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Sammanfattning  

Syfte - Syftet med denna studie är att kartlägga svenska börsbolagens praxisutveckling 

inom miljöredovisning. Studien har utgångspunkt i postulatet monetär enhet, postulatet 

redovisningsenhet och redovisningens kvalitativa egenskaper 

Metod -I denna studie har kvantitativ metod använts. Data har samlats in genom att 

studera företagens miljöredovisningar som återfinns i årsredovisningen eller 

hållbarhetsredovisningen. Sedan har insamlad data presenterats med hjälp av deskriptiv 

statistik. Resultat har sedan sammanställts i tabeller och diagram. Bedömningar som har 

gynnat i resultaten har bedömts som subjektiva, som i sin tur påverkat reliabiliteten och 

validiteten i studien. 

Resultat - Miljöredovisningen har det senaste decenniet varit av intresse för många 

forskare. Detta beror på flera aspekter, men två tydliga aspekter är att på grund av 

intressenternas ökade intresse och andra aspekter beror på den publicitet som 

miljöfrågor väcker hos allmänheten. Resultat av studien visar att majoriteten av de 

studerade företagen hade någon form av miljöredovisning i sin årsredovisning, dock var 

variationen stor på många punkter. Resultat av studien påvisar även att 

miljöredovisningen har utvecklats när det gäller redovisningens kvalitativa egenskaper. 

Detta beror till stor del på att många företag börjat använda sig av GRI:s ramverk samt 

tillämpar de standarden ISO14001 i större omfattning. Däremot påpekar resultat av 

studien att miljöredovisning i monetära termer inte har utvecklats i något större 

omfattning, trots att tidigare forskning pekar på utveckling inom detta område.  

När det kommer till redovisningens avgränsningsenhet i miljöredovisning visar studien 

att det har skett en viss utveckling inom detta område.  Utvecklingen beror på att flera 

företag redovisar, enligt GRI:s riktlinjer inte dock är lika utvecklat och avancerat som 

riktlinjerna är inom den finansiella redovisningen.  

Denna studie visar att miljöredovisning ändå är på god väg mot att likställas den 

traditionella redovisningen genom ökad tillämpning av ramverk som GRI och 

standarder som ISO 14001. Dessa ramverk och standarder bidrar till harmonisering och 

standardisering av miljöredovisningar och ökar intressenters förståelse och användning 

av informationen som framkommer. 

Begränsningar - Studien fokuserar på svenska börsnoterade företag som listas på 

kategorin Large Cap. Fokus läggs på hur förändring har ägt rum under åren 2006, 2009 

och 2013. 

Nyckelord – Miljöredovisning, kvalitativa egenskaper, monetära termer och legitimitet. 
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1. INLEDNING 

 

I följande kapitel redogörs kort om miljöredovisnings bakgrund och vilka riktlinjer och 

rekommendationer som tillämpas av de svenska företagen vid upprättande av 

miljöredovisning. Därefter följer en problem diskussion med tillhörande 

problemformulering och syfte samt en avgränsning. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Många forskare är eniga om att mänsklighetens ekonomiska aktivitet påverkar miljön 

och kopplas direkt till klimatförändringar som många varnar för. Statistiken visar 

positiva förändringar runtom i världen, men den visar även att situationen är 

alarmerande när det kommer till miljön, fattigdom och svält (Swedish-G3-Reporting-

Guidelines, 2006).  

Klimatforskarna är enligt Världsnaturfonden WWF (2014) eniga om att den snabba 

ökande klimat påverkan är till stor del ett resultat av mänskligt aktivet. WWF menar 

vidare att naturens balans rubbas av de växthusgaser som släpps till följd av denna 

aktivitet. De länder som belastas för det här dramat är bland de rikaste i världen, då 

dessa står för den största andelen av utsläppen till luften totalt. Dessa länder kallas för 

G8 länderna och består av USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, 

Japan och Ryssland, och står för hälften av utsläppen som förorsakar luftföroreningen 

(Världsnaturfonden WWF, 2014). 

Sverige verkar dock vara bättre än många andra länder när det gäller utsläppen, vilket är 

det största hotet mot klimatet. Enligt Naturvårdsverkets sammanställda statistik, som 

publicerades i Ekonomifakta, har Sverige lägsta utsläppen både inom EU och OECD. 

(Ekonomifakta, 2015) Samma statistik visar att transportsektorn i Sverige står för den 

största andelen av utsläppen med 19,1 miljoner ton av totalt 57,6 miljoner ton, år 2012. 

Trots detta driver de totala utsläppen, dvs. summan för hela området upp, vilket till 

största del beror på användning av fossila bränslen för elproduktion. 

Vid granskning av svenska företagens aktiviteter, står aktiviteter till en stor del bakom 

miljöpåverkan.  Några miljöpåverkande aktiviteter beror på är produktutveckling, 

tillverkningsprocesser, transporter, avfallshantering och energianvändning. Olika 

miljöledningssystem finns framtagna för att kontrollera aktiviteterna, som hjälper 

företagen att sätta upp miljömål för att sedan granska miljöarbetet. EMAS är ett sådant 

ledningssystem som enligt Naturvårdsverket är ett bättre verktyg än ISO14000. 

Ett komplement till den vanliga redovisningen är hållbarhetsredovisningen, där 

företagen bl. a redovisar sin miljöpåverkan. En följd av den ökade mänskliga aktiviteten 

och dess miljöpåverkan har gjort att uppmärksamheten och medvetenheten kring 

miljöfrågor ökat. Detta har i sin tur gjort att företagen måste anpassa sig för att fullfölja 

sin del av de sociala kontrakten med intressenterna. Burritt, Hahn och Schaltegger 

(2002) menar att det finns ett ökat tryck från intressenter på grund av företagens 
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aktivitetspåverkan på miljön, men att även kostnaderna för miljöeffekter har ökat 

kraftigt. Trycket från intressenterna har en stor utspelning på grund av ny 

miljölagstiftning, investeringar i miljövänliga processer och produkter med hårdare 

miljökrav. Statistiken visar en ökning av antalet företag som hållbarhetsredovisar. En 

studie utformad av KPMG (2011) visade att 72 % bland de undersökta svenska 

företagen hållbarhetsredovisar. 

De flesta företagen använder sig av olika standarder i hållbarhetsredovisningen 

exempelvis GRI, FASB och IASB. FASB (1980, refererad i Barlev och  Haddad, 2007) 

vill understryka svårigheterna med att jämföra företag beror på användning av olika 

redovisningsmetoder, vilket har skapat incitament att utveckla nya 

redovisningsstandarder. GRI (Global ReportingIntiativ) är en organisation som 

tillhandahåller standarder inom hållbarhetsredovisning. GRI är en av det mest använda 

ramverket när det gäller redovisning av företagens sociala, ekonomiska och miljö 

prestation. Ball, Broadbent och Jarvis (2006) beskriver att GRI påstår sig vara grunden 

för globalt standardiserad och jämförbart hållbarhetsrapportering.  

Företagen är dock fortfarande lika bra på att rapportera, även om det finns ett färdigt 

ramverk. Detta kan delvis bero på valfriheten inom miljöredovisningen, samt avsaknad 

av lagreglering. Guthrie och Farneti, (2008) som studerat australiensiska företag, visade 

att tillämpningen av GRI indikatorer varit ofullständiga, trots att de flesta studerade 

organisationer håller fast vid att de har följt ramverket. Författarna menar att det handlar 

om ”cherry-picking” av indikatorerna, för att sikta på företagens användning av de 

indikatorer som passar dem bäst. 

Hållbarhetsredovisningen är redovisning av företagens sociala, ekonomiska och 

miljömässiga prestation. Sedan 1990 talet har intresset för miljöredovisning ökat 

kraftigt. Ljungdahl (1999) har i ett antal olika empiriska studier påvisat att 

miljöredovisningen bland större börsföretag utvecklats under senare år, likväl i Sverige 

som flera andra länder. 

Ljungdahl (1999) menar att harmonisering och lagstiftningsförsök som på senare tid 

pågått runtom i världen, anses vara ett annat tecken på att miljöredovisning blivit allt 

mer accepterat som ett etablerat fenomen. Trots företagen har goda ambitioner i att 

tillämpa miljöredovisning för att visa transparens, lyckas de inte övertyga intressenterna 

fullt ut. Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz, (2014) menar att oljebolagen var först ut 

med att utge miljöinformation för att visa deras försiktighet med miljön.  

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige har miljöredovisningen inte blivit reglerad ännu och därmed styrs den av 

praxis som blivit utvecklad av företagen under en viss period, vilket gör att det råder en 

stor variation mellan de miljöredovisande företagen. Ionel-Alin (2011) poängterar att så 

länge miljöredovisningen är frivilligt i stora delar av världen, kommer det att vara stora 

skillnader i både kvalitet och kvantitet men även mellan länder och olika sektorer. Ett 

steg närmare till ökat transparens och harmonisering av regler i börsbolagen togs, när 

beslutet fattades av EU den 1 januari 2005, att implementera IFRS (International 
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Financial Reporting Standards). Dock har detta haft en liten påverkan på företagens 

miljöredovisning, då det fortfarande är stor skillnad på hur företagen rapporterar om sin 

miljöpåverkan. Ljungdahl (1999) påvisar att majoriteten av alla företag noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista har någon form av miljöredovisning i sin årsredovisning. 

Många företag väljer att lämna ut information om sin miljöpåverkan, trots frivilligheten 

att vilja lämna ut. Miljöredovisningspraxis har inte påtvingats av lagstiftaren, ändå 

väljer fler börsnoterade företag att miljöredovisa (Ljungdahl, 1999). 

Miljöredovisningar är dock långt ifrån kompletta i jämförelse med traditionell 

ekonomisk redovisning och det riktas därmed kritik mot miljöredovisningarna. Enligt 

Voicu Dan Dragomir (2011) pekar EU-kommissionen ut två problem i 

miljöredovisningen med införandet av IFRS inom Europa. Ena problemet som EU-

kommissionen menar är att många intressenter, såsom tillsynsmyndigheter, investerare, 

finansanalytiker och allmänheten upplevde att miljöupplysningar som presenterats varit 

otillräckliga eller otillförlitliga.  Det andra utpekade problemet innebär att det finns brist 

på harmoniserade riktlinjer som leder till att intressenterna inte kan jämföra företagen 

eller bedöma de miljörisker som påverkar den finansiella ställningen i bolaget. 

Vissa kritiker går ännu längre och menar att miljömässiga och sociala ”resultat” inte 

existerar på samma som sätt som resultatet i den ekonomiska och finansiella 

redovisningen, skriver Norman och MacDonald (2004). Enligt bokföringsmässiga 

grunder har redovisning kritiserats på grund av att det har exkluderats vissa former av 

resurser och resursförbrukning såsom human- och miljö kapital, menar Falkman (2000). 

Anledningen till att dessa resurser exkluderas beror på att det inte är enkelt att uttrycka 

dessa i termer enligt den konventionella redovisningens postulat och principer. Falkman 

(2000) menar att den traditionella redovisningen inte ger en rättvisande bild. 

Ett uppenbart problem menar Helin och Frostenson, (2009) är att trots förekomsten av 

ramverk som GRI, saknas det tydliga övertygande redovisningsprinciper. GRI:s 

redovisningsstandard bygger på principer för kvalitativa egenskaper och riktlinjer för 

avgränsningsenhet, vilka kan jämföra med den traditionella redovisningens principer.  

De viktigaste principerna och postulaten som används av den traditionella 

redovisningen är däremot postulatet monetära termer, principen kvalitativa egenskaper 

och postulatet avgränsningsenhet. Ett av traditionella redovisningens viktiga och 

mycket utvecklade postulat är monetära termer. Denna egenskap har gett läsarna av de 

finansiella rapporterna fördelen att jämföra och följa utvecklingen för företagen relativt 

enkelt. O’Dwyer (2003) menar att företag som avger kvantifierade/monetära termer i sin 

redovisning kan anses vara mer trovärdiga och miljö engagerade. Detta har gjort 

kvantifiering av miljövariabler, dvs. att uttrycka miljömål i monetära termer, till viktigt 

steg i miljöredovisningen. Jakobsson, m.fl. (1998) menar att fördelen med att skapa 

mått utifrån miljömålen, är att den ger tydligare bild av hur bra företagen är i sin 

miljöuppfyllelse. Måtten hjälper exempelvis intressenter eller deras representanter att 

upptäcka och följa trender.  
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Miljöredovisning i monetära termer är i första hand riktat till de finansiella aktörerna, 

revisorer eller representanter för normbildande organ på redovisningsområdet, skriver 

Ljungdahl (1999). Han menar att intresset för miljöredovisning i monetära termer t.ex. 

miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder har ökat markant. Ljungdahl 

påpekar däremot att företagen inte har blivit bättre pga. ökat intresse och att företagen 

brottas med betydande problem, gällande miljöredovisning i monetära termer. En 

sammanställning av en studie utförd av Guthrie och Farneti (2008) visar att bara åtta 

procent av hållbarhetsrapporteringar var av monetär natur; 46 % av icke-monetär natur 

och 33 % var av deklarativ natur. Falkman (2000) menar att redovisningsteori 

förutsätter att samtliga ekonomiska objekt och händelser uttrycks i termer av pengar och 

detta ger fördelar då det skapar jämförbarhet. Att använda detta som mätenhet kan 

emellertid resultera i att flertalet transaktioner av icke monetär karaktär exkluderas, 

skriver Falkman (2000). 

En annan aspekt av miljöredovisning är att från företagen informationen till deras 

externa intressenter ska vara relevant, i rätt mängd och komma vid rätt tidpunkt 

(Eriksson, 1998). Det är därför viktigt ur intressent synpunkt att koncern som 

redovisningsenhet avgränsas i såväl som tid och rum, vilket utgör det andra postulatet i 

denna studie nämligen postulatet redovisningens avgränsning. Eriksson, (1998) påpekar 

att fokus bör läggas på att relevant information som ges angående enhetens anskaffning 

och förbrukning av resurser, samt enhetens prestationsförmåga. IASB:s 

Föreställningsram för utformning av finansiella Rapporter definierar rapporterande 

enhet som: "en enhet för vilken det finns användare som förlitar sig på de finansiella 

rapporter som sin största källa till ekonomiskt information om företaget " (FASB, 2010, 

p. 5). IASB förklarar det sätt det ska redovisas i miljöredovisningen när det gäller 

avgränsning av redovisningsenheter och vilka enheter ska rapporteras. Sättet att 

redovisa är minst lika viktigt ur intressenternas synvinkel,då dessa ska förlita sig på 

rättvisande information från företagen. 

GRI, som tidigare nämnts, arbetar med att ta fram standarder för 

hållbarhetsrapporteringskrav för att säkra kvalitén i den nya generationen G4-

Guidelines. Kraven som GRI ställer är balans, jämförbarhet, precision, aktualitet, 

tydlighet och tillförlitlighet (GRI, 2006). De kvalitetsmässiga principerna, enligt GRI är 

nära kopplade till de kvalitativa egenskaper och ofta lyfts det fram i den traditionella 

redovisningen, menar Wolk (2008). Däremot följer inte alla företag GRI:s ramverk, 

vilket gör det lättare att anta att det inte ställs några krav på miljöredovisning såsom det 

ställs inom den finansiell/ekonomisk redovisningen. 

Det tredje problemet som miljöredovisning dras med är således avsaknad av 

kvalitetsprinciper som ställs på den traditionella redovisningen. Wolk (2008) menar att 

de kvalitativa egenskaperna är välkända inom den traditionella ekonomiska 

redovisningen såsom relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Dessa är inte självklara 

när det kommer till företagens hållbarhetsredovisning. Miljöredovisningar presenteras i 

årsredovisningen, medan hållbarhetsrapporter redovisas i en särskild rapport och en 

skillnad kan konstateras när det gäller kvalitet. Dănuţ (2012) konstaterar, för att vara till 
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nytta för konsumenter (användare) måste den finansiella informationen uppfylla vissa 

krav som kallas för kvalitativa egenskaper, dock finns det inget liknande krav när det 

gäller miljöredovisningen. 

Varför är det då intressant att studera miljöredovisningen utifrån dessa postulat och 

principer? Redovisningens postulat är grundläggande antaganden om redovisningen 

som kan härledas från redovisningsteorins definitioner av redovisningens syfte (Nilsson, 

2010). Här förstås det att postulaten har en avgörande roll att bestämma miljö och 

kontext för redovisningen utifrån teorins definitioner. Nilsson (2010) lyfter bl. a upp 

postulatet redovisningens enhet och postulatet monetära som de mest använda 

postulaten i redovisningen. Då miljöredovisningen är frivillig i Sverige, behövs det en 

viss nivå av tillit, vilket kan vara av intresse för alla användare. Detta kan enligt 

Trohammar och FAR (2006) uppnås genom redovisningsgranskning med utgångspunkt 

från redovisningens kvalitativa egenskaper. 

1.3 Problemformulering 

Studien kommer att besvara följande frågor: 

1. Hur har miljöredovisningspraxis utvecklats hos svenska börsnoterade företagen 

under åren 2006, 2009 och 2013? 

2. Tillämpas den finansiella redovisningens kvalitativa egenskaper, monetära 

termer och avgränsning, i tid och rum, i miljöredovisningen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga svenska börsbolagens praxisutveckling inom 

miljöredovisning med avseende på postulatet monetär enhet, postulatet 

redovisningsenhet och redovisningens kvalitativa egenskaper. 

1.5 Avgränsning 

Studien fokuserar på svenska börsnoterade företag som listas på kategorin Large Cap. 

Företagen som står på dessa listor har en omsättning på 1 miljard Euro. Företag av 

sådan storlek är relevant för studien eftersom de antas påverka miljön i större 

utsträckning och har omfattande miljöredovisning. Fokus läggs på hur förändring har 

ägt rum under åren 2006, 2009 och 2013. 
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2. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt, att besvara frågeställningen. 

Metodkapitlet beskriver även vilka tillvägagångssätt som har tillämpats vid insamling 

av teorier och data, samt beskrivning av val av vetenskapligsansats och vetenskapligt 

metod. Kapitlet avslutas med en källkritik och bedömning av arbetets kvalitet.  

 

2.1 Klassificering av redovisningsforskning 

Forskning inom redovisningen har teorier kring de metoder som används. För att 

kategorisera denna studie, används en modell av Hopper och Powell (1985). Denna 

modell tar upp tre olika kategorier redovisningsforskning kan klassificeras i Mainstream 

Accouting Research, RadicalAccounting Research och IntrepretiveAccounting 

Research. 

Mainstream Accouting Research är en metod som enligt Hopper och Powell (1985) 

används för att ta reda på hur lagstiftning i redovisningen ser ut, samt redovisningens 

funktion. Forskarens syn på världen är objektiv och individernas beteende är 

förutbestämda, vilka inte kan påverkas av yttre faktorer. Mainstreams forskare antar ett 

vetenskapligt förhållningssätt med betoning på kvantitativa metoder (Senik, 2009). 

Radical Accounting Research Hopper och Powell (1985) menar att denna typ av 

forskning leder till skapande av ny kunskap angående sociala aktörer, genom att studera 

deras historiska utveckling. I allmänhet betraktar kritiska teoretiker populationer som 

motstridiga komponenter och är föremål för system av makt som leder till skillnader i 

alla aspekter av livet. Detta synsätt bygger på ifrågasättande och betyder att samhällen 

består av motstridiga krafter, som i sin tur skapar motsättningar och maktsystem. 

(Senik, 2009). 

Interpretive Accounting Research försöker forskaren beskriva, förstå och tolka 

redovisningen i dess sociala kontext. Symbolisk interaktionism, grounded theory och 

etnometodologi är metoder inom denna tankeskola. (Senik, 2009). Alla dessa har social 

subjektivitet och oenighet med Mainstream synsättet. Parker (2008) menar att vid 

insamling av data enligt Intrepretive Accounting Reasearch kan det utformas på ett 

kvalitativ/tolkande analys eller genom intervjuer. Parker (2008) tillägger här att, vid val 

av intervjuer som en metod för insamling av data, är det extra viktigt att prata med de 

som faktiskt involverade i det fenomen forskaren vill studera. Hopper och Powell 

(1985) menar att med hjälp av denna metod kan forskaren studera hur redovisningen 

används i organisationer och hur det fungerar i den sociala och subjektiva kontexten. 

För att förstå och tolka organisatoriska beteenden att det är viktig att stödja sig på 

teorier och ramverk påpekar Sylvain Durocher (2009). 

Den här studien använder sig av både Mainstream Accounting Research och Intrepretiv 

Accounting Research. Materialet i empirin har samlats in genom att studera företagens 

årsredovisningar och utifrån den kommer det att dras slutsatser om gällande 
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miljöredovisningspraxis. Inhämtning av information kommer att ske genom att tolka 

informationen som finns i miljöredovisningen, därefter kommer uppgifterna att 

klassificeras med utgångspunkt från teorin för att kartlägga gällande praxis. Då 

miljöredovisning inte är lagreglerad blev syftet att ta reda på gällande praxis istället. 

Som stöd till den empiriska insamlingen används teorier och ramverk, till vilka 

miljöredovisning kan knytas. 

2.2 Tillvägagångssätt  

Studien grunder sig på undersökning av miljöredovisningspraxis med syfte att kartlägga 

utveckling av praxis i monetära termer, redovisningens kvalitativa egenskaper och 

avgränsning av redovisningsenhet, med hjälp av dokumentstudie som utgörs av 

företagens årsredovisningar och miljöredovisningar. Det empiriska materialet/data är 

framställd i en undersökningsmodell med utgångspunkt från de två ovan nämnda 

postulaten och en princip samt att resultat av de empiriska data presenteras i form av 

diagram för att kunna få en övergripande bild av undersökningsresultatet. 

Den information som framställs i årsredovisningen utgår från dessa postulat och 

principer, där de även ingår i miljöredovisningen. Med hjälp av postulat och principer 

har ett antal relevanta teoretiska referensramar har valts ut från forskningsartiklar och 

andra vetenskapliga litteratur inom ämnesområdet. Därefter har vi genomfört en analys 

genom att tolka och knyta det empiriska resultatet gentemot den teoretiska 

referensramen. 

Undersökningsmodellen har utökats med standarderna GRI och ISO14001, då dessa är 

mycket välkända och utbredda inom miljöredovisning. I undersökningsmodellen ingår 

även två kända teorier som har använts tidigare för att förklara miljöredovisningen, 

nämligen legitimitets- och intressent teorin. I teoriavsnittet skapas sedan en modell (a 

priori modellen), vilket sammanfattar teorin och är en modell för att samla materialet för 

empirin. Denna modell är ämnad att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens 

syfte. A priori är ett sätt att beskriva befintlig kunskap eller någon given händelse, med 

det menas kunskap som inte är empiriskt testad. 

2.2.1 Teoriinsamling 

Teorikapitlet i denna studie består av tre delar: allmän referensram, teoretiskt 

referensram och tidigare forskning. Den allmänna referensramen beskriver alla begrepp, 

definitioner och olika perspektiv kring ämnet, därefter kommer teoriavsnittet som 

presenterar två välkända teorier, nämligen institutionell och legitimitetsteorin. 

I slutet av kapitlet presenteras tidigare forskning som gjorts, inom ämnesområdet. 

Eftersom studien bygger på en deduktiv ansats presenteras tidigare forskning, enbart 

med syfte att se vilka forskningar som har gjorts och vilka undersökningsmodeller har 

respektive forskare använt sig av i sin forskning av ämnet, dock har vi inte tillämpat 

någon av dessa undersökningsmodeller.  

Teorikapitlet består till störst del av vetenskapliga artiklar från välkända publikationer 

som har tagits fram från olika databaser. Användning av dessa artiklar i ett vetenskapligt 
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arbete bidrar till ökade tillförlitlighet då dessa artiklar enligt Ryan m.fl. (2002) själva 

har en hög tillförlitlighet och genomgår utförliga granskningar av professionella och 

utomstående parter inom ämnet innan de publiceras för allmänheten.    

2.2.2 Deskriptiv statistik 

Det empiriska materialet i denna studie har som tidigare nämnts, hämtats från 

företagens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Informationen som erhölls 

var mycket omfattande och ostrukturerad, vilket ledde till behovet av ett verktyg för att 

strukturera och presentera det material som erhållits. Deskriptiv eller så kallat 

beskrivande statistik handlar om att organisera, summera och presentera sina data på ett 

överskådligt och informativt sätt. Wienclaw (2009) beskriver att den beskrivande 

statistiken omfattas av en uppsättning statistiska verktyg som hjälper forskare och andra 

bedömare att på ett bättre sätt förstå den stora massan av uppgifter och data som de 

behöver för sitt arbete. 

Vidare påpekar Wienclaw (2009) att alla dessa verktyg innefattar olika typer av diagram 

och grafer för att visuellt visa data, vilket blir lättare för läsaren att förstå, samt att 

deskriptiv statistik förbjuder en att dra slutsatser om uppgifter eller för att avgöra om de 

datavärdena är statistiskt signifikanta eller inte, än snarare att beskriver data. Detta visar 

att deskriptiv statistik är inte bara ett bra verktyg för att sammanställa och strukturera ett 

empiriskt material, utan även att presentera det erhållna materialet. 

2.2.3 Vetenskaplig metod 

Inom den akademiska världen finns det två olika metoder, nämligen kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetodik. Dessa anses vara dominerade för forskning inom 

samhällsvetenskap och naturvetenskap.  

Det kan hävdas att den kvantitativa metoden är överrepresenterad inom den 

företagsekonomiska forskningen. Dock har forskarna börjat använda sig mer av den 

kvalitativa metoden också (Bryman m.fl 2013). Den kvantitativa forskningen 

exemplifieras vanligen med surveyundersökningar och experimentella studier, medan 

kvalitativ forskning brukar förknippas med deltagande observation och strukturerade 

djupintervjuer (Bryman, Carle och Nilsson, 1997). Kvantitativ forskning förknippas 

däremot med ett antal olika metoder för insamling av information, framför allt inom 

sociologin är surveymetoden, en huvudsaklig metod för datainsamling som uppvisar de 

egenskaper som hör till kvantitativ forskning (Bryman, m.fl. 1997). Denna studie utgår 

från båda dessa metoder, där själva bedömningen av innehållet i miljöredovisningar är 

tolkande dvs. av kvalitativ karaktär. Det behandlas resultat som erhållits presenteras 

med hjälp av deskriptiv statistik, vilket är en kvalitativ metod. Bryman (2013) menar att 

dessa metoder kan med fördel blandas i företagsekonomisk forskning då användning av 

endast kvantitativa metoden ger ensidiga resultat.  

2.3 Dokumentanalys 

Materialet i den här studien har i huvudsak hämtats från företagens årsredovisningar 

som finns publicerade på företagens hemsidor och från hemsidan Bolgasfakt.se. 

Företagen redovisar i vissa fall miljöredovisning i en fristående rapport och dessa har i 
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vissa fall studerats för att få bättre inblick i den mer detaljerade informationen. I andra 

fall presenterar företagen sin miljöredovisning som en del av hållbarhetsrapporter, vilka 

har också studerats i förekommande fall. För att ta fasta på förändringar i företagens 

utveckling av praxis, har i enlighet med arbetets syfte, årsredovisningar från åren 2006, 

2009 och 2013 har varit i föremål för granskning. Tjora (2012) skriver att dokument 

används som tilläggsdata till intervjuer eller så handlar det om en ren dokument studie.  

Alla årsredovisningar har först laddats ner från hemsidorna, och analyserats sedan i tur 

och ordning.  

2.4 Urval 

Denna studie omfattar börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen med fokus att studera 

respektive bolags miljöredovisningspraxis. Studien fokuserar enbart på LargeCap 

kategorin. LargeCap innefattar de största bolag som har ett börsvärde över 1 miljard 

euro. Företagens miljöredovisningar som återfanns på företagens årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar åren 2006, 2009 och 2013 utgör ett underlag för 

empirinsamlingen.  

Urvalet av företag till denna studie gjordes med utgångspunkt från året 2006. Valet 

gjordes med tanke på att alla företag skulle finnas med hela den studerade perioden, i 

annat fall skulle det innebära luckor i information som hämtats. De företag som har 

kommit till i A-listan, senare kallad för Large Cap listan räknas därför som bortfall. 

Antal företag som fanns på A-listan redovisningsåret 2006 bestod av 53 företag (se 

bilaga 8.3). 

2.5 Bortfall 

Generellt gäller att varje bortfall ger en snedvridning av mätresultatet, därför bör man 

alltid i en statistisk undersökning ange hur urvalet hart skett och hur stort bortfallet har 

varit. I en kvantitativ undersökning med statiska data undersökning är det viktigt att tala 

om bortfall, om det visar sig att några element eller data inte kommer med i studien 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

Studiens urval grunder sig i år 2006 börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen som 

utgångspunkt för att kunna studera och undersöka utveckling av 

miljöredovisningspraxis, vilket betyder att samtliga bolag tagits med för åren 2009 och 

2013. De bolag som har registrerats efter året 2006 på Stockholmsbörssans Large Cap 

lista, räknas som bortfall och antalet bortfallna bolag i den här studien är 4 st. år 2009 

och 8 st. bolag år 2013 (se bilaga 8.3). 

2.6 Källkritik 

Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant eller åtminstone 

vad som är sannolikt. ( hur n 2013). Enligt författare är källkritikernas uppgift att 

värdera källorna och bedöma deras tillförlitlighet. I vissa falla förekommer sekundära 

källor i studien och en uppföljning av dessa källor har gjorts för avstämning och 

korrekthet. 
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En viktig punkt att ha i åtanke när man studerar årsredovisningar är enligt Justesen 

(2011) att försäkra sig om att dokumenten inte framställts för just forskningssyfte. 

Risken blir då att företagen medvetet vinklar sina årsredovisningar och fristående 

miljöredovisningar för att idealisera bilden av företaget. Detta kommer att visa sig vara 

vanligt förekommande även när det gäller miljöredovisning och därför måste det tas 

hänsyn vid instudering av dess dokument. 

2.7 Kvalitén på uppsatsarbetet 

För att uppnå en viss nivå av kvalitet i studiens resultat, ställs vissa krav som ska 

uppfyllas för att det ska anses som godtagbart. Hair (2007) menar att före användning 

av ett resultat från ett koncept för analys, måste forskaren försäkra sig om att alla 

variabler/indikatorer som valts att presentera eller mäta konceptet på ett konsekvent och 

korrekt sätt. Tillvägagångssättet används mest för att säkra resultat från kvantitativ 

forskning där statistiken är mycket förekommande. Korrekthet sammankopplas med 

validitet, medan termen reliabilitet knyts till konsekvens (Hair, 2007). Denna åtgärd 

anses vara viktigt i denna studie, då den inte eftersträvar att visa absolut korrekta 

resultat, utan att tolka det undersökta data för att sedan behandla och presentera det. 

2.7.1 Objektivitet 

Kritiken riktas mot kvalitativa forskare för att vara subjektiva i sina bedömningar och 

att det bygger ofta på forskarens egna uppfattningar och föreställningar om det som är 

viktigt (Bryman, Bell,  Nilsson, 2013). Kvantitativa studier förväntas därmed att vara 

mer objektiva, då objektivitet kräver att man ett högre krav. Objektivitet är ett krav som 

ställs på forskningen för att den ska anses vara vetenskaplig.  

Bedömningar som har gjorts i denna studie har varit subjektiva och är endast 

reflektering utformade av författarna. Detta kan i sin tur göra att studiens slutsatser inte 

nödvändigtvis framkommer i andra studier eller skiljer sig helt, då analysen är baserad 

på författarnas uppfattning. Dessa bedömningar och tolkningar har dock gjorts med 

utgångspunkt från etablerade teorier och ramverk, vilket stärker studiens trovärdighet. 

En tolkande undersökning ska enligt Parker (2008) inte försöka leda till generaliserande 

slutsatser och ny kunskap.  

2.7.2 Validitet 

Studien har genom dokumentstudie tagit reda på rådande praxis i miljöredovisning hos 

svenska företag och med hjälp av deskriptiv statistik förklarat de olika delarna som 

finns i miljöredovisningen. Enligt Bryman m. fl. (2013) handlar validitet om att gör det 

som lovats och att problemformuleringen besvaras. Studien har genom dokumentstudie 

tagit reda på rådande praxis i miljöredovisning hos svenska företag, med hjälp av 

deskriptiv statistik förklarat de olika delarna som finns i miljöredovisningen. Att uppnå 

hög validitet har inte varit viktigt då denna studies förväntade resultat inte skulle vara 

statistiskt säkerställda och istället utgå från deskriptiv statistik. 

2.7.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om utfallet på en studie skulle bli detsamma om den hade upprepats 

enligt Bryman m. fl. (2013). Den undersökning som har gjorts i denna studie är 
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beroende av författarnas bedömningar i sin helhet. Reliabiliteten kan därför påverkas 

om några andra författare skulle ge sig på att replikera denna studie. Det kan även 

påverkas av faktorer som företagens ändrade inställning till miljöredovisning och 

intressent- och institutionellt tryck. Detta innebär således att ingen hög reliabilitet är 

uppnådd i den här studien. Dock kan det poängteras att alla bedömningar som gjorts för 

att få fram uppgifter genom att noga följa de kriterier och information som finns i 

teorin. 
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3. Referensram 

 

Detta kapitel är indelat i tre delar. I den första delen beskrivs den allmänna 

referensramen gällande miljöredovisningspraxis och förklarar berörda begrepp och 

perspektiv. Den andra delen beskriver den teoretiska referensramen med utgångspunkt 

från institutionellteorin och legitimitetsteorin och den tredje och sista delen beskriver 

tidigare forskning som gjort inom miljöredovisningspraxis.    

 

3.1 Allmän referensram 

Studien undersöker utvecklingen av miljöredovisningspraxis med utgångspunkt från två 

postulat och en princip som gäller för den traditionella redovisningen. Dessa är 

postulatet om monetära termer, postulatet avgränsning av redovisningsenhet och 

principen om kvalitativa egenskaper för den finansiella redovisningen. Med detta kan 

studien påvisa om miljöredovisningen redan använder sig av etablerade postulat och 

principer och i så fall i vilken omfattning. 

3.1.1 Miljöredovisning i monetära termer 

Under de senaste åren har intresset för miljöredovisning uttryckt i monetära termer 

såsom miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder tilltagit markant. Detta 

märks dels i det ökande antalet publicerade artiklar som behandlar detta ämnet men 

framförallt i de senaste årens miljöredovisningspraxis där allt flera börsföretag försöker 

redovisa exempelvis miljökostnader och miljöinvesteringar, menar Ljungdahl (1999). 

En snabb undersökning av nuvarande miljöredovisning visar att den präglas mest av 

kvalitativt innehåll än kvantitativt. Deegan och Rankin (1999) menar att de som 

upprättar bokslut visade att rutinerna är mer benägna att ta form av kvalitativ snarare än 

monetära termer, med undantag av miljöskulder, miljökostnader och miljöinvesteringar, 

där monetära termer är mest använda. Resultatet av en annan studie visar att företagen i 

Malaysia redovisar i övervikt så kallade mjuka poster (kvalitativa) än de hårda 

(kvantifierade/monetära) i sin miljöredovisning.  Det är flera faktorer som gör att 

användarna av miljöredovisning kräver att innehållet ska kvantifieras när man 

miljöredovisar. Ahmad och Mohamad (2014) menar att företag som ger kvantifierade 

och/eller monetära informationsposter kan betraktas som mer trovärdiga och engagerade 

för miljön. Även om kvalitativa informationsposter är viktiga i miljöredovisning, kräver 

miljömedvetenhet en balanserad presentation av information med både kvantitativ och 

monetär information. 

3.1.2Miljökostnader 

Båda Schaltegger, Hahn, och Burritt(2002) såväl som Ljungdahl(1999) diskuterar flera 

definitioner av miljökostnader och konstaterar att det kan se det på två olika sätt. 

Miljökostnader som förekommer i ett mer förebyggande och skyddande syfte; eller 

miljökostnader som förekommer på grund av reducering av material och energiflöden. 

Saneringskostnader för historiska miljöpåverkande händelser samt utgifter för 

miljöavgiften ska kostnadsföras direkt. Enligt Ljungdahl(1999) finns det flera oklara fall 
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om dessa sammanställningar gör anspråk på att presentera den totala miljörelaterade 

kostnaderna och i vissa fall är det även oklart vad som ingår i de sammanslagna 

posterna. Det finns väldigt många företag som påtalar problemet med att identifiera och 

uppskatta utgifter för miljöåtgärder.    

En miljökostnad kan karakteriseras som en periodiserad utgift för anskaffningen av 

miljöresurser som behövs för att driva en verksamhet i enlighet med de miljökrav som 

ställs på företaget av omgivningen, menar Ljungdahl, (1999).  Miljökostnaden utgör 

faktiskt fyra typer av kostnader dvs. rörelsekostnader, finansiella kostnader, ekonomiska 

styrmedel samt externa kostnader, skriver Jakobsson m.fl.(1998).  

Rörelsekostnaden omfattas av driftskostnader, administrationskostnader av 

miljöinvesteringar samt övriga kostnader för det löpande miljöarbetet. De finansiella 

kostnaderna utgörs ofta av avskrivningar på miljöredovisningar medan de ekonomiska 

styrmedlen innehåller kostnader i form av miljöavgifter och skatter som företaget 

betalar. Dessa kostnader är direkt knutna till hur väl företaget lyckats med att leva upp 

till myndigheters krav på verksamheten. Företagets externa miljökostnader utgörs 

däremot av deras negativa påverkan på miljön och omgivningen som i sin tur leder till 

ökade kostnader, exempelvis för återvinning eller sjukvård ( Jakobsson m.fl. 1998).  

3.1.3 Miljöinvesteringar 

En vanlig definition av miljöinvestering är att den utgör kapitalsatsning på ett 

miljöprojekt av långsiktig karaktär, till exempel investering på miljövänlig teknik 

(Schaltegger m.fl.2002).  

Investeringarna kan delas in i två olika typer, direkta och integrerade miljöinvesteringar. 

De direkta miljöinvesteringarna är de som avser att förhindra, reducera eller reparera 

skador på miljön och som är avsedda i sin helhet att enbart minska företagets 

miljöpåverkan. Den integrerade miljöinvesteringens syfte däremot att åtgärda vid källan 

istället för att verka senare i orsakskedjan. Dessa investeringar har oftast inte 

miljöpåverkan som huvudargument utan det kommer i samband med exempelvis 

uppdateringar av ny teknik som används i tillverkningsprocesser (Jakobsson m.fl.1998). 

Ljungdahl (1999) anser att miljöinvestering bör ses som en tillgång och hävdar att 

begreppet miljöinvestering är svår att definiera. En definition kan möjligen vara 

anskaffande av resurser som syftar till att förhindra, reducera eller reparera miljöskador. 

Utifrån redovisningsperspektiv normalt förekommer dock miljöinvesteringar i termer av 

aktiverade miljöutgifter vilka därmed betraktas som tillgångar i verksamheten, 

framförallt i samband med mer framåtsyftande miljöåtgärder. Bara för att investeringen 

består av någon form av miljökomponent så behöver det inte nödvändigtvis vara en 

miljöinvestering. Om alla investeringar som inverkar på miljön benämns 

miljöinvesteringar blir begreppet så pass omfattande att det blir oanvändbart. 
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3.1.4 Miljöskulder 

Ljungdahl (1999) beskriver miljöskuld på tre olika sätt. Det första sättet är att betrakta 

miljöskuldsbegrepp genom att beräkna de kostnader som orsakar samhället på grund av 

verksamhetens miljöpåverkan. Dessa kostnader belastar visserligen inte det 

miljöpåverkande företaget, men samhällets samlade kostnader för företagets påverkan 

motsvarar företagets samlade miljöskuld. Ett annat sätt att definiera miljöskuld är att 

betrakta skulden i förhållande till en viss nivå av miljöpåverkan, dvs. på vilken nivå ett 

utsläpp av ett visst ämne kan ligga utan att miljön tar skada. Slutligen beskriver 

Ljungdahl (1999) ett mer konventionellt sätt att beräkna miljöskulden, genom att 

studera företagets skyldigheter enligt lag och förpliktelser. Avgränsning av miljöskuld 

omfattas av fem kategorier förpliktelser: 

 Avfallshantering innebär att företagen är enligt lag skyldiga att ta hand om 

miljöfarliga avfall, samtidigt måste de kunna återta uttjänta produkter och 

förpackningar. 

 Anpassning innebär att ifall företagen bedriver miljöfarlig verksamhet, är de 

skyldiga att anpassa sig och genomföra de åtgärder, som tillsynsmyndigheten 

kräver. 

 Återställning handlar om att företagen är skyldig att återställa och efterbehandla 

mark och naturlandskap, exempel på sådan verksamhet är Gruv och 

täktverksamhet. 

 Sanering handlar om att företag med miljöfarliga verksamheter är skyldiga att 

sanera förorenad mark efter avslutad aktivitet. 

 Ersättning innebär att företagen är skyldig att ersätta förmögenhetsskador till 

personer/myndigheter, ifall företaget har orsakats av dessa miljöstörande 

verksamhet 

Källa: (Ljungdahl, 1999). 

 

Miljöskulden beskrivs även som en skuld som företagen har till samhället. Genom att 

prissätta miljön blir kostnader tydliga och utifrån det kan miljöskulder förebyggas i 

framtiden. Den första rapporten om miljöskuld publicerades år 1992 av Jernelöv. 

Rapporten handlade om utveckling av miljöskulden. Jernelöv (1992) definierar 

miljöskulden som ett återställande för miljöskadorna och det tekniskt ekonomiska som 

orsakats, samt storleken av det kapital som erfordras för att betala återkommande 

reparationsinsatser. 

3.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

I Sverige är det helt frivilligt att miljö rapportera. Detta gör att miljöredovisningarna 

varierar väldigt mycket i kvalitet och omfattning, vilket gör det svårt för intressenter att 

bedöma det. IFRS säger att den ekonomiska informationen blir användbar tack vare de 

kvalitativa egenskaperna. 

IFRS International Financial Reporting Standards är den som är ansvarig för att utge 

ramverk och standarder för redovisning och rapportering. Om standarderna och 

rapporteringen inte möter intressenternas olika krav, då måste dessa standarder 
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förändras så att det passar intressenternas föränderliga behov. Smith(1996) menar att 

närvaron av konceptuellt ramverk bör vägleda processen att ta fram eller uppdatera 

befintlig standard drivet av berörda användare, så att de överensstämmer med 

kvalitativa egenskaperna hos redovisningen. Smith (1996)skriver att sedan år1960 har 

det bedrivits forskning för att ta fram ett konceptuellt ramverk i svar mot tilltagande 

offentliga och professionella krav. Detta har skett med hänsyn till rapporterings kvalitet 

och bristerna i processen med att ta fram nödvändiga standarder. 

Dessa egenskaper har utvecklats med tiden och har i och med utvecklingen av 

standarder fått nya dimensioner. Egenskaperna har framtagits, utvecklats och använts 

under en lång tid tillbaka i USA. Snavely (1967) skriver att en kommitté av American 

Accounting Association uppmärksammade nyligen fyra väsentliga egenskaper kring 

redovisningsinformations relevans, verifierbarhet, frihet från fördomar och 

kvantifiering. Dessa fyra egenskaper märktes som standarder, och det konstaterades att 

de ger kriterier för att utvärdera potentiell redovisningsinformation. 

Rekommendationerna kring redovisningens kvalitativa egenskaper återfinns i första och 

tredje kapitlet. Den senaste versionen av kvalitativa egenskaper som FASB utfärdat 

presenteras i Ramverket för Finansiellrapportering. Om den finansiella informationen 

ska vara användbar, skall den vara relevant och ge en rättvisande bild. Den finansiella 

informationens användbarhet är utökad om den är jämförbar, verifierbar, aktuell och 

begripliga. (Van Beest, Braam, Boelens, 2009). Vidare delas dessa in i grundläggande 

(fundamentala) egenskaper dvs. relevant och rättvisande bild, och dessa är de viktigaste 

och avgörande egenskaperna. Om de grundläggande egenskaperna är uppfyllda då kan 

man börja titta på utökade (enhanced) egenskaperna det vill säga jämförbarhet, 

verifierbarhet, aktualitet och begriplighet då dessa i sig själv inte kan avgöra kvalitén 

hos den finansiella rapporten, (Van Beest et al., 2009). 

3.2.1 Relevans 

Relevant finansiell information kan göra en skillnad i de beslut som fattas av användare. 

Informationen kan göra skillnad i ett beslut även om en del användare väljer att inte dra 

nytta av det, eller redan är medvetna om det från andra källor (FASB, 2010). Denna 

definition är begränsad eftersom det försummar icke-finansiell information och redan 

den utesluter "framtida" finansiell information tillgänglig för användare av 

årsredovisningen, till exempel på framtida transaktioner. Finansiell information kan 

göra en skillnad i besluten om den har prediktiv- (förutsägande), bekräftande förmåga 

eller båda. (Van Beest et al., 2009). 

Miljöredovisning är en del av den icke finansiella informationen som lämnas i den 

finansiella rapporten. Den förutsägande förmågan har flera utgångspunkter och en av 

dem är åtgärder i vilken utsträckning de årliga rapporterna lämnar information i termer 

av affärsmöjligheter och risker. Det hänvisas till komplettering av finansiell information 

av icke-finansiell information, gällande prediktiva förmågan och kunskap som kan 

erhållas av affärsmöjligheter och risker.  
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3.2.2 Rättvisande bild 

Finansiella rapporter representerar ekonomiska fenomen i ord och siffror. För att den 

finansiella informationen ska vara användbar skall den inte bara representera relevanta 

fenomen, utan även trovärdigt representera dessa fenomen den påstår sig representera. 

För att kunna presentera ekonomiska fenomen ärligt, skall årsredovisningen vara 

komplett, neutral, och fri från väsentliga fel( Van Beest et al., 2009). Dessa kvalitéer är 

önskvärda att uppnå enligt egenskapen rättvisande bild (FASB, 2010). 

3.2.3 Verifierbarhet 

Verifierbarhet hjälper användarna att lita på informationen som ges om ekonomiska 

förhållanden den avser. Denna egenskap uppfylls genom att redovisningen granskas av 

oberoende revisorer. Verifierbarhet innebär att olika kunniga och oberoende 

observatörer kunde nå konsensus men inte nödvändigtvis helt överens, att en viss 

återgivning är en trogen återgivning (FASB, 2010). Denna egenskap stämmer med 

GRI:s tillförlitlighet egenskapen där det framgår att redovisningen ska vara föremål för 

granskning för att intressenterna ska lite på dess innehåll (GRI, 2006). 

3.2.4 Begriplighet 

När kvalitén av informationen tillåter användarna att förstå dess innebörd så har man 

uppnått begriplighet. För att informationen ska vara begriplig så ska den vara 

klassificerad, karakteriserad och presenteras på ett tydligt sätt, skriver (FASB, 2010). 

Verifiering kan vara direkt eller indirekt. Direkt verifiering innebär att verifiera ett 

belopp eller annan information genom direkt observation, exempelvis genom att räkna i 

form av pengar. Indirekt verifiering innebär kontroll av ingångarna till en modell, 

formel, eller annan teknik och genom revidering med annan metod. exempelvis är att 

kontrollera det redovisade värdet av lagret genom att kontrollera input (i antal och 

kostnader), sedan räkna om med hjälp av kassaflödes analys (till exempel med hjälp av 

FIFO metoden) (FASB, 2010). 

3.2.5 Aktualitet 

Aktualitet betyder att man måste ha informationen tillgänglig för beslutsfattarna tidigt 

för att påverka deras beslut. Generellt sett gäller det att ju äldre informationen är desto 

mindre användbar är den. Dock kan den rapporterade informationen vara aktuell för 

användarna långt efter redovisningsperiodens slut, då vissa användare, exempelvis 

behöver tid för att identifiera och bedöma trender, skriver (FASB, 2010). Enligt GRI 

(2006) ska redovisningen ske efter en fast tidplan och informationen ska vara ute i god 

och rymlig tid. Den här egenskapen går hand i hand med GRI:s redovisnings avgivande 

där det fastställs regelbundenhet. 

3.2.6 Jämförbarhet 

Användarnas beslut innebär att välja mellan olika alternativ, exempelvis sälja eller hålla 

en investering, investera i det rapporterande företaget eller annan. Därför är 

informationen om ett rapporterande företag mer användbar om den kan jämföras med 

motsvarande uppgifter om andra företag och med liknande information om samma 

enhet för en annan period (FASB, 2010). Jämförbarhet innefattar konsistens, dvs. att 
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använda samma redovisningsprinciper från period till en annan, eller i en och samma 

period mellan olika enheter, (Van Beest et al., 2009). 

 

Konsistens ska däremot inte användas bara i en och samma enhet, utan det ska även leda 

till jämförbarhet mellan olika företag. Vid bedömning av jämförbarheten av 

årsredovisningar, är det av särskild vikt att beakta årsredovisningens struktur, 

redovisningsprinciper och förklaring av olika transaktioner och händelser, menar Van 

Beest et al. (2009). När det gäller miljöredovisning skriver GRI (2006) att den 

information som ska tas upp i hållbarhetsredovisningen ska redovisas och 

sammanställas konsekvent. GRI (2006) menar att det ska vara möjligt att analysera 

företagets resultat över tiden men även i jämförelse med andra organisationer. Samma 

egenskap tas även upp enligt GRI:s kvalitativa egenskaper. 

3.3 Redovisningsenhet 

Företags sammansättning har blivit allt mer komplicerad i och med globaliseringen och 

den stora rörligheten som råder på världsmarknaden. Därför har det blivit allt viktigare 

för bland annat intressenterna, ägare och investerare att hålla isär olika rapporterande 

enheter.  

Två viktiga faktorer i de kvalitativa egenskaperna för redovisningen är relevans och 

jämförbarhet. Detta är inte minst viktigt ur avgränsning av redovisningsenhetens 

perspektiv, då informationen som lämnas ska avse rätt enhet som i sin tur leder till 

bättre jämförbarhet. Bengtsson (2005)skriver i sin avhandling att de miljömässiga 

postulaten som grundläggande antaganden om de ekonomiska, politiska och 

sociologiska miljö i vilken redovisningen ska fungera. Postulaten skiljer sig då från 

redovisningsprinciperna i att de utgör övergripande antaganden om redovisning och det 

ska i alla lägen gå att hänvisa till dessa (Falkman, 2000). Det är avgränsningen av 

intresseområdet som avgör om vilken information som det ska rapporteras om 

(Bengtsson, 2005). Ur intressent synpunkt är det viktigt att skilja på den redovisande 

enheten i tiden och rummet. Avgränsning i rummet avgör om vilka företag som ska ingå 

i t.ex. koncernen. Avgränsning i rummet däremot avgör om en företagskombination har 

karaktär av förvärv eller samgående ( Eriksson, 1998).  

3.3.1 Avgränsning i Tiden 

I det här stadiet urskiljs det om hur en företagskombination uppstått. Det finns två olika 

sätt att bilda en kombination, antingen genom samgående eller förvärv. Utifrån denna 

information bestäms det om hur företagen ska konsolideras i koncernredovisningen,  

(Eriksson, 1998).  

3.3.2 Avgränsning i Rummet 

Till grund för avgränsning i rummet av redovisningsenhet kan det ligga en 

aktivitetsansats eller användarorienterad ansats. För den förstnämnda utgår man ifrån 

företagsledningens makt och kontroll över resurser, menar Eriksson (1998). 

Redovisningsenheten blir då lika med företagsledningens maktsfär och det skiljer sig 

mellan en koncernchef och en dotterbolagschef. 
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Den användarorienterade ansatsen däremot avgränsar redovisningsenheten med 

utgångspunkt i informationsintressenter och intressets art. Enligt  Eriksson(1998) 

uppfattas enheten som ett gemensamt intresseområde. Intressenterna kan vara 

aktieägare, anställda, stat och kommun. Intresseområdet kan omfatta olika 

sammansättningar av såsom koncern, moderföretag och dotterföretag, och då kan 

intressenterna ha insynsintresse i koncernen som helhet, men även i moder- och 

dotterbolaget (Eriksson, 1998). 

3.3.3 Avgränsning enligt GRI:s riktlinjer 

GRI (2006) skriver att företagen måste ange vilka delar, det vill säga om dotterbolag 

eller joint venture ska ingå i redovisningen. De enheter som organisationen har kontroll 

över eller har betydande inflytande ska ingå i redovisningen. Att en enhet har kontroll 

över en annan enhet innebär enligt GRI (2006) möjlighet att styra finansiella och 

operativa policyer, i syfte att dra fördel. Betydande inflytande innebär en möjlighet att 

delta i den underordnades aktivitet och policys, men utan att kunna styra. 

 

GRI (2006) har även tagit fram vägledning när det gäller avgränsning av en redovisande 

enhet och den innehåller några punkter: 

 En hållbarhetsredovisning ska innehålla alla enheter som ger upphov till 

påverkan på hållbar utveckling, och/eller alla enheter som företaget har kontroll 

eller betydande inflytande över 

 Enheterna ska tas med genom att redovisa indikatorer för enheten eller 

ledningens arbete eller genom att lämna information om detta 

 Som lägsta nivå av redovisning av vilka enheter som ska med och vilken 

information som ska ges så gäller följande: 

o Enheter som organisationen har kontroll över ska ge informationen 

genom att ange indikatorer 

o Enheter som organisationen har betydande inflytande över ska täckas 

genom att ledningen talar om vilken styrning den har när det gäller  

 

(GRI, 2006, p. 7). 

3.4 Vägledning, ramverk och ledningssystem 

3.4.1 ÅRL 

Svenska företag som avger miljöredovisning följer den tillgängliga vägledning given av 

bokföringsnämnden. BFN skriver att:  

”skall företagen lämna ifrån sig icke finansiell information som behövs för att förstå 

företagets utveckling, ställning eller resultat, däribland miljö- och personalfrågor.” 

Källa: kap.6, § 1, fjärde stycket, första meningen i ÅRL.  

 

Viktigt att tänka på när man lämnar ifrån sig sådan information är att den ska utformas 

utifrån intressenter och deras behov. Det är även viktigt att ta hänsyn till 
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omständigheterna kring företaget i fråga och det som är relevant t.ex. företagets storlek 

och verksamhetens art. BFN menar att den information som lämpligen kan kvantifieras 

är mål och resultat informationen när det gäller energianvändning, avfall och utsläpp. 

Denna bestämmelse innehåller inget generellt krav på att lämna sifferuppgifter och 

därmed lämnar det fritt för företagen att välja vilken information dem vill lämna.  

3.4.2 GRI 

GRI är ett ram för hållbarhetsrapportering som används i stor utsträckning i världen. 

GRI:s Sustainability Reporting Framework är ett rapporteringssystem som möjliggör för 

alla företag och organisationer att mäta, förstå och kommunicera hållbarhets 

information. GRI: s uppdrag är att skaffa fram rapporteringens praxis för hållbarhet; 

som hjälper till att främja och hantera förändring mot en hållbar global ekonomi, GRI: s 

riktlinjer och indikatorer är uppdelade i valfria och obligatoriska, men GRI 

rekommenderar att man använder båda. Riktlinjerna bygger på 11 principer och bör leda 

till en GRI-baserade hållbarhet (GRI, 2006). 

En GRI- rapport ska återspegla de viktigaste frågorna för företagets intressenter, vilket 

gör det lättare att jämföra med andra företag. Principerna har många likheter med 

principer i den finansiella rapporteringen som öppenhet, integrering, revisionbarhet, 

fullständighet, relevans, hållbarhetssammanhang, noggrannhet, neutralitet, 

jämförbarhet, tydlighet och punktlighet (Deveci och Paydar 2006). 

Den första egenskapen är balans vilken innebär att rapporten bör återspegla positiva och 

negativa aspekter av organisationens resultat för att möjliggöra en motiverad 

bedömning av dess prestation. Den övergripande presentationen av rapportens innehåll 

bör ge en opartisk bild av organisationens resultat. Rapporten bör undvika val, 

försummelser eller presentationsformat som kan förväntas att otillbörligt eller olämpligt 

påverka ett beslut från rapportens läsare (GRI, 2006). 

 

Jämförbarhet betyder att organisationen ska välja, sammanställa och rapportera 

uppgifter konsekvent. Den redovisade informationen ska presenteras på ett sätt som gör 

det möjligt för intressenter att analysera förändringar i organisationens resultat över 

tiden och i sin tur kunna stödja jämförelse mot andra företag (GRI, 2006). 

 

Precision är den kvalitativa egenskapen ser till att en redovisade informationen ska vara 

tillräckligt korrekt och detaljerad för att intressenterna ska kunna bedöma 

organisationens resultat. De egenskaper som avgör noggrannheten varierar beroende på 

vilken typ av information och användaren av informationen. Precisionen i mätningar 

och sedan i presentationen ska, enligt KPMG (2011) vara trovärdig och relevant då den 

utgör ett beslutsunderlag för intressenterna. 

 

Redovisningens avgivande innebär att organisationen bör rapportera regelbundet då 

informationen ska finns tillgänglig i tid för aktörer för att fatta välgrundade beslut. Den 

här principen behandlar frågan om aktualitet och tidsprecision. Nyttan av informationen 
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är nära knuten till huruvida tidpunkten för ett utlämnande till intressenterna ger dem 

möjlighet att på ett effektivt sätt integrera den i sitt beslutsfattande (GRI, 2006). 

 

Den kvalitativa egenskapen tydlighet knyter an till begriplighet, tillgänglighet och 

användbarhet, skriver Frostenson, et.al. (2012). Organisationen bör göra information 

tillgänglig på ett sätt som är begripligt och tillgängligt för intressenter som använder 

rapporten. 

 

Den sista egenskapen tillförlitlighet innebär att organisationen bör samla in, registrera, 

sammanställa, analysera och lämna information och processer som används vid 

framställningen av en rapport på ett sätt som de kan bli föremål för granskning och som 

fastställer kvalitet och väsentlighet av informationen (GRI, 2006). Frostenson, et al 

(2012) menar att tillförlitlighet krävs för att intressenterna ska kunna känna förtroende 

för redovisningen. 

3.4.3  ISO 14001 

ISO 14001 är ett känt och väletablerat miljöledningssystem. Svenska företag började 

certifieras från 1995 och år 2003 var 2800 svenska företag certifierade enligt ISO 

14001, skriver Sandberg (2003). 

Tanken bakom miljöledningssystem är att företagen ska följa gällande lagstiftning, men 

även att kommunicera denna typ av information med sina intressenter. ISO 14000 serien 

är uppdelad i två huvudgrupper, enligt Sandberg (2003); standarder som organisationer 

och standarder som rör produkter/tjänster. ISO 14001 tillhör gruppen standarder för 

organisationer och innehåller kraven på miljöledningssystem, samt att syftet med ISO 

14001 kan ses ur fyra perspektiv (Sandberg, 2003): 

 Utgör ett verktyg som kan organisera miljöarbetet i företag på ett 

systematiskt och effektivt sätt. 

 Säkerställa att företagets miljöarbete utvecklas hela tiden, och det i sin tur 

leder till minskad miljöpåverkan. 

 Utgör ett verktyg för företagsledning att kontrollera miljöarbetes utveckling 

både när det gäller resultat och kostnader. 

 Att kunna med hjälp av ledningssystemet kommunicera miljöarbetet både 

internt och externt, genom sin verifierbara och konkreta uppbyggnad. 

 

(Sandberg, 2003, p. 9). 

 

ISO kan implementeras av alla företag men måste anpassas till den egna verksamheten. 

Sedan följer företaget om man vill enbart det att implementera det framtagna 

ledningssystemet, eller försätta vidare med att bli certifierat genom att följa 

kravstandarden.  

 



21 

 

3.5 Teoretisk referensram 

3.5.1 Institutionell teori 

Yang & Su (2014) skriver att institutionellteori ger en icke ekonomisk förklaring av 

organisatoriska beteenden och strategier. Teorin beskriver även hur organisationer 

reagerar på de sociala och institutionella förändringarna.  Institutionell teori anses vara 

ett av de dominerade teoretiska perspektiven inom organisationsteorin och används i 

större utsträckning vid redovisningsforskning. Anledning till varför tillämpning av 

institutionellteori är relevant för forskare som studerar företagens frivilliga 

redovisningar är att den erbjuder ett kompletterande perspektiv till båda 

legitimitetsteorin och intressentteorin (Deegan, Unerman, 2011).  

Med hjälp av institutionellteorin kan man ingripa vikten av miljöredovisning i ett 

samhälle där organisationen är verksam, eftersom institutionella teorin ger en förklaring 

till hur processer i organisationer kan anpassas i förhållande till sociala och kulturella 

aspekter (Deegan, Unerman, 2011).  

Enligt institutionell teori externapåverkar sociala, politiska och ekonomiska 

påtryckningar företagens strategier och organisatoriska beslut. Företagen strävar efter att 

anta legitima metoder eller legitimera sina metoder i synen på andra intressenter, 

(Glover, et al 2014).  

Deegan och Unerman (2011) beskriver att finns det två dimensioner inom institutionell 

teori nämligen isomorfism och frikoppling. Båda dessa dimensioner anses vara viktiga 

för att beskriva och förklara den frivilliga redovisningen. Isomorfism handlar om 

anpassning av en organisation och upprättande av de frivilliga redovisningsprinciperna 

som organisationen vidtar. 

Deegan och Unerman (2011) hävdar att isomorfismen är indelat i tre underkategorier 

nämligen tvingande, normativ och härmande. Den tvingande institutionell påverkan 

uppstår när trycket att anpassa sig härrör från statliga lagar och regler (Hatch, 2002). 

Det vill säga om staten exempelvis inför ett tvingande regelverk för miljöredovisningar 

för att på det sätt kunna kontrollera förhållandet på marknaden. Det kan även handla om 

att förekomsten av vissa normer som utövas av frivillig eller professionella 

organisationer tvingar företagen att anpassa sig efter.  

Hatch (2002) beskriver att när påtryckningar har sin grund i kulturella förväntningar till 

exempel organisationsmedlemmarnas yrkesutbildning, handlar det om en normativ 

institutionell påverkan, medan den mimetiska eller härmande institutionell påverkan kan 

förklaras som en reaktion på osäkerhet som kan medföra en kopiering av andra 

organisationers strukturer, handlingsmönster och resultat. GRI och dess normgivande 

riktlinjer anses kunna uppfylla båda den normativa och den tvingande isomorphismen. 

För den tvingande isomorphismen kan exemplifieras med den tvingande lagstiftningen 

som svenska staten infört för statligt ägda företag gällande deras miljöredovisning, 

skriver Westermark (2013). Till den normativa isomorohismen kan man exemplifiera, 

hur och varför organisationer väljer tillämpning av GRI:s riktlinjer. Med hjälp utav 
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mimetisk institutionell påverkan kan ses om de svenska börsnoterade bolagen 

miljöredovisar med samma eller liknande standarder och enheter, eller om det finns 

skillnader bland dem. 

Den andra dimensionen av institutionella teorin som kallas för frikoppling handlar om 

uppfattning av ett behov som uppstår hos företagsledare i en organisation angående 

vissa institutionella rutiner eller handlingar (Scott, 1987). Dessa institutionella rutiner 

och handlingar kan bestå av officiella uttalande om tillämpning av frivilliga 

redovisningsprinciper.  

Deegan och Unerman (2011) hävdar att med hjälp utav företags olika rapporter kan man 

få deras organisatoriska bild som visar hur pass socialt och miljömässigt ansvar faktiskt 

de tar. Dock kan dessa rapporter ge en annan missvisande bild än den företaget vill 

uppvisa. I detta avseende kan den institutionella teorin hjälpa oss att förstå hur och 

varför ett företag väljer att miljöredovisa. Institutionell teori kan användas för att 

förklara hur förändringar i sociala värderingar, tekniska framsteg och förordningar 

påverkar beslut om ett grön och hållbart verksamhet i organisationer (Glover et al. 

2014). 

3.5.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om en överensstämmelse mellan företagets och samhälles 

värderingar. Teorin utgår från att företaget följer de regler och normer som finns i 

samhället, menar Tilling (2004). Han beskriver även förekomsten av ett glapp mellan 

företagets aktiviteter och samhällets regler och normer som en legitimitets hot.  

Legitimitet definieras även som den positiva bilden som samhället och intressenter har 

på företaget, skriver Deegan(2002). Företagens värderingar påverkas av båda samhällets 

och intressenternas värderingar, i och med att olika intressenter har olika intresse i 

företaget, gör de olika bedömningar av företagens legitimitet också. Deegan (2002) 

menar att legitimitet uppstår hos ett företag i samband med att omvärlden anser att 

företagets resultat inte har uppkommit på bekostnad av miljön. Även de företag som 

bedriver verksamheter som medför vissa risker kan uppnå legitimitet om företagen aktiv 

påvisar att de arbetar för att hantera dessa risker 

Miljörapporteringen används flitigt av företagen för att visa sig vara legitima i 

samhällen där de är verksamma.  

Miljöredovisning är inte bara en del av ett rapporteringssystem, det är även ett mycket 

effektivt kommunikationsverktyg, det vill säga information behövs för att ändra 

uppfattningarna om verksamhets bild (Dragomir, 2011). Detta perspektiv som 

tillhandahållas av legitimitetsteorin lyfter upp den strategiska vikten med att utge 

information och rapporter. Även om ett företags främsta syfte alltid är att säkra sin 

framtida överlevnad, har de ytterst en skyldighet att agera ansvarsfullt mot sin 

omgivning (Ljungdahl 1999).  
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Enligt Ljungdahl (1999) skiljer flertalet forskare på området på legitimitet och 

effektivitet. Ibland även på legitimitet och legalitet, det vill säga att det som är legitimt 

enligt vissa värderingar inte behöver vara lag-reglerat eller ens lagligt. Detta kan vara 

tillämpbart i den frivilliga miljöredovisningen då företagen håller oftast dess legitimitet 

och legalitet skild. Flera nya studier visar att företag tenderar att öka spridningen av 

positiv miljöinformation i sina finansiella rapporter till följd av negativ miljöpåverkan. 

Deegan och Rankin (1996) rapporterar i en studie från Australien att medan endast två 

av 20 Australiensiska företag åtalats för miljöbrott av deras motsvarighet till 

Naturvårdsverket, i jämförelse alla företag i stickprovet som gav betydligt större 

mängder positiv miljöupplysningar i sina årsredovisningar än mängden negativa 

upplysningar. 

Detta kan även kopplas till agent teorin, där olika principaler har olika krav på företagen 

och även olika bakomliggande strategier. Exempelvis om ett företag har starkt rykte av 

att vara miljövänligt, kommer det att öka företagets lönsamhet, då andra villiga aktörer 

på marknaden som vill associera sig med dessa företag kommer att vilja investera i dem. 

Andra aktörer kan i det här fallet vara principal i form av underleverantör till företaget.  

Dessa kommer enligt legitimitets- och institutionella teorierna att agera strategiskt och 

välja eller göra omval av sina företagskontakter beroende på deras agerande när det 

gäller miljöprestanda. Det är alldeles uppenbart att ingen vill samarbeta med oansvariga 

företag (Larsson, 1997). Beroende på vilket syfte har ett företag med sin legitimitet så 

kan de offentliga informationerna angående företagets hållbarhetsarbete variera. Det kan 

exempelvis handla om att ett företag vill åtgärda sin skadade legitimitet, då väljer de 

vilken information de ska framställa för att kunna övertala och upplysa de upprörda 

intressenter och därmed återbygga en potentiell legitimitetsklyfta (Suchman 1995). 

Legitimitetsteorin är en av de teorier som kan förklara det förväntnings-gap som uppstår 

mellan de som utfärdar miljörapporter och dess mottagare. Medlemmar i samhället har 

vissa förväntningar på organisationer vars verksamhet påverkar deras välbefinnande, så 

att dessa organisationer kan fortsätta att driva sin verksamhet (Deegan, Rankin, 1999).  

Förväntningsgapen uppstår när organisationer inte lyckas med att förmedla sin påverkan 

till intressenterna. Emellertid är företag verksamma inom vissa branscher som har en 

större inverkan på deras omgivande miljö och på samhället kommer sannolikt att bli 

mer medvetna om samhällets krav i detta avseende och därför ser vi ett mindre 

förväntningsgap mellan vad dessa företag utger för information och samhällets 

förväntningar (Deegan, Rankin,1999). Kritiken mot miljöredovisning, menar Patten 

(2005) ligger i att den stora mängden information som ges ut av företagen inte 

korrelerar positivt med det som faktiskt presterats miljömässigt. Ett sätt för 

organisationer att bibehålla eller återfå sin legitimitet i samhället är att lämna korrekta 

uppgifter om sina sociala och miljömässiga resultat 
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3.6 Tidigare forskning 

3.6.1 Miljöredovisningspraxis 

Ljungdahl (1999) har studerat utvecklingen av miljöredovisningspraxis i svenska 

börsbolag med syftet att beskriva och analysera svenska börsbolags miljöredovisning 

under åren 1990-96. Ljungdahl (1999) beskriver att på ett mer övergripande plan är 

syftet med undersökningen att få en uppfattning om hur miljöredovisningspraxis bland 

börsbolagen har utvecklats under dessa år, samt i förlängningen försöka förklara denna 

utveckling.  

Enligt Ljungdahl (1999) bygger undersökningen i stor utsträckning på två tidigare 

genomförda studier av svenska börsbolags miljöredovisning. Både Almer, et al (1992) 

och Ljungdahl, (1995), där miljöredovisningspraxis för 1990 respektive perioden 1990-

93 granskades. För att beskriva och analysera miljöinformationen i börsbolagens 

årsredovisningar och miljöredovisningar använder sig Ljungdahl (1999) av en 

undersökningsmodell som baseras i viss utsträckning på en rekommendation från FN:s 

kommission för transnationella företag avseende lämplig miljöinformation i 

årsredovisningar. Ljungdahl (1999) noterar även att FN modellen strukturerats om och 

vissa aspekter lagts till för att bättre anpassa den till de svenska börsföretagens faktiska 

miljöredovisning. Modellen består av total elva kategorier miljöinformation som 

förväntats förekomma i de svenska företagens miljöredovisning. Dessa elva kategorier 

utgörs av, miljöpolicy, miljömålsättningar, miljöpåverkan process, miljöpåverkan 

produkter, miljöorganisation, miljörevisioner, miljömyndigheter, miljöincidenter, 

miljöinvesteringar, miljökostnader och miljöskulder.   

Ljungdahl (1999) presenterade resultatet av undersökningen av 

miljöredovisningspraxis i svenska börsbolag som omfattar 94 börsbolag under perioden 

1990-96 som har analyserats med hjälp utav den ovanstående undersökningsmodellen. 

Studien, omfattade elva olika miljöinformations kategorier, påvisar att 

miljöredovisningspraxis har ökat från 30 redovisande företag som hade någon form av 

miljöredovisning år 1990, till 76 företag år 1996. 

Dessutom koncentrerar Ljungdahl (1999) att omfattningen av miljöredovisning, mätt i 

mängden publicerade information (antal sidor) ökat markant. Vilket dels beror på det 

ökande antalet miljöredovisande företag, dels på det ökade intresset av företag som 

tenderar att redovisa allt mer information gällande miljön, och inte minst i form av den 

separata miljöredovisningen.  

Vidare beskriver Ljungdahl (1999) att det har skett förändringar när det gäller 

tillämpningen av informationskategorier i börsbolagens miljöredovisning. Det har ökat 

i genomsnitt från 2,5 kategorier per redovisade företag år 1990 till fem kategorier av 11 

möjliga år 1996. De kategorier som ökade mest under perioden var miljömålsättningar, 

miljöorganisation samt miljöredovisning i monetära termer som omfattar 

miljökostnader och miljöskulder. En ökad användning av dessa kategorier berodde på 

företagets konkreta målsättning gällande miljöarbete och information om hur detta 

arbete organiseras på företagen (Ljungdahl, 1999).     
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Ljungdahls (1999) studie visar även andra intressanta resultat gällande 

miljöredovisningspraxis, exempelvis påpekar han på de omfattande skillnaderna i 

miljöredovisningspraxis mellan företag inom samma bransch. Han hävdar vidare att det 

finns ett mindre antal företag som har en avsevärt mer omfattande och utvecklad 

miljöredovisning än flertalet övriga företag. Ljungdahl (1999) konstaterar även att 

branschtillhörighet spelar en stor roll gällande utvecklingen av miljöredovisning, vilket 

blir tydligt om man jämför de företag som saknar miljöredovisning gentemot de företag 

som har mer innehållsrik och omfattande miljöredovisning. De företag som saknar 

miljöredovisning är oftast verksamma inom tjänstesektorn medan företag med mer 

omfattande och välutvecklad miljöredovisningspraxis anses vara de som är verksamma 

inom industrisektorn såsom kemiföretag, skogsföretag och tillverkningsföretag. 

Ljungdahl (1999) har även studerat miljöredovisning i monetära termer i sin 

doktorsavhandling och påpekar att undersökningens resultat visade att endast en 

minoritet av de undersökta företagen särredovisar uppgifter om miljökostnader, 

miljöskulder och miljöinvesteringar. De företag som miljöredovisade i monetära termer 

upplevde oftast svårigheter med att definiera och redovisa dessa uppgifter, då de 

saknade några etablerade riktlinjer för dessa begrepp. Ljungdahl (1999)fortsätter att 

säga att bara särredovisa dessa begrepp ger en partiell bild av företagets samlade 

miljörelaterade kostnader, skulder eller investeringar. Vidare beskriver Ljungdahl 

(1999) att alla dessa begrepp präglats av ett redovisningstekniskt perspektiv. Detta 

betyder att de ekonomiska miljöredovisningsbegreppen uppfattas som utgifter för 

anskaffning av miljöresurser eller utförande av miljöåtgärder periodiseras till olika 

räkenskapsperioder. 

Christer Westermark (2008) har också studerat miljöredovisning av svenska 

börsnoterade företag utifrån den etiska dimensionen i sin avhandling. Westermark 

(2008) har valt att studera den etiska dimensionen utifrån intressentteorin för att se om 

miljön tilldelats ett egenvärde i miljöredovisningarna eller inte. Detta genomförs med 

hänsyn till den normativa kärnan i intressentteorin, vilket säger att miljön tilldelas ett 

egenvärde i företagens miljöredovisningar. Detta betyder att miljön ses som en 

intressent utifrån intressentteorin och där själva intressenten definieras som personer 

och organisationer som har ett intresse i företagets verksamhet.  

Däremot förväntas det inte att det legitima intresset från intressenternas sida vara 

ömsesidigt, utan det kan föreligga oavsett om företaget har ett intresse av dem eller 

inte. Westermark (2008) har formulerat och studerat ett par frågor i sin 

doktorsavhandling som handlar om hur miljöredovisningarna skiljer sig åt utifrån ett 

miljöetiskt förhållningsätt. Sedan har en jämförelse gjorts mellan företagets 

miljöredovisningar utifrån olika branscher och om företagen är börsnoterade eller inte 

med utgångspunkt från ett intressentteoretiskt perspektiv. Westermarks (2008) resultat 

visar att miljön inte tilldelats något egenvärde i någon större omfattning i de undersökt 

företagen, samtidigt att den normativa kärnan i intressentteorin saknar empiriskt stöd. 

Studiens empiriska resultat visar att det är istället den formella och instrumentella 

rationaliteten med huvudfokus på aktieägarna som anses ha den dominerade rollen 
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bland företagen (Westermark, 2008). Slutligen drar Westermark (2008) slutsatsen att en 

transformation av den intressentteoretiska kärnan har ägt rum, men att den 

originalteorin inte kan avisas. Westermark (2008) hävdar att den teorikärnan som tas 

upp i avhandling bör istället ses som en vision eller riktlinjer på hur ett företag bör 

förhålla sig på långsikt för att behålla och uppmärksamma omvärldens stöd till sig.  

Sarmentos et al (2005) studie om de portugisiska förorenande industrierna visar att få av 

de börsnoterade miljöförorenade företagen i Portugal omfattas av en miljonförsäkring, 

vilket betyder att många företag till stor del står själva för dem kostnader som skulle 

uppstå vid en eventuell miljöolycka. Sarmentos et al (2005) studie diskuterar beteendet 

hos potentiella förorenande företagen i Portugal i samband med en hållbar miljö baserad 

på en enkät undersökning som gjorts på 520 företag, vilket till 22 % utgjordes av stora 

företag, 31 % medelstora företag och 47 % små företag som sammanlagt tillhör sju 

sektorers ekonomiska aktivitet. Studiens utgångspunkt utgörs av miljöfakta som 

förekommer i räkenskaperna som är utarbetat i FN:s ställningstagande, IAS och EU:s 

rekommendation.  

Sarmento, et. al. (2005) hävdar att företagen kan uppnå en hållbar utveckling om de 

väljer att införa och integrera miljömässiga fakta i sina förvaltningsstrategier och i 

finansiella rapporter, vilket innebär att företagen visar sitt sociala ansvar och problem 

gentemot samhället. Studiens empiriska resultat visar att tre av fem företag väljer att 

miljöinvestera just på grund av att täcka framtidens eventuella miljöolyckor, samt att 92 

% av dem undersökte företagen miljöinvesterade på grund av att sannolikheten till att en 

miljöincident skulle inträffa var stort. Studien visade även att 67 % av 

miljöinvesteringar var immateriella anläggningstillgångar, samt att under år 2001 hade 

69 % av företagen inkluderat miljöfakta i sina balansräkningar och 52 % av företagen 

inkluderade miljöfakta i sina årsrapporter. Däremot hade 23 % av företagen aldrig haft 

miljöfakta i sin redovisning (Sarmento, et al., 2005). 

Clarkson, et. al. (2007) har i en studie under titeln ”översyn av förhållandet mellan 

miljöprestanda och miljö rapportering, en empirisk analys” använt sig av GRI:s elva 

principer från år 2002 för att formulera sin analys. 

Dessa principer grundar sig på att CSR redovisningen ska presentera hur företaget tar 

hänsyn till miljön. Redovisningen ska även bidra till någon form av hjälp vid jämförelse 

av två företag över tiden och även på ett trovärdigt sätt kunna ge svar på intressenters 

frågor. Clarkson et al (2007) utformade sju olika teman som avspeglar GRI:s riktlinjer 

och utifrån det fick företagen poäng beroende på hur många artiklar de redovisade. 

Clarksons et al (2007) undersökningsmodell för miljöredovisning består av följande sju 

teman företagsstyrning och ledningssystem, trovärdighet, miljöprestationsindikatorer, 

miljökostnader, vision och strategianspråk, miljöprofil och miljöinitiativ. 

Företagsstyrning och ledningssystemfokuserar på redovisning av företagets 

styrningssystem och ledning. Artiklar som hamnar under den här kategorin är 

exempelvis om det finns utrymme för utsläppskontroll eller miljöförvaltning, samt om 

företaget har en ISO 14001 certifiering (Clarkson et al., 2007). Trovärdighet innebär att 
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en beskrivning kring hur pålitligt företaget är i sin miljöredovisning. Kategorin 

innehåller artiklar som talar om företaget nämner att de följer GRI:s principer samt om 

företaget kontinuerlig genomgår oberoende kontroller av frivilliga miljöinitiativet 

(Clarkson, et al., 2007). 

Environmental performance indicators (EPI) beskriver företagets specifika 

miljöprestanda till exempel företagets faktiska utsläpp av föroreningar, 

energiförbrukning och avfallshantering (Clarkson, et al., 2007). Miljökostnader 

fokuserar på besparingar som har gjorts, gällande investering av miljöprogram eller 

miljöinnovationer, samt kostnader som har uppstått i samband med satsning på ny 

teknik, forskning och utveckling för att förbättra företagets hållbarhet, (Clarkson et al., 

2007). Vision och strategianspråk innebär hur företaget beskriver sina uttalanden kring 

företagets miljöpolicy, samt deras normer och värderingar. Här framgår även om 

företaget utför regelbundna utvärderingar, men även om det föreligger mätbara mål 

angående framtida miljöprestanda (Clarkson, et al., 2007). 

Miljöprofil beskriver om företaget redovisar och sammanställer en sammanfattning av 

vilka effekter och påverkan de har på miljön, samt hur ser företagets miljöprestanda ut 

jämfört med andra företag i samma bransch (Clarkson, et al., 2007). Miljöinitiativ 

handlar om företagets interna miljöåtgärder till exempel om företaget utbildar 

personalen inom miljöarbete samt om de har någon certifiering av 

miljöprogram(Clarkson, et al., 2007).  

Clarkson, et al (2007) beskriver att tidigare empiriska data ger blandade resultat om 

sambandet mellan företagens miljöprestanda och miljöskydds upplysningar. Studien har 

framför allt fokuserat på rent godtyckliga miljömässiga upplysningar och genom att 

bearbeta och utveckla en omarbetad analysindex baserat på GRI:s riktlinjer för att 

bedöma omfattningen av frivilliga upplysningar i miljömässiga och sociala ansvars 

rapporter. Detta index fångar bättre företagets upplysningar om sitt engagemang för att 

skydda miljön än de etablerade indexen (Clarkson, et al 2007). 

Studiens urval av 191 företag från de fem mest förorenande industrier i USA visar på ett 

positivt samband mellan miljöarbete och nivån på frivilliga miljömässiga upplysningar. 

Clarkson, et al (2007) skriver att resultatet överensstämmer med de förutsägelserna om 

redovisningsekonomiska upplysningsteorin men inte med den negativa 

föreningsfriheten som förutsägs av socialpolitiska teorin, trots att den socialpolitiska 

teorin förklarar mönstren i data (legitimering) som inte kan förklaras av 

redovisningsekonomiska upplysningsteorin. 

Clarkson, et al (2007) hävdar att deras resultat inte har påverkats, när vi har bedömt den 

relativa miljöprestanda inom varje bransch för att styra industrins skillnader i 

föroreningens benägenhet.  Avslutningsvis skriver Clarkson, et al (2007) att deras 

resultat bidrar till viktiga riktningar för framtida forskning, samtidigt kommer de mer 

specifikt att föreslå förberedande bevis för att socialpolitiska teorin är effektiv i att 

förutsäga vad som sägs. Sedan kan det konstateras att företag vars miljölegitimitet hotas 
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gör mjuka påstående att vara engagerad i miljön. Detta beteende är förväntad av 

legitimitet teorin, men kan inte förklaras av redovisningsekonomiska upplysningsteorin.  

En rapport som kartlägger bl. a redovisningens kvalitativa egenskaper har publicerats av 

Naturvårdsverket (2000). Syftet med studien var att ta reda på miljöredovisningens 

målgrupper, vilken information dessa målgrupper kräver, och slutligen hur denna 

information utformas. Studien pekar på den ökade mängden miljöinformation i 

miljöredovisningarna, liksom den ökade mängden informationskanaler som en källa till 

problem för såväl information - skapare som användare. Dessa problem hänvisar 

studien till avsaknad av enklare, enhetligare och mer användbara former av 

miljöredovisning (Naturvårdsverket, 2000). Studien består till en stor del av en 

sammanställning av tidigare studier av miljöredovisningens målgrupper och 

miljöredovisningspraxis. 

Studierna visar enligt denna rapport ett förväntnings-gap, där en obalans råder mellan 

den utgivna- och den efterfrågade informationen. Detta förväntnings-gap är att jämföra 

med legitimitetsteorins förväntnings-gap. Gapet kan uppstå på grund av fel information 

till fel målgrupp, eller att informationen inte håller tillräckligt hög kvalité i fråga om 

tillförlitlighet eller jämförbarhet, enligt Naturvårdsverket (2000). Studien konstaterar 

efter en genomgång av miljöredovisningspraxis att mängden lämnad information har 

ökat, dock har förväntningsgapet inte minskat. Företagen tenderar även att redovisa för 

positiva nyheter och utelämna negativa nyheter, vilket leder till att tillförlitligheten i 

miljöredovisningen kan ifrågasättas, enligt Naturvårdsverket (2000). Rapporten 

konstatera även att jämförbarheten mellan företagens miljöredovisningar inte blivit 

bättre och att granskningen av företagens redovisningar inte sker oftare, vilket leder till 

att förväntningsgapet gällande informationens kvalitet kvarstår. Rapporten konstaterar 

att: ” Förväntningsgapet kan också uppstå därför att informationen inte håller 

tillräckligt hög kvalitet - den kanske inte är relevant för målgruppens/användarens 

beslutsfattande, eller så är den inte tillförlitlig, begriplig, jämförbar, eller verifierbar” 

(Naturvårdsverket, 2000, sid 38). 

Att koppla miljöresultat till det ekonomiska är något finansiella aktörer har krävt under 

en lång tid, och därmed kan det konstateras att miljöredovisning har blivit mindre 

relevant för dessa aktörer (Naturvårdsverket, 2000). En annan trend menar 

Naturvårdsverket (2000) är att färre företag försöker kvantifierar sina ekonomiska 

konsekvenser av miljöarbetet. 

Under rubriken identifiering av problem och förslag till åtgärder, föreslår rapporten 

åtgärder om hur miljöredovisningens kvalité ska bli bättre. Rapporten konstatera att i 

jämförelse med ekonomisk redovisning, så håller miljöredovisning en låg nivå av 

kvalité. Detta beror enligt Naturvårdsverket (2000) på att miljöredovisningen saknar 

flera kvalitativa egenskaper och att miljöredovisningen inte alltid är relevant eller 

begriplig för t.ex. finansiella aktörer. 

Rapporten konstaterar samtidigt att informationen i separata miljöredovisningar kan 

vara begriplig och relevant, men att den informationen inte alltid är jämförbar och 
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tillförlitlig. Som åtgärd kommer rapporten med förslag att rapporterna ska innehålla mer 

relevant, jämförbar, tillförlitlig och begriplig information. Rapporten pekar på att 

separata miljöredovisningar är ett undantag från detta då dessa innehåller mycket 

användbar information. Vad som utmärker sig i fallet separata miljöredovisningar är att 

dessa tillsammans med riktlinjer för miljöredovisningar, eftersträvar kvantitativ 

presentation av miljödata och kvalitativ beskrivning av olika åtgärder för uppnå mål och 

policyn.  

Naturvårdsverket (2000) menar att kvantitativ redovisning är selektiv, vilket betyder att 

det ska presenteras endast vissa utvalda och lämpliga nyckeltal beroende på verksamhet 

och målgrupp för informationen. I rapporten föreslås det att införa krav på nyckeltals 

redovisning i en egen sida i slutet av rapporten. Detta ska förenkla för läsaren av den 

ekonomiska rapporten att jämföra och innehålla relevant information. Det är även 

viktigt att nyckeltalen redovisas på företags- eller koncernnivå för att vara användbar för 

finansiella aktörer. 

3.7 A priori modell 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och tidigare forskning kommer det i 

detta avsnitt att presenteras dem postulat, principer och faktorer som antas utforma 

miljöredovisningar, visas nedan i figur 1. Detta kommer att utgöra en modell som 

studien utgår ifrån för att studera företagens årsredovisningar/miljöredovisningar. 
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Figur 1: A priori modell egenbearbetat. 

Denna bild förklara olika begrepp som behövs för att upprätthålla 

miljöredovisningspraxis. 
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3.7.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Smith (1996) menar att kvalitativa egenskaper anses vara önskvärda för att uppfylla det 

grundläggande målet för att med redovisningen kunna kommunicera data som är ett 

användbart material för beslut. Dessa kvalitativa egenskaper anses vara fundamentala 

och grundläggande i redovisningen och har länge implementerats funnits i den 

traditionella redovisningen. 

 

Precis som de kvalitativa egenskaper inom den traditionella redovisningen finns dessa 

som ett grundläggande krav för hållbarhetsredovisningen, där miljöredovisning är en del 

avhållbarhetsredovisningen. För att möjliggöra(Accountability) till användarna måste 

den finansiell information och hållbarhetsredovisningsinformation ha dessa kvalitativa 

egenskaper (Lamberton, 2005). 

3.7.2 Redovisning i monetära termer 

Förekomsten av miljöredovisning i monetära termer är inte lika vanligt som det är inom 

den traditionella redovisningen. Detta är en av de postulat som studien har undersökt för 

att se den bakomliggande orsaken till varför företagen inte miljöredovisar i monetära 

termer. Ljungdahl (1999) som har studerat miljöredovisning i monetära termer i sin 

doktorsavhandling och påpekar att undersökningens resultatet visade att endast en 

minoritet av de undersökta företagen särredovisar uppgifter om miljökostnader, 

miljöskulder och miljöinvesteringar. De företag som miljöredovisade i monetära termer 

oftast upplevde svårigheter med att definiera och redovisa dessa uppgifter, då de 

saknade några etablerade riktlinjer för dessa begrepp.  

3.7.3 Redovisningens enhet 

Eriksson (1998) skriver att endast relevant information ska ges till intressenterna och 

relevant information innebär det som berör redovisningsenheten. Därför är det oerhört 

viktigt ur intressenternas synpunkt att veta vilka företag som ska ingå i koncernen 

(avgränsning i rummet) och företagskombinationen (avgränsning i tiden). Detta är även 

ett postulat som har under lång tid tillämpats i den traditionella redovisningen och är 

inte given inom miljöredovisningen. 

3.7.4 ISO 14001 ledningssystem 

Det vanligaste för intern styrning av miljöfrågorna är att företagen använder sig av ett 

ledningssystem. Bergström, et. al. (2002) menar att den vanligaste standarden är ISO 

14001, som är ett verktyg och ett detaljerat regelverk, där företagens använder sig av för 

att organisera sitt miljöarbete. ISO 14001 hjälper företagen att kommunicera sin 

miljöinformation med sina intressenter, trots att det är ett intern ledningssystem. 

Bergström et al.(2002) menar att ifall man ser ISO 14001 som ett internt verktyg, 

innebär det att miljöledningssystemet är ett sätt att synliggöra processer som tidigare var 

osynliga. Att införa ledningssystem innebär i sin tur att företagen följer upp 

miljöfrågorna, samt att de sköts enligt befintlig policy, vilket leder till 

miljöförbättringar. 
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3.7.5 GRI hållbarhetsredovisning 

GRI är ett komplett system för hållbarhetsredovisning där organisationer redovisar för 

miljö, sociala och ekonomiska aspekter. GRI hållbarhets redovisning och rapportering 

är riktat mot organisationer av alla storlekar i den privat, statlig och icke-statliga 

sektorer och har utvecklat kompletterande information, där skillnader i sektorn 

indikatorerna identifieras, skriver Burritt et. al. (2002). Han menar att syftet med GRI är 

att ha en integrerad rapportering standard i full effekt 2020. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel beskrivs och sammanställs det empiriska materialet som har studerats 

och hämtats från respektive företagets årsredovisningar och miljöredovisningar med 

utgångspunkt från två postulat, en princip och två standarder. För att presentera det 

empiriska material som erhållits har det använts beskrivande statiskt. 

 

4.1 Kvalitativa egenskaper 

Här redovisas miljöredovisningens kvalitativa egenskaper för alla studerade företag 

under åren 2006, 2009 och 2013. Enskilda avvikande iakttagelser för ett företag 

redovisas löpande i texten.  

Denna del avslutas med reflektioner över utvecklingen som har skett under de studerade 

åren. Diagram 1 visar att de kvalitativa egenskaperna som tillämpas i den tradtionella 

redovsiningen förekommer även i miljöredovisning. Företag som har implemnterat GRI 

i sin redovisning har antagits tillämpa redovisningens kvalitativa egensakper, då denna 

princip finns med i GRI:s ramverk. Diagramet visar en ökning med 27 %, i 

användningen av redovisningens kvalitativa engenskaper mellan åren 2006 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

Diagram1: Redovisnings kvalitativa egenskaper. 

Ja: Företagen som har angivit de kvalitativa egenskaperna i den 

tradtionella redovsiningen/ miljöredovisning.  
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4.1.1 Relevans 

Bedömningen av förekomsten av relevant information i miljöredovisningen ökar under 

perioden 2006 till 2009 för att sedan det avstannat under 2009-2013 (se tabell1). Dessa 

siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven relevant information. 

 1 står för delvis angiven relevant information 

 3 står för tydlig och angiven relevant information.  

 

År   2006   2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Relevans  7 35 10  0 38 14  0 38 14 

 

Tabell1:. Betygsskalan visar hur många företag som anger den relevanta informationen i sin 

miljöredovisning under dessa tre år.. 

Denna tabell visar att företagen genom åren lämnar alltmer relevant information i sina 

miljöredovisningar. Utgångspunkten är att den relevanta informationen som utgör 

grunden för intressenters beslut har blivit mer, trots att andelen som anges i 3 

betygsskalan inte ökat drastiskt. Vissa företag upprepar bara den information som 

presenterats tidigare år. 

 

Den relevanta informationen som anges i årsredovisningar skiljer sig markant mellan de 

olika företagen under året 2006. Många företag talar lite översiktligt om företagets miljö 

påverkan och slutar där. Majoriteten av de undersökta företagen redovisar sina risker 

och affärsmöjligheter för sina verksamheter. Enbart fjorton företag hamnar i den övre 

betygsskalan år 2013, vilket innebär att dessa företag är oerhört duktiga på deras 

miljöredovisning. Detta visar även att det finns skillnader mellan de olika företagen, 

med utgångspunkt från relevant information. För vissa företag har det blivit en klar 

ökning, där de får 3 i betyg och för vissa företag genom åren har det blivit en klar 

minskning på grund av deras irrelevanta information. Dock verkar de flesta företagen 

hamna på betyget 1, vilket betyder att de delvis utger relevant information. 

 

Enligt teorin, är företagets risker och möjligheter nära relaterade till miljön och 

miljöpåverkan. Exempelvis talar den om hur affärsmöjligheter har dykt upp för 

företagen. Denna efterfrågan knyts an till den ökade medvetenheten och kraven från 

kunder och intressenter. Det är fler företag som har insett att framtiden och utvecklingen 

ligger i miljövänliga produkter. Detta har skett speciellt hos företag som framförallt 

tillverkar produkter som leder till mindre miljöpåverkan.  

ABB skriver i årsredovisningen 2009 kring transformatorer som har sparat 40-50 % av 

energi. Alfa Laval har i årsredovisning 2009 tagit upp det gröna jordklotet och 
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kommunicerar sina miljövänliga värmeväxlare, separatorer och pumpar som avgörande 

produkter för miljön och samhället.  

När företagen redovisar för risker, är det oftast att de utpekar miljörisker i form av 

kostnader för företagen såsom sanering, reducering av koldioxid utsläpp eller ändrad 

miljölagstiftning. Företagen påstår samtidigt senare att det inte påträffats några 

allvarliga händelser under året.  

En undersökning gjordes av miljökatastrofer/skandaler som har skett under perioden 

med kopplingen till svenska företag. Undersökningen påvisade att läkemedelsbolagen 

har haft miljöskador genom att lägga tillverkningen på externa leverantörer. Av de 

undersökta läkemedelsbolagen hade Astra Zeneca och Meda verksamhet lett till en 

miljöskada i Indien. 

I Medas 2013 årsredovisning talas det öppet om de riskerna kopplade till den externa 

tillverkningen och produktionen i länderna Indien och Kina. Däremot lyfter Astra 

Zeneca ett antal kontroller som blivit utförda för att undvika miljöbrott hos sina 

leverantörer, men dock redovisas det inte öppet för de risker och vad det inneburit 

exempelvis vid tillverkning av deras produkter i Indien.  

Det är väldigt vanligt att man skriver om miljörisker i liten omfattning. Vid jämförelse 

med tidigare år har omfattning av information kring miljöpåverkan ökat. Exempelvis är 

det flera företag som blivit certifierade enligt ISO 14001 och följer GRI:s riktlinjer. Den 

informationen som uppges i redovisningarna har blivit standardiserad, samtidigt skapad 

på ett sätt som kan gynnar intressenter. De flesta företagen som har börjat implementera 

dessa standarder förklara att de gjort det som svar på tryck från intressenters ökade 

engagemang för miljöfrågor 

Ett annat viktigt skäl ur samma perspektiv är att utlämnande av relevant information 

innebär att aktivt påverka intressenters beslut i en viss riktning. Detta kan vara en annan 

förklarning till att företagen väljer att redovisa mer miljöinformation och utveckla 

system för denna form av rapportering. Vissa företag använder det dock som reklam för 

sina produkter, istället för att använda andra kanaler för marknadsföring.  

Det som utmärker företagen som redovisar, enligt GRI:s riktlinjer är att de lämnar mer 

relevant information, då företag som inte följer GRI har tendens att lämna för lite 

information. Redovisningen, enligt GRI och ISO 14001 lämnas på ett strukturerat sätt, 

där intressenten kan navigera i dem olika intresseområden och hitta lätt. 
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4.1.2 Jämförbarhet 

Bedömningen av förekomsten av jämförbar information i miljöredovisningen har ökat 

under åren 2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se tabell 2). 

Förändringen är tydligast i betygsskalan 1 & 3 åren 2006-2009. Dessa siffror förklaras 

enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven jämförbar information. 

 1 står för delvis angiven jämförbar information. 

 3 står för tydlig och angiven jämförbar information.   

 

År  2006  2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Jämförbarhet 12 37 3  6 34 12  3 35 14 

 

Tabell2: Betygsskalan visar hur många företag som anger den jämförbara informationen i sin 

miljöredovisning mellan sig själva och andra företag under dessa tre år.  

 

Jämförbarhet finns förankrat i 34 av företagens miljöredovisningar, vilket motsvarar 

cirka 65 % av alla företagens miljöredovisningar. Under åren har jämförbarheten ökat i 

både tid och jämförelse mellan egna miljöredovisningar. Företagen skriver om vad 

dehar åstadkommit under åren, samtidigt sker en jämförelse mellan företagen.  

 

Detta kan relateras till att flera företag följer standarder såsom ISO 14001 och strävar 

efter att flera enheter implementerar standarden. Företagen i studien som har antagit 

ISO 14001 är i mån om att ange hur många enheter standardiserades under varje period. 

ISO 14001 kräver att man kvantifierar sina CO2-utsläpp, avfallshantering och 

vattenförbrukning. Detta blir enklare för investerare att se vad företagen har 

åstadkommit genom olika miljösatsningar och i sin tur kan de fatta sina beslut. 

 

Jämförbarheten ökar när företagen anger i varje årsredovisning vilka mål som företaget 

vill uppnå. Detta kan hjälpa investerare att jämföra företagets prestation över tid och om 

företagen verkligen håller det de lovat. ISO 14001 certifierade företag har ökat från åren 

2006 - 2013 med 13 %, då 75 % av alla studerade företag hade antagit standarden i sin 

miljöredovisning.  

 

En annan aspekt som ökar jämförbarheten mellan företagen är användningen av GRI 

indikatorer, där tillämpningen har ökat från 17 % under 2006 till 67 % under 2013. 

Atlas Copco menar i årsredovisning för 2013 att: 

GRI:s indikatorer redovisas och analyseras och bedöms relevanta, samtidigt den största 

vikt för Gruppen och dess intressenter underlättar jämförelse med andra företag. 

Källa: (Altas Copcos årsredovisning, 2013 ). 
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Användning av GRI är till för att rapportera om hållbarhetsredovisningen och har varit 

etablerad av många företag under en längre tid. Företagens användning av de 

tillgängliga standarderna och ramverk har utvecklat en harmonisering i 

miljöredovisning.  

En annan tydlig tendens är att företagen använder detta för jämförelse av specifika 

produkter, det vill säga man utnyttjar miljöredovisningen för flera ändamål. En 

majoritet av miljöredovisande företag som följer standarden jämför själva sin 

miljöprestanda. Ett exempel är att Fabege skriver i 2009 årsredovisning att: 

Fabege minskade energianvändningen med fem procent, samtidigt har 

koldioxidutsläppen minskat från cirka 40 000 ton under 2002 till cirka 5 000 ton under 

år 2009.  

Källa: (Fabege årsredovisning, 2009 ). 

Företagen som valt att redovisa detaljerade uppgifter om CO2 - utsläpp, energi 

förbrukning och avfalls hantering i tabeller, diagram och jämförelsetal. Detta hjälper 

intressenterna att enklare jämföra företaget med andra. Vissa företag har en alldeles 

begränsad information om miljöredovisning med hänvisning till miljöpåverkans 

marginella omfattning. 

ISO 14001 förutsätter att man beskriver om vad man har åstadkommit, genom att 

jämföra tidigare års prestanda med nuvarande och framtida planer. Detta gör även att 

intressenterna kan jämföra företagets prestanda inte bara mot andra företag, men även 

internt mot sig självt. 

4.1.3 Verifierbarhet 

Bedömningen av den kvalitativa egenskapen verifierbarhet visar att ingen utveckling 

har skett under denna kategori. Det är enbart sju stycken av de studerade företagen som 

fått betyg 1 under åren 2006 och 2009. Detta beror på att få miljöredovisningar granskas 

av revisorer, och dessa uttalar sig i de förekommande fallen med osäkerhet. Företagen 

hänvisar i många fall till egna uppföljningar på olika punkter, bland annat på områden 

där mål finns uppsatta. Målen följs upp sedan under några år för att kunna visa öppenhet 

och möjlighet för jämförelse.  
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Bedömningen av förekomsten av verifierbar information i miljöredovisningen visar att 

det har skett en marginell ökning under åren 2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 

1 och 3, (se tabell3). Dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven verifierbart information. 

 1 står för delvis angiven verifierbart information 

 3 står för tydlig och angiven verifierbart information.   

 

År 2006  2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Verifierbarhet 45 7 0  45 7 0  40 10 2 

 

Tabell3: Betygsskalan visar hur många företag som anger den verifierade informationen i sin 

miljöredovisning mellan sig själva och andra företag under dessa tre år. 

Några företag låter sig granskas externt, även om ökningen är och har varit marginell, 

dock granskas inte flertalet företags miljöredovisningar. Sju företag har låtit externa 

revisorer granska deras miljöredovisningar för åren 2006 och 2009. Endast två företag 

har haft en komplett granskad miljöredovisning år 2013 enligt RevR 6.  Granskning har 

utfärdad av bland annat KPMG, Deloitte och PwC.  

Revision bolagen använder sig i samtliga fall av RevR 6, som är fastställd av FAR för 

oberoende granskning av hållbarhetsredovisning. Medan hållbarhetsredovisning 

granskades av PwC år 2013 och skriver:  

                                                                                     

översiktliga granskning. 

  Källa: (PwC hållbarhetsredovisning, 2013 ) 

Revisorerna förklarar att kraven på god redovisningssed inte kan säkerställas enligt 

IAASB revision och kvalitetskontroll. Revisorerna lägger till att de granskningsåtgärder 

som vidtas i en översiktlig granskning inte kan ge dem möjligheten att identifiera 

viktiga omständigheter. Detta beror till största del på svårigheterna i en kvantifierings 

problematik i miljöredovisningen, då icke kvantifierat data kan vara svårt både för 

verifieringen och jämförelsen.  

I andra fall, där miljöredovisning har förekommit hänvisar man till bolagets styrning 

som ansvariga för utgivandet av den informationen. All redovisat information 

sammanställs genom att summera ihop uppgifter från företagets olika enheter eller 

dotterbolag, som företaget har ansvar för.  

Revisorerna menar att de inte kan verifiera summeringen och hänvisar till företagets 

egna principer för fastställande av uppgifter. En extern revision har antagits av de flesta 

studerade företagens leverantörer. I det här fallet brukar företagen hävda att dem har 
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tagit fram en kodex eller riktlinjer som ska tillämpas av företaget själv och dess 

leverantörer.  

Detta kan hjälpa företagen att i någon grad för att säkerställa att leverantörerna följer 

deras rutiner och riktlinjer för miljöfrågor.  Atlas Copco skriver i årsredovisning 2013 

att: 

Redovisade uppgifter har verifierats i enlighet med Atlas Copcos rutiner för intern 

kontroll.  

   Källa: (Altas Copcos årsredovisning, 2013). 

Den interna kontrollen varierar dock från företag till företag, där exempelvis vissa 

företag har hårda rutiner för att sålla bort leverantörer som är oseriösa, medan andra 

beskriver att dem har ett sådant system. Många företag har även antagit det som kallas 

för Whisle Blowers för att helt anonymt avslöja om det förekommer oegentligheter i 

bl.a. miljöfrågor.  

ASSA skriver i årsredovisningen för 2013 att: 

Alla medarbetare kan rapportera misstänkta överträdelser genom en funktion för 

whistle - blowing. Rapporterade fall utreds av en särskild kommitté under ledning av 

koncernens personaldirektör. 

                                                                                    Källa: (ASSAs årsredovisning, 2013) 

Swedish match skriver om den funktionen i årsredovisning för 2006 att: 

K  c       ”W         w   f  c    ”        j     k                     k  c      

möjlighet att anmäla misstanke om överträdelse av koncernens regler. En sådan 

misstanke kan lämnas anonymt till en representant inom företaget eller till den 

oberoende ordföranden i revisionskommittén om situationen är av känslig karaktär. 

   Källa: (Swedish match årsredovisning, 2006 ) 

4.1.4 Aktualitet 

De flesta av undersökta företagen sammanställer den ekonomiska och miljö 

informationen i en och samma rapport. I samband med den traditionella redovisningen 

var det åtta till tio företag som inte hade angivit något om miljöredovisning. De flesta 

rapporterna har varit enligt den tidsplan som varit utsatt av myndigheterna för 

intressenternas förfogande. 
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Bedömningen av förekomsten av aktuell information i miljöredovisningen har varit 

marginell ökningen under åren 2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se 

tabell 4). Dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven aktuell information. 

 1 står för delvis angiven aktuell information 

 3 står för tydlig och angiven aktuell information.   

 

År 2006  2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Aktualitet  10 42 0  8 44 0  8 39 5 

 

Tabell 4: Betygsskalan visar hur många företag som anger den jämförbara informationen i sin 

miljöredovisning mellan sig själva och andra företag under dessa tre år. 

Det finns vissa företag som även utger miljöinformationen separat i 

hållbarhetsredovisning. År 2013 var det fem företag som fick betyget 3, då dessa skriver 

att de följer GRI:s riktlinjer angående redovisningen avgivande tidpunkt.  

Miljöinformationen är av sådan karaktär som gör att intressenterna kan ta tid på sig för 

att förstå informationen och bedöma om det finns trender. Ett exempel är att 

intressenterna bevakar företagens utveckling över tid när det gäller miljöfrågor är att 

dessa för dialog med företagen angående miljöfrågor.  

SKF beskriver följande i årsredovisning för 2009 att: 

Dialoger i form av bland annat diskussioner, besök, enkäter och e-

post/webbkommunikation med olika intressenter utgör en viktig del och information för 

SKFs arbetet att ständigt förbättra hållbarhetsresultaten och kommunikationen därom.  

Källa: (SKF årsredovisning, 2009) 

Detta gäller dock inte den informationen som kommer i hållbarhetsredovisningen, då 

det saknas ett lagligt krav om tidsplan för utgivande av sådan information. Några 

företag beskriver i årsredovisningen att dem återkommer med mer detaljerat information 

om miljöfrågor, i samband med hållbarhetsredovisningen. Det ger enligt företagen extra 

tid för exempelvis miljöutsläpp och skickar även sina rapporter för granskning till 

standardsättarna. 

4.1.5 Begriplighet 

I början av den studerade perioden fanns det många företag som inte återgaven 

tillräcklig begriplig information i sina miljöredovisningar. Cirka 40 % av alla företagens 

miljöredovisningar innehåller enbart text.  
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Först börjar företagen beskriva deras miljöpåverkan och vissa anger enbart att ”vi har en 

liten miljöpåverkan”. Sedan tar företagen upp frågan om dem tillverkade produkterna 

och dess påverkan i tillverkningskedjan. Det vill säga att det deklareras för produkternas 

miljöpåverkan. 

 

Bedömningen av förekomsten av begriplig information i miljöredovisningen är att den 

har ökat under åren2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se tabell 5). 

Dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven begriplig information. 

 1 står för delvis angiven begriplig information. 

 3 står för tydlig och angiven begriplig information. 

 

År 2006  2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Begriplighet 20 17 15  8 27 17  5 27 20 

 

Tabell5: Betygsskalan visar hur många företag som anger den begriplig information i sin 

miljöredovisning mellan sig själva och andra företag under dessa tre år. 

Under dessa tre år har allt fler företag blivit duktiga på att ange mer begripliga 

miljöredovisningar. Detta ses genom att många av företagen börjar använda sig av 

diagram och tabeller, samt har information blivit mer tydligare och rikligare. Oftast 

pekar företagen på affärsmöjligheter på grund av ändrad uppfattning hos många kring 

miljöpåverkan och vissa går specifikt in på vilka produkter som anses ha stora 

möjligheter i framtiden. Sedan skriver företagen om sin miljöpolicy och sina miljömål, 

och vad företaget har presterat under det redovisade året.  

Den sista delen av miljöredovisning brukar innehålla information om standarder som 

företaget bundit sig till och kommunicering med olika grupper angående 

miljöredovisning. Sedan presenters företags prestanda i tabeller och diagram.  

Här redovisar företagen detaljerat för sin miljöpåverkan, genom att presentera diagram 

över CO2-utsläpp, energianvändning och avfallshantering. Utvecklingen har varit att fler 

miljöredovisar och därmed får med organiserat informationsflöde. Företagen använder 

sig av standarden ISO 14001 för att framställa sådan information, som även har vissa 

krav på presentationen av denna information. 

De företag som väljer att redovisa sin miljöredovisning som en del av 

hållbarhetsredovisningen är en nivå bättre när det gäller begriplighet. Här framställs 

miljöredovisning i ett eget avsnitt och på ett mycket bra strukturerat sätt. Dessutom är 

förekomsten av antal förklarande modeller och diagram mycket mer än den vanliga 

miljöredovisningen. Atlas Copco har i sin miljöredovisning för år 2009 ett diagram över  
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ISO 14001 certifiering, energiförbrukning, förpackningsmaterial, vattenförbrukning, 

koldioxidutsläpp från fordon, är koldioxidutsläpp från energi och avfall. Inom detta 

ramverk ska index framställas i slutet av GRI rapporten och dessa kan vara svårt att tyda 

från intressenternas sida.  

4.1.6 Rättvisande bild 

Definitionen på vad en komplett miljöredovisning med utgångspunkt i egenskapen 

rättvisande bild skiljer sig då företagens miljöredovisningar skiljer sig både mellan dem 

studerade åren och jämfört med andra företag. Dock får de flesta företagen ett 

medelbetyg, vilket betyder att miljöredovisningar är delvis rättvisande, och det beror i 

huvudsak att bara en minoritet låter sina redovisningar granskas av revisorer. Under 

2006 var det enbart 13 företag som inte uppfyllde alla kraven som anses vara 

rättvisande, därefter halverades denna siffra år 2013. 

 

Bedömningen av förekomsten av rättvisande bild av information i miljöredovisningen 

är att den har ökat under åren 2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se 

tabell 6). Dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven av rättvisande bild av information. 

 1 står för delvis angiven av rättvisande bild av information. 

 3 står för tydlig och angiven av rättvisande bild av information. 

 

 År 2006  År 2009  År 2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Rättvisande bild 13 25 14  10 30 12  7 25 20 

 

Tabell 6:Betygsskalan visar hur många företag som anger en rättvisande bild av information i sin 

miljöredovisning mellan sig själva och andra företag under dessa tre år 

Företaget Elektas 2006 årsredovisning innehåller bara en liten del om miljöredovisning, 

där det beskrivs hur liten miljöpåverkan, företagen har haft. Under år 2009 deklarerar 

företaget för sina CO2 utsläpp enligt ISO 14001 certifieringen.  

År 2013 kan däremot anses vara mer komplett då man deklarerar energibesparing vid 

producering, uppsatta mål för att sänka CO2 utsläpp och ett system för kontroll av 

leverantörer. Ett annat exempel som visar på utveckling under tiden är företaget Hakån 

Invest. Företaget var relativt liten i början av den studerade perioden och därmed var 

2006 miljöredovisning i väldigt liten omfattning. Mellan åren 2005 och 2009 har 

företaget blivit delägare i fem stora företag. Årsredovisningen för år 2009 antar 

hållbarhetspolicy och policy för investeringar, enligt FN´s Global Compact principer. 

År 2013 köper investment bolaget andelar och blir majoritets delägare i ICA. Det här 

året redovisar Hakån Invest miljöstöd till ICA handlare, kvantifierade utsläpp, 

energieffektiva transporter, obligatorisk webb utbildning för tjänstemän och 

lagerarbetare i miljöfrågor, samt deltagande i Earth Hour.  
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För att rapporteringen kring miljön ska vara neutral väljer många företag att den ska 

bedömas av externa och interna kontroller. Dock görs den här kontrollen av väldigt få 

företag och är översiktlig.  

En annan aspekt är att företagen berättar ärligt om negativt miljöpåverkan och skriver 

inte enbart om det positiva för att stärka neutraliteten. Företaget Autoliv skriver i sin 

årsredovisning 2013 att: 

På grund växande produktion i Kina, ökades CO2 utsläppen, detta år.  

Källa: (Autoliv årsredovisning, 2013) 

Några företag har under den studerade tiden introducerat Dialog med intressentgrupper, 

där det blir en diskussion kring företagens mål och prestanda. De olika 

intressegrupperna får på så sätt insyn i miljöarbetet och bidrar till neutraliteten. Astra 

Zeneca skriver i årsredovisningen för år 2009 att: 

Dialog förs med miljöforskare och deras synpunkter lyfts som värdefulla och öppenhet 

med att delge och diskutera vår kunskap och våra produkter.  

Källa: (Astra Zeneca årsredovisning, 2009) 

ASSA beskriver i sin årsredovisning för samma år att de har en policy om öppenhet som 

innebär att de lyssnar på sina intressenter och tar an deras synpunkter. 

Den sista aspekten i rättvisande bild är att miljöredovisningen ska vara fri från 

väsentliga fel. Företagen har successivt implementerat system som ISO 14001 och GRI 

som bidrar till miljörapporteringen ska vara fri från väsentliga fel.  

Företagen som tillämpar ISO 14001 blir granskade av ett ackrediterat certifieringsorgan, 

d.v.s. företagen ska skicka in sina beräknade och uppställda uppgifter för avstämning. 

Ungefär samma förfarande kan göras med GRI, där företagen kan skicka in sina 

rapporter för granskning. Informationen granskas, då enligt kriterierna för den nivå som 

företaget säger sig använda och GRI skickar då tillbaka en sammanställning om vad 

man har funnit. Företaget får då en stämpel som visar att dess redovisning har granskats. 

Dock ligger det största ansvaret hos företagsledningen att se till att den angivna 

informationen överensstämmer med verkligheten.  

Alfa Laval skriver i 2006 årsredovisning att: 

Styrelsen och verkställande direktören bekräftar att, så vitt vi vet, denna årsredovisning 

ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat och att den 

utgivna informationen överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av 

vikt utelämnats. 

Källa: (Alfa Laval årsredovisning, 2006) 
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4.2 Miljöredovisning i monetära termer 

Undersökningen av årsredovisningar och miljöredovisningar av svenska börsnoterade 

företag på Stockholmsbörsens Large Cap visar att ett fåtal av dessa företag 

miljöredovisar i monetära termer. Många av dessa företag redovisar och beskriver sin 

miljöpåverkan i årsredovisningar eller i separata miljöredovisningar men inte under de 

specifika miljöbegreppen som monetära termer omfattas av. Detta med anledning av att 

många företag upplever svårighet kring att kunna urskilja bland annat miljökostnad från 

övriga kostnader.  

Boliden och ABB är två av de företag som beskriver att det är väldigt svårt att kunna 

identifiera och skilja miljökostnader från andra kostnader. Däremot de kostnader som 

företaget separatredovisar avser kostnader för underhåll av miljöledningssystem, 

förebyggande miljöåtgärder samt utveckling av miljö varudeklarationer plus 

livscykelanalyser. 

Diagrammet här nedan visar en ökning i företagens användning monetära termer och 

kvantifierade mätetal, dock beror denna ökning till största del på användningen av 

kvantifierade mätetal. 44 % av företagen hade kvantifierade mätetal år 2006, medan 

denna siffra var 77 % år 2013. De begrepp som används som monetära termer har 

däremot använts i någorlunda liten skala som nästan är försumbart jämfört med 

kvantifierade mätetal. 

 

Diagram 2: Miljöredovisning i monetära termer 

Ja: Företagen som har använt sig monetära termer och kvantifierade mätetal i deras miljöredovisning 
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4.2.1 Miljökostnader 

Undersökning visar att förekomsten av miljökostnader är väldigt olika bland dem 

undersökte företagen. De företag som haft någon form av miljöinvestering borde ha 

miljökostnader också i form av avskrivningar på dem, men det framgår inte tydligt i 

deras årsredovisningar eller miljöredovisningar. De flesta av företagen påvisar att de har 

besparingar och kostnadsminskningar angående miljöpåverkan men de anges inte i 

monetära termer det vill säga att de inte har lyckas kvantifierar de i termer av pengar 

utan de förekommer i löpande text. Denna undersökning påvisar att en minoritet av de 

undersökta företagen har haft och redovisat någon form av miljökostnader i sina 

årsredovisningar eller miljöredovisningar. 

Bedömningen av förekomsten av miljökostnader som tas upp i miljöredovisningen har 

ökat marginellunder åren 2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se 

tabell7). Dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven av miljökostnader i monetära termer. 

 1 står för delvis angiven av miljökostnader i monetära termer 

 3 står för tydlig och angiven av miljökostnader i monetära termer 

  

År 2006  2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Miljökostnader 47 2 3  44 5 3  45 4 3 

 

Tabell 7: Betygsskalan visar hur många företag som anger om sina miljökostnader i monetära termer.   

Redovisning av miljökostnader i monetära termer har inte ökat i något omfattande skala 

under åren2006-2013, vilket leder till att majoritet av de undersökta företagen har fått 

betyget 0 som kan utläsas av ovanstående tabell. Av alla undersökta företagen är endast 

tre företag (AstraZeneca, Holmen och Ratos) som under 2006 har fått betyget 3, då de 

har lyckats kvantifiera sina miljökostnader i monetära termer.  

Av de företag som har haft och redovisat miljökostnader under en särskild post för 

miljökostnader är bland annat AstraZeneca och Holmen. Dessa företag har lyckats att 

kvantifiera sina miljökostnader i monetära termer samt att de ger en beskrivning av 

dessa kostnader/avsättningar i sina årsredovisningar under en not.  

AstraZeneca beskriver i sin årsredovisning att koncernens kostnader för miljöskydd, där 

både kapital och resultatposter ingår är hänförliga till kostnader som är nödvändiga för 

att tillämpa interna system och program samt uppfylla gällande normer samt de legala 

krav och de myndighetskrav som gäller processer och produkter. 

Kostnaderna är en integrerad del av de normala löpande utgifterna för att kunna 

genomföra koncernens forskning, tillverkning och affärsverksamhet och är inte 

särredovisade från de totala produktions- och utvecklingskostnaderna. Vad gäller lagar, 

regelverk och andra krav, finns det inga kända förändringar som skulle kunna förändra 

kostnadsnivåerna väsentligt för 2011, 2012 eller 2013. Utöver utgifter för nuvarande 
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och förutsedda framtida krav för miljöskydd har koncernen kostnader för undersökning 

och sanering av förorenad mark och grundvatten. AstraZeneca har avsatt medel för de 

uppskattade kostnaderna för framtida miljöundersökningar, åtgärds-, drifts- och 

underhållsverksamhet utöver de normala löpande utgifterna för att upprätthålla 

koncernens FoU och produktionskapacitet samt produktutbud.  

Där en aktuell skyldighet föreligger, är det troligt att sådana kostnader kan uppstå och 

att det kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Sammantaget uppgick avsättningar för 

sådana uppskattade framtida kostnader för 2006 till 107 MUSD och 2009 till 101 

MUSD och 2013 till 87 MUSD varav huvuddelen avsåg USA, menar AstraZeneca 

(Årsredovisning 2013, s 176). Kvantifiering av dessa framtida kostnader/avsättningar 

visar en tydligt positiv utveckling av att företaget minskar sina kostnader angående 

miljöpåverkan från år till år.  

Det andra företaget som har lyckats kvantifiera sina miljökostnader i monetära termer är 

företaget Holmen. Företagets miljökostnader omfattar en rad olika kostnader såsom 

miljöskatter och avgifter, interna och externa miljökostnader och skogsbrukets 

miljökostnader, dock redovisning av dessa poster saknas för året 2006 men för övriga år 

finns det noterad i deras årsredovisningar. Företag redovisar alla dessa kostnader i 

MSEK samt en not som en förklaring till vad kostnaderna omfattas av. Exempelvis 

uppgick miljökostnader för 2009 till 197 MSEK och 2013 till 178 MSEK företaget 

beskriver att här inkluderas kostnader för miljöpersonal, drift av reningsutrustning, 

avfallshantering, ledningssystem, miljöutbildning, tillståndsansökningar, miljökonsulter 

samt kostnader för utredningar och åtgärder vid avslutade verksamheter.  

Miljöskatter och avgifter förår 2009 uppgick till 35 MSEK och år 2013 motsvarade 

kostnad var 14 MSEK, företaget noterar att i angivet belopp ingår kostnader för 

avfallshantering, energiskatt som finns i Sverige på användningen av fossila bränslen, 

kväveoxidavgift och tillsynsavgifter. Skogsbrukets miljökostnader för år 2009 uppgick 

till 60 MSEK medan samma kostnad under 2013 var 84 MSEK. Skogsbrukets 

miljökostnader beräknas som värdet på det virke som av miljöskäl inte avverkas. 

Miljöåtgärderna i Holmens skogsbruk innebär att tio procent av den produktiva 

skogsmarksarealen undantas brukande och att således cirka tio procent av den möjliga 

volymen inte tas ut. Det årliga bortfallet av intäkter värderas till 84MSEK, skriver 

Holmen (Årsredovisning 2013, s 97).  

Många företag redovisar inte sina miljökostnader i monetära termer i deras 

årsredovisningar eller separata miljöredovisningar men en tydlig medvetenhet angående 

miljöpåverkan märks hos dessa företaget, då majoritet av dem beskriver sin 

verksamhets miljöpåverkan samt vilka åtgärder de vidtar. Exempelvis kvantifierar de 

flesta av företagen sitt koldioxidutsläpp i ton per år i förhållande till sin kostnad sålda 

varor, de kvantifierar sin energiförbrukning i kWh per producerat enhet, samt 

kvantifierar avfalls mängd i ton per år och med mera. 

Majoriteten av de undersökta företagen anger att deras produkter och tjänster till stor del 

är certifierat av ISO 14001 som är en internationellt accepterad standard som utgör 
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grunden för fastställande av miljöledning. Många av dessa företag tillämpar GRI:s  

riktlinjer när de upprättar sin miljöredovisning och utgår från deras kriterier angående 

miljöaspekter.     

4.2.2 Miljöinvesteringar 

Begreppet miljöinvestering används inte frekvent av de företag som har undersökts. Det 

finns enstaka företag som beskriver och specificerar sina miljöinvesteringar och anger 

något investeringsbelopp i sina årsredovisningar eller miljöredovisningar. Majoriteten 

av dem undersökta företagen anger inte uttryckligen någon specifik definition av vad 

som kan räknas som miljöinvestering, men oftast går det att utläsa vad företagen menar 

med miljöinvestering utifrån investeringens beskrivning. 

Bedömningen av förekomsten av miljöinvesteringar som tas upp i miljöredovisningen 

har ökat marginell under åren 2006 till 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se 

tabell 8). Dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven av miljöinvesteringar i monetära termer. 

 1 står för delvis angiven av miljömiljöinvesteringar i monetära termer 

 3 står för tydlig och angiven av miljömiljöinvesteringar i monetära termer 

 

År  2006   2009   2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Miljöinvesteringar 46 2 4  44 3 5  45 3 4 

 

Tabell 8: Betygsskalan visar hur många företag som anger av miljöinvesteringar i monetära termer 

Undersökning visar att redovisning av miljöinvesteringar i monetära termer inte ökat i 

någon större omfattning under år 2006 - 2013. Endast fyra företag har fått betyget 3, då 

de har lyckats kvantifiera sina miljöinvesteringar i monetära termer. Resterande företag 

har fått betyget 0 och 1, då dem bara antingen haft miljöinvesteringar men inte angett 

något belopp eller har de inte överhuvudtaget haft något miljöinvesteringar i sina 

miljöredovisningar. 

Många av företagen beskriver sina miljöinvesteringar i löpande text och nämner de 

specifika projekt eller investerings objekten som företaget investerat i men på grund av 

att miljöinvesteringar är svårt att särskilja från vanliga investeringar så har många 

företag slutat att redovisa miljöandelen av de totala investeringarna. AstraZeneca anger 

exempelvis i sin årsredovisning från år 2009 att företaget fortsätter med sitt miljöarbete 

och deras primära ansvar är att minska deras koldioxidutsläpp, bland annat genom att 

förbättra deras energieffektivitet och välja alternativ till fossila bränslen. Företaget 

beskriver även att deras största miljöpåverkan utgörs av utsläpp av energianvändningen 

vid anläggningar och transporter. Därför har företag valt att miljöinvestera i avancerade 

förarutbildningar för att båda förbättra körsäkerheten och minska bränsleförbrukningen. 

Företaget anger att de försöker arbeta för ytterligare förbättringar gällande 

implementering av vissa principer för grön teknik vid utformningen av processer samt 
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undersöka möjligheten till ytterligare investeringar för kolfattigare och förnyelsebara 

energialternativ vid våra anläggningar, beskriver AstraZeneca (årsredovisning 2009, s 

76).  

Holmen är ett av de företag som redovisar sina miljöinvesteringar i monetära termer. 

Företaget beskriver att deras miljöinvesteringar utgörs av direkta och integrerade 

miljöinvesteringar. Den förstnämnda investeringen omfattar kostnader som utsläpps 

behandlande investeringar, exempelvis olika typer av reningsutrustning medan den 

sistnämnda innebär kostnader för utsläppsförebyggande investeringar, exempelvis äldre 

process- utrustning som byts ut mot ny med något bättre miljöprestanda. Företaget 

särredovisar även dessa uppdelade miljöredovisningar på direkta och integrerade i sin 

miljöredovisning. De direkta miljöinvesteringarna förår 2006 uppgick till 16 MSEK 

medan motsvarade investering för år 2009 uppgick till 130 MSEK samt att de 

integrerade miljöinvesteringarna för år 2006 landade på 39 MSEK och samma 

investering för år2009 var 40 MSEK samtliga belopp är hämtat från respektive års 

miljöredovisningar. Det finns även några andra företag som redovisar sina 

miljöinvesteringar i monetära termer såsom Ratos, SSAB, SAAB och Husqvarna. Dessa 

företag anger däremot bara ett belopp utan vidare förklaring angående omfattning av 

sina investeringar. 

4.2.3 Miljöskulder 

Undersökningen visar att förekomsten av begreppet miljöskulder i företagens 

årsredovisningar och separata miljöredovisningar är väldigt sällsynt och ingen av 

företagen lyckats ange något belopp gällande miljöskulder. Endast två företag av de 

total 53stycken som var börsnoterade under år2006 anger att de har haft miljöskulder. 

Bedömningen av förekomsten av miljöskulder som tas upp i miljöredovisningen har inte 

ökat under år 2006 och 2013, som anges i betygsskalan 0, 1 och 3, (se tabell 9). Dessa 

siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven av miljöskulder i monetära termer. 

 1 står för delvis angiven av miljömiljöskulder i monetära termer 

 3 står för tydlig och angiven av miljömiljöskulder i monetära termer 

 

År  2006   2009  2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Miljöskulder 50 1 1  48 2 2  49 2 2 

 

Tabell 9: Betygsskalan visar hur många företag som ange miljöskulder i monetära termer 

Redovisning av miljöskulder i monetära termer är väldigt sällsynt hos de undersökta 

företagen med anledning av detta har majoritet av företagen fått betyget 0, dock finns 

det bara två företag som anger att de har fått miljöskulder. 
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AstraZeneca anger att de har haft miljöskulder i form av markföroreningar vid några 

tidigare ägda anläggningar till följd av tidigare verksamhet i USA och andra länder. Ett 

annat företag som nämner att de har haft miljöskulder är Husqvarna. Företaget anger att 

i samband med övergripande miljörisker inom verksamheter som omfattas av bland 

annat förändrade kund- eller lagkrav på produkterna och hantering av utsläpp och avfall 

samt möjliga miljöskulder vid förvärv av mark eller produktionsanläggningar.   

4.3 Redovisningsenhet 

Företagen på Large Cap under den studerade perioden anger inte alltid vilka delar som 

redovisningen avser till skillnad från den ekonomiska informationen. När det gäller den 

ekonomiska informationen brukar en koncernredovisning upprättas för alla företag i och 

med lag tvånget. Det förekommer dock viss information om företagens avgränsning av 

redovisningsenheter vid rapportering av miljöinformation. En sak som man talar om är 

vilka enheter miljöredovisningen gäller bland annat om det gäller hela koncernen eller 

enskilda enheter. 

Avgränsning i rummet sker således genom att företagen talar om vilka företag ingår i 

den rapporterande koncernen. Det som har blivit vanligast är att företagen redovisar för 

alla dotterbolag den äger. Delvis brukar denna information framgå av företagens 

redovisningsprinciper för koncernen och konsolidering. Alfa Laval skriver i sin 

årsredovisning för år2006 att: 

Från perioden efter 24 augusti år2000 omfattar koncernbokslutet moderbolaget Alfa 

Laval AB (publ) och de bolag som under perioden har ägts till mer än 50 procent. 

Källa: (Alfa Laval årsredovisning, 2006) 

Mer specifikt går vissa företag in och berättar om vilka företag som just miljörapporten 

avser. Atlas Copco skriver i sin årsredovisning för 2009, vilket saknades år2006, att 

rapporten omfattar gruppens alla verksamheter det vill säga att Atlas Copcos alla 

dotterbolag, dock inte företag som avyttrats under året. Samma företag berättar år 2013 

att företaget att datainsamlingen är integrerat och att redovisningen gäller för hela 

koncernen men att redovisningen av miljödata sker per produktenhet och 

distributionsenheter i samma rapport att:  

Då varje affärsområde tillverkar flera olika slags produkter och lösningar är det svårt 

att redovisa en konsoliderad miljöeffekt.  

Källa: (Altas Copco årsredovisning, 2009) 

Ett annat företag SCA tar upp frågan om redovisningsprinciper i sin 

hållbarhetsredovisning och skriver att:  

Enheter som rapporterar till SCAs interna redovisningssystem rörande miljö- och 

sociala data ska ha tillhört SCA minst ett helt kalenderår och ägas till minst 50 procent.  

Källa: (SCA årsredovisning, 2009) 



49 

 

I den allmänna delen av miljöredovisningen beskriver företagen om sina verksamheter 

både lokalt och på internationell nivå. Företagen tar upp t.ex. miljöpåverkan som 

orsakas av alla verksamheter, övergripande miljömål och policys, riktlinjer och åtgärder 

som gäller för hela koncernen. Alfa Laval skriveri årsredovisningen för 2013 att: 

Vid årets slut kom över 86 (92) procent av det totala leveransvärdet från anläggningar 

certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Anledningen till att andelen 

minskat jämfört med 2011, är att det tillkommit enheter via förvärv. 

Källa: (Alfa Laval årsredovisning, 2013) 

Andra poster som aktivt konsolideras är kvantifierade miljöuppgifter som CO2 utsläpp, 

vatten-/energiförbrukning och avfall. De olika enheterna ansvarar för att sammanställa 

sina uppgifter och skicka det vidare till koncernen för att sedan summeras ihop och 

rapporteras i årsredovisningen. Diagrammet nedan visar att företagen som studerats blir 

bättre på att redovisningens avgränsningsenhet. År 2006 var det enbart 46 % som angav 

vilka delar av företaget redovisningen avsåg, medan under år 2013 hade denna siffra 

ökat till 79 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: Redovisnings avgränsning i tid och rum 
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4.4 Tillämpning av GRI 

Majoritet av de undersökta företagen tillämpar GRI:s riktlinjer och rekommendationer 

när de upprättar sina miljöredovisningar vid slutet av den undersökta perioden. 

Resultaten från de undersökta företagen kan styrkas med nedanstående diagram, då den 

visar en positiv utveckling gällande tillämpning av GRI. Studien visar att år 2006 att det 

var bara 17 % som tillämpade GRI i sin redovisning av miljöinformation. År 2009 

motsvarande siffra 40 % och slutligen år 2013 var det 67 % av alla företagen som 

redovisade enligt GRI:s riktlinjer.  

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Tillämpning av ISO 14001 

Användningen av ISO 14001 har inte heller varit omfattande i början av den studerade 

perioden på ett liknande sätt som GRI. Dock har användning av GRI utvecklats 

snabbare vid jämförelse år 2009. År 2006 totalt var det 62 % som hade implementerat 

ISO 14001 mot 38 % som inte hade något ledningssystem alls. År 2009 hade 73 % 

implementerat standarden, medan år 2013 visade en ökning med procentenheter.  

Diagram 4: Tillämplig av GRI 
 

Diagram 5: Tillämpning av ISO 14001 
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4.6 Legitimitet och institutionell teori 

Företagen som har studerats utger miljöredovisning på basis av frivillighet, då det 

saknas lagtvång. Företagens som har studerats berättar om hur trycket från 

intressenterna kräver förändringar i företagens miljöredovisning. Detta benämns som 

intressent dialog av företagen för att ta reda på vilken information intressenterna vill se i 

miljöredovisning. Ett exempel på sådan kommunikation finns hos Volvo och det 

framgår av årsredovisningens miljöredovisning för 2006 att: 

 

”Volvokoncernen eftersträvar en rak kommunikation med omvärlden och har ett aktivt 

informationsutbyte med intressenter på många olika nivåer och i många olika 

sammanhang. Företrädare för koncernen deltar i olika seminarier, nätverk och 

konferenser i syfte att främja dialogen med samhället i övrigt” 

 

Här kan det nämnas att Volvo ligger i framkanten bland de bästa företag med deras 

miljöredovisning. Företaget är ett av företagen som länge haft en bra och prisbelönat 

utveckling kring miljöredovisning. Med detta vill det sägas att långt ifrån alla företag 

som bedriver dialog med intressenterna. Ett annat tydligt exempel visar hur trycket från 

intressenterna speglar sig i miljöredovisningen är SKF:s årsredovisning: 

 

”Dialoger med olika intressenter genom bland annat diskussioner, besök, enkäter och e-

post/webbkommunikation utgör viktig information för SKF i arbetet att ständigt 

förbättra hållbarhetsresultaten och kommunikationen därom” 

 

SKF bekräftar att företaget lägger stor vikt på vad intressenterna tycker om deras arbete 

och använder sedan detta för att utveckla sitt arbete med resultat och redovisning. 

 

Krav på miljöredovisning skiljer sig mellan olika länder och företagen måste anpassa 

sig därefter. Det är myndigheterna i de olika länderna som ser till att svenska företag är 

verksamma i dessa länder, samt att de följer ländernas lagstiftning. Sandvik är verksam i 

ett antal olika länder skriver följande i årsredovisningen för 2013: 

 

”Sandvik respekterar och följer miljölagstiftningar i alla de länder där verksamheten 

bedrivs” 

 

”Sandvik har cirka 150 anläggningar runt om i världen som har olika typer av miljö 

tillstånd där så krävs beroende på lagstiftningen. Sandvik är helt beroende av att 

tillstånd finns på dessa anläggningar” 
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En annan konsekvens till att dessa verksamma företagen är att de måste ta hänsyn till 

sociala och kulturella aspekter i länderna. Detta uppnås i huvudsak genom att tillämpa 

system, där kontroller av leverantörer är mycket förekommande. Vid dessa kontroller 

upptäcks oegentligheter kring arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och lönevillkor. Kring 

detta skriver exempelvis ASSA i sin årsredovisning för 2013: 

 

”ASSA ABLOY är en förvärvsintensiv koncern och det är viktigt att följa upp hur nya 

enheter agerar i relation till ASSA ABLOYs uppförandekod och principer. I detta syfte 

genomförs, sedan flera år, sociala revisioner av tredje part i enlighet med 

internationellt vedertagna metoder. Revisionerna rör områden såsom 

arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, arbetsplatskultur och 

personalutveckling. Där det är motiverat leder revisionerna till åtgärder för 

förbättringar. Under året genomfördes revisioner vid en produktionsanläggning i 

Tjeckien och en i Colombia” 
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5. Analys och diskussion 

 

Detta kapitel analyserar och diskuterar det empiriska resultatet i förhållande till den 

teoretiska referensramen. 

 

5.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

5.1.1 Relevans 

Att miljöredovisa är frivilligt och detta gör att företagen gör medvetna val kring vad 

som ska redovisas och det kan även påverka relevansen i den lämnad information och 

förklarar den stora skillnaden mellan de redovisande företagen. Cowan & Gadenne 

(2005) hänvisar till en annan forskare och skriver att slutsatsen av forskningsresultat 

leder oss att tro att tillförlitligheten i frivillig miljöredovisning kan ifrågasättas. Detta 

går även under strategin som företagen använder för att undvika att lämna känslig 

information och försköning av verkligheten och på det sättet visa sig legitima, där dem 

har sin verksamhet. Detta kan vara en förklaring till det medelbetyg som företagen får 

kring relevant information. 

 

Den informationen som lämnas av företagen ska kunna ge sina läsare det prediktiva 

förmåga att utläsa företagets framtid, menar Van Beest et. al. (2009). Intressenterna ska 

kunna urskilja företagen som följer det sociala kontraktet från dem som inte gör det. 

Detta har enligt denna studie utvecklats genom att företagen ger ut mer och detaljerad 

information, även den typ av information som är relevant för rapport läsarna. Det finns 

dock några företag som utger för lite information och har inte alls utvecklat sin 

miljöredovisning. Detta beror på bl. a två saker företagets storlek och vilken bransch 

den verkar i. Ett exempel där företagen inte utvecklar någon miljöredovisning är 

investment bolag som har ägarandelar i olika företag. Några av dessa företag återger den 

information som framgår av intressebolagens miljöredovisning, och några säger bara att 

de endast har en liten miljöpåverkan.  

De företag som inte har utvecklat någon form av miljöredovisning är Industrivärden, 

Investor, Ratos och Oriflame. Tre av dessa företag har innehavsbolag och återger endast 

innehavsbolagens miljöarbete. Majoriteten av dem undersökta företagen har utvecklat 

en omfattande miljöredovisning som är relevant för intressenterna. Företagen har blivit 

bättre på att informera om sin miljöpåverkan från alla perspektiv, det vill säga från 

råvara till färdig produkt. Dock kan det märkas ibland att företagen använder detta mest 

som en marknadsföringskanal. Detta kan skapa frågor kring relevansen om utlämnad 

information och återuppväcka frågor om förtroendekris mot miljöinformation. 

Företagen har så många andra kanaler att marknadsföra sig på och information som 

framgår av årsredovisning ska vara neutral. 

5.1.2 Jämförbarhet 

Jämförbarhet betyder att intressenterna ska kunna jämföra företagets prestation över tid 

och mot andra företag, skriver GRI(2006). För att detta ska kunna vara möjligt ska 
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företagen ha en miljöredovisning överhuvudtaget för att ta ställning. Studien visar att 

alla företag hade någon form av miljöredovisning år 2013, vilken information som 

framgick varierar dock mellan de olika rapporterande företagen. Några företag har 

sedan en lång tid tillbaka erfarenhet av att upprätta fullständiga, mångsidiga och 

informationsrika hållbarhetsredovisningar. Det är sådana företag som fullständigt tillåter 

jämförbarhet både över tid och mot andra företag.  

 

Hållbarhetsredovisningen måste uppvisa de kvalitativa egenskaperna om öppenhet och 

jämförbarhet i ett relevant hållbarhetssammanhang för att intressenter ska kunna 

bedöma de miljömässiga och sociala konsekvenserna av organisationen, skriver 

Lamberton (2005). 

 

En annan förutsättning för att företagen ska vara jämförbara är att de ska använda 

samma standarder och regler. Avsaknad av ett regelverk för miljöredovisningen gör det 

mycket viktigt att företagen väljer att redovisa enligt befintliga standarder och ramverk. 

Denna studie visar att företagen i huvudsak använder sig av ISO 14001 och GRI. Då det 

saknas lagreglering för miljöredovisning är det framförallt standardsättningen enligt 

ISO 14001 och GRI som bidrar till likartad rapportering och den i sin tur förenklar 

jämförbarhet mellan företagen. Användning av dessa har ökat från år 2006 - 2013, 

dessutom en markant ökning av GRI användning, där hela 50 % fler företag valt att 

använda sig av GRI. Detta ses som ett viktigt steg mot ökning av jämförbarhet mellan 

företagen.  

Den sista förutsättningen som bidrar till jämförbarhet är att kvantifiera och skapa 

nyckeltal för miljöredovisningen. Att få en så konkret bild som möjligt av företagets 

situation och utveckling skulle ha väldigt stor nytta för dess yttre bedömare Bergström 

et. al. (2002). Detta har ISO 14001 till största del varit bidragande, då ledningssystemet 

kräver att företagen skapar vissa mätetal. Företagen anger i procenttal sin miljöpåverkan 

när det gäller utsläpp, vattenförbrukning, spill och energiförbrukning. Företagen jämför 

även sin prestation mot tidigare år och det ger möjlighet till jämförbarhet över tid. De 

mätetal som nämns i tidigare studier som miljöskulder, miljöinvesteringar och 

miljökostnader är däremot sällan förekommande och användes endast av fyra företag. 

5.1.3 Verifierbarhet 

Bestyrkande av miljöredovisningar eller hållbarhetsredovisningar förekommer väldigt 

sällan visar denna studie. Detta har även påpekats i en annan studie gjord av Helin och 

Frostenson (2009), vilka säger att bestyrkande förekommer mest bland företag som 

antagit GRI. Detta kan ses som ett problem för intressenterna som inte kan få 

verifierade uppgifter på samma sätt som man får när de läser den ekonomiska rapporten. 

Bestyrkandet sker genom att tillämpa FARs RevR 6 som har två stycken bestyrkande 

grad, bestyrkande med rimlig säkerhet (kallas för revision) och bestyrkande med 

begränsad säkerhet (översiktlig granskning) (FAR). I samtliga fall, där 

hållbarhetsrapporten har granskats, menar revisorerna att de har haft en översiktlig 

granskning. Detta beror till största del på svårigheterna i en kvantifierings problematik i 
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miljöredovisningen, då icke kvantifierat data kan vara svårt både att kunna verifiera och 

att jämföra. Många företag bedriver även intern kontroll för att öka säkerheten i de 

lämnade uppgifterna. Ett viktigt steg som företagen tagit är att kontrollera redan på 

leverantör nivå och upptäcka oegentligheter när det gäller miljöfrågor på ett tidigt 

stadium. Detta har varit ett stort problem då företagen anklagas för försummelse när 

deras leverantörer brister i miljöarbetet.  

 

Ett annat verktyg som är väldigt förekommande är funktionen Whistle-Blower och 

många företag flaggar stolt för det. Denna funktion kan öka tillförlitligheten och därmed 

verifierbarheten i rapporterna. Detta med tanke på att ledningen som utger rapporter 

kommer att tänka sig för att dölja något, då de vet att någon kommer att berätta för 

allmänheten genom WhistleBlower funktionen. Detta kan ses som ett till verktyg som 

kan användas till oberoende granskning av företagen. 

5.1.4 Aktualitet 

Aktualitet innebär att lämna information medan den har kvar en potential att vara 

användbar (FASB, 2010).  Den aktualitet som miljöredovisning innebär är till stor del 

knutet till kravet att publiceras i och samband med den finansiella rapporten. 

Dynamismen i den informationen som lämnas i miljöredovisningen kan dock inte 

garanteras på grund av dess karaktär. Miljöredovisning består i de flesta fallen av 

händelser som kan förändras snabbt, och företagen kan ibland avsiktligt dölja vissa 

känsliga uppgifter. Dock kan miljöinformation vara sådan information som FASB 

(2010) menar som ständigt aktuell information, den kan nämligen hjälpa intressenter att 

se trender. 

 

Miljöredovisningen lämnas samtidigt och i samma dokument som den finansiella och 

ekonomiska redovisningen. Detta stärker miljöredovisningens aktualitet, då det finns en 

lagstadgad fast tidsplan för utgivande av årsredovisningen. GRI (2006) skriver att det 

kan vara värdefullt för intressenterna att få tillgång hållbarhetsredovisningen och den 

finansiella redovisningen samtidigt. Dock gör vissa företag som har separat redovisning 

en avstamp från detta genom att utge hållbarhetsredovisningen i ett senare skede. 

Företagen hänvisar till att rapporten inte är klar och att den därför kommer att publiceras 

senare. Detta kan signalera prioritering av ekonomisk/finansiell rapportering gentemot 

miljöredovisning/hållbarhetsredovisning. Detta kan också leda till inaktuell information 

i hållbarhetsredovisningen kring miljöinformation.  

Effekterna av miljöproblem är däremot mer bestående och försvinner inte lika snabbt 

som de finansiella och ekonomiska effekter och kan vara en förklaring till varför 

företagen väntar med den typen av information. Förseningen förklaras också av att 

informationen måste skickas till standarsättarna för granskning först innan den kan 

publiceras 
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5.1.5 Begriplighet 

Begriplighet är hög när information är klassificerad och presenteras klart och koncist, 

hävdar Artene et.al. (2011). Detta betyder att enbart återge text i sin miljöredovisning 

kommer inte att skapa begriplighet hos intressenterna, vilket är fallet hos många företag 

i den studerade tidens början. I slutet av den perioden är det bara fem företag som inte 

använder någon form av presentations teknik t.ex. diagram och tabeller för att tala om 

sin miljöredovisning. Enligt Artene et.al. (2011) representerar begriplighet en specifik 

egenskap hos den information som hjälper användarna att förstå informationen i 

samband med beslutsfattandet. Just för detta skäl är det bra att företagen tar efter 

varandra och hjälper intressenterna att fatta sina beslut, vilket är ett grundläggande syfte 

i redovisning.  

 

Att presentera en del av informationen i tabeller och diagram är en strävan efter att 

skapa tydlighet. Dock kan presentationerna i GRI index där miljöredovisning 

förekommer, uppfattas som mer avancerade och svåra för den vanliga läsaren att tyda. I 

GRI (2006) står det att redovisningen ska presenteras på begripligt användbart och 

tillgängligt sätt för intressenterna. Miljöredovisningen är som det oftast påpekats av 

enkel beskaffenhet och det har kritiserats av många forskare. Dock lutar trenden mot 

mer avancerade och informationsrika miljöredovisningar i de fall där den anses vara 

komplett. Begriplighet lyckas skapas genom att vara. Företagen som använder GRI och 

ISO 14001 brukar visa sina resultat i form av tabeller och diagram.  

 

Det finns företag som använder sig av båda verktygen och det kan leda till slutsatsen att 

dem är riktade till olika kunniga läsare. GRI, (2006) skriver i sina riktlinjer att ”En 

intressent ska kunna hitta den önskade informationen utan större ansträngning. 

Informationen ska presenteras på ett sådant sätt att den är begriplig för intressenter 

som har rimlig kunskap om organisationen och dess verksamhet. Grafik och tabeller 

som visar sammanställda data, kan bidra till att informationen i redovisningen blir 

tillgänglig och begriplig”.  

 

Det kan även påstås att företag lämnar den informationen som intressenterna vill ha med 

undantag för några fall där miljöredovisningen är väldigt kortfattad och upprepas över 

tid. Detta gör att intressenterna kan lättare utläsa den information som finns i 

miljöredovisningen. Här kan det nämnas att en viss skillnad märks, då den 

ekonomisk/finansiella presentationen är mycket mer omfattande och presenteras på ett 

helt annat sätt. Det kan upplevas att det ställs olika krav på läsaren av dessa typer av 

information och att företagen inte ställer lika höga krav på sig själv kring strävan att 

förenkla för läsaren att förstå. 
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5.1.6 Rättvisande bild 

Den kvalitativa egenskapen rättvisande bild handlar i huvudsak om trovärdighet. Denna 

egenskap dyker i Clarkson et al. (2007) undersökningsmodell och ska beskriva 

pålitligheten i företagets miljöredovisning. För att denna egenskap ska uppfyllas menar 

Van Beest et al. (2009) att en rapport ska vara komplett, neutral och fri från väsentliga 

fel. Miljöredovisningar som företagen redovisade var inte alls kompletta under år 2006, 

då de flesta företagen valde att endast i liten omfattning ta upp sin miljöpåverkan. En 

ändring av detta skedde successivt fram till året 2013, då nästan alla företag hade mer 

kompletta rapporter. Företagen väljer att certifiera sig enligt nuvarande standarder och 

ramverk och detta i sig skapar möjligheter att framställa kompletta miljöredovisningar. 

 

Redovisningen som anses vara kompletta redogör för företagens miljöpåverkan i alla 

led, dvs. från produktion till återvinning. Vad det gäller neutralitet så kvarstår mycket 

för företagen att bevisa. Detta beror delvis på svårigheten att bedöma innehållet i 

miljörapporterna från revisorers sida. Det är endast några företag som låter sina 

redovisningar granskas av opartiska revisorer. Det framgår av Ljungdahls (1999) 

forskning att revision är en av kategorierna som förväntas att förekomma i 

miljöredovisning för att öka pålitligheten i innehållet. Att låta rapporterna granskas av 

opartiska revisorer leder till att innehållet i rapporten blir fritt från väsentliga fel, då 

deras uppgift ligger i att upptäcka felaktigheter. Dock har revisorerna mindre ansvar när 

det gäller miljöredovisningen, och i de flesta fallen förklarar revisorerna att de kan 

uttala sig med absolut säkerhet. Detta visar på svårigheten att verifiera innehållet i 

miljöredovisningen. 

5.2 Redovisning i monetära termer 

Miljöredovisning av miljöaspekter i monetära termer visar sig inte har utvecklats så 

mycket som det förväntades, trots det teoretiska belägget som förklarar och definierar 

redovisningen av dessa aspekter i monetära termer. Studien visar att det är en minoritet 

av de undersökta företagen miljöredovisar i monetära termer. Resultatet från vår empiri 

visar att många företag upplever svårigheter med att identifiera kvantifiera sina 

miljödata i monetära termer. De har därför inte lyckats kvantifiera dessa poster i 

monetära termer för att sedan kunna upprätta och ange specifika belopp gällande 

miljökostnader, miljöskulder eller miljöinvesteringar.  

Även Ljungdahls (1999) tidigare forskning inom samma område visar att många företag 

upplever svårigheter gällande identifiering och redovisning av dessa poster. Detta pga. 

att företagen saknar några etablerade riktlinjer för dessa poster. De företag som 

redovisar sina miljökostnader i monetära termer är bland annat AstraZeneca och 

Holmen. Båda dessa företag definiera och särredovisar sina miljökostnader i sin 

årsredovisning och miljöredovisning. Både företagen redogör vad kostnader utgörs av, 

exempelvis nämner de att miljökostnader inkluderar kostnader för miljöskydd, 

undersökning och sanering av förorenad mark och grundvatten, miljöskatter och 

avgifter, kostnader för drift av reningsutrustning, avfallshantering, ledningssystem, 
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miljöutbildning och tillståndsansökningar med mera. Båda företagen miljökostnader 

överensstämmer och omfattar de kostnader som är tydligt definierat även i teorin. 

Ljungdahl (1999) beskriver och definierar miljökostnader som sådana kostnader som 

har uppstått i samband med miljöarbete. Här inkluderas kostnader såsom miljöavgifter, 

miljöskatter och premier för miljonförsäkringar samt årets kostnader gällande drift av 

kapital avseende tidigare års miljöinvesteringar. Att företag redovisar sina 

miljökostnader i monetära termer samt definierar de, anses det vara något positiv för 

båda företagets interna och externa intressenter. Då respektive intressents grupper har 

olika motiv till användning av dessa uppgifter. 

Interna intressenter är intresserade att ta del av de miljömässiga kostnaderna för att vidta 

åtgärder och förbättra produktionsprocesser, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan 

och minskade miljökostnader medan externa intressenter är mer intresserad av att ta del 

av företagens ansvar. Det empiriska resultatet visar att redovisning av 

miljöinvesteringar i dem undersökte företagen utgörs av en liten minoritet. Anledning 

till varför det är ett få tal företag som redovisar sina miljöinvesteringar i monetära 

termer är återigen svårigheten att urskilja miljöinvesteringar från totala investeringar. 

Enligt Schaltegger et al (2002) brukar miljöinvestering definieras som en 

kapitalsatsning på ett miljöprojekt som är av långsiktig karaktär till exempel investering 

på miljövänlig teknik. Holmen är ett av de företag som har lyckts kvantifiera och 

definiera sina miljöinvesteringar. Företaget särredovisar sina miljöinvesteringar samt 

anger att investeringar utgörs av båda direkta och integrerade miljöinvesteringar. 

Företaget nämner att de direkta kostnader utgörs av utsläppsbehandlande investeringar, 

exempelvis olika typer av reningsutrustning medan den integrerade innebär kostnader 

för utsläppsförebyggande investeringar, exempelvis kan det var äldre process utrustning 

som byts mot ny med bättre miljöprestanda. Holmens definition stämmer överens med 

den teoretiska definitionen av dessa två investeringskategorier.  

Enligt Jakobsson et al (1998)kan investeringarna delas in i två olika former direkta och 

integrerade miljöinvesteringar. De direkta miljöinvesteringarna är de som avser att 

förhindra, reducera eller reparera skador på miljön och som avsedda så i sin helhet med 

syfte att enbart minska företagets miljöpåverkan. Den integrerade miljöinvesteringen 

har ofta som syfte att åtgärda vid källan istället för att verka senare i orsakskedjan. 

Dessa investeringar har oftast inte miljöpåverkan som huvudargument utan det kommer 

i samband med exempelvis uppdateringar av ny teknik som används i 

tillverkningsprocesser, menar Jakobsson et al. (1998). Det är viktigt att notera att 

Holmen är det enda företaget som redovisar sina miljöinvesteringar på ett specifikt sätt. 

Resterande företag beskriver oftast sina miljöinvesteringar på ett kvalitativt sätt och hos 

ett stort antal företag saknas redovisningen helt och hållet.   

Att företagen redovisar sina miljöinvesteringar i monetära termer och speciellt när de 

väljer att särredovisa beloppen i dem olika kategorier exempelvis direkta och 

integrerade miljöinvesteringar så tyder det på att företaget verkligen har ansträngt sig. 

Företagen lägger tid på att identifiera dessa kostnader och investeringar gällande 

företagets miljöpåverkan, vilket anses som något positiv båda för företaget och deras 
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intressenter. Att ha miljöinvesteringar identifierat i monetära termer underlättar för 

företagen att rapportera till sina intressenter angående företagets miljöpåverkan och 

miljöåtgärder, vilket i sin tur ökar intressenternas tillit till företaget. Idag är de flesta av 

företagen verksamma på en global marknad med stort utbud och efterfråga på deras 

produkter och tjänster. Här är det viktigt att företagen anpassar sig efter de normer och 

regler som finns gällande miljöaspekter i de samhällen som de är verkar i, för att på så 

sätt kunna företaget skapa sig legitimitet, vilket anses vara viktigt för företagens 

överlevnad. Tilling (2004) beskriver att förekomsten av ett glapp mellan företagets 

aktiviteter och samhällets regler och normer anses som ett legitimitetshot samt att 

legitimitet definieras även som den positiva bild som samhället och intressenter har på 

företaget. 

Redovisning av miljöskulder visade sig vara väldigt sällsynt bland de undersökta 

företagen. Endast två av de undersökta företagen redovisade eller snarare beskriver att 

de har någon typ av miljöskulder samt beskriver vad skulderna består av. Resterande 

företag anger inget om de har eller haft miljöskulder och det framgår inte varken i deras 

årsredovisningar eller miljöredovisningar. AstraZeneca och Husqvarna är de företag 

som beskriver att de har haft miljöskulder i form av markföroreningar och vid förvärv 

av mark eller produktionsanläggningar, samt i samband med bedömning av miljörisker 

inom företagsverksamhet som omfattar även dessa skulder ska behandlas. Företagens 

definitioner överensstämmer någorlunda med vad den teoretiska definitionen av 

miljöskulder är.  

Enligt Ljungdahl (1999) innebär miljöskulder alla miljörelaterade utgifter som kan 

komma att drabba företaget till följd av exempelvis inträffade miljöskador där företaget 

har varit inblandat. Det kan handla även om betingande skulder eller 

eventuellförpliktelser t.ex. om myndigheter ställer krav på företaget att miljöanpassa 

verksamheten i något avseende, då föreligger en miljöskuld i framtida miljörelaterade 

utgifter. Sammanfattningsvis kan det koncentreras att miljöredovisning i monetära 

termer inte förekommer så frekvent hos de börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsen 

Largecap, samt att det inte har skett något större utveckling inom 

miljöredovisningspraxis.    

5.3 Avgränsning av redovisningsenhet 

Det står klart efter denna undersökning att redovisningens avgränsningsenhet skiljer sig 

väldigt mycket mellan ekonomisk/finansiell redovisning och miljöredovisning. I den 

traditionella redovisningen är avgränsningsenhet väldigt utvecklad och en viktig del för 

att ge en rättvisande bild till intressenterna. Fagerström el. al. (2007) menar att vilka 

företag som ska ingå i den konsoliderade redovisningen är av vital betydelse för att 

förstå och tolka innehållet i den konsoliderade balans- och resultaträkningen. Däremot 

är det inte så mycket utvecklat konsoliderad redovisning kring miljöredovisning. Det 

sker visserligen en del konsolidering av företagens miljöinformation, men den är till stor 

del enkelt utfört. Detta kan bero på att miljöinformationen inte är kvantifierat i så stor 

omfattning som den finansiella/ekonomiska redovisningen men till den del som är 

kvantifierat brukar företagen redovisa även för deras dotterbolag. Det brukar kallas för 
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avgränsning i rummet och är enligt Fagerström, et. al. (2007) ett mycket viktig postulat 

för koncernredovisningen. Principen för vilka företag koncernredovisning ska omfatta 

är lika i båda redovisningar dvs. traditionell som miljöredovisning, då även denna utgår 

från kontroll och betydande inflytande.  

Den andra typen av avgränsning som också förekommer i den traditionella 

redovisningen är avgränsning i tid. Detta som tidigare framgått i studien betyder att man 

bestämmer företagskombinationens karaktär, det vill säga om den är samgående eller 

förvärv. Det enda som har påträffats i företags redovisning är att dessa deklarerar i 

enstaka fall för förvärvade redovisade företag.  

Företagen som redovisar, enligt ISO 14001 och/eller GRI särskiljer sig i detta 

hänseende också, då det redovisas mycket bättre för de redovisande enheterna. Speciellt 

gällande företag som redovisar enligt GRI som har en tydlig princip att följa. GRI anses 

därför som ett steg mot standardisering och på längre sikt legalisering av 

miljöredovisning, då den försöker att skapa liknande ram som gäller för den 

traditionella redovisningen. Kolk et. al. (2001) menar att miljörapportering i de flesta 

mindre förorenande sektorer är bara i början jämfört de med en betydande direkt 

inverkan, där ökar antalet externt verifierade rapporter. Detta åtföljs av en efterfrågan på 

en harmonisering av kriterier och tillämpningen av principerna för finansiell 

rapportering i miljörapporteringen. ISO 14001 rapporterande företag har däremot inte 

några tydliga riktlinjer om hur företagen bör göra för avgränsning av enheter. Företagen 

verkar i alla fall lägga ihop sina siffror innan dem skickar sina siffror för granskning. 

5.4 GRI 

Miljöredovisningen finns med som en del av GRI rapporter som presenteras av 

företagen. Denna studie visar att företag som redovisar enligt GRI:s riktlinjer i 

allmänhet redovisar mer information än dem som inte följer GRI. En studie gjord av 

Alazzani och Wan-Hussin (2013) visar att GRI:s ramverk ger ett robust och lätt verktyg 

för att rapportera omfattande utveckling som tar hänsyn till all miljöaktivitet.  

Denna studie visar också att företag som tillämpar GRI är bäst när det gäller 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Företagen som redovisar enligt GRI:s riktlinjer 

får mer relevant information, kan lättare jämföras och tillförlitligheten ökar för dessa 

rapporter. Samma påstående bevisades av Alazzani och Wan-Hussin (2013) som säger 

att frivillig implementering av GRI:s riktlinjer ökar öppenheten, jämförbarheten och 

trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsredovisningar kan däremot 

upplevas som svåra att tyda och förstå av intressenterna, detta med tanke på de index 

som presenteras i slutet av rapporten. 

5.5 ISO 14001 

Användningen av ISO 14001 har ökat i Sverige, antalet certifierade verksamheter är 

enligt Sandberg (2003) ca 2800 och är det land som har mest certifierade per capita. 

Denna ökning bekräftas av den här studien också. Detta betyder också i vart fall att stora 

företag i Sverige certifierar sig ofta mot ISO 14001. Sandberg (2003) menar att flera 

företag har insett vikten av att seriöst och systematiskt kommunicera sitt miljöarbete.  
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Ökningen av tillämpning av ISO 14001 gör att miljöredovisningar standardiseras på så 

sätt ökar jämförbarheten.  ISO 14001 bidrar också till att öka den kvantifierade 

information i miljöredovisningen, vilket även bidrar till jämförbarhet och tillförlitlighet, 

en ökning i kvalitén på miljöredovisningen. ISO 14001 bidrar till bättre begriplighet 

genom att presentera information på ett strukturerat, men även att använda sig av 

verktyg som tabeller och diagram. Detta verktyg skapar en tydlighet för 

miljöredovisningen och hjälper därmed intressenterna att ha bättre beslutsunderlag. 

5.6 Legitimitets- och institutionell teori 

Efter denna studie är att företagen redovisar mer information om miljöpåverkan. En 

tydlig trend som denna studie påvisar är att företagen lämnar ifrån sig mer information 

för varje period. De flesta företagen som lämnade miljöredovisning år 2006 hade väldigt 

liten miljöinformation, med undantag för några företag som hade komplett 

miljöredovisning redan från början. Detta sker dock väldigt långsamt i strid med 

intressenters vilja. Enligt de etablerade teorierna borde det stora intresset från företagens 

intressenter lett till snabba förändringar i miljöredovisnings förfarande, inte minst att 

reglera detta område. Här kan det relateras både till institutionella teorin och 

legitimitetsteorin som ska förklara den frivilliga och den reglerade redovisningen. 

Företagen vill anpassa sina processer i förhållande till sociala och kulturella aspekter. 

Alla företag i denna studie pekar på det ökade intresset för miljöfrågor hos 

intressenterna och det borde enligt institutionella teorin ha lett till anpassning i 

organisationen. Williams (1999) menar att vissa redovisningsforskare hävdar att 

ökningen av de offentliga och politiska uttalanden som görs av organisationer på miljö- 

och social redovisningsfrågor, kan direkt förknippas med mer intensiva sociala och 

politiska påtryckningar som tillämpas av intressegrupper. 

Legitimitets teori har en avgörande roll för företagens miljöarbete. Företagen som har 

miljöpåverkan i något led informerar intressenterna för att visa sig legitima där de har 

sin verksamhet. Detta förklarar förhållandevis den ökade mängden av information som 

presenteras i miljöredovisningen. Guthrie och Parker (1989) konstaterar att miljömässig 

och social redovisning verkade reflektera över offentliga sociala prioriteringar, svara på 

regeringens påtryckningar, tala om miljöbelastning och samtidigt och bevara företagens 

anseende. En annan strategi som företagen använder sig av ofta är dialog strategi. Detta 

hjälper företagen att förstå intressenternas förväntningar på miljöredovisning. 

Hanteringen av legitimitet beror mycket på kommunikation mellan organisationen och 

dess olika "relevanta" intressenter (Suchman, 1995). 

En stark kritik kan riktas mot företagens miljöredovisningar där mycket upprepningar 

sker. Det man menar här är att samma innehåll redovisas år efter år. Vissa företag 

använder sig systematiskt av detta och ibland kan det verka som att företaget gör detta 

för att de måste. Dock ger detta dåliga signaler till rapporternas läsare om företagets 

engagemang i miljöfrågor. Det kan dessutom ge problem ur kvalitativt synpunkt, då 

intressenter inte kan jämföra företaget varken med andra eller övertid. Det blir inte 

heller relevant när företaget gång på gång ger samma information och det kan upplevas 
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som vilseledande. Det uppstår helt enkelt det förväntningsgap som Deegan och  Rankin 

(1999) skriver om är att intressenterna förväntar sig något men företagen rapporterar 

något annat. Företagen fullgör inte sin del av det sociala kontraktet genom att inte 

redovisa fullständig information om miljöpåverkan. Företagen berättar oftast också att 

de är i ständig dialog med intressenterna angående miljöfrågor och det styrker Deegan 

och Unerman (2011) påstående om externa sociala och ekonomiska påtryckningar för 

att legitimera sina metoder.  

Det politiska trycket som det talas om finns dock delvis då statliga företagen är pliktiga 

att hållbarhetsredovisa enligt GRI, men resten av företagen lämnar ut fortfarande helt 

frivillig miljöinformation. Företagens användning av GRI kan förklaras med de 

normativa och härmande Isomorfismen, då den tillämpas helt frivilligt. Institutionell 

teorin kan också förklara ökningen av ISO 14001 hos företagen. Det är i första hand den 

härmande Isomorfismen som förklarar användningen av ISO 14001. De flesta företagen 

inför denna standard är helt frivilligt och av allt att döma följer de andra företag som har 

infört det. I vissa länder beskriver företagen att miljöredovisning sker enligt lag och det 

är den tvingande Isomorfismen som förklara det. 

5.7 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom miljöredovisningen visar en väldigt blandat reslutat från olika 

forskare där exempelvis Ljungdahls (1999) studie av miljöredovisningspraxis i svenska 

börsbolag, visar på en ökning och förbättring av att företag miljöredovisar, vilket med 

denna studie motbevisar Ljungdahls (1999) undersöknings reslutat. Där Ljungdahl 

(1999)  skriver att de kategorier som ökade mest under perioden var miljömålsättningar, 

miljöorganisation samt miljöredovisning i monetära termer som omfattar 

miljökostnader och miljöskulder. En ökad användning av dessa kategorier berodde på 

företagets konkreta målsättning gällande miljöarbete och information om hur detta 

arbete organiseras på företagen (Ljungdahl, 1999).  

Studiens resultat visar att miljöredovisning i monetära termer har försämrat och idag 

redovisar endast ett fåtal av de 52 undersökta företagen sina miljökostnader, 

miljöinvesteringar och miljöskulder i monetära termer. Däremot överensstämmer 

anledningen till varför miljöredovisning i monetära termer har minskat eller försämrats 

med Ljungdahls (1999) studie som hävdar att de företag som miljöredovisade i 

monetära termer oftast upplevde svårigheter med att definiera och redovisa dessa 

uppgifter, då de saknade några etablerade riktlinjer för dessa begrepp. Detta är något 

som upplevs även idag av många företag gällande miljöredovisning i monetära termer. 

Sarmentos, et al (2005) och Clarksons, et al (2007) undersökningsresultat visar att 

företagen kan uppnå en hållbar utveckling om de väljer att införa och integrera 

miljömässiga fakta i sina förvaltningsstrategier och i finansiella rapporter, vilket innebär 

att företagen visar sitt sociala ansvar och problem gentemot samhället. Clarkson, et al 

(2007) har undersökt även sambandet mellan företagens miljöprestanda och 

miljöskydds upplysningar som tyder på ett positiv samband, där har även denna studie 
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påvisat att de företag som upplyser sin miljöpåverkan, är de företag som har bästa 

miljöprestanda också. 

 

5.8 Sammanfattning av Analys 

En sammanfattning av analysen leder till följande: 

 Redovisningens kvalitativa egenskaper i miljöredovisningen har utvecklats 

under den studerade perioden med avseende till egenskaperna relevans, 

jämförbarhet och rättvisandebild, men inte när det gäller egenskaperna aktualitet 

och verifierbarhet. Sammantaget är bedömningen att redovisningens kvalitativa 

egenskaper tillämpas i miljöredovisning dock i en liten omfattning. 

 Postulatet monetära termer med tillhörande begrepp om miljökostnader, 

miljöinvesteringar och miljöskulder tas fram och används mycket sällsynt i de 

undersökta företagens miljöredovisningar. 

 Postulatet redovisningens enhet används av företagen i miljöredovisningar, dock 

långt mer underutvecklad än i den traditionella redovisningens användning av 

detta postulat.  

 Legitimitet och institutionell teori förklarar tillsammans förekomsten av frivillig 

lämnad miljöinformation, men även företagens handlande i viss riktning. 

Legitimitetsteori förklarar exempelvis varför företagen håller kontakt med sina 

intressenter, medan institutionell teori förklarar företagens anpassning till 

gällande lagar utomlands. 

 GRI ramverket för hållbarhetsredovisningen och ISO 14001 

miljöledningssystemet kommer i framtiden att utforma det nya sättet att 

miljöredovisa på. Dessa verktyg används mer och mer av företagen för att bland 

annat redovisa sin miljöpåverkan. 
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5.9 A posteriori modell 

A posteriori modellen ovan visar i vilken utsträckning studerade teorier, postulat, 

principer, befintliga ramverk och standarder utformar redovisningspraxis. Enligt figuren 

är legitimitets och institutionell teori en del av miljöredovisningen med tanke på 

redovisningens frivillighet i Sverige. Den traditionella redovisningens två postulat och 

en princip är med i utformningen av miljöredovisningspraxis, dock i en väldigt liten 

omfattning. Ramverket GRI och miljöledningssystemet ISO 14001 börjar utgöra en stor 

del av den praxis som utvecklas inom den svenska miljöredovisningen i väntan på att ett 

färdigt och utvecklat ramverk. 
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6. Slutsats 

Miljöredovisningen har det senaste decenniet varit av intresse för många forskare. Detta 

beror på flera aspekter, bland annat beror det på intressenternas ökade intresse och dels 

på den publicitet som miljöfrågor väcker hos allmänheten. Många forskare har försökt 

att förklara miljöredovisningen genom de klassiska redovisningsteorierna exempelvis 

legitimitetsteorin, intressentteorin, institutionellteori och agentteori.  

Denna studie har delvis använt sig av dessa teorier för att förklara intresset som finns 

kring miljöredovisning och varför företagen beter sig på ett visst sätt. Majoriteten av de 

undersökta företagen hade någon form av miljöredovisning i sin årsredovisning, dock 

var variationen stor på många punkter.  

Många företag inom till exempel finanssektor hade miljöredovisning i en liten skala, där 

man enbart tar upp miljöpåverkan för att sedan berätta om olika åtgärder. Å andra sidan 

var det väldigt utvecklad miljöredovisning hos vissa företag som har haft en lång 

tradition av miljöredovisning och som finns i sektorer som industri och stora företag. 

Detta stämmer överens med den tidigare forskningen gjord av Ljungdahl (1999). Han 

pekade på den skillnaden som fanns hos tjänsteföretag och industriföretag, där 

industriföretagen hade mycket mer utvecklad miljöredovisning.  

Miljöredovisningen har utvecklats marginellt under den studerade tiden kring 

redovisningens kvalitativa alla egenskaper. Vissa företags miljöredovisningar håller 

lägre kvalité på grund av avsaknad av en eller flera kvalitativa egenskaper. Detta är i 

linje med sammanställningen utformat av Naturvårdsverket (2000) av 

miljöredovisningspraxis.  Som i sin tur visar att mängden lämnad information ökat, men 

att detta inte förbättrat kvalitén i den lämnade informationen. Dock har redovisningens 

kvalitativa egenskaper utvecklats även om det har varit marginell. Detta beror till stor 

del på att företagen börjat använda sig av GRI:s ramverk i större omfattning, och 

tillämpar då dessa kvalitativa egenskaper per automatik. Det beror också på att 

miljöredovisningar har blivit alltmer informations berikade. Det kan relateras till trycket 

från intressenternas krav på förbättrad information. Företagen vill helt enkelt visa sig 

legitima genom att svara på intressenters tryck genom att kräva mer information.  

Studien visar också i enlighet med Naturvårdsverket (2000) studie att separata 

miljöredovisningar innehåller mycket användbar information, i det här fallet 

sammanställs den separata miljöredovisningen ofta i företagens GRI rapporter. Det kan 

däremot konstateras att granskningen av miljöredovisningar sker sällan och revisorernas 

uttalanden blir osäkra angående de uppgifter som förekommer där. Detta ställer helt 

andra krav på företagen när de ska upprätta miljöredovisningen och kan därmed inte 

jämställas med de kraven som ställs på den traditionella redovisningen kring de 

kvalitativa egenskaperna. Detta kan leda till slutsatsen att företagen kan manipulera de 

uppgifter som presenteras i miljöredovisningar och försköna sin miljöpåverkan. 

Miljöredovisning i monetära termer förekommer i väldigt liten omfattning trots att 

tidigare forskning pekar på utveckling inom detta område, visar vår studie. Anledningen 
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till detta är att företagen upplever svårigheter med att kvantifiera termer som 

miljöskulder, miljökostnader och miljöinvesteringar. Även de företag som 

miljöredovisar i monetära termer tar inte upp alla termer, utan ofta blir det endast en 

eller två poster som redovisas av dessa. Miljöskulder är väldigt sällsynt i företagens 

miljöredovisningar då endast två av de studerade företagen hade räknat på den posten.  

Ett annat fenomen som studien har stött på och som strider mot postulatet monetära 

termer är att posterna beskrivs med ord istället för att presenteras i form av siffror. Av 

dem företag som presenterat dessa poster med siffror var det endast tre företag som 

lyckats kvantifiera dem. Studien motbevisar tidigare studiers konstaterade om en ökning 

av miljöredovisning i monetära termer. Detta är inte märkligt i det avseendet att 

företagen inte har krav på sig att presentera siffror enligt ÅRL förutom i fallen 

energianvändning, avfall och utsläpp. Detta har lett att företagen börjat använda 

standarder som ISO 14001 för att uppfylla dessa krav, då denna ökat markant under den 

studerade perioden. Företagens kvantifierar alltså sina mått i större utsträckning men i 

en helt annan riktning än den traditionella redovisningen. Det kan tyckas nödvändigt att 

ha med sådana mått också, men för att miljöredovisningen ska bli lika bra som den 

traditionella redovisningen bör postulatet monetära termer ta mer plats.  

Redovisningens avgränsningsenhet i miljöredovisning var det andra postulatet som 

studerades för att kartlägga praxis. Studien visar det har skett en viss utveckling när det 

gäller detta postulat, och utvecklingen kan också knytas an till flera företag som 

redovisar enligt GRI. Den är dock inte lika utvecklad och avancerad som det är i fallet 

finansiell/ekonomisk redovisning. Det som företagen redovisar är vilka dotterbolag som 

redovisningen omfattar dvs. avgränsning i rummet. Avgränsning i tiden, med andra ord 

rörelsekaraktär är däremot inte lika förekommande i miljöredovisningen och redovisas i 

endast enstaka fall. Konsoliderade uppgifter redovisas för mått som beräknas utifrån 

ISO 14001, dvs. siffror för hela koncernen. Samma sak gäller redovisning av icke 

kvantitativ information presenteras för företagens dotterbolag, genom att tala om vilken 

miljöpåverkan enheterna haft begrepp som miljömål, miljöpolicys och uppförande 

kodex som gäller alla företags enheter och leverantörer. Dessa begrepp har konstaterats 

förekomma i miljöredovisningen i tidigare forskning också. 

Denna studie visar att miljöredovisning ändå är på god väg mot att likställas den 

traditionella redovisningen genom ökad tillämpning av ramverk som GRI och 

standarder som ISO 14001. Dessa ramverk och standarder bidrar till harmonisering och 

standardisering av miljöredovisningar och ökar intressenters förståelse och användning 

av informationen som framkommer. Detta överensstämmer med de teoretiska 

utgångspunkterna studien haft, vilka förklarar anpassningsviljan hos företagen genom 

att ta efter och tillämpa standarder trots frivilligheten. Dessa tror vi kommer vara en del 

av de lagstadgade redovisningsprinciper som kommer att krävas institutionellt. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på ett företags kategori och det är Large Cap företag som var 

registrerade på Stockholmsbörsen. Dessa företag har nog helt andra krav på sig i och 
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med storleken. Det som vore intressant att man i en annan studie inkluderat företag från 

de andra nivåerna på börsen för att fastställa om det kommer några skillnader 

däremellan utifrån de synvinklar som har studerats. En annan intressent synvinkel för 

framtida forskning är att genomföre den studien med en intervju baserad metod, för att 

redogör mer specifikt till, varför förekommer inte miljöredovisning i lika stor 

omfattning som den traditionella redovisningen.   
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8. Bilagor 

8.1 Sammanställning av empirin i tabeller 

Förutsättningar för: 

Miljöredovisning: JA, ifall företaget redovisar sin miljöpåverkan i 

hållbarhetsredovisning, CSR-rapport, CR-rapport eller miljöinformation.  

NEJ, ifall de inte gör det. 

Redovisningens kvalitativa egenskaper: JA, ifall företagets miljöredovisning i en 

helhets bedömning uppfyller alla kvalitativa egenskaper relevans, rättvisande bild, 

jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet. 

NEJ, ifall de inte gör det. 

Miljöredovisning i monetära termer: JA, ifallföretaget har miljöskulder, 

miljökostnader och miljöinvesteringar eller kvantifierade uppgifter enligt ISO 14001. 

NEJ, ifall de inte gör det. 

Avgränsningsenhet: JA, ifallföretaget anger i sin miljöredovisning vilka enheter 

redovisningen gäller, i sin tur redovisar för deras miljöpåverkan.  

NEJ, ifall de inte gör det. 
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8.1.1 Tabell för år 2006 
 

Företag Miljöredovisning Redovisningens 
kvalitativa 

 egenskaper  

Miljöredovisning i 
 monetära 

termer/kvantifierade mättal 
enligt ISO 14001 

Avgränsnings av 
 

redovisningsenhet 

ISO 
14001 

GRI 

ABB JA JA JA JA JA JA 

Alfa Laval JA NEJ NEJ NEJ JA Nej 

ASSA ABLOY JA JA JA JA JA JA 

Astra Zeneka JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Atlas Copco JA JA JA NEJ JA NEJ 

Autoliv JA JA NEJ NEJ JA NEJ 

Axfood JA JA JA JA JA NEJ 

Boliden JA JA JA JA JA NEJ 

Castellum  JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Electrolux JA JA JA JA JA JA 

Elekta JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Ericsson JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Fabege JA JA JA NEJ JA NEJ 

Getinge JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Hennes & 
Mauritz JA JA JA NEJ NEJ NEJ 

Hexagon JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Holmen JA JA JA JA JA JA 

Husqvarna JA JA JA NEJ JA NEJ 

Huvudstaden JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Industrivärden JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Investor JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Kinnevik JA NEJ NEJ JA JA NEJ 

Latour NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Lundbergs 
företagen JA NEJ NEJ JA JA NEJ 

Lundin 
petroleum JA JA NEJ NEJ JA NEJ 

Meda JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Millicomint.  NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Modern Times 
Group JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

NCC JA JA JA JA JA NEJ 

Nordea Bank JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Oriflame JA JA JA JA NEJ NEJ 
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Företag Miljöredovisning Redovisningens 
kvalitativa 

 egenskaper  

Miljöredovisning i 
 monetära 

termer/kvantifierade mättal 
enligt ISO 14001 

Avgränsnings av 
 

redovisningsenhet 

ISO 
14001 

GRI 

PEAB JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Ratos JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

SAAB JA JA JA JA JA NEJ 

Sandvik JA JA JA JA JA JA 

SCA JA JA JA JA JA NEJ 

SCANIA JA JA JA JA JA NEJ 

SEB JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

Securitas NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skanska JA JA NEJ JA JA NEJ 

SKF JA JA JA JA JA JA 

SSAB JA JA JA JA NEJ NEJ 

Stora Enso JA JA JA JA JA JA 

Svenska 
Handelsbanken JA JA NEJ JA JA NEJ 

Swedbank JA JA JA JA JA NEJ 

Swedish Match JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Tele 2 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Telia Sonera JA JA JA JA NEJ JA 

Tieto 
Corporation NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Trelleborg JA JA JA JA JA JA 

Volvo JA JA NEJ JA JA NEJ 

Summa JA 90% 52% 44% 46% 62% 17% 

Summa NEJ 10% 48% 56% 54% 38% 83% 
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8.1.2Tabell för år 2009 
Företag Miljöredovisning Redovisningens 

kvalitativa 
 egenskaper 

Miljöredovisning i  
monetära termer/ 

kvantifierade mättal 
enligt ISO 14001 

Avgränsnings av 
redovisningsenhet 

ISO 
14001 

GRI 

ABB JA JA JA JA JA JA 

Alfa Laval JA NEJ NEJ NEJ JA JA 

ASSA ABLOY JA JA JA JA JA JA 

Astra Zeneka JA JA NEJ JA NEJ JA 

Atlas Copco JA JA NEJ JA JA NEJ 

Autoliv JA JA Nej NEJ JA NEJ 

Axfood JA JA JA JA JA JA 

Boliden JA JA JA JA JA JA 

Castellum  JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Electrolux JA JA JA JA JA JA 

Elekta JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Ericsson JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Fabege JA JA JA JA JA JA 

Getinge JA JA NEJ JA JA NEJ 

Hennes & 
Mauritz JA JA JA NEJ NEJ JA 

Hexagon JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Holmen JA JA JA JA JA JA 

Husqvarna JA JA JA NEJ JA NEJ 

Huvudstaden JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

industrivärlden JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Investor JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Kinnevik JA JA NEJ JA JA NEJ 

Latour JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Lundbergs 
företagen JA NEJ NEJ JA JA NEJ 

Lundin 
petroleum JA JA Nyckeltal till HSE NEJ JA NEJ 

Meda JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Millicomint.  JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Modern Times 
Group JA JA NEJ NEJ JA NEJ 

NCC JA JA JA JA JA NEJ 

Nordea Bank JA JA JA JA NEJ JA 

Oriflame JA JA JA JA NEJ NEJ 

PEAB JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 
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Företag Miljöredovisning Redovisningens 
kvalitativa 

 egenskaper  

Miljöredovisning i 
 monetära 

termer/kvantifierade 
mättal enligt ISO 

14001 

Avgränsnings av 
 

redovisningsenhet 

ISO 
14001 

GRI 

Ratos JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

SAAB JA JA JA JA JA NEJ 

Sandvik JA JA JA JA JA JA 

SCA JA JA JA JA JA JA 

SCANIA JA JA JA JA JA JA 

SEB JA JA JA JA NEJ JA 

Securitas JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skanska JA JA NEJ JA JA NEJ 

SKF JA JA JA JA JA JA 

SSAB JA JA JA JA JA JA 

Stora Enso JA JA JA JA JA JA 

Svenska 
Handelsbanken JA JA NEJ JA JA NEJ 

Swedbank JA JA JA JA JA NEJ 

Swedish Match JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Tele 2 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Telia Sonera JA JA JA JA NEJ JA 

Tieto 
Corporation JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Trelleborg JA JA JA JA JA JA 

Volvo JA JA JA JA JA JA 

Summa JA 2% 63% 46% 56% 73% 40% 

Summa NEJ 98% 37% 54% 44% 27% 60% 
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8.1.3Tabell för år 2013 
 

Företag Miljöredovisning Miljöredovisning i  
monetära termer/ 

kvantifierade 
mättal enligt ISO 

14001 

Redovisningens 
kvalitativa 

 egenskaper 

Avgränsnings av 
redovisningsenhet 

ISO 
14001 

GRI 

ABB JA JA JA JA JA JA 

Alfa Laval JA JA JA JA JA JA 

ASSA ABLOY JA JA JA JA JA JA 

Astra Zeneka Ja JA JA 
JA 

NEJ JA 

Atlas Copco JA JA JA JA JA JA 

Autoliv JA JA NEJ JA JA NEJ 

Axfood JA JA JA JA JA JA 

Boliden Ja JA JA JA JA JA 

Castellum  JA JA JA JA NEJ JA 

Electrolux JA JA JA JA JA JA 

Elekta Ja NEJ NEJ JA JA NEJ 

Ericsson Ja NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Fabege JA JA JA JA ANNAN JA 

Getinge Ja JA JA JA JA NEJ 

Hennes & 
Mauritz JA JA JA NEJ NEJ JA 

Hexagon Ja NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Holmen Ja JA JA JA JA JA 

Husqvarna JA JA JA JA JA NEJ 

Huvudstaden Ja JA JA JA JA JA 

Industrivärlden Ja NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Investor JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Kinnevik Ja NEJ NEJ JA NEJ NEJ 

Latour JA JA JA JA JA NEJ 

Lundbergs 
företag JA NEJ NEJ JA JA NEJ 

Lundin 
petroleum JA JA JA NEJ JA 

CR 
(egen) 

Meda JA JA JA JA JA JA 

Millicomint.  JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Modern Times 
Group JA JA JA JA JA JA 

NCC Ja JA JA JA JA JA 

Nordea Bank JA JA JA JA NEJ JA 
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Företag Miljöredovisning Redovisningens 
kvalitativa 

 egenskaper  

Miljöredovisning i 
 monetära 

termer/kvantifierade 
mättal enligt ISO 

14001 

Avgränsnings av 
 

redovisningsenhet 

ISO 
14001 

GRI 

Oriflame JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

PEAB JA JA JA JA JA JA 

Ratos JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

SAAB JA JA JA NEJ NEJ NEJ 

Sandvik JA JA JA JA JA JA 

SCA JA JA JA JA JA JA 

SCANIA JA JA JA JA JA JA 

SEB JA JA JA JA NEJ JA 

Securitas JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

Skanska JA JA NEJ JA JA NEJ 

SKF JA JA JA JA JA JA 

SSAB JA JA JA JA JA JA 

Stora Enso JA JA JA JA JA JA 

Svenska 
Handelsbanken JA JA JA JA JA JA 

Swedbank JA JA JA JA JA JA 

Swedish Match JA JA JA JA JA JA 

Tele 2 JA JA JA JA JA JA 

Telia Sonera JA JA JA JA JA JA 

Tieto 
Corporation JA JA JA JA JA JA 

Trelleborg JA JA JA JA JA JA 

Volvo JA JA JA JA JA JA 

Summa JA 100% 79% 77% 79% 75% 67% 

Summa Nej 0% 21% 23% 21% 25% 33% 
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8.2 Betygsskala 

 

Betygsskalan 0, 1 och 3 och dessa siffror förklaras enligt följande:  

 0 står för ingen tydlig angiven  

 1 står för delvis angiven  

 3 står för tydlig och angiven  

 

År   2006    2009   2013 

Betyg skala 0 1 3  0 1 3  0 1 3 

Relevans  7 35 10  0 38 14  0 38 14 

Rättvisande bild 13 25 14  10 30 12  7 25 20 

Verifierbarhet 45 7 0  45 7 0  40 10 2 

Begriplighet 20 17 15  8 27 17  5 27 20 

Aktualitet  10 42 0  8 44 0  8 39 5 

Jämförbarhet 12 37 3  6 34 12  3 35 14 

Miljökostnader 47 2 3  44 5 3  45 4 3 

Miljöinvesteringar 46 2 4  44 3 5  45 3 4 

Miljöskulder 50 1 1  48 2 2  49 2 2 
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8.3 Bortfall 

Tabellen visar studiens alla 52 undersökta företag samt dem företag som har räknats 

som bortfall, företag som är gul markerat = bortfall. 

 

 

 

 

  

År 2006 

ABB 

Alfa Laval 

ASSA ABLOY 

Astra Zeneka 

Atlas Copco 

Autoliv 

Axfood 

Boliden 

Castellum  

Electrolux 

Elekta 

Ericsson 

Fabege 

Getinge 

Hennes & Mauritz 

Hexagon 

Holmen 

Husqvarna 

Huvudstaden 

Industrivärden 

Investor 

Kinnevik 

Latour 

Lundbergs företagen 

Lundin petroleum 

Meda 

Millicomint.  

Modern Times Group 

NCC 

Nordea Bank 

Oriflame 

PEAB 

Ratos 

SAAB 

Sandvik 

SCA 

SCANIA 

SEB 

Securitas 

Skanska 

SKF 

SSAB 

Stora Enso 

Svenska Handelsbanken 

Swedbank 

Swedish Match 

Tele 2 

Telia Sonera 

Tieto Corporation 

Trelleborg 

Volvo 

År 2009 

ABB 

Alfa Laval 

ASSA ABLOY 

Astra Zeneka 

Atlas Copco 

Autoliv 

Axfood 

Boliden 

Castellum  

Electrolux 

Elekta 

Ericsson 

Fabege 

Getinge 

Hennes & Mauritz 

Hexagon 

Holmen 

Husqvarna 

Huvudstaden 

Industrivärden 

Investor 

Kinnevik 

Latour 

Lundbergs företagen 

Lundin petroleum 

Meda 

Millicomint.  

Modern Times Group 

NCC 

Nordea Bank 

Oriflame 

PEAB 

Ratos 

SAAB 

Sandvik 

SCA 

SCANIA 

SEB 

Securitas 

Skanska 

SKF 

SSAB 

Stora Enso 

Svenska Handelsbanken 

Swedbank 

Swedish Match 

Tele 2 

Telia Sonera 

Tieto Corporation 

Trelleborg 

Volvo 

Alianceoil 

Lid AB 

Seco Tools 

Melker Schör 

År 2013 

ABB 

Alfa Laval 

ASSA ABLOY 

Astra Zeneka 

Atlas Copco 

Autoliv 

Axfood 

Boliden 

Castellum  

Electrolux 

Elekta 

Ericsson 

Fabege 

Getinge 

Hennes & Mauritz 

Hexagon 

Holmen 

Husqvarna 

Huvudstaden 

Industrivärden 

Investor 

Kinnevik 

Latour 

Lundbergs företagen 

Lundin petroleum 

Meda 

Millicomint.  

Modern Times Group 

NCC 

Nordea Bank 

Oriflame 

PEAB 

Ratos 

SAAB 

Sandvik 

SCA 

SCANIA 

SEB 

Securitas 

Skanska 

SKF 

SSAB 

Stora Enso 

Svenska Handelsbanken 

Swedbank 

Swedish Match 

Tele 2 

Telia Sonera 

Tieto Corporation 

Trelleborg 

Volvo 

Atrium Ljunberg 

Billerud korsnäs 

Nibe 

Nokia 

Old Mutual 

Pfizer 

Semafo 

Wallenstam 


