. Univ.  

Sociologiska institutionen. 
 
Jawahar, I. och McLaughlin, G. (2001) ‘Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An  

Organizational Life Cycle Approach.’ Academy of Management Review, 26:3, 397–414. 
 
Jellinek, G. (1914) Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin, Verlag von O. Häring. 
 
Johnsen, E. (1985) Ledningsprocessen i företag, förvaltningar och organisationer. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Johnson, J. och Holub, M.J. (2003) Questioning Organizational Legitimacy: The case of U.S.  
 Expatriates. Jounal of Business Ethics, 47:3, 269-293. 
 
Johnson, G. och Scholes, K. (1999) Exploring Corporate Strategy – text and cases, Prentice Hall,  

Harlow, UK 
 
Jones, T.M., Felps, W. och Bigley, G.A. (2007) Ethical theory and stakeholderrelated decisions: the  

role of stakeholder culture. Academy of Management Review, Vol. 32, No. 1, 137–155. 
 
Jones, T. M. och Wicks, A. C. (1999) ‘Convergent Stakeholder Theory.’ Academy of Management  

Review, 24:2, 206–221. 
 
Jones, T.M. (1995) ‘Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics.’  

Academy of Management Review, 20:2, 404–437. 
 



Christer Westermark  
 

162

Kaldis, B. (2003) Could the Environment Acquire its Own Discourse? History of the Human  
Sciences Vol. 16 No. 3 pp. 73–103 

 
Kaler, J. (2002) Morality and Strategy in Stakeholder identification. Journal of Business Ethics 39: 91–99 
 
Kaler, J. (2003) Differentiating Stakeholder Theories, Journal of Business Ethics, 46:71-83.  
 
Karpik, P. och Belkaoui, A. (1989) The Relative Relationship Between Systematic Risk and Value  

Added Variables, Journal of International Financial Management and Accounting. 1:3, 259-286. 
 
King, A. (2007) Cooperation between corporations and environmental groups: a transaction cost  

perspective. Academy of management Review. Vol. 27, No 3, 889-900. 
 
Kronlid, D. (2005) Miljöetiken i praktiken. Lund. Studentlitteratur. 
 
Lagerkvist, M. (1972) Arbetsplatsdemokrati; teori, praktik, utveckling. Stockholm. Bonnier. 
 
Lampe, M. (2001) "Mediation as an Ethical Adjunct of Stakeholder Theory" Journal of Business  

Ethics 31: 165-173. 
 
Langtry, B. Stakeholders and the moral responsibilities of business. Business Ethics Quarterly, Vol.  

4, Iss. 4. 431-443 
 
Larrère, R. och Larrère, C. (2007) Should nature be respected? Social Science Information; Vol. 46 No. 9,  
 9-34 
 
Lea, D. (2004) The imperfect nature of corporate responsibilities to stakeholders. Business Ethics  

Quarterly, 14:2, 201-217.  
 
Lehman, J. S. och Malamud, D. C. (2000) Saying no to stakeholding, Michigan Law Review, Vol.  

98, 1482-1503. 
 
Lépineux, F. (2005) Stakeholder theory, society and social cohesion. Corporate governance, Vol 5  

No. 2. 99-110. 
 
Levitt, T. (1958) The Dangers of Social Responsibility. Harvard Business Review. Sept-Oct, 41-50.  
 
Ljungdahl, F. (1999), Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag. Lund: Lunds universitet. 

 
Locke, J. (1998) Andra avhandlingen om styrelseskicket: en essä angående den civila styrelsen sanna 

ursprung, räckvidd och mål. Göteborg:Daidalos.   
 
Locke, J. (1689) The False Principles and Foundations of Sir Robert Filmer and his followers are  

decetcted and overthrown.Internetkälla: http://lonang.com/exlibris/locke/loc-104.htm (6 okt 2007)  
 
Lundahl, U. och Skärvad, P-H. (1982) Intressentmodellen i teori och praktik, (ingår i Företagets  

intressenter och kontrakt), Stockholm, Svenska Arbetsgivarföreningen. 
 
Lundgren, L. J. och Sundqvist, G. (2003) ”Hur blir en förändring i naturen ett miljöproblem?” i  

Lundgren, L. J. (red.) (2003) Vägar till kunskap. Stockholm: Symposion. 
 
March, J.G. och Simon, H.A. (1958) Organizations. New York: Wiley. 
 
Marcoux A.M. (2003) A fiduciary argument against stakeholder theory. Business Ethics Quarterly,  

Vol. 13, Iss.1, 1-24. 
 

Marens, R. och Wicks, A. (1999) Getting real: stakeholder theory, managerial practice, and the general 
irrelevance of fiduciary duties owed to shareholders. Business Ethics Quarterly. Vol. 9, Iss.2, 273-
293 

http://lonang.com/exlibris/locke/loc-104.htm


Christer Westermark  
 

163

McVea, J.F. och Freeman, R.E.(2005) A Names-and-Faces Approach to Stakeholder Management: How 
Individuals Can Bring Ethics and Entrepreneurial Strategy Together, Journal of Management 
Inquiry Vol. 14 No. 1, 57-69 

 
McWilliams, A., och Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. 

Academy of Management Review, 26(1), 117-127. 
Meyer, J. W. och Rowan, B, (1977) “Institutionalized organizations. Formal structure as myth and  
 ceremony”. American Journal of Sociology, Vol 83, 340-363 
 
Miles, M. B. och Huberman, A. M. (1994) Qualitative data analysis : an expanded  

sourcebook. Thousand Oaks, CA : Sage 
 
Mitchell, R.K., Agle, B.R. och Wood, D.J. (1997) ‘Toward a Theory of Stakeholder Identification and 

Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts.’ Academy of Management 
Review, 22:4, 853–886. 

 
Mitroff, I. I. (1983) Stakeholders of the Organizational Mind, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. 
 
Moe, S. (1994) Sociologisk teori. Lund, Studentlitteratur.  
 
Molander, B. (1988) Vetenskapsfilosofi, Stockholm, Thales. 
 
Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, K. E. (2001) Do consumers expect companies to be socially  

responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior. Journal of Consumer 
Affairs, 35(1), 45-72. 

 
Morgan, G. (1986) Images of Organization. London: Sage 
 
Morgan, G. (1996) Images of Organization. 2nd ed. London: Sage 
 
Moore, G. (2001) ‘Corporate Social and Financial Performance: An Investigation in the U.K.  

Supermarket Industry.’ Journal of Business Ethics, 34:3/4, 299-315. 
 
Normann, R. (1975) Skapande företagsledning., Stockholm: Aldus. 
 
Ohlin, G.(1982) (red.) Företagens intressenter och kontrakt. Svenska Arbetsgivareföreningen, Stockholm. 
 
Oliver, C. (1991) Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review. 

16:1, 145-179. 
 
Orts, E. (1997) "A North American Legal Perspective on Stakeholder Management Theory."  

Perspectives on Company Law 2: 165-179. 
 
Orts, E. (1992). "Beyond Shareholders: Interpreting Corporate Constituency Statutes." George  

Washington Law Review 61: 14—135.a, 
 
Orts, E. W. och Strudler, A. (2002) The ethical and environmental limits of stakeholder theory. Business  
 Ethics Quarterly, Vol. 12. Iss. 2:215-234. 
 
Oviatt, B. M. (1988) ‘Agency and Transaction Cost Perspectives on the Manager-Shareholder  

Relationship: Incentives for Congruent Interests’Academy of Management Review, Vol 13:2, 214-
225 

 
Palmer, D.E. (1999) Upping the stakes: a response to John Hasnas on the normative viability of the  

stockholder and stakeholder theories. Business Ethics Quarterly. Vol. 9, Iss. 4:699-706 
 
Patel, R. och Tibelius, U., 1987 Grundbok I forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur. 
 
 



Christer Westermark  
 

164

Patten D. (1991) Exposure, legitimacy, and social disclosure. Journal of Accounting and Public  
Policy Vol. 10, 297-308. 

 
Peach, H.G. (1985) ”Argumentation in applied research. Organizational dance around a circle of  

freedom: The Hood River consensus experiment.” Paper presented at the 10th Annual Meeting of the 
Society for Social Studies of Science, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, October 
24-27. 

Pesqueux, Y. och Damak-Ayadi, S. (2005) Stakeholder theory in perspective. Corporate governance.  
Vol. 5 No 2, 5-21. 

 
Pfeffer, J. och Salancik, G. (1978) The external control of organizations: A resource dependence  

perspective. New York: Harper & Row. 
 
Phillips, R. A. (1997) Stakeholder theory and a Principle of fairness. Business Ethics Quarterly, Vol.  

7 No. 1, 51-66. 
 

Phillips, R. A.  (2004) Some key questions about stakeholder theory. Ivey Business Journal Online.  
March/April, 1-5 
 

Phillips, R.A., Freeman, R.E. och Wicks, A.C. (2003) What stakeholder theory is not. Business Ethics  
Quarterly, Vol. 13, Iss. 4: 479-502. 

 
Phillips, R. A. och Reichart, J. (2000) The environment as a Stakeholder? A Fairness Based Approach. 

Journal of Business Ethics, 23:185-197.  
 
Popper, K. (1996) En värld av benägenheter. Stockholm: Symposion. 
 
Post, J. E. , Preston, L. E., och Sachs, S. (2002) Managing the Extended Enterprise. The New Stakeholder 

View. California Management Review, Vol. 45, No 1, 6-30. 
 
Premfors, R. (1981) Genomförande och utvärdering av offentlig politik. Group for the study of higher 

education and research policy, rapport no. 12. Department of Political Science, University of 
Stockholm.  

 
Quine, W.V.O. (1953) From a logical point of view : 9 logico-philosophical essays. Cambridge, Mass. 
 
Quinn, D. och Jones, T. (1995) An agent morality view of business policy. Academy of Management  
 Review, Vol. 20 No 1, 22-42 
 
Randel, A.E. (2002) The Maintenance of an Organization’s Socially Responsible Practice: A Cross-Level 

Framework, Business & Society, 2002; Vol. 41, No 1. 61-83. 
 
Rappaport, A. (1987) ‘Linking Competitive Strategy and Shareholder Value Analysis’. The Journal  

of Business Strategy, Vol. 7:4, 58-68 
 
Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press. 
 
Rowley, T. (1997) "Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences” 

Academy of Management Review 22(4): 887-910. 
 
Reed, M. I. (1988) The problem of human Agency in Organizational Analysis. Organization Studies, 

9/1:33-46. 
 
Reed, D. (1999a) Stakeholder management theory: A critical theory perspective. Business Ethics 
 Quarterly, 9(3), 453-483. 
 
Reed, D. (1999b) Three realms of corporate responsibility: Distinguishing legitimacy, morality and  

ethics. Journal of Business Ethics, 21(3), 23-35. 
 



Christer Westermark  
 

165

Reed, D. (2001). Will freeing up corporate activity lead to development? (and why should  
corporations care?). General Business Review, 3(1), 8-20. 

 
Reed, D. (2002 a) Management education in an age of globalization: Some insights from critical theory. 

I C. Wankel, C. & DeFillippi, R. (Eds.), Rethinking management education. Greenwich, CT: 
Information Age. 

 
Reed, D. (2002 b) Employing Normative Stakeholder Theory in Developing Countries: A Critical Theory 

Perspective, Business Society, Vol. 41 No. 2, 166-207 
 
Rhenman, E. (1964 a) Företaget som ett styrt system. Stockholm. Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. 
 
Rhenman, E. (1964 b) Företagsdemokrati och företagsorganisation : om organisationsteorins 

tillämpbarhet i debatten om arbetslivets demokratisering. Stockholm: Norstedts. 
 
Rhenman, E. (1974) Organisationsproblem och långsiktsplanering. Stockholm. Svenska  
 Arbetsgivareföreningen, SAF. 
 
Rhenman, E. och Stymne, B. (1965/1974) Företagsledning i en föränderlig värld. Stockholm,  

Aldus/Bonnier. 
 
Roome, N. och Wijen, F. (2006) Stakeholder Power and Organizational Learning in Corporate  

Environmental Management, Organization Studies 27(2): 235–263 
 
Rowley, T.J. 1997 ‘Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences.’  

Academy of Management Review, 22:4, 887–910. 
 
Sachs, S. och Rühli, E. (2005) Changing Manager´s Values towards a broader stakeholder orientation. 

Corporate Governance, Vol. 5 No 2, 89-98.  
 
Samuelsson, K. (1974) Företaget och dess relationer, Lund, Bröderna Ekstrands tryckeri. 
 
Schwartz, M. S. (2006) God as a Managerial Stakeholder? Journal of Business Ethics, 66:291-30. 
 
Selznick, P. (1957/1984) Leadership in administration: A sociological interpretation. New York: Harper  

and Row. 
 
Sherman, H. D. (1988) ‘Can Shareholders call the Shots?’. Business & Society Review, Fall 1988,  

Issue 67, 64-67 
 
Simon, H. A. (1947) Administrative behavior. New York: The Free Press. 
 
Simon, H. A. (1973) ‘The organization of complex systems’ i Hierarchy theory: The challenge of  

complex systems.H. Pattee (ed.). New York: Braziller. 
 
Simon, H. A. (1976) ‘From substantive to procedural rationality’ in Method and appraisal in  

economics. S. Latsis (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Simon, H. A.(1991) ‘Bounded rationality and organizational learning’. Organization Science  

2:1, 125–134. 
 
Simon, H. A. (1982) Models of bounded rationality. Cambridge, Mass. : MIT Press 
 
Starik, M. (1995) Should Trees have Manergerial Standing? Towards Stakeholder Status for Non- 

Human Nature. Journal of Business Ethics, 14:207-217. 
 
Steiner, A. och Steiner, L. (1997) ”Ethical dimensions of environmental management”,  

European Business Review, Vol. 97, No 5, 224-230. 
 



Christer Westermark  
 

166

Stenmark, M. (2000) Miljöetik och miljövård : miljöfrågornas värderingsmässiga dimension, Lund,  
Studentlitteratur. 

 
Stenmark, M. (2003) Miljöetik – om miljöproblemens tredje dimension.  Ingår i  Lundgren, L. J. (red.)  

(2003) Vägar till kunskap. Stockholm: Symposion. 
 
Stern, W. (1921) Die Differentiale Psychologie in ihren metodischen Grundlagen, Leipzig: Barth.  
 
Steurer, R., Langer, M., Konrad, A., och Artinuzzi, A. (2005) Corporations, Stakeholders and  

Sustainable Development. Journal of Business Ethics, 61: 262-281.  
 
Ståhl, I. (1982) Intressentmodell och kontraktsmodell. (ingår i Företagets intressenter och kontrakt),   

Stockholm. Svenska Arbetsgivarföreningen. 
 
Sundaram, A.K. och Inkpen, A.C. (2004) The Corporate Objective Revisited, Organization Science,  

Vol. 15, No. 3, 350–363 
 
Tersman, F. (1998) Plikt och dygd. Ingår i Filosofiska frågor : äventyr i tankens värld [red.  
 Carlshamre, S.] Stockholm, Utbildningsradion 
 
Treviño, L.K. och Nelson, K.A. (1999) Managing Business Ethics. Straight Talk About How To Do  

It Right, John Wiley & Sons, Inc, New York, USA 
 
Treviño, L. K. och Weaver, G.R. (1999) The stakeholder research tradition: converging theorists –  

not converging theory. Academy of Mangagement Review, Vol. 24 No 2, 222-227. 
 
Tullberg, J. (2002) Reciprocitet – etiska normer och praktiskt samarbete. Stockholm: Ekonomiska  

forskningsinstitutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Ullman, A.H. (1985) ‘Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationship among  

Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U.S. Firms.’ Academy of 
Management Review, 10:3, 540–557. 

 
Waddock, S. och Graves, S.B. (1997) ‘The Corporate Social Performance–Financial Performance Link.’  
 Strategic Management Journal, 18:4, 303–319. 
 
Van Buren, H J. III. (2001) 'If Fairness is the Problem, Is Consent the Solution? Integrating ISCT  

and Stakeholder Theory," Business Ethics Quarterly 11(3), 
 
van de Ven, B. (2005) Human rights as a normative base for stakeholder legitimacy. Corporate  

governance, Vol. 5, No 2, 48-59. 
 
Vedung, E. (1995) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund, Studentlitteratur. 
 
Weiss, C.H. (1983b) “Toward the future of stakeholder approaches in evaluation,” pp 3-13 in A.S.  

Bryk (ed) Stykeholder-Based-Evaluation. New Directions for Program Evaluation, no. 17 San 
Francisco: Jossey-Bass. 

 
Wedberg, A. (1985) Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein. Stockholm, Bonniers.  
 
Weiss, J.W. (1994) Business ethics : A Managerial Stakeholder Approach, Wadsworth, Belmont, CA. 
 
Westermark, C. (2005) EU:s redovisningsstandard - en introduktion till IAS/IFRS, Stockholm, Norstedts. 
 
Wicks, A.C., Gilbert, D. R. Jr., och Freeman, R. E. (1994) "A Feminist Reinterpretation of the 

Stakeholder Concept." Business Ethics Quarterly 4(4): 475-498. 
 
Wijnberg, N.M. 2000 ‘Normative Stakeholder Theory and Aristotle: The Link between Ethics and  

Politics.’ Journal of Business Ethics, 25:4, 329–342. 



Christer Westermark  
 

167

Vilanova, L. (2007) Neither Shareholder nor Stakeholder Management: What happens when Firms are run 
for their short-term salient Stakeholder? European Management Journal, Vol. 25 No 2, 146-162. 

 
Wicks, A.C., Gilbert, Jr.D.R. och R.E. Freeman, R.E. (1994). ‘A Feminist Reinterpretation of the  
 Stakeholder Concept.’ Business Ethics Quarterly, 4:4, 475–497. 

 
Willianson, O. (red.) (1990) Organization Theory: From Chester barnard to the Present and beyond. New  
 York: Oxford University Press.  
 
Williamson, O. E. och Bercovitz, J. (1996) "The Modern Corporation as an Efficiency Instrument:  

The Comparative Contracting Perspective." In The American Corporation Today, ed, C. Kaysen 
(New York: Oxford University Press): 327-359. 

 
Willner, J. (1986) Kritisk granskning. Mönster för kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk  
 belysning. Stockholm: Stockholms universitet/Thales. 
 
Witoszek, N. och Brennan, A. (ed) (1998) Philosophical dialogues : Arne Naess and the progress of  
 ecophilosophy. Lanham, MD : Rowman & Littlefield. 
 
Wood, A.W. (1999) Kant's ethical thought, Cambridge : Cambridge University Press 
 
Wolf, W. (1974) The basic Barnard: an introduction to Chester I. Barnard and his theories of  

organization and management, Ithaca, N.Y. 
 

Zambon, S. och Del Bello, A. (2005) Towards a stakeholder responsible approach: the constructive role of  
reporting. Corporate Governance, Vol. 5 No. 2, 130-141  

 
 
 
 
 


	Miljöredovisning som spegling av marknadsekonomi och miljöan
	1. Redovisning av miljöansvar 3
	5. Empiri 88
	6. Analys  116
	7. Slutsatser 140

	Bilaga 3 Bokföringsnämndens information om EG:s rekommendati
	om miljöredovisning 152
	Bilaga 4 Hypotestestning 154
	Bilaga 5 Utdrag ut Two Treatises of Government (John Locke, 
	Rekommendation om miljöredovisning inom EU

	Behov av referensram
	1.2 Stakeholder theory - intressentmodellen
	1.2.1 Övergripande presentation
	Dimensioner
	Typologi och idealtyper
	Hypotetisk-deduktiv metod som hjälpmedel vid typbestämningen
	Disposition


	2. Metodologiskt angreppssätt
	Vissa egenskaper hos den hypotetisk-deduktiva metoden
	A. Underliggande hjälphypoteser med fokus på miljöetik
	B. Underliggande hjälphypoteser med fokus på företag


	2.2 Miljöredovisningens etik – systemsynsätt enligt intresse

	Några miljöetiska förhållningssätt
	Samband mellan redovisning och livsvärld
	Pilarnas innebörd i figuren:


	Systemvillkor – en normtriad
	2.4 Typologi – förekomst, problem och möjligheter
	Egenskaper hos en ändamålsenlig typologi
	Tolkning av texten
	Forskningsfråga 1-3
	Undertypnivå 2: Miljöredovisningens beskrivning av relatione
	Undertypnivå 3: Miljöredovisningens placering i årsredovisni
	Typkomplettering
	Forskningsfråga 4



	2.9 Hypotesprövningens teknik
	Sammanställning av tillvägagångssätt vid prövning av forskni

	Om signifikanta avvikelser inte förekommer vinner hypotesen 
	Arbetande kapital  Inkomster
	Utdelningar  Varor, tjänster, produkter
	“This instrumental theory of stakeholder management essentia




	Jämvikt - en balans mellan bidrag och belöningar
	Samhället    Teknologi
	Miljön    Globala ekonomin
	Makt
	3.2 En svensk version: Rhenmans intressentmodell med efterfö

	Definition av intressenter och intressenternas egenvärde
	3.4.2 Modellens rättfärdigande
	Figur 14. Originalteorin med stakeholder i den normativa kär
	Egels-Zandén (ibid s. 5) diskuterar även en alternativ deskr
	Friedmans återkomst i stakeholderteorin
	When the firm’s legitimate stakeholders have very different 




	3.5 Värderingar och etik
	Företagsgemensamma värderingar
	Miljöns egenvärde
	Kaldis (2003) diskuterar huruvida det är logiskt möjligt att



	Värderingar, etik och rationalitet
	Ofta söker man förklara människors handlande med hänvisning 
	Rationalitet  Förklaringstyp   Form av föreskrivning
	4. Forskning och litteratur med anknytning till stakeholder 
	Stakeholderteorin kan visserligen ses som enbart ett i raden
	Institutionell teori
	Hållbarhetsteoretiskt perspektiv
	Sociologisk organisationsteori
	Marknadsteori
	The stakeholder theory – grund för den svenska intressentmod
	4.2 The stakeholder theory – en teori med eller utan etik


	Kant skiljer mellan rättssystemet och det system av plikter 
	Rättens sfär existerar inte för att befrämja etik utan enbar
	The Basic Proposal: Stakeholding and Its Responsibilities
	Maskulin kontra feminin stakeholderteori
	Amoral Limited morality:Moral Stewardship  Broadly Moral
	5.1 Empiri – urval av företag att ingå i studien
	Börsnoterade svenska företag med publicerad miljöredovisning

	Huvudtypnivå: Miljöredovisningens beskrivna övergripande för
	G1 Källsortering av avfall   H1 Vara en förebild
	I1 Ej uttalad målsättning

	Undertypnivå 2 Miljöredovisningens beskrivning av relationen

	Undertyper
	A2 Ekonomin/lönsamheten prioriteras   B2 Miljön prioriteras
	Undertypnivå 3 Miljöredovisningens placering i årsredovisnin
	A3   Ingår i förvaltningsberättelsen   B3   Ingår ej i förva

	Undertypnivå 4 Individuell och kollektiv rationalitet
	A4 Miljöredovisningen ger uttryck för medvetenhet
	Tekniker för koppling mellan typnivåer
	Koppling mellan typologins nivåer




	TYPOLOGISCHEMATS OMFATTNING OCH KOMBINATIONSMÖJLIGHETER ENLI
	Huvudtypnivå: D, hållbar utveckling
	Huvudtypnivå: E, minskad miljöpåverkan
	Huvudtypnivå: F, annat miljöetiskt förhållningssätt
	Huvudtypnivå: G, ej uttalat
	Undertypnivå 1: A, följa lagar och förordningar
	Undertypnivå 1: B införa miljöledningssystem/miljöledningsst
	Undertypnivå 1: C, minst en internrevision per år/ta fram (h
	Undertypnivå 1: D, förbättrad/minskad resursanvändning
	Undertypnivå 1: E, kretsloppsanpassade produkter
	Undertypnivå 1: F, beakta produktens hela livscykel
	Undertypnivå 1: G, källsortering av avfall
	Undertypnivå 1: H, vara en förebild
	Undertypnivå 1: I, ej uttalad målsättning
	Undertypnivå 2: A, ekonomin/lönsamheten prioriteras
	Undertypnivå 2: B, miljön prioriteras
	Undertypnivå 2: C, miljöansvar och ekonomi/lönsamhet jämstäl
	Undertypnivå 2: D, andra uttryckssätt
	Undertypnivå 2: E, ej uttalad uppfattning

	Typologi, sammanställning för bransch 3. Konsumentvaror







	Typologi, sammanställning för bransch 4. Hälsovård
	Typologi, sammanställning för bransch  5. Finans
	Typologi, sammanställning för bransch  6. IT
	Acando   E D1 E2 B3 B4
	Typologi, sammanställning för bransch 7. Telekommunikation
	Typologi, sammanställning för bransch 9. Tjänster
	AcadeMedia   F I1 E2 A3 B4
	Typologi för det totala urvalet - sammanställning för bransc
	Huvudtypnivå     U-nivå 1         U-nivå 2  U-nivå 3  U-nivå
	E 38  E1     1  E2   78


	5.6 Kontrollgrupp: övriga företag/organisationer
	Avvikelsetest
	Sammanställning av empirin, huvudtypnivå

	C Ekocentrism  Antal: 0     0
	Forskningsfråga 1
	Utfall för hypotestest miljöredovisningar för övriga kategor

	C Ekocentrism    0%    0%
	F Annat miljöetiskt förhållningssätt 13 %  42 %
	Sammanställning av empirin – undertypnivå 2
	Miljöredovisningens beskrivning av relationen miljöansvar - 



	Undertyper (5):
	A2 Ekonomin/lönsamheten prioriteras 1, 10  Antal 2
	Utfall för hypotestest miljöredovisningar för övriga kategor
	Sammanställning av empirin – undertypnivå 4


	5.7 Förekomst av ordet ”intressent” i urvalets årsredovisnin
	Ordet intressent i årsredovisningarna är rikligt förekommand
	Typologisk sammanställning av empirin
	Nedanstående sammanställning visar förekomsten av de olika i
	SkiStar M
	Beteckningar: V= vag, L=låg, M=medel, K=konkret och U=utförl





	Några exempel som illustrerar typologin
	Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna oc
	Gambros uppförandekod är en checklista som gör det lättare a
	Sammanfattning
	5.8  Några kommentarer
	En övergripande iakttagelse vad gäller empirin gäller frånva
	Den stora förekomsten på huvudtypnivå av ”ej uttalat förhåll
	Då det gäller termen intressent visar studien att denna term
	6. Analys
	6.1 Ordet ”miljö”



	Bransch                        antal typ G     antal underty
	Bransch                                  antal              
	undertyp I1    typ G
	Hållbar utveckling och praktiskt miljöarbete
	NOTEs miljöpolicy innebär att företaget ska verka för en lån






	6.9 Om miljöredovisningarnas positionering
	Miljöredovisning kan ses ur olika perspektiv och det är ett 
	6.10 Från stakeholder theory till fairness based approach oc
	Webers rationalitetstypologi
	Rationalitet och stakeholderteori
	Omtolkad rationalitet
	6.12 Aktuell debatt: ifrågasättande och försvar av stakehold
	Allvarliga förvrängningar   Välvilliga feltolkningar
	3. Stakeholderteori befattar sig primärt med  3. Stakeholder

	Studiens utgångspunkter
	Ifrågasatt teori
	Inriktning och avgränsningar
	Tillvägagångssätt

	Slutsatsen blir att empirin (kapitel 5) och analysen (kapite
	Kapitel 1
	Figur 14. Originalteorin
	Figur 24. Typologi för ”intressent”, empiri.



	Övrigt – EG:s rekommendation om miljöredovisning
	Källa: BFN:s hemsida på Internet 2006-09-06
	Hypotestestning

	Hypotestestning i praktiken
	Bilaga 5
	Utdrag ut Two Treatises of Governement  (John Locke, 1689)
	Freeman, R.E. Wicks, A. C. och Parmar (2004) Stakeholder The
	Revisited” Organization Science, Vol. 15, No. 3, 363-369.

	Hart, S.L. och Sharma, S. (2004) Engaging fringe stakeholder
	of Management Executive, Vol. 18, No. 1, 7-18.
	Sundaram, A.K. och Inkpen, A.C. (2004) The Corporate Objecti
	Vol. 15, No. 3, 350–363

	Witoszek, N. och Brennan, A. (ed) (1998) Philosophical dialo
	ecophilosophy. Lanham, MD : Rowman & Littlefield.

