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Sammanfattning 

 
Studien utgår från en artikel i Svenskt näringsliv som handlar om 

regelförenkling för företagen. Artikeln anger att 30 procent av företagen ser 

myndighetskraven, i form av svåra regler, som ett hinder för deras företag att 

växa. För att minska de administrativa kostnaderna för företagen har regeringen 

satt upp ett mål att kostnaderna ska minskas med 25 procent fram till år 2010. 

Regeringen har därför gett myndigheterna i uppdrag att ta fram handlingsplaner 

för regelförenkling, detta för att förenkla rapporteringen för företagen. 

I studien har undersökts hur hanteringen hos myndigheterna ser ut, då det 

gäller rapportering av lagstadgade uppgifter som företagen är skyldiga att 

rapportera.  Hur ser användningen av rapporterna ut och är all rapportering 

nödvändig. Vi valde att genomföra undersökningen genom att studera ett utvalt 

företag och de lagstadgade rapporter som företaget skickar in till myndigheter. 

Öppna intervjuer har genomförts med företaget och de berörda myndigheterna.     

Teorierna om transparens, intressentmodellen/resursberoendeteorin och 

agentteorin är utgångspunkt för genomförandet av studien. Transparens för att 

undersöka om företagen har förståelse för användningen av de uppgifter som 

rapporteras in till myndigheterna. För att undersöka om det finns behov av 

rapporteringen från företagets intressenter, används intressentmodellen. 

Agentteorin valdes för att undersöka hur samarbetet mellan myndigheterna och 

företagen fungerar 

Resultatet av undersökningen visar att rapporteringen som företagen gör till 
myndigheterna används framförallt till att kontrollera att företagen följer den 
för verksamheten gällande lagstiftningen. Rapporterna används även till att göra 
branschspecifika sammanställningar som intressenter kan ta del av. 
Undersökningen visar att det finns brister i myndigheternas kontroll. Då 
redovisningen är allt för omfattande för att myndigheterna ska kontrollera alla 
uppgifter i rapporterna.  Det visade sig i undersökningen att företaget inte hade 
några problem att förstå tillvägagångssättet vid rapporteringen eller 
användningen av den.  
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1.  Företagens administrativa börda 

1.1 Bakgrund 

”Företagen i Sverige ska följa de flesta av de 1 200 lagar, 2 200 förordningar 

och 8 100 föreskrifter och allmänna råd som finns (2006). Därtill ska de svenska 

företagen fylla i 94 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in, 

enligt Näringslivets regelnämnd, NNR” (Svenskt näringsliv 2003). 

Hela 30 procent av småföretagarna upplever att svåra regler hindrar deras 

företag att växa. ”Tiden som myndighetskraven tog hade jag hellre velat lägga 

på att utveckla företaget och mina unga medarbetare” (Sofia Widell, fd 

hotellägare, Åre, Svenskt näringsliv 2003). Detta är inget ovanligt uttalande 

enligt Svenskt näringsliv. Många småföretagare anser att många av de lagar och 

regler som företagen måste anpassa sig efter stjäl både tid, pengar och resurser 

från deras dagliga verksamhet. Att hantera regelverket tar småföretagaren ca 2,5 

timmar i veckan och få (34 procent) känner till vad uppgifterna ska användas till 

(Svenskt näringsliv 2003). Svenskt näringsliv (2003) vill se mer av:  

• ”Samordning av uppgiftslämnande till olika myndigheter 

• Begripligt språk i regler 

• Bra information som leder vidare till verktyg som t ex företagarguiden 

och Startlinjen 

• Återkoppling – vad uppgiftslämnandet används till” (Svenskt näringsliv 

2003) 

Regeringen har satt upp målet att minska de administrativa kostnaderna för 

småföretag med 25 procent fram till år 2010. För att denna minskning ska vara 

genomförbar har myndigheter fått i uppdrag av regeringen att arbeta med ett 

regelförenklingsarbete för att på så vis förenkla för företagen, så att dessa kan 

lägga mer tid på sin verksamhet. Regeringen anser att myndigheterna ska 

undersöka vad reglerna får för konsekvenser för företagen och om det går att 

anpassa reglerna efter företagets storlek. Myndigheterna har fått i uppdrag att ta 

fram underlag som kan ligga till grund för en gemensam handlingsplan om 

regelförenkling. I handlingsplanen ska myndigheter årligen redovisa vilka nya, 

pågående, planerande och genomförda åtgärder som de har genomfört. 

Regeringen gör sedan en sammanställning av alla uppgifter från myndigheterna 
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för att på så vis kunna göra uppföljningar. Regeringens handlingsplan ska 

uppdateras varje år fram till målet 2010 (Nutek 2008). 

Tillväxtverket har genomfört undersökningar och gjort mätningar för att se om 

de administrativa kostnaderna har sjunkit för småföretagare. Mätningarna har 

också gjorts för att kontrollera om målet som regeringen har med en 25 

procentig sänkning av de administrativa kostnaderna, kommer att kunna 

genomföras till år 2010. När mätningar gjordes i juni 2008 hade de totala 

administrativa kostnaderna istället ökat med sammanlagt cirka två miljarder 

kronor för småföretagarna. Endast två av arton områden hade minskat sina 

kostnader inom områdena årsredovisning och jordbruk. På övriga områden 

hade kostnaderna ökat (Tillväxtverket 2009). 

1.2 Redovisningen 

Företagen har krav på sig att ha en redovisning som följer vissa bestämda regler 

och innehåller bestämda uppgifter. Företagen har även krav på sig från vissa 

myndigheter att lämna in rapporter som visar hur företaget har arbetat i olika 

frågor. Det kan vara redovisning i form av momsrapportering, redovisning av 

miljöfarliga avfall, kvalitetskontroller m.m. Företagen måste även anpassa sin 

redovisning till andra intressenters krav. Det kan vara frågan om 

redovisningskrav från kunder som vill ha garantier på att de produkter som 

företaget levererar är miljövänliga. Redovisningen blir ett sätt att visa vilka 

företagen är (Fayol 1949). Bruzelius & Skärvad (2004) skriver att företag visar 

upp en bild och vill framstå som t.ex. ett miljövänligt företag, dels för att visa 

intressenterna att de tar sitt ansvar, dels för att kunna möta konkurrensen från 

övriga företag. Power (1999) skriver i sin bok ”The Audit Society: Rituals of 

Verification” att redovisningen har blivit en sätt för en organisation att skapa 

legitimitet utåt mot omvärlden. Han anser vidare att den ökande redovisningen 

är ett sätt att lösa andra problem som finns i samhället och att rapporteringen 

från företagen blivit ett sätt för intressenterna att skapa en form av kontroll 

(Power 1999). 

Det finns en mängd olika redovisningsregler som företagen ska följa. Det är lätt 

att tro att bara man följer reglerna så blir det rätt. Men vad är rätt? Många 

gånger handlar redovisningsreglerna om bedömningar. Att göra en bedömning 

vad som är rätt kan vara väldigt svårt i ett redovisningssystem som är svårt att 

förstå. Ju svårbegripligare redovisningssystemet är, desto mer utrymme finns att 

missbedömningar. Det är viktigt att ha i åtanke att redovisningen kan vara fel. 
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Den person som tar fram uppgifterna kan ha gjort missbedömningar så att fel 

ha uppstått (Fayol 1949). 

Det är även viktigt att tänka på att de som tar fram redovisningen har egna 

tolkningar och värderingar. Det är lätt för de redovisningsansvariga att påverka 

så att de uppgifterna som de tar fram passar in för rätt ändamål (Fayol 1949). 

I rapporten från Svenskt näringsliv kunde vi läsa att hela 66 procent av 

företagarna inte kände till vad de inlämnade uppgifterna skulle användas till. 

Det måste vara oerhört svårt att fylla i en rapport om det inte framgår tydligt 

vad den ska användas till. Det finns ett stort utrymme för missbedömningar när 

företag tar fram uppgifter som de sedan ska rapportera in till olika myndigheter. 

1.3 Problemformulering 

I vår studie har vi följt rapportens väg från företaget till myndigheten, detta för 

att få en uppfattning om vad myndigheterna använder rapporterna till. Vi har 

även ställt oss frågan om all rapportering är nödvändig. För att få reda på hur 

det ser ut har vi utgått från följande frågeställningar: 

1. Vad använder myndigheterna rapporterna till? 

2. Hur fungerar myndigheternas kontroll? 

3. Har intressenterna, t.ex. staten och kunder, någon nytta av att företagen 

lämnar in rapporterna till myndigheterna? 

4. Har företagen någon förståelse hur och varför rapporterna ska 

redovisas? 

1.4 Avgränsning 

I studien har vi endast undersökt de dokument som ett företag – Emutec AB i 

Kristinehamn skickar in till de olika myndigheterna.  

En ytterliggare avgränsning av undersökningen har gjorts genom att vi har 

exkluderat Skatteverket, då vi anser att det är en allmänt känd kunskap vad som 

är syftet med Skatteverkets rapporter och hur de används.  
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2. Undersökningens teoretiska bakgrund 

2.1 Transparens i redovisningen 

Att redovisningen ska vara transparent har enligt Lars Oxelheim, professor vid 

ekonomihögskolan i Lund, blivit allt viktigare och beror framförallt på den 

debatt i samhället som har fokus på de företagsskandaler som varit i 

affärsvärlden (Balans 2006/4).  

Finns det en brist på transparens i redovisningen visar det sig i att de 

intressenter t.ex. ägare, som har insyn i företaget och dess affärshändelser 

förstår redovisningen. Detta medan intressenterna som t.ex. staten inte har 

insynen i företaget och därmed inte får samma förståelse för redovisningen 

(Balans 2006/4). 

Redovisningens transparens kan definieras som det tillstånd då redovisningen 

kan med enkelhet förstås av den som använder redovisningen (Barth & 

Schipper 2007).   

Svårigheten med begreppet ”förståelse av det som läses” finns i den förståelse 

och kunskap som användaren av rapporten har inom redovisning. Vad som är 

transparant för en användare som är expert med kunskap inom det aktuella 

området kan vara helt oklart för den användare som inte innehar denna 

kunskap (Barth & Schipper 2007). 

Meningen med transparens är att öka förståelsen för den information som ges i 

redovisningen och på så sätt minska informationsasymmetrin och göra 

informationen mer läsförståelig (Barth & Schipper 2007).  

I vår studie kopplar vi transparensen mot dels företaget och myndigheten men 

även mellan myndigheten och företagets intressenter.  

Företagen behöver ha en förståelse för den rapporteringen som sker mot 

myndigheten och vad syftet är med de inrapporterade uppgifterna. Finns inte 

denna förståelse av det som rapporteras kan det vara svårt för företaget att se 

motivet med rapporteringen. Arbetet med att rapportera riskeras att endast ses 

som en belastning för företaget. 

Företagets intressenter kan ha behov av den redovisning som kommer från 

företagen och som sedan sammanställs hos myndigheterna. Om intressenterna 

inte har insyn i företagen måste det finnas transparens i redovisningen som ger 

intressenterna förståelse av det som redovisas.   
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2.2 Agentteorin 

Agentteorin sätter fokus på relationen mellan ägarna (principalen) och cheferna 

(agenten). Det kan även finnas ytterligare nivåer nedåt, vilka ses som 

kontrollorgan (M.J Hertz 1997). Agentteorin gäller i fall där ägandet och 

kontrollen av företaget inte utförs av samma personer. (Jensen & Meckling 

1976) 

Agenten utför uppgifter eller uppdrag åt principalen, vilket då också innefattar 

viktigt beslutsfattande. (Jensen & Meckling 1976). Vid beslut för principalens 

räkning ska agenterna verka i principalens intressen, inte i de egna. Detta kan 

dock bli ett problem i praktiken (M J Hertz, 1997). Detta kallas ”moraliska risk 

problemet”. Grundläggande är oftast båda parter nyttomaximerare och agenten 

har därför stor anledning att förutsätta att agenten inte alltid agerar i 

principalens intresse, trots att detta egentligen är agentens arbetsuppgift. Det 

kan gälla att inte utföra arbetsuppgiften alls eller att inte göra det på rätt sätt. 

(Jensen & Meckling 1976) Ett sätt att lösa detta dilemma är att upprätta 

kontrakt där principalernas intressen även blir till agenternas intresse genom 

olika former av belöningar. Det kan handla om olika mål och mutor (M.J Hertz 

1997).  

Det kan dock vara svårt för principaler att veta om deras agenter verkligen 

uppfyller kraven som finns i de olika kontrakten. Principalerna kan bli utsatta 

för opportunism, där de inte vet om agenterna utför sitt åliggande på ett 

pålitligt sätt. Detta beskrivs i termer av fullständig- och ofullständig information 

(M.J Hertz 1997). 

Vid fullständig information har principalen full insyn i om agenten uppfyller det 

uppdrag han åtagit sig eller inte. Detta är naturligtvis mycket tidskrävande för 

principalen. I dessa fall så skulle principalen lika gärna kunna sköta allt själv i 

organisationen, vilket ibland är praktiskt omöjligt och det därför behövs ett 

agentavtal, trots denna brist (M.J Hertz 1997). 

Vid ofullständig information har principalen inte fullständig kontroll över vad 

agenten egentligen gör och det kan vara ett problem. Agenten kan frestas att 

gynna sina egna intressen då den vet att den eventuellt kan klara sig undan att 

bli upptäckt. Principalen kan på så sätt bli utnyttjad av agenten (M.J Hertz 

1997). 

Det är alltså en fråga om kostnad för principalen för att samla in relevant 

information angående om agenten fullgör sitt uppdrag eller inte (M J Hertz, 
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1997). Det är en orimlighet att principalen får total kontroll för ingen kostnad. 

Detta gör att principalen måste göra en avvägning av kostnaden och dess nytta 

(Jensen & Meckling 1976). 

Men naturligtvis finns det fler intressenter än bara ägarna som det handlar mest 

om i just agentteorin. Vi har därför valt att även ta med intressentmodellen. 

Vi har kopplat samman agentteorin med vår studie för att se hur förhållandet 

mellan myndigheten och företaget fungerar vad gäller kontroll av den 

rapportering som sker.  

Den lagstiftning som finns är oftast till för att skydda samhällets medborgare. 

Myndigheterna (principalen) har i uppdrag av regeringen att kontrollera att 

företaget (agenten) följer den för verksamheten gällande lagstiftningen.  
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2.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen bygger på att företaget ska uppnå ett stabilt förhållande till 

sin omgivning. De individer, organisationer och andra företag som har någon 

relation till företaget kallas för intressenter. Dessa intressenter och företaget har 

ett beroendeförhållande mellan varandra (Ax et al 2003). Företaget är beroende 

av att intressenterna vill vara delaktiga och bidra till att verksamheten fortlever. 

Intressenterna i sin tur är beroende av att företaget levererar en form av 

behovstillfredsställelse (Bruzelius & Skärvad 2004). 

Intressent Bidrag till företaget, tex Belöning från företaget, tex  

Ägare Kapital Utdelning och avkastning 

Opinionsgrupper Acceptans och legitimitet 

Miljövänlighet och socialt 

ansvar 

Företagsledning Arbete Lön status, prestige och makt 

Medarbetare Arbete 

Lön , trygghet, personlig 

utveckling 

Stat och 

kommun 

Infrastruktur, utbildning, 

service 

Skatter, avgifter och 

arbetstillfällen 

Långivare Kapital 

Räntor, amorteringar, välskötta 

ftg 

Leverantörer 

Varor, tjänster, kvalitet, 

service Betalningar 

Kunder Betalningar 

Varor, tjänster, kvalitet och 

service 

(Ax et al 2003) 
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I vissa fall kan intressenternas krav hamna i konflikt med varandra, t.ex. vill 

medarbetarna ha lön och trygghet samtidigt som ägarna vill ha utdelning och 

avkastning. Dessa konflikter uppstår speciellt i dåliga tider då medarbetare 

måste sägas upp för att trygga företagets framtid. Företaget måste då försöka 

anpassa sig till de olika kraven på bästa sätt för att på så vis säkra företagets 

fortsatta drift och utveckling. Det handlar helt enkelt om att kompromissa 

mellan de olika intressentkraven. På kort sikt kanske inte alla intressenters krav 

tillfredsställs men på lång sikt är målet att uppfylla deras krav (Ax et al 2003). 

2.3.1 Kritik mot intressentmodellen  

Intressentmodellen har kritiserats för att vara oföränderlig och att modellen inte 

tar upp problem i maktbalansen mellan de olika intressenterna. 

Intressentmodellen har även kritiserats för att modellen inte innefattar 

möjligheten att det finns intressenter som ständigt är otillfredsställda. Även 

begreppet företag som oftast beskrivs som mittpunkten i intressentmodellen, är 

ett oklart begrepp (Gröjer & Stark 1978).  

För att visa på problemen med maktbalansen har att kopplat 

resursberoendeteorin till intressentmodellen, vilket visar på olika relationer som 

kan uppstå mellan företaget och intressenterna.  
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2.3.2 Resursberoendeteorin 

Med anknytning till intressentsynsättet har flera nya teorier utvecklats. 

Resursberoendeteorin är en teori som är förknippad med intressentsynsättet 

och handlar om att företaget har olika beroendeförhållande till de resurser som 

de olika intressenterna har. Ju viktigare en intressent är desto starkare blir 

beroendeförhållandet, som i sin tur leder till en maktposition. Genom ökad 

medvetenhet om de olika intressenternas beroendeförhållanden har synen på 

intressent förhållandet utvecklats från att visa på relationen mellan parterna till 

att även också visa styrkeförhållandet. Från företagets sida brukar man skilja på 

fyra relationer: 

• Dominans(makt) 

• Underläge (beroende) 

• Samarbete 

•  konflikt. (Bruzelius & Skärvad 2004) 

 

(O) 

 

 

 

 

 

 

 

 (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 82) 

 

 

 

+ (I) Organisationen dominerar intressenten 

(O)                      –                    (I) Organisationen befinner sig i underläge  

gentemot intressenten 

(O)                +               (I)   Organisationen och intressenten 
befinner sig i en samarbetsrelation 

(O)                 –              (I)    Organisationen och intressenten 
befinner sig i en konfliktsituation 
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(Bruzelius & Skärvad 2004, s. 83) 

I denna modell kan vi se ett exempel på de olika resursberoendeförhållandena 

som kan uppstå mellan företaget och de olika intressenterna. Modellen 

beskriver hur företaget befinner sig i ett underläge gentemot långivare, 

leverantörer och anställda. Om företaget har mycket lån och leverantörskrediter 

kan det leda till starkt beroendeförhållande till långivarna och leverantörer. 

Desamma gäller om företaget tillverkar en produkt som kräver att de anställda 

har specialkompetens (Bruzelius & Skärvad 2004). 

Vår utgångspunkt är att myndigheterna har ett maktövertag gentemot 

företagen, kanske inte i form av att företaget är beroende av myndighetens 

resurser utan som en myndighetsutövning från myndighetens sida. Företagen är 

tvungna att redovisa in vissa uppgifter enligt lag. Detta uppgiftslämnade till 

olika myndigheter kostar både pengar och tid för företagen. Detta i sin tur kan 

resultera i att företagets övriga intressenters krav hamnar i konflikt med 

varandra. Eftersom redovisningen till de olika myndigheterna medför företaget 

Stat och kommun 

Intresse- 
organisation 

Opinionsbildande 
grupper 

Ägare 

Anställda och 
deras 

organisationer 

Kunder 

Företaget och 
företagsledningen 

Långivare 

Leverantörer 

+ 
+ 

+ 

+
–

–

–

–
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extra jobb som i sin tur kostar pengar som kanske kunde ha kunnat läggas på 

t.ex. personalen i form av utbildning. Ser vi på saken från ett annat håll kan 

detta uppgiftslämnandet till myndigheter vara en form av kontroll av att 

företaget sköter sin verksamhet enligt gällande regler, vilket i sin kan leda till en 

viss trygghet för intressenterna. Enligt Gröjer och Stark (1978) är de olika 

myndigheternas roll att ta tillvara vissa intressentgruppers intressen. T.ex. 

arbetar Konsumentverket med att ta tillvara på konsumentens intressen och 

Arbetsmiljöverket arbetar för att de anställda ska ha en säker arbetsmiljö. 
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3. Undersökningens tillvägagångssätt och teoretiska koppling 
emot problemformulering 

Syftet med vår undersökning är att följa rapporteringens väg, från det 

rapporterande företaget till den mottagande myndigheten, för att se förfarandet 

med de inrapporterade uppgifterna. Vi har sökt information i vetenskapliga 

artiklar och litteratur som berör vårt ämnesområde. 

De frågor vi ställt till myndigheterna har vi kopplat med teorierna om 
transparens, intressenter/resursberoende och förhållandet mellan principalen 
och agenten. Frågorna var tänkta som stöd vid en öppen intervju, inte något 
som var tvunget att följas i minsta detalj. Vi ville ha utrymme för 
sidodiskussioner, för att på så sätt få information som vi själva inte ställt frågor 
om. För att få svar på problemformuleringen har vi utgått från fyra följande 
frågeställningar och utifrån dem utvecklat frågor till myndigheterna.  

Frågeställning 1. Vad använder myndigheterna rapporterna till?  

Frågorna som vi ställde till de olika myndigheterna är: 

• Vad är syftet med rapporterna?  

• Sker någon uppföljning av rapporterna? I så fall hur ofta? 
 

 
Frågeställning 2. Hur fungerar myndigheternas kontroll?  

 
Till denna fråga har vi kopplat agentteorin och resursberoendeteorin. 
Agentteorin ger en bild av hur det fungerar med samarbetet/kontrollen mellan 
regeringen/myndigheterna (principalen) och företagen (agenten). Vi har även 
bundit samman resursberoendeteorin till denna frågeställning. Eftersom 
resursberoendeteorin belyser den maktbalans som kan uppstå mellan företaget 
och intressenterna (myndigheten). För att få svar på hur denna kontroll 
fungerar har vi ställt följande frågor till myndigheterna: 

• Har ni fått in någon rapport från företaget? 

• Kommer rapporterna in i tid? Vad händer om de inte gör det? 

• Hur stämmer ni av och kontrollerar att allt är korrekt? 

• Vad händer om något är fel ifyllt eller saknas i rapporten?  

• När hände det senast?  

• Hur förvaras rapporterna som har inkommit till er? 
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Frågeställning 3. Har intressenterna någon nytta av att företagen 
lämnar in rapporterna till myndigheterna?  

 
Vi har kopplat både intressentmodellen, transparens och agentteorierna till 

frågeställningen. Vår utgångspunkt är att de uppgifter som företagen 

rapporterar in till olika myndigheter ska deras intressenter som t.ex. ägare och 

stat, kunna ta del av och förstå. Finns inte transparensen i redovisningen har 

heller inte intressenterna någon nytta av de rapporter som företagen måste 

redovisa till de olika myndigheterna. Agentteorin har kopplats för att belysa det 

”moraliska risk problemet” som kan uppstå mellan företaget och myndigheten. För 

att få svar på frågan om intressenterna har någon nytta och förståelse för de 

inlämnade uppgifterna, ställde vi följande frågor till myndigheterna: 

• Finns det någon statistik över rapporternas innehåll? Och i så fall var? 

• Förekommer det att intressenterna kontaktar myndigheten för att få ut 
rapporter? Om så sker, vilken intressent och hur ofta förekommer det? 

 
Frågeställning 4. Har företagen någon förståelse för hur och varför 
rapporterna ska redovisas? 

 
Till frågeställningen har vi kopplat teorin om transparens. Vår utgångspunkt är 
att företagen ska förstå hur och varför de ska redovisa uppgifterna. Finns inte 
denna förståelse och kunskap är det lätt att missbedömningar och fel uppstår. 
För att få svar på om företagen förstår syftet med rapporteringen har vi ställt 
följande frågor till myndigheterna: 

• Händer det ofta att det är fel ifyllt eller saknas uppgifter i rapporterna? 

• Upplever ni att det är något som näringsidkaren inte förstår med 
rapporterna? 

• Ger ni någon feedback till näringsidkaren? I så fall vilken? 

• Finns det någon handlingsplan för regelförenkling? 
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För att ge en bättre bild över hur vi tänkt har vi gjort en modell som beskriver 
kopplingen mellan de olika teorierna och sambandet mellan företaget, 
myndigheterna och intressenterna.  

 

 

Vi kontaktade olika näringsidkare för att få tid för intervju och vidare diskutera 
de olika rapporter som de skickar in till myndigheter.  

Vi valde slumpmässigt ut en livsmedelsbutik som finns i Kristinehamn. Då vi 

ringde upp butikschefen, fick vi dessvärre inte så mycket respons. Tyvärr fick vi 

inte något gensvar då butikschefen sade sig inte skicka in några rapporter till 

någon myndighet alls. Hon sa sig inte förstå varför hon skulle skicka in några 

rapporter. Då vi frågade om detta möjligtvis gjordes på regionnivå istället, så 

visste hon inte det. Dock var hon mycket trevlig, men vi fick inte ut den 

informationen vi ville ha.    

Eftersom kontakten med livsmedelshandlaren inte gav något resultat, fortsatte 

vi med att ringa upp en lantbrukare. Vi valde en lantbrukare som bedriver en 

ekologisk gård, vilket vi anser är bra både för miljö och för djur. Vi hoppades 

Intressenter Agent 

Företaget 

Principal 

Myndighet 

Agentteori
n 

Intressentmodellen/Resursberoendeteori
n 

Transparens Transparens 

Ägare 

Anställda 

Kunder 

Långivare 

Konkurr- 
enter 

Stat/ 
Kommun 

Transparens 
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att undersökningen av lantbrukaren skulle resultera i spännande rapporter till 

annorlunda och mindre kända myndigheter. Lantbrukaren ville tyvärr inte delta 

i vår undersökning men framförde en del av sina åsikter vid samtalet. 

Lantbrukaren skickade endast in de rapporter som det krävs enligt lag. Allt 

annat ansåg lantbrukaren endast vara slöseri med tid. Lantbrukaren gav även ett 

exempel där han fått en påminnelse per brev om en rapport som han inte 

skickat in. När han ändå inte skickade in rapporten kom ett telefonsamtal från 

den berörda myndigheten som påminnelse. Lantbrukaren skickade ändå inte 

rapporten och blev inte heller kontaktad mer. Lantbrukaren var mycket skeptisk 

till redovisningen till vissa myndigheter och menade att det endast kostar 

pengar för honom och inte ger något tillbaka. 

Vi sökte vidare efter ett företag i en bransch som i allmänhetens ögon är relativt 
okänt och fick då kontakt med ett kemiföretag vid namn Emutec AB, beläget 
strax utanför tätorten i Kristinehamn. Vi mailade dess kontorist Eva Johansson 
och fick tid för intervju.  Vi fick ett mycket trevligt bemötande av Eva 
Johansson och ägarna Sven Backlund och Kenneth Hägglund som gav oss en 
guidad tur runt i fabriken och dess tillhörande utrymmen. Vi fick spännande 
information om vad företaget har som verksamhetsområde och fick se, lukta 
och känna på prover på deras produkter . Efter det satte vi oss ner och vi 
ställde våra frågor och vi diskuterade sedan runt dem. Kenneth Hägglund var 
mycket öppen i sina svar och tillmötesgående. Kenneth Hägglund och Eva 
Johansson hade skrivit ut olika dokument som de trodde att vi skulle ha nytta 
av. Dessa visade sig vara mycket användbara.  

Efter det att vi besökt Emutec AB sammanställde vi de uppgifter vi fått fram, 
för att formulera frågorna till de olika myndigheterna. Utifrån rapporterna 
utsågs de myndigheter som vi ansåg vara mest lämpliga för vår studie. Vi 
avgränsade oss mot de mer generella rapporterna som t.ex. kontrolluppgifter till 
Skatteverket.   

Vårt mål var att intervjua med de rapportansvariga för respektive myndighet. 
Tyvärr gick det inte av praktiska skäl att besöka varje myndighet personligen, 
utan vissa intervjuer gjordes per e-post eller telefon.  
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4. Emutec AB 

4.1 Presentation Emutec AB 

Emutec AB bildades 2002 av ägarna Sven Backlund och Kenneth Hägglund 
och omsatte år 2007/2008 44,8 miljoner kronor enligt årsredovisningen för 
aktuellt räkenskapsår. Företaget har sammanlagt fem anställda och finns beläget 
vid Gustavsviks industriområde strax utanför Kristinehamns tätort. Emutec AB 
tillverkar vaxemulsioner och deinkingsprodukter. Vaxemulsionerna används för 
att ge ytor vattenavvisande egenskaper och används bl.a. på gipsskivor, kartong, 
papper och spånskivor. Deinkingprodukterna använder man i samband med 
avsvärtning av returpapper för att möjliggöra återanvändning. 

4.2 Emutec AB:s  rapporter 

De olika rapporter som företaget skickar in till olika enheter och när det under 

året sker visas i tabellen här nedan:  

Enhet  Rapport Frekvens/Period 
SCB, Intrastat, Idep EU Handel Månad 
      
Skatteverket Skattedeklaration (soc.avg., moms) Månad 
  Kvartalsredovisning/EU handel Kvartal 
  Återbetalningsansökan/Energi Kvartal 
  Kontrolluppgifter anställda År 
      
Bolagsverket Årsredovisning År 
      
Kemikalieinspektion Produktanmälan År 
      
Arbetsmiljöverket Kontrollrapport År 
      
Tullverket EU deklaration/ (exp/imp) Kontinuerligt 
      
Naturvårdsverket Miljörapport År 
      
Länsstyrelsen Bilaga till miljörapport År 
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4.3 Frågor till Emutec AB 

Dessa frågor har vi använt som underlag för vår diskussion med Emutec AB 

angående rapporteringen till olika myndigheter. När vi formulerade frågorna 

har vi utgår från den teori (transparens, intressenter/resursberoende och 

agentteorin) som vi använder oss av i denna uppsats.  

• Vilka myndigheter skickar ni era rapporter till?    

• När på året skickas de och hur ofta?  

• Hur skickas rapporterna? 

• Anser ni att rapporterna är lätta att förstå?   

• Anser ni att frågorna känns relevanta?  

• Får ni någon gång tillbaka rapporterna från myndigheterna?   

• När var det senaste ni fick tillbaka en rapport?    

• Vad var fel i rapporten då?     

• Får ni någon gång feedback från myndigheterna?    

• Vad gäller feedbacken i så fall? 

• Kan ni uppskatta tidsåtgången för att fylla i och skicka iväg rapporterna? 

• Upplever ni att det har det blivit några förändringar i regelverket det 
senaste året? 

• Ser ni någon koppling mellan de uppgifter ni skickar till myndigheterna 
och det behov som intressenterna har?   

• Upplever ni att någon specifik intressentgrupp utnyttjar sin rätt att 
hämta ut information från myndigheterna?   
  

4.4 Emutec AB om myndigheterna 

De allra flesta rapporter skickas in elektroniskt. Vissa rapporter kopplas också 
samman med varandra.  

Emutec AB säger sig ha full kontroll över vad som ska fyllas i och hur, men att 
det är ett mycket komplext system, vilket tar oerhört mycket tid. Krångligast är 
rapporter till Tullverket. Det är även svårt att få hjälp att fylla i korrekt, då 
många av myndigheternas webbsidor är lika krångliga som rapporterna att 
förstå. Det händer att rapporter kommer tillbaka och då är det något i 
rapporten som inte är korrekt ifyllt.  

Det förekommer att Emutec AB får tillbaka rapporter från myndigheterna, då 
är det något nummer eller kod som är felaktigt ifyllt. Oftast fungerar 
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rapporternas inskickningssystem så att rapporterna helt enkelt inte går att skicka 
in om de är fel ifyllda. När detta senast skedde har de dock ingen uppfattning 
om.  

Emutec AB säger sig ha en mycket god relation till alla de myndigheter som 
företaget ska rapportera till. De håller hellre ett trevlig och samarbetande 
förhållningssätt gentemot myndigheten, då Emutec AB inte anser sig vinna 
något på att vara tvära och motarbetande. Ett trevligt bemötande vinner alla på 
i längden. De vill vara öppna mot omvärlden.  

När olika myndigheter begär in rapporter inför kommande granskningar, anser 
sig Emutec AB ha god förhandlingsmöjlighet gällande tidsfristen.  

Emutec AB tror inte att någon på myndigheterna kontrollerar att rapporterna är 
sanningsenliga vad gäller t.ex. energiåtgång eller mängd spillprodukter.  De 
säger sig dock inte tjäna något på att ljuga och har därför alltid fyllt i korrekta 
uppgifter till myndigheter.  Det kan också uppstå en situation då myndigheten 
kommer ut till företaget på kontroll och stämmer då inte rapporterna kan det 
bli frågan om vite eller sanktioner.  

Men det är sällan myndigheterna kommer till Emutec AB på tillsynsbesök. De 
uppskattar det till cirka vart tredje år. Även kommunen kan vara med vid dessa 
besök, inte för att myndigheterna har någon skyldighet att ha med kommunen, 
utan för att de vill ha en god relation och ett bra samarbete med kommunen.  

Emutec AB anser också att det bör finnas en viss kontroll av företag och anser 
därför inte att rapporterna kan ifrågasättas. Vissa rapporter är krångligare att 
fylla i än andra, men bör alltså ändå finnas. De anser att de förstår vad de olika 
rapporterna ska användas till, men att vissa delar skulle kunna tas bort eller 
reduceras, även här tar Emutec AB upp just Tullverkets rapporter.  

Det är ytterst få myndigheter som på eget initiativ kontaktat Emutec AB för att 
återkoppla till rapporterna och skaffa sig en uppfattning om hur företaget 
upplever svårigheter med respektive rapportering. Detta har endast hänt vid ett 
tillfälle och då gällde det återigen Tullverket. 

Emutec AB har ingen uppfattning om hur mycket tid de använder för att fylla i 
dessa rapporter. Det de kan säga att de ibland kan uppfatta att det tar för lång tid 
men att det blir lättare ju mer vana de blir med de olika systemen för ifyllnad av 
rapporterna.  



 

 19

Emutec AB har uppfattningen att vissa specifika intressentgrupper har utnyttjat 
sin rättighet att ta del av Emutec AB:s inskickade rapporter. Det gäller främst 
kunder och leverantörer.  

Däremot finns alltid oron att rapporterna ska hamna i händerna på 
konkurrenterna. Visserligen ska alla väsentliga och konkurrenskraftiga uppgifter 
vara sekretessbelagda, men ingen kan vara helt garanterad mot det.  

Emutec AB anser sig inte se någon regelförenkling i de rapporter man ska 
skicka till myndigheterna.  

Man upplever att det finns en tydlig koppling mellan det som Emutec AB 
rapporterar till myndigheterna och den informationen som olika 
intressentgrupper enligt Emutec AB efterfrågar. 

Vi kan se av intervjun med Emutec AB att deras uppfattning om 

rapporteringen skiljer sig till viss del från den syn som framgår av artikeln i 

Svenskt näringsliv.  Emutec AB har förståelse för syftet med rapporterna, men 

medger att rapporteringen är tidskrävande.    

 

4.5 Myndigheter 

Intervjuer har gjorts med de utvalda myndigheterna utifrån de frågeställningar 

som återfinns i problemformuleringen.  

4.5.1 Statistiska Central Byrån - Intrastat - Idep 

Statistiska centralbyrån (SCB) är en förvaltningsmyndighet som har i uppdrag 
att ta fram statistisk information för olika ändamål, t.ex. för forskning och 
beslutsfattande.  De främsta uppdragsgivarna är regeringen, olika myndigheter 
och forskare. SCB har även kunder inom det privata näringslivet (SCB 2009). 

SCB Intrastat rapport för EU – handel 

När Sverige gick med EU försvann möjligheten att hämta uppgifter från 
tulldokument om Sveriges varuhandel med andra länder. För att lösa detta 
problem har man inom EU tagit fram ett nytt system för att få fram statistisk 
information. Systemet kallas Intrastat och det är SCB som ansvarar för att ta 
fram varuhandelsstatistiken (SCB 2009 a).  
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Limé1 uppger att SCB inte får lämna ut vilka företag som är uppgiftsskyldiga 
eller vilka rapporter som inkommit.   

De rapporter som inkommer till SCB är oftast inrapporterade elektroniskt. De 
pappersblanketter som skickas in registreras och scannas in för att sedan 
förstöras.  

Intrastatrapporterna rapporteras in varje månad till SCB och de flesta företag 
lämnar in rapporterna i tid. Om rapporterna inte kommer in i tid skickas en 
påminnelse ut till företagen och sker inte inlämning efter påminnelsen skickas 
ett vitesförläggande. Företagen kan begära anstånd om skäl finns.  

Vad gäller rapportens syfte hänvisar Limé till utdraget från 
Intrastathandledningen: 

”Statistik över import och export är nödvändig som underlag till 
nationalräkenskaper och beräkning av betalningsbalans samt för att 
rapportera Sveriges totala export och import av varor med utlandet. 
Detaljerad varustatistik är också ett ofta använt underlag för 
beslutsfattare inom näringslivet, dess organisationer och offentliga 
myndigheter. Det är därför viktigt att alla företag som ingår i 
undersökningen också lämnar begärda uppgifter till Intrastat. EU:s 
ministerråd har konstaterat att information om varuhandeln mellan 
medlemsländer är väsentlig för att kunna visa den inre marknadens 
utveckling. Denna måste baseras på detaljerade varuuppgifter för 
att kunna belysa olika sektorer av näringslivets varuhandel inom 
gemenskapen och dess medlemsländer. Viktiga användare av 
statistiken är bland annat Finansdepartementet, Sveriges riksbank, 
Konjunkturinstitutet, Sveriges Exportråd, Svenskt Näringsliv, både 
svenska och utländska transport- och finansföretag, 
branschorganisationer, massmedier, forskningsinstitut, Europeiska 
centralbanken samt EU-kommissionen. Månadsvisa uppgifter om 
Sveriges export och import av varor med utlandet finns inlagda i 
Sveriges Statistiska Databaser som är gratis tillgängliga för 
statistikanvändare.” (SCB 2009 b) 

 

Det kan förekomma att uppgifter som inkommer till SCB är felaktiga. Att 
uppgifter är felaktiga som inkommer till SCB beror oftast på felstansning eller 
                                                             

1
 Charlotte Limé handläggare SCB Intrastat rapport, intervju den 6 maj 2009 
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missförstånd gällande vad SCB efterfrågar. Att belopp anges i fel valuta 
förekommer också. Oftast, men inte alltid, upptäcks om företagen har lämnat in 
felaktiga uppgifter. Oftast fastnar felaktigheterna i någon av SCB:s kontroller. 
Limé säger att det är för många poster för att kunna kontrollera allt. Då något 
är felaktigt ifyllt i rapporterna, eller om det fattas något på poster med mindre 
värde överförs värden av datorprogram. Vid större poster kontaktar man 
företagen för komplettering.  

För att kontrollera att de uppgifterna som inkommer till SCB är riktiga, brukar 
SCB jämföra totalbeloppet på rapporterna mot tidigare lämnade rapporter för 
att se om totalbeloppet verkar rimligt. SCB använder sig också av beloppen på 
skattedeklarationens ruta 20 och 35 som ska motsvara totala beloppet på 
införsel respektive utförsel av varor. SCB får in dessa belopp från Skatteverket. 
SCB granskar även uppgifterna genom att sätta de olika variablerna i relation till 
varandra. Verkar t.ex. kr/kg eller kr/ kvadratmeter rimliga i jämförelse med 
tidigare inlämnade uppgifter? 

På frågan om SCB upplever att det är något som näringsidkaren inte förstår 
med rapporterna svarar Limé att hennes uppfattning är att många företag inte 
verkar förstå meningen med rapporteringen.  
Variabeln ”annan kvantitet” verkar ställa till problem och missuppfattas av 
företagen.  

SCB brukar ha utbildning för företag cirka två gånger om året.  

På frågan om SCB har någon handlingsplan för regelförenklingsarbetet uppger 
Limé att Intrastat precis har höjt tröskelvärdet för uppgiftsskyldighet för 
införsel från 2,2 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor, vilket innebär att 20 
procent av företagen som var med i undersökningen nu slipper lämna uppgifter. 
En arbetsgrupp från ES/UI arbetar med framtida förenklingar som förs fram 
till EU- möten med övriga medlemsländer, Eurostat högsta beslutfattande 
organet. 

Statistiken över rapporternas innehåll publiceras på SCB:s webbplats  
(SCB 2009 c).  

4.5.2 Bolagsverket 

Bolagsverkets har två övergripande funktioner dels en myndighetsutövande 
funktion, dels en service funktion.  Den myndighetsutövande verksamheten 
registrerar nya företag, tar emot årsredovisningar, gör olika prövningar och 
fattar beslut. Bolagsverkets servicefunktion erbjuder företag information, 
utbildningar och seminarier. Verksamheten som Bolagsverket bedriver betalas 
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inte med skattemedel utan finansieras med avgifter som tas ut från företagen. 
Bolagsverkets vision är att bli det den bästa myndigheten för företagande 
(Bolagsverket 2009).  

Genom Bylin2 får vi reda på att Emutec AB har skickat in sin årsredovisning 
och revisionsberättelse för perioden 2007-09-01—2008-08-31. Redovisningen 
inkom till bolagsverket den 12 mars 2009 och är godkänd. 

Alla aktiebolag är skyldiga enligt årsredovisningslagen att lämna sin 
årsredovisning och revisionsberättelse varje räkneskapsår. Om företaget har ett 
räkneskapsår för perioden 2008-09-01—2009-08-31 så blir sista dagen för 
inlämnade till bolagsverket 31 mars 2010.  Rapporterna finns tillgängliga hos 
Bolagsverket. Alla rapporter som inkommit förvaras i arkiv.  

De flesta aktiebolag, cirka 98 procent, kommer in med sin årsredovisning och 
revisionsberättelse i tid. De bolag som inte kommer in med en komplett 
årsredovisning samt revisionsberättelse påförs förseningsavgift. Totalt kan 
aktiebolag komma att påföras tre stycken avgifter. Bolagsverket beviljar inte 
anstånd. 

Bolagsverket är en registreringsmyndighet, aktiebolagen är skyldig att lämna in 
sin årsredovisning samt revisionsberättelse för att kungörelse ska ske.  

Men då styrelsen har undertecknat årsredovisningen och även 
revisionsberättelsen är undertecknad av auktoriserad revisor, ska uppgifterna 
vara korrekta.  Bolagsverket kontrollerar att årsredovisningslagen har följts, 
däremot kan Bolagsverket inte kontrollera poster och det är heller inte 
Bolagsverkets skyldighet att kontrollera. 

I stort kontrollerar Bolagsverket att det är upprättade handlingar enligt vad 
årsredovisningslagen kräver. Det innebär att en årsredovisning samt 
revisionsberättelse ska omfatta vissa delar, men ansvaret ligger ändå på att 
styrelsen för aktiebolaget skickar in komplett handling (dvs. årsredovisning samt 
revisionsberättelse). Saknas det exempelvis undertecknande av styrelsen skickar 
Bolagsverket meddelande till bolaget om att detta saknas. Bolaget får då 
möjlighet att komplettera. Men är den insända årsredovisningen eller 
revisionsberättelsen väldigt bristfällig, kan bolaget komma att påföras 
förseningsavgift. Ytterst kan bolaget komma att likvideras. 

                                                             

2
 Karin Bylin kompetensrådesansvarig Bolagsverket, intervju den 8 maj 2009 
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Verkets statistik visar att uppgifterna är kompletta till 92 procent redan vid 
inlämnandet. Bolagsverket skickade under år 2008 ut 2 754 meddelande om att 
”fastställelseintyget saknade uppgift om bolagsstämmans datum”. Detta var 
under 2008 ett vanligt förekommande fel i de insända årsredovisningarna. 
Anledningen till att bolagen inte skickar in komplett årsredovisning samt 
revisionsberättelse kan vara att bolagets redovisningsbyrå, revisor eller någon 
annan person som har hand om ekonomin är sjuk, datahaveri etc.  

Bolagsverket utgår från att de uppgifter som har skickats in är korrekta. 
Bolagsverket har inte och är heller inte den myndigheten som ska granska 
specifika poster.  

När vi frågande om Bolagsverket upplever att det är något som näringsidkaren 
inte förstår med rapporterna svarade Bylin att de samtal Bolagsverket får oftast 
är specifika frågor om uppgifter ska in eller inte. Bolagsverket har kontinuerlig 
kontakt med olika företag samt från näringslivets representanter även 
regeringen och bokföringsnämnden.  

Många intressenter har frågor om innehållet i årsredovisningar och 
revisionsberättelsen. Många vill göra en beställning av den, då skickas en kopia 
av handlingarna mot en avgift. Det finns även möjlighet att själv gå in via 
Bolagsverkets webbplats och läsa ur en årsredovisning. Då krävs dock att 
personen i fråga är kund hos Bolagsverket.  

Den som beställer en årsredovisning från Bolagsverket behöver inte tala om 
varför eller vilket behov han eller hon har av årsredovisningen. Många av 
Bolagsverkets handlingar är offentliga. Företagens årsredovisningar samt 
revisionsberättelse finns på Bolagsverkets webbplats, då dessa måste kungöras.  

På frågan om Bolagsverket har upprättat någon handlingsplan för 
regelförenklingar svarade Bylin att man inte hade någon egen handlingsplan för 
regelförenkling. Bolagsverket har dock lämnat underlag till regeringen om vilka 
förenklingar som skulle kunna göras för företagen inom Bolagsverkets 
verksamhetsområde.  

4.5.3 Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen (KemI) är en central tillsynsmyndighet som ansvarar för 
miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö.  Kemikalieinspektionen arbetar med att 
minska farliga utsläpp i naturen. Inspektionen bedriver även tillsyn över företag 
som tillverkar och importerar kemiska produkter. Kemikalieinspektionens 
arbete består bl.a. av att ge stöd till kommuner och länsstyrelser och att delta i 
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olika EU- arbeten om miljöfarliga kemiska ämnen samt att registrera kemiska 
produkter (Kemikalieinspektionens 2009 a).  

Produktregistret är en avdelning inom Kemikalieinspektionen och är ett register 
över vilka kemiska produkter som används i Sverige. Ca 2 500 företag 
rapporterar in uppgifter om vilka kemiska produkter som de använder i sin 
verksamhet. Den insamlade informationen om de kemiska produkternas 
funktion, sammansättning, användningsområde med mera används som 
underlag för samhällsinformation (Kemikalieinspektionens 2009 b).  

Vid kontakt med Eriksson3 på Produktregistret får vi reda på att en 
produktanmälan och kvittenslista har inkommit från Emutec AB. 

Kvittenslistan skickas ut från Kemikalieinspektionen en gång om året och ska 
returneras av Emutec AB. Kvittenslistan innehåller förtryckt information över 
de produkter företaget redan har i registret och ska kompletteras med 
produktkvantitet för året som gått. Om nya produkter tillverkats eller 
importerats under det gångna året skall även en produktanmälan göras för dessa 
om mängden överstiger 100 kg per produkt. Alla inkomna handlingar som rör 
företagen och deras produkter förvaras i ett låst arkiv inne på produktregistret, 
som i sig är en enhet där passerkort krävs för inträde.  

På frågan vad rapporten används till svarade Eriksson att företagen är skyldiga 
enligt miljöbalken att rapportera tillverkade och införda mängder av kemiska 
produkter varje år. Informationen används dels för tillsynsändamål, dels för 
framtagande av officiell statistik.  

De allra flesta företagen rapporterar in sina kvittenslistor i tid. Vid utebliven 
kvittenslista kan företaget åläggas en miljösanktionsavgift. 

Utöver den officiella statistiken som Kemikalieinspektionen är ansvarig för 
tillhandahåller inspektionen även ett stort antal publikationer som utgör 
underlag för forskning, samhällsplanering och allmän information.  

På frågan om hur Kemikalieinspektionen kan kontrollera om de inrapporterade 
uppgifterna är riktiga svarade Eriksson att när årets produktuppgifter finns 
inregistrerade i produktregistrets databas, görs ett antal kontroller och 
rimlighetsbedömningar. Om tveksamheter uppstår kontaktas företaget för att 
verifiera uppgifterna.   

                                                             

3
 Carl-Henrik Eriksson kemist kemikalieinspektionen, intervju den 5 maj 2009 
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Eventuella felrapporteringar upptäcks vanligen då kemisterna granskar inkomna 
produktanmälningar vid nyregistreringar. Om företaget anmäler sina produkter 
via tjänsten E-anmälan görs även kontroller automatiskt. Upptäcks ogiltiga 
värden fås felmeddelanden. En felkälla kan t.ex. vara att mängder är angivna i 
kilo istället för ton. På kvittenslistan är samtliga uppgifter utom kvantiteten 
förtryckta och vållar därmed inga bekymmer.  

Kemikalieinspektionen anser sig ha har bra kontakter med Emutec AB, och 
Produktregistret har under lång tid har byggt upp ett förtroende mellan 
myndigheten och företagen, om hur lämnade uppgifter hanteras på ett säkert 
sätt. Detta har medfört goda kontakter med de allra flesta näringsidkare. Flera 
gånger om året träffar Kemikalieinspektionen företag eller 
branschorganisationer för att diskutera rapporteringssättet och ta emot 
eventuella förbättringsförslag. 

Intressenters begäran om uttag ur produktregistret förekommer varje vecka i 
olika omfattning. När det gäller utlämnade av handlingar görs alltid en 
sekretessprövning i det enskilda fallet utifrån sekretesslagens bestämmelser.  

Arbete med regelförenkling har enligt Eriksson pågått löpande på 
produktregistret under en längre tid. Under året har regelförenklingsarbetet 
inneburit ändringar inom vilka ämnen som ska uppges i produktanmälan. 

4.5.4 Arbetsmiljöverket 

När ett företag arbetar med farliga ämnen, är det arbetsgivarens skyldighet att se 
till att arbetstagaren inte blir sjuk av sitt arbete enligt Hygerth4. Om företagen 
arbetar med extra farliga ämnen så görs också extra kontroller. Om 
arbetstagarna utsätts för vissa ämnen, t.ex. blyhaltigt damm, görs medicinska 
kontroller av arbetstagarna. Om blyvärdena i blodet inte är tillfredställande, kan 
arbetstagaren bli avstängd från sitt arbete en period, tills värdena är normala 
igen. Ett annat farligt ämne är kvarts, där det krävs extra kontroller. Därför är 
det viktigt att företagen är noga med exempelvis ventilation och 
skyddsutrustning.  

På Arbetsmiljöverket förvaras alla medicinska kontrollrapporter i ett centralt 
datasystem, där de granskas för att inget företag ska kunna överskrida 
gränsvärdena för respektive ämne. Företagen måste också skicka in 
obligatoriska mätningar, och dessa läggs också i ett datasystem och man 

                                                             

4
 Mona Hygerth inspektör Arbetsmiljöverket, intervju den 5 maj 2009 
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kontrollerar att de kommer in i tid. Skulle någon rapport inte komma in i tid 
skickar Arbetsmiljöverket ut en påminnelse. Det förekommer också att 
företagen har ansökt om dispens eller att de ringt in och sagt att rapporten 
kommer in senare. Dispens kan de få om t.ex styrenhalten är under 20 procent 
av gränsvärdet två år i rad. Då kan de få dispens att göra mätning vart femte år. 
Om halten ligger mellan 20-50 procent två år i rad kan de få dispens på två till 
tre år. 

Arbetsmiljöverket följer upp företagens rapporter på så sätt att om något 
företag rapporterar för höga värden tas kontakt och det blir en inspektion som 
följd.  

Arbetsmiljöverket håller på att bygga upp ett statistiskt datasystem, som är tänkt 
att ligga till underlag för inspektioner.  

Om något av avgörande värde saknas i rapporterna, tas kontakt med den 
skyddsingenjör på företagshälsovården som gjort rapporten och frågan försöks 
redas ut.  

Tidigare skickade Arbetsmiljöverket ut en bekräftelse på att de mottagit 
rapporten, men med gjorda neddragningar så finns inte den möjligheten längre 
på grund av tidsbrist.  

Arbetsmiljöverket upplever att företagen har bra förståelse för hur de olika 
rapporterna ska fyllas i.  

Då regeringen beslutade om att det ska regelförenklas, resulterar det i att 
reglerna blir färre och mer allmänt skrivna. Många arbetsgivare tycker att det 
blev en försämring då de förut kunde läsa sig till råd till hur arbetsgivaren ska 
lösa vissa problem, medan det med regelförenklingen står mer allmänt. 
Arbetsmiljön kan också skilja sig väldigt mellan olika branscher. De som arbetar 
på förskola och de som går i gruvor har helt skiljda förutsättningar. Det blir 
även svårare för personalen på Arbetsmiljöverket att ställa krav på olika företag, 
då det många gånger finns utrymme för tolkningar i reglerna. 

Arbetsmiljöverket anser att all den efterfrågan på information från företagen är 
nödvändig för att kunna förstå en specifik situation vid granskning och 
bedömning. Ett exempel kan vara om ventilationen var på, användes 
skyddsutrustningen? 

Arbetsmiljöverket upplever inte att någon specifik intressentgrupp utnyttjar sin 
rätt att få fram och läsa Emutec AB:s rapporter. 
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4.5.5 Tullverket 

Varje företag som skickar varor eller produkter utanför landets gränser måste 

fylla i en exportdeklaration. Detta görs varje gång någon produkt sänds iväg.  

Enligt Emutec AB är det komplexa rapporter som ska fyllas i varje gång någon 

produkt skickas förbi landets gränser. Allt registrering av produkterna sker med 

hjälp av koder. Om någon kod är fel ifylld, går inte dokumentet att skicka iväg. 

Allt ska registreras in i minsta detalj, vilket medför att det tar mycket tid för 

Emutec AB. Samtidigt krävs denna noggrannhet för att kunna ha kontroll på 

produkterna.  

Tullverket har på eget initiativ hört av sig till Emutec AB för att följa upp hur 

företaget upplever ifyllnaden av de olika rapporterna.  

Vid kontakt med kundtjänst5 på Tullverket får vi reda på att det inte finns 

någon enskild handläggare som har hand om de olika företagens 

exportdeklarationer. Allt sköts elektroniskt och så länge allt är korrekt ifyllt går 

rapporterna igenom systemet. Dock känner systemet av om t.ex. mängd och 

vikt inte stämmer överens. Då slår ett varningssystem igång och Tullverket kan 

kontrollera vad som är fel. Annars är det sällan någon som kontrollerar 

företagens exportdeklarationer. Det förekommer att det blir revision på något 

företag, men mycket sällan gäller det export.  

Det går att få fram statistik över rapporternas innehåll på SCB (statistiska 

centralbyrån) men där finns endast branschindelat. Det går dock inte att få fram 

enskilda företag.  

Den information som rapporteras till Tullverket är oftast sekretessbelagd och 

därför är det svårt att sätta sig in i vad som exportdeklareras.  

4.5.6 Naturvårdsverket 

Enligt miljöbalken ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en 

miljörapport. Sedan 2007 finns det möjlighet att göra detta via svenska 

miljörapporteringsportalen (SMP). Tillsynsmyndigheterna använder sedan 

portalen för att se utsläppsdata för en verksamhet (Naturvårdsverket 2009 a).  

                                                             

5
  Kundtjänst Tullverket, intervju den 7 maj 2009 
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Vid kontakt med Häggbom6 på Naturvårdsverket som är ansvarig för portalen, 

förklarades att portalen är till för att tillsynsmyndigheterna i de olika länen och 

används bl.a. när de genomför inspektioner hos företagen. Företagen registrerar 

själva sina uppgifter i systemet och uppgifterna kan endast justeras av dem 

själva. Allt för att se till att det är företagens egna uppgifter som används av 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Tillsynsmyndighet för miljörapporten är 

Länsstyrelsen i Värmland och kontakt angående miljörapporten sker med dem. 

Naturvårdsverket utför ingen kontroll, men använder uppgifterna i portalen för 

att tillgodose de krav om internationell rapportering som finns.  

Bilden nedan visar hur uppgifterna som finns i portalen används.   

 

(Bild: Naturvårdsverket 2009 b) 

Naturvårdsverket fick den 29 januari 2009 av Miljödepartementet, i uppgift att 

göra en snabbutredning om det fanns möjlighet att förenkla miljörapporten och 

på så sätt minska bördan med rapporten. Vad Miljödepartementet ville ha svar 

på av utredningen var om det fanns möjligheter att miljörapporten rapporteras 

in vartannat år och om man kan undanta vissa verksamheter. Den slutsats som 

Naturvårdsverket kom fram till i utredningen var att det inte fanns några skäl 

att göra de förenklingar som Miljödepartementet efterfrågat. Naturvårdsverket 

anser att förenklingarna skulle vara till nackdel för miljön, företag och 

tillsynsmyndigheter. Naturvårdsverket förordar istället en förenkling av 
                                                             

6
 Jannica Häggbom ansvarig för svenska miljörapporteringsportalen Naturvårdsverket, intervju den 

12 maj 2009 
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miljörapporten och en minskning av antalet uppgifter som finns i 

miljörapporten. Detta är något som Naturvårdsverket nu gör en översyn av 

(Naturvårdsverket 2009 c)  

4.5.7 Länsstyrelsen 

I Värmland är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för den miljörapport som årligen 

den 31 mars, ska lämnas in av Emutec AB. Håkanson7 förklarar att företaget 

lämnar in rapporten genom den Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). I 

samband med miljörapporten ska även en bilaga med fokus på klimat- och 

energiarbetet i länet lämnas in senast den 31 mars 2009. Bilagan är framtagen på 

initiativ av Länsstyrelsen i Värmland och syftar till att få verksamheter att 

fokusera på sin energiredovisning. Man arbetar kontinuerligt inför varje rapport 

med fokusområden som komplement till miljörapporten. 

Borgert8 anger att Emutec AB har för året 2008 skickat in sin miljörapport och 

fått den godkänd av Länsstyrelsen. Rapporterna förvaras elektroniskt i SMP och 

varje gång en verksamhet går in i portalen och justerar en parameter, får den 

berörda handläggaren ett e-brev om att en uppdatering skett i portalen. Denna 

ändring ska då diarieföras direkt då uppdateringen gjorts. En stor fördel med 

portalen är att handläggarna har möjlighet att gå in i portalen och hämta 

uppgifter kontinuerligt, något som Håkansson och Borgert ser som en stor 

fördel. Handläggarna kan på så sätt också få inblick i vad andra företag har 

reviderat. Rapporteras inte miljörapporten in vid angivet datum, utgår en 

sanktionsavgift på 1 000 kronor. Oftast vid försenade rapporter handlar det 

dock om missförstånd eller att man missat att skicka in rapportern. Skulle 

försenad rapportering ske upprepade gånger, kan vidare åtgärder vidtas. 

Den extra bilaga till miljörapporten 2008, som Emutec AB även ska 

rapporterna in har man från företagets sida begärt dispens med inlämningen 

och nytt datum för rapportering är satt till den 30 juni 2009. Håkansson som är 

den som arbetat fram rapporten, erkände att den blivit mer omfattande än vad 

som var tänkt och man därför beviljat verksamheter dispens. Helena 

Håkansson hade som mål med bilagan att sortera upp rapporterna branschvis 

för att sedan kunna utläsa energiförbrukning i varje bransch och utifrån det 

kunna återkoppla till verksamheterna. På så sätt kan de olika företagen bli 

                                                             

7
 Helena Håkansson handläggare Länsstyrelsen i Värmland, intervju den 14 maj 2009 

8
 Tomas Borgert handläggare Länsstyrelsen i Värmland, intervju den 14 maj 2009 
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medvetna om sin egen energiförbrukning och få förslag på vad som kan 

åtgärdas för att minska utsläppen eller energiförbrukningen. Detta ska skapa 

energimedvetenhet. Denna rapport är också en del i ett energi- och 

strategiarbete som pågår över hela länet.   

Syftet med miljörapporten är att på ett övergripande sätt se att det tillstånd man 

har för att bedriva verksamheten överensstämmer med det t.ex. Emutec AB 

rapporterat in i miljörapporten och att de håller sig inom de ramar som 

återfinns i Naturvårdverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9). Sker en 

större överträdelse av de volymer de har tillstånd att använda, är Länsstyrelsen 

skyldig att lämna in en polisanmälan. En åklagare tar då ställning till om åtal ska 

väckas. Håkansson berättade att Länsstyrelsen precis lämnat in en anmälan mot 

en verksamhet som hade tillstånd på en volym av 100 ton men rapporterat in 

att de använt sig av en volym av 150 ton. Det bör dock påpekas att detta fall 

inte gällde Emutec AB. 

Uppföljning och feedback av miljörapporten sker vid inspektionen hos 

företagen. Den handläggare från Länsstyrelsen som har inspektionen går då 

igenom rapporten med den ansvariga för verksamheten och för en diskussion 

över de parametrar i rapporten som handläggaren har reagerat på. Den 

ansvarige får tillfälle att förtydliga eller komplettera uppgifterna. Det kan t.ex. 

vara en parameter som varierar mycket över ett antal år och handläggaren vill 

då ha en diskussion vad det kan bero på. Vid inspektioner sker det även 

samarbete mellan olika myndigheter, Borgert berättade att han samma dag som 

intervjun, utfört inspektion på Emutec AB tillsammans med 

Kemikalieinspektionen.  

Det förekommer att intressenter hämtar ut miljörapporter från Länsstyrelsen 

för att t.ex. kunna analysera utsläppen från vissa verksamheter. Det är främst 

konsulter som vill ha reda på olika delar i olika rapporter. 

Håkansson som även ansvarar för tillsynen av täktverksamhet, berättade att 

inom denna bransch har Länsstyrelsen varit tvungen att anpassa utformningen 

för rapporteringen av miljörapporten till de näringsidkare som finns just där. 

Näringsidkarna, som oftast är åkerier eller lantbrukare har inte alltid tillgång till 

dator eller har dator men saknar kunskap att använda portalen. Länsstyrelsen 

har därför konstruerat en så enkel och konkret rapport som möjligt som dessa 

näringsidkare ska rapportera in på papper. 
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Länsstyrelsen har ingen handlingsplan för regelförenkling, utan det är 

Naturvårdsverket som beslutar om det ska införas regelförenklingar. 

Länsstyrelsen får dock vara med och ha synpunkter på remisser om tänkta 

regelförenklingar.   

4.6 Analys av intervju med Emutec AB och myndigheter  

Emutec AB anser sig inte ha någon anledning att inte skicka in rapporter i tid, 

utan väljer att redovisa allt enligt lagen. Även alla myndigheter upplever att 

Emutec AB skickar in sina rapporter de är skyldiga att skicka in och att de 

kommer in i tid. Ett fall har dock skett då Emutec AB ansett sig inte ha tiden 

att konstruera rapporten i tid, vilket lett till att man fått dispens för 

inlämningsdatumet. Denna rapport var dock utanför de lagstadgade 

rapporterna, vilken gjorde att dispens kunde ges. Emutec AB säger sig även 

tycka att det är viktigt att ha en bra relation med myndigheterna, vilket kan 

tyckas enkelt att säga så länge det inte uppstår några problem eller konflikter 

mellan företag och myndighet.  

Det främsta syftet med rapporterna är att kontrollera att Emutec AB håller sig 

inom de uppsatta ramarna för att få driva sin verksamhet och att man inte 

överskrider de gränsvärden som de fått tillstånd till.  

Uppföljning av Emutec AB sker främst genom inspektioner. Vid något enstaka 

fall har en myndighet på eget initiativ hört av sig till Emutec AB för att 

diskutera rapporternas utformning.  

Emutec AB tror inte att någon myndighet kontrollerar att uppgifterna är 

sanningsenliga, vilket visar sig överensstämma om vi utgår från att de 

myndigheter vi undersökt kan representera alla myndigheter i Sverige. 

Myndigheternas kontroll av rapporterna sker elektroniskt. Endast då något 

värde är överskridet eller två parametrar inte matchar, så reagerar datasystemet 

och varnar att något är felaktigt. I dessa fall tar myndigheten kontakt med 

företaget som får tillfälle att ändra och förklara hur de resonerat och beräknat.  

Det förekommer även att myndigheterna gör rimlighetsbedömningar för att 

kontrollera att uppgifterna är korrekta. Jämförelser görs även med tidigare 

inlämnade uppgifter. Enligt den information som vi fått av företag och 

myndigheter så sker ingen speciell manuell kontroll av de inlämnade 

uppgifterna. Detta har vi förståelse för då vi anser det är en omöjlighet att 

kontrollera alla företagens inlämnade rapporter.  
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Sammanställd statistik över Emutec AB:s rapportinnehåll går inte att hämta på 

något specifikt ställe. Det är upp till de olika myndigheterna att konstruera 

statistik. Vissa myndigheter har också gjort det. All statistik som rör alla företag 

i Sverige finns på SCB men där går endast att utläsa branschvis.  

Feedback till Emutec AB ges vid inspektioner i form av diskussion om något är 

oklart. En enda myndighet ger dessutom Emutec AB klartecken elektroniskt 

varje gång en rapport är godkänd. Detta borde då, rent generellt innebära, att så 

länge inte företagen hör något, så är allt godkänt.  

Emutec AB säger sig ha förståelse för all den information som ska rapporteras 

in. Företaget säger också att det bör finnas myndighetskontroll på alla aktiva 

företag. Inga verksamheter bör därför drivas på lösa grunder och utan kontroll. 

Emutec AB kan inte uppge hur mycket tid man lägger på att fylla i diverse 

rapporter, men påpekar att det går snabbare ju fler gånger man gjort det. Endast 

en myndighet ansåg att det finns vissa delar av rapporterna som företagen 

generellt inte riktigt förstår. I övrigt upplever myndigheterna att de flesta 

företag förstår varför informationen ska rapporteras in. Om de uppgifter vi fått 

är representativt för övriga företag och myndigheter så borde diskussionen om 

att företagen ägnar för mycket tid år onödigt rapporterande, helt sakna grund.  

Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för 

regelförenkling av rapporterna. Regelförenklings arbetet är något som pågår hos 

myndigheterna i varierad grad. Den enda myndighet som kan visa upp ett 

resultat av arbetet är SCB.  

Det är vanligt förekommande att intressenter hör av sig till myndigheter för att 

få ta del av företagens rapporter. Det kan t.ex. vara konsulter som vill ha viss 

specifik information i olika rapporter. Vissa myndigheter har sekretessbelagda 

uppgifter som inte intressenterna kan ta del av. Detta är mycket olika beroende 

på vilken rapport det handlar om, detta då fel företagsinformation i fel händer 

kan bli ödesdigert för företaget.  Emutec AB uppger själva att det är ett 

orosmoment att konkurrenter ska kunna komma över deras sekretessbelagda 

rapporter och på så sätt utnyttja sin vetskap i olika konkurrensstrategier. Detta 

borde dock vara tämligen omöjligt om myndigheternas policy verkligen fullföljs.  
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5. Rapporteringens syfte 

Vi har i vår uppsats följt rapportens väg från företaget till myndigheten, detta 

för att få en uppfattning om vad myndigheterna använder rapporterna till. Vi 

har även ställt oss frågan om all rapportering är nödvändig. 

5.1 Svar på frågeställning 

Vad använder myndigheterna rapporterna till? 

Vi drar slutsatsen att myndigheterna använder företagens inlämnade rapporter 

för att kontrollera så att företagen följer den för verksamheten gällande 

lagstiftning.  Företagens rapporter används även till att göra sammanställningar 

som används till branschspecifik statistik som intressenterna kan ta del av. 

Informationen från företagens rapporter utgör underlag för forskning, 

samhällsplanering och allmän information.  Rapporterna som skickas in till SCB 

används också för att sammanställa Sveriges totala import och export med 

utlandet.   

 

Hur fungerar myndigheternas kontroll?  Kopplat till agentteorin och 
resursberoendeteorin 

Myndigheternas roll är att kontrollera så att företagen sköter sina åtaganden och 

följer lagen. Frågan är hur denna kontroll fungerar i praktiken.  Efter vår 

undersökning har vi kommit fram till att det finns brister i myndigheternas 

kontrollverksamhet. Rapporteringen är för omfattande för att myndigheten ska 

kunna kontrollera att allt stämmer. För att denna kontroll ska fungera krävs att 

det finns förtroende och tillit mellan företagen och myndigheterna.   

I början av studien hade vi uppfattningen att det förelåg ett maktövertag hos 

myndigheterna i deras kontroll av företagen. När vi genomfört studien upplever 

vi att maktpositionen kan byta roll och även ligga hos företagen. Företagen som 

tar fram de uppgifter som ligger till grund för rapporteringen, har makten att 

själv redovisa de uppgifter som de anser är relevanta, inom rimliga gränser, utan 

att myndigheten kan kontrollera att uppgifterna är felaktiga.  
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Har intressenterna någon nytta av att företagen rapporterar till 
myndigheterna?  Kopplat till intressentmodellen, transparens och 
agentteorin 

De myndigheter som vi intervjuat framför uppfattningen att det var många 

intressenter som begärde att få ta del av företagens rapporter. Även företaget är 

av den uppfattningen. Företaget upplever att det fanns en tydlig koppling 

mellan det som de rapporterar till myndigheterna och den informationen som 

olika intressentgrupper efterfrågar.  

Den lagstiftning som finns är oftast till för att skydda samhällets medborgare. 

Myndigheterna (principalen) har i uppdrag av regeringen att kontrollera så att 

företaget (agenten) följer den för verksamheten gällande lagstiftning. 

Myndighetens roll är även att ta tillvara på intressentgruppens intressen t.ex. 

arbetsmiljöverket arbetar för att de anställda ska ha en säker arbetsmiljö.  

Det kan uppstå en konflikt mellan de krav som myndigheterna ställer på 

företaget i förhållande till de resurser som företaget har. I detta fall kan det 

uppstå ett så kallat ”moraliska risk problemet” vilket innebär att företaget måste 

utföra uppgifter åt myndigheten (principalen) som inte företaget (agenten) 

upplever sig har så stor nytta av. Företaget kanske hellre hade velat lägga sin tid 

på att t.ex. utveckla sin verksamhet.  

 Om företaget upplever att det finns en användning av de rapporter som 

företaget producerar, och att de får någonting tillbaka för den genomförda 

rapporteringen kanske de inte upplever att uppgifterna är så resurskrävande och 

jobbiga. Om företaget vet att intressenterna har nytta och förståelse för 

rapporterna, kommer kraven från myndigheterna kännas mindre betungande.  

Det bästa är om både företaget (agenten) och myndigheten (principalen) kan 

tjäna på samarbetet. Myndigheten och även intressenterna kan känna trygghet i 

att företaget sköter sina åtaganden på rätt sätt, så att korrekta uppgifter 

rapporteras in. Företagets positiva effekter finnas i att rapporterna används av 

intressenter och att det i sin tur kan generera positiva värden tillbaka till 

företaget. Ett exempel kan vara om intressenterna kan se i rapporteringen att 

företaget arbetar miljövänligt, vilket ger företaget positiva effekter.   

Undersökningen tyder på att intressenterna har nytta av rapporterna under 

förutsättningen att de förstår vad som redovisas. Finns inte transparensen i 

rapporterna kan de heller inte ta till sig och använda sig av dem.  
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Har företagen någon förståelse hur och varför rapporterna ska redovisas? 
Kopplat till transparens. 

I inledningen berättar vi om hur Svenskt näringsliv beskriver att många företag 

upplevde att många av de lagar och regler som de måste följa var mycket 

tidskrävande. Det var få företag som kände till vad de inrapporterade 

uppgifterna skulle används till.  

Vi upplevde att företaget i vår undersökning inte hade några svårigheter att 

förstå vad redovisningen skulle användas till. Företaget ansåg att rapporteringen 

tog mycket av deras tid men att de har förståelse för varför man skulle redovisa 

in de rapporter de gör. De hade även förståelse för vad rapporterna skulle 

användas till. Företaget upplevde att det fanns en tydlig koppling mellan det 

som företaget rapporterar till myndigheterna och den informationen som olika 

intressentgrupper efterfrågar. 

I vår undersökning var det endast en av myndigheterna som hade 

uppfattningen att det fanns vissa företag som inte verkade förstå meningen med 

rapporteringen. De övriga myndigheterna säger sig uppleva att de flesta 

företagen förstår syftet med rapporterna.   

Både myndigheterna och företaget har uppfattningen att företagen har 

förståelse för hur och varför de ska rapportera in uppgifterna. Utifrån detta drar 

vi slutsatsen att det finns transparens i redovisningen mellan företaget och 

myndigheterna.   
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5.2 Undersökningens resultat 

Resultatet av undersökningen visar att rapporteringen som företagen gör till 
myndigheterna används framförallt till att kontrollera att företagen följer den 
för verksamheten gällande lagstiftningen. Rapporterna används även till att göra 
branschspecifika sammanställningar som intressenter kan ta del av. 
Undersökningen visar att det finns brister i myndigheternas kontroll. Då 
redovisningen är allt för omfattande för att myndigheterna ska kontrollera alla 
uppgifter i rapporterna.  Det visade sig i undersökningen att företaget inte hade 
några problem att förstå tillvägagångssättet vid rapporteringen eller 
användningen av den.  

I vår undersökning visade det sig att det var svårt att få fram specifik 

information om ett speciellt företag. Vi upplevde även att det var svårt att få 

kontakt med någon person på myndigheten som kunde svara på våra frågor. 

Det verkade inte finnas någon specifik handläggare som företaget kunde ta 

kontakt med. Om vi upplevde svårigheter att få tag på information om 

företaget så borde det även gälla för övriga intressenter.  

Det är viktigt att intressenterna som t.ex. kunder, anställda kan ta del av 

rapporterna på ett enkelt sätt. Rapporternas lättillgänglighet är även viktig för 

att företagen ska kunna se att rapporterna faktiskt används. Rapporternas 

offentlighet kan vara ett sätt för företagen att visa upp för intressenterna att de 

tar sitt ansvar. Naturligtvis kan inte alla rapporter finnas åtkomliga på grund av 

att det kan finnas information i rapporterna som är sekretessbelagda.  

Ett sätt att sammanställa rapporterna skulle kunna vara att samla alla företagets 

rapporter på ett och samma ställe t.ex. en myndighet samlar in rapporterna och 

sammanställer resultatet så att intressenterna lättare kunde ta del av 

informationen.  

Det finns en ambition från regeringen att minska den administrativa bördan för 

företagen genom att förenkla de regler som finns. Myndigheterna vi kontaktade 

i undersökningen har pågående arbete med regelförenkling i varierande grad. 

Företaget som vi har intervjuat har inte upplevt att det skett någon 

regelförenkling av de rapporter som de lämnar in. Det återstår att se om 

regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 25 

procent fram till år 2010 kommer att nås. 
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