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SAMMANFATTNING 

Titel: Miljökostnad - rapportering och definition av miljökostnad i svenska börsnoterade bolags 
årsredovisningar. 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi. 
Författare: Narine Arevian och Nancy Marki 
Handledare: Arne Fagerström 
Examinator: Stig Sörling 
Datum: juni - 2016 
 
Syftet med studien är att undersöka vad som rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade 

företags rapporter samt ta reda på om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. 

Utifrån detta ska studien vidare ge ett utarbetat förslag för hur miljökostnader kan definieras.  

Studien har utgått från ett positivistiskt och objektivt synsätt. För att lyckas besvara studiens syfte 

har en kvantitativ dokumentstudie genomförts, där års- och miljöredovisningar från svenska 

börsbolag för räkenskapsår 2014 och 2015 har granskats. Studiens empiriska resultat har sedan 

ställts mot tidigare forskning och teorier i en analys 

 
Studiens resultat indikerar på att en övergripande del av företag på Stockholmsbörsen rapporterar 

miljökostnader i kvalitativa termer i form av löpande text. Studien har även funnit att i de fall 

bolagen lyckats kvantifiera kostnaderna rapporteras de i andra enheter än monetära. Vidare har 

studien funnit att både bransch och storlek har en påverkan på rapportering av miljökostnader men 

att storleksfaktorn endast påverkar små företag.  

 

Då studien har genomfört en dokumentstudie skulle det vara intressant att vidareutveckla studiens 

syfte och studera hur företag definierar miljökostnader ur ett kvalitativt perspektiv. Vidare skulle 

det även vara intressant att ta reda på varför mer än hälften av företagen på svenska börsen inte 

miljökostnadsrapporterar.  

Nyckelord: Miljörapportering, miljökostnader, miljöinvesteringar, miljöskulder 
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1. Inledning 

I inledande kapitel ges en introduktion av miljökostnadsrapportering, vilken efterföljs av en 

problemdiskussion. Med stöd från problemdiskussionen leder det fram till studiens forskningsfrågor 

och syfte och avslutas med studiens avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Vid slutet av 1980-talet publicerade Förenta Nationernas (FN) miljö- och utvecklingskommission 

Brundtland-rapporten. Rapporten definierar hållbarhet som: ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att inskränka på̊ kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(Larsson, 1997, s. 20). Effekten av rapporten kom att bli revolutionär då den satte den 

internationella spridningen av hållbar utveckling i rörelse (Larsson, 1997). 

Som ett resultat på effekten av Brundtland-rapporten höll FN en konferens i Rio de Janeiro i 

Brasilien år 1992, även känt som Rio-konferensen. Konferensen resulterade i ett internationellt 

samarbete som fokuserar på gemensamma mål som på lång sikt skulle gynna framväxten av hållbar 

utveckling. För att underlätta redovisningen för företag grundades diverse riktlinjer och modeller i 

syfte för att hjälpa företag med den externa miljöredovisningen, som bland annat innefattar 

miljökostnadsrapportering (Bergströms, Catasús och Ljungdahl, 2002). Ett exempel på en sådan 

organisation är Global Reporting Initiative (GRI) som arbetar aktivt med att utveckla riktlinjer för 

miljö- och hållbarhetsredovisning (GRI, u.å.).  

HM Treasury (2008) understryker att ansvaret för klimatet är solidariskt och bör baseras på en 

gemensam vision om långsiktiga mål och riktlinjer som vägleder både individer och företag om hur 

ett sådant ansvar kan tas i samhället. Som ett resultat menar HM Treasury (2008) att de 

investeringar som görs under de kommande decennierna, kommer med stor sannolikhet, spela en 

väsentlig roll för klimatet i framtiden. I samband med klimatfrågan och Brundtland-rapporten har 

även andra aspekter kommit att bli betydelsefulla att beakta. Miljöredovisning är en av dessa 

aspekter som enligt Bergström et al. (2002) är en del av hållbarhetsredovisningen. Simnet (2012) 

belyser att intresset för att rapportera miljöfrågor och miljökostnader ökat för företag och dess 

intressenter under det senaste decenniet, något som går att utläsa från The Corporate Register, som 

beskrivs vara den största offentliga samlingen av miljö- och hållbarhetsrapporter. Det växande 

intresset är en kombination av att allmänheten minskat sitt förtroende för företag men också på 

grund av ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor i samhället (Dilling, 2010).  
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1.2 Problematisering 

Sedan konceptet om hållbarhet utvecklades har det kommit att frambringa stigande förväntningar på 

social- och miljöprestanda hos företag runt om i världen (Hart och Milstein, 2003). Liksom Larsson 

(1997) inleder Hart och Milstein (2003, s. 56) med att definiera global hållbarhet som ett koncept 

som “tillgodoser behoven för det nuvarande utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

till att tillgodose sina behov” (egen översättning) och menar att ett hållbart företagande inkluderar 

tillhandahållandet av ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Carter och Rogers (2008) 

belyser en annan aspekt av global hållbarhet och menar att svårigheten kring det ligger i att den 

makroekonomiska och samhälleliga definitionen av hållbarhet är svår att tillämpa i praktiken 

eftersom konceptet ger en liten vägledning om hur organisationer kan identifiera framtida 

respektive nuvarande behov. Trots det har miljöaspekten bidragit till en ökad medvetenhet bland 

företag och utvecklat företagens initiativ till att aktivt arbeta med miljörelaterade frågor trots att 

drivkraften och motiven inte initialt är för att värna om miljön i sin helhet (Flening, 1999). Flening 

(1999) menar att några av de mer frekventa motiven till ett aktivt miljöarbete är, förutom att företag 

anser att det utgör ett hot mot och en risk för verksamheten, att öka marknadsandelar och stärka sin 

position inom den relevanta marknaden. Som ett resultat har miljöredovisning blivit ett centralt och 

betydelsefullt verktyg som upprättas av allt fler företag på marknaden. 

Bergström et al. (2002) belyser vikten av miljöredovisning och menar att företag gynnas på lång 

sikt av att ge en konkret bild av företagets utveckling och situation. Miljöredovisning anses därför 

vara av stor betydelse för både externa och interna parter, dels eftersom företagen själva kan besluta 

och disponera innehållet i redovisningen men också för att det saknas en tvingande lagstiftning om 

upprätthållandet av sådan redovisning (Bergström et al., 2002). I samband med det förklarar Ienciu 

(2012) att en av intentionerna med miljöredovisning är att förse företagets intressenter med relevant 

information och återspegla de ambitioner och intresse företaget har för miljön. Trots det har 

avsaknaden av en lagstiftning också lett till en mängd kritik där en stor del av kritiken menar att 

företag rapporterar av fel intentioner. Detta innebär att företag kan lämna upplysningar som endast 

gynnar och förskönar bilden av det egna företaget istället för att upplysa om information som kan 

bedömas resultera i en negativ miljöpåverkan (Frostenson, Helin och Sandström, 2012; Helgesson, 

Hennig och Fernler, 2005).  

Miljökostnad, som även betecknas som environmental cost accounting, är ett koncept inom 

miljöredovisning som till största del har diskuterats i samband med extern rapportering. Jakobsson, 

Jakobsson och Adolfsson (1998) belyser att miljökostnader inte endast utgörs av en typ av kostnad, 

utan kan också bestå av miljöinvesteringar och miljöskulder. 
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På grund av att det inte existerar någon klar och bestämd definition på vad som menas med 

miljökostnad har begreppet till största del diskuterats i anslutning till extern rapportering i olika 

former. Med vetskap om att det inte finns en standardiserad definition på miljökostnad har Yakhou 

och Dorweiler (2004) format sin egen definition på begreppet genom att inleda med en definition av 

begreppet kostnadsrapportering. De förklarar att kostnadsrapportering bör betraktas som 

användningen av specifika redovisningsposter för att på så sätt kunna bedöma kostnader för 

produkter och processer. Med en sådan utgångspunkt kan det således förklaras att 

miljökostnadsrapportering direkt avslöjar en kostnad för varje miljöaspekt. Trots det belyser 

Bergström et al. (2002) att miljökostnad beror på hur varje företag definierar konceptet, vilket kan 

leda till att den begreppsmässiga osäkerheten ibland bidrar till att den externa rapporteringen 

avspeglar det företaget tror läsaren förväntar sig. 

Eriksson, Sandahl och Sjögren (2005) redogör för att indirekta miljökostnader kan uppstå genom de 

resurser företag lägger på olika investeringar, något som Persson och Nilsson (2001) menar inte 

alltid är lätt att genomskåda. Miljöinvesteringar associeras vanligtvis med anläggningstillgångar i 

form av yttre rening men kan också förknippas med olika processer inom produktutveckling. På 

samma sätt lyfter Jernelöv (1992) miljöskulder som en annan indirekt miljökostnad och menar att 

det reflekterar återställandekostnaden för miljöskador som är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt 

storleken av det kapital som erfordras för att betala återkommande reparationskostnader. 

Miljökostnader varierar således beroende på verksamhet och bransch eftersom kostnaderna kan 

uppstå på olika sätt och genom ett brett spektrum av företagsrelaterade aktiviteter (Persson och 

Nilsson, 2001). 

För att exemplifiera det inspekterade Sweeney och Coughlan (2008) sex branscher i syfte om att 

studera om branschtillhörighet har en påverkan på miljöredovisning och mer specifikt, 

miljökostnader. Resultatet visade på stor variation gällande hur branscherna 

miljökostnadsrapporterade. Författarna menar således att företag tenderar att följa vissa 

karaktäristiska normer som finns inom den specifika branschen, vilka ligger till grund för att 

uppfylla de förväntningar som, både primära och sekundära intressenter, har på företaget (Sweeney 

och Coughlan, 2008). De belyser också att bolag inom olje- och gasindustrin samt bilindustrin är 

branscher som vanligtvis brukar lämna detaljerade miljöupplysningar och rapporterar 

miljökostnader, detta eftersom verksamheterna har en direkt och klar miljöpåverkan. Trots det 

refererar Sweeney och Coughlan (2008) till Mitnick (2000) som upplyser om att företag som har en 

negativ miljöpåverkan brukar, i vissa fall, inte rapportera sådan miljöinformation och är inte lika 

transparenta kring miljörelaterade frågor, utan rapporterar istället information som lyfter företaget 

ur positiva aspekter. 
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Cowen, Ferreri och Parker (1987) belyser att skillnaden mellan ett stort och ett litet företag är att 

större företag har fler intressenter att förhålla sig till än mindre företag, vilket leder till att 

allmänhetens intresse ökar i organisationen. I samband med det redogör Lethmate och Doost (2000) 

för behovet att utveckla redovisningssystem som fokuserar på att identifiera vilka distinkta 

kostnader som rapporteras som miljökostnader och belyser utsläpp, avfallshantering och 

vattenförbrukning som några av de vanligaste kostnaderna som åskådliggörs i företags finansiella 

rapporter. Resultatet av att allmänhetens intresse ökar och att det finns ett behov av att identifiera 

fler miljökostnadsbegrepp, leder det till att företag tenderar att rapportera miljökostnader i 

kvalitativa termer genom beskrivningar av indirekta miljökostnader i större utsträckning, något som 

Huang (2011) menar delvis kan bero på avsaknaden av en klar och tydlig definition av begreppet. 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen har två forskningsfrågor framställts, vilka presenteras nedan. 

• Vad rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade bolag?  

• Kan faktorerna storlek och bransch förklara rapportering av miljökostnader? 

Forskningsfrågorna och problemdiskussionen leder således till studiens syfte.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade 

företags rapporter samt ta reda på om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. 

Utifrån detta ska studien vidare ge ett utarbetat förslag för hur miljökostnader kan definieras.  

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att utgå ifrån företag som är noterade på den svenska börsmarknaden. 

Studiens empiriska kapitel behandlar årsredovisningar från år 2014 och 2015. Detta för att inte 

riskera att gå miste om relevant information som är värdefullt för studiens syfte, då rapportering av 

miljökostnader är frivilligt och kan rapporteras på olika sätt från år till år. Eftersom fokus också 

ligger på att belysa hur miljökostnader synliggörs har det varit av betydelse att beakta vilken 

bransch företaget är verksam inom och dess storlek.   
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1.6 Disposition 

Nedan illustreras studiens fortsatta disposition. Figuren har ambitionen att illustrera studiens 

struktur genom att kortfattat redogöra för vad varje kapitel behandlar i studien. 
 

 

Figur 1.1: Studiens disposition. 

I följande kapitel redogörs det på en djupgående nivå för studiens vetenskapliga förhållningssätt och 

metodval, vilka har en grundläggande betydelse för att skapa förståelse för studiens utformning och 

ambition.  

 

  

2.Metod 
• Detta kapitel preseneterar studiens vetenskapliga förhållningsätt samt tillvägagångssätt. 

3.Teori 

• Detta kapitel behandlar studiens allmänna- och teoretiska referensram och avslutas med 
tidigare forskning inom det relevanta forskningsområdet. 

4. Empiri och 
analys 

• Detta kapitel presenterar resultatet som framkommit av dokumentstudien, vilket har 
studerat svenska börnoterade företags årsredoviningar för räkenskapsår 2014 och 2015. 

5. Fördjupad 
analys 

• Detta kapitel analyserar studiens empiriska resultat i förhållande till tidigare forskning och 
teorier inom det relevanta forskningsområdet. 

6. 
Slutdiskussion 

• Detta kapitel presenterar studies teoretiska och prakiska resultat och avslutas med förslag 
till vidare forskning. 
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2. Metod 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens teoretiska och metodiska arbets- och 

tillvägagångssätt. Fortsättningsvis görs en redogörelse för studiens teori- och empiriinsamling och 

avslutas med källkritik där studiens källor har granskats.   

2.1 Forskningstradition inom redovisning   

Företagsekonomisk forskning påverkas inte endast av den verklighet som återspeglas i näringslivet, 

utan influeras av flera olika traditioner som tillsammans formar samhällsvetenskap (Ryan, Scapens 

och Theobald, 2002). Författarna belyser att redovisningsforskning kan delas in i tre traditioner som 

betecknas som tolkande, positivistisk och kritiska. Ryan et al. (2002) beskriver att den positivistiska 

traditionen oftast är kvantitativ vilket innebär att en stor del av de metodval som tillämpas i en 

sådan forskning är relevanta för den kvantitativa forskningsmetoden och betonar vikten av 

kvantifieringen av insamling av data och analys. Utifrån studiens syfte har denna studie genomförts 

ur ett positivistiskt och objektivt synsätt, vilket innebär att kunskap ur finansiella rapporter har 

tolkats och mätts ur ett objektivt förhållningssätt då informationen i miljö- och årsredovisningar är 

mätbara både i monetära och kvalitativa termer (Christenson, 1983).  

För att illustrera hur de olika traditionerna förhåller sig till varandra introduceras en modell som 

redogör för klassificeringen i redovisningsforskning. 

 

Figur 2.1: Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002) 
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Modellen belyser objektivism och subjektivism som två huvuddimensioner som representerar två 

olika alternativ vetenskaplig forskning kan ske genom. De tre tidigare beskrivna kategorierna visar i 

sin tur hur de förhåller sig till varandra samt hur de anknyter till respektive dimension. 

Subjektivismen beskrivs som en doktrin som innebär att fakta inte kan skiljas från egna värderingar 

och att kunskap är begränsad efter människans erfarenheter och upplevelser (Ryan et al., 2002). 

Den objektiva kunskapssynen vilar på grundtanken att verkligheten är oberoende av människor, 

vilket innebär att kunskapssynen baseras på att det finns en verklig värld som består av enheter som 

är strukturerade enligt deras egenskaper (Vrasidas, 2000). Denna studie ämnar objektivt undersöka 

vad som rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade företags rapporter samt ta reda på 

om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. Detta eftersom fokus har legat på att 

kartlägga och koda relevanta miljökostnadsbegrepp som är frekvent förekommande i börsföretagens 

finansiella rapporter, något som är oberoende av forskarens egna värderingar och upplevelser.  

Fortsättningsvis har denna studie utgått ifrån en deduktiv ansats, vilken har ambitionen att 

representera hur förhållandet mellan teori och praktik fungerar (Alvehus, 2013). Alvehus (2013) 

förklarar att det deduktiva angreppssättet utgår från hypoteser utformade från teorier som testas mot 

empiriskt material för att sedan förkastas eller bekräftas. Denna studie har inte utgått från hypoteser, 

utan har istället testat befintliga teorier mot den empiriska verkligheten, vilka har sammanställts i en 

dokumentanalys. 

2.1.1 Redovisningens teoretiska positionering  

Christenson (1983) redogör för att teorin inom redovisningsforskning tidigare präglats av en 

normativ proposition, där fokus har legat på frågor som ger svar på vad som bör göras. I kontrast 

till det belyser han att en normativ forskning har en positivistisk inställning inom redovisning och 

att en sådan forskning har ambitionen att ge svar på frågeställningar som behandlar ärenden som är 

relaterade till vad, hur och vilka. 

Med en positioneringsmodell som Hartwig (2011) presenterar kan en uppfattning kring vilka 

teoretiska redovisningsramar studiens positionering faller inom skapas. Modellen, som presenteras 

nedan, delar in redovisningsforskning i fyra olika kategorier vilka grundar sig på en normativ och 

deskriptiv (positivistisk) teoretiskt uppdelning samt en uppdelning av produktions- eller 

konsumtionsperspektiv. Den första kategorin utgår från en normativ teori och 

produktionsperspektiv och har som avsikt att studera hur redovisning ska eller bör utformas. Den 

andra kategorin är en kombination av en normativ teori och ett konsumtionsperspektiv som studerar 

hur redovisning ska användas. Den tredje kategorin utgår från en deskriptiv teori och ett 



 

8 
 

produktionsperspektiv och studerar hur redovisningen utformas i praxis. Den fjärde och sista 

kategorin är en deskriptiv teori som även den utgår från ett konsumtionsperspektiv och har som 

avsikt att redogöra för hur redovisningen används.  
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Figur 2.2: Redovisningsteoretisk positioneringsmodell (Hartwig, 2011). 

Utifrån de ovanstående kategorierna kommer denna studie således att positionera sig i kategori fyra 

i positioneringsmodellen. Detta eftersom studien ämnar analysera hur miljökostnadsrapportering 

används i företags miljö- och årsredovisningar samt redogöra för vilka karaktäristiska begrepp som 

tillämpas i samband med redovisning av miljökostnader, vilket de övriga kategorierna inte ämnar 

förklara.  

2.1.2 Kunskapssyn 

Positivismen kan beskrivas som läran om kunskap som baseras på sinneserfarenhet och förespråkar 

användandet av naturvetenskapliga metoder vid granskningen av den sociala verkligheten 

(Denscombe, 2016). Paradigmet figurerar kring att finna riktig kunskap med hjälp av våra sinnen 

eller det vi kan resonera oss fram med hjälp av intellekt och logik (Eriksson och Hultman, 2014), en 

utgångspunkt som genomsyrat studiens samtliga kapitel i sin helhet. På samma sätt belyser 

Wahyudi (1999) positivismen och beskriver det som ett tankesystem som bygger på förutsättningen 

att kunskap grundar sig i att beskriva verkligheten som objektiv genom att samla in data som 

framställer uppställandet av generella lagar. Han menar att det går att betrakta redovisningsfenomen 

som något konkret och som ämnar förklara och förutsäga sociala fenomen genom att söka efter 

regelbundenheter, något som speglat hela det empiriska kapitlet i denna studie. 
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Studien har genomförts genom en dokumentstudie. Genom att bland annat lyckas koda relevanta 

regelbundenheter i årsredovisningar har studien sedan bearbetat data för att försöka bilda föremål 

för vetenskaplig förklaring och prediktion, en process som Wahyudi (1999) betecknar som 

verifikationsprincipen. Principen redogör för att de enda meningsfulla antagandena är de som 

resonerats ur logiska tankegångar och genom empirisk vetenskap.  

Sammanfattningsvis har denna studie omfamnat en kunskapssyn som överensstämmer positivistiska 

ståndpunkter. Som ett resultat har de metodval som tillämpats i studien varit relevanta för studiens 

bearbetning och presentation av det empiriska materialet, vilka redogörs på ett djupare plan längre 

fram i kapitlet.  

2.1.3 Kvantitativ forskningsdesign 

Patel och Davidsson (2011) talar om två centrala forskningsmetoder, vilka benämns som kvalitativ 

respektive kvantitativ forskningsmetod. Den kvantitativa forskningsmetoden är en metod som har 

utvecklats från naturvetenskapliga modellers normer och tillvägagångssätt och grundar sig på 

insamlandet av numerisk data som ska mätas och analyseras (Hyde, 2000). Jacobsen (2002) belyser 

även att förhållandet mellan teori och empiri i ett sådant metodval präglas av en deduktiv 

forskningsansats samt att den sociala verkligheten bedöms som yttre och objektiv, något som 

överensstämmer med de metodval som valts i denna studie. Den kvalitativa forskningsmetoden 

beskrivs däremot som en strategi som fokuserar på att samla in data genom observationer och 

intervjuer (Eisenhardt och Graebner, 2007) för att sedan tolka individens uppfattningar, vilket ligger 

till grund för den sociala verkligheten (Hyde, 2000; Starr, 2014). Eftersom denna studie inte strävar 

efter att finna förklaringar gällande individens uppfattningar och tolkningar anses en kvantitativ 

forskningsmetod mest lämplig att tillämpa för att besvara syftet på ett rättvist sätt. 

Förutsättningarna för en kvantitativ forskningsprocess beskrivs genom ett ideal om en 

förutsättningslös och objektiv vetenskap (Holme och Solvang, 1997). Forskare ska, på avstånd, 

kunna observera och analysera undersökningsobjektet utan att själv vara en del av det som studeras, 

något som genomsyrar denna studie i helhet. Trots det belyser författarna att det inte alltid är enkelt 

att frigöra sig helt från aspekter som berör värderingar och kunskaper eftersom det är en del av 

vardagslivet och inom forskningen. Det är därför essentiellt att klargöra vad sådana faktorer innebär 

i ett vetenskapligt och kvantitativt sammanhang i syfte om att undvika misstankar om forskningens 

resultat och kvalité (Holme och Solvang, 1997).  

Halvorsen (1992) belyser att analys av kvantitativ data handlar om att kategorisera den insamlade 

informationen i syfte om att kunna rekapitulera det studien påvisat i ett sammanställt resultat. 
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Beslutet av vilken analysmetod som framhäver och redovisar en studies resultat på ett rättvist sätt 

grundas utifrån flera faktorer. En av dessa faktorer benämner Patel och Davidsson (2003) som 

nominalskala, en variabel som ger mätvärdena en indelning i kategorier, något som har varit 

fundamentalt vid bearbetandet av det empiriska materialet. Utifrån resonemangen ovan har studien 

tillämpat en kvantitativ dokumentstudie med svenska börsnoterade företags årsredovisningar från år 

2014 och 2015 för att ta reda på hur begreppet miljökostnad förklaras och synliggörs i rapporterna.  
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2.2 Tillvägagångssätt  

Med utgångspunkt i de övergripande metodvalen som presenterats ovan, är ambitionen i detta 

avsnitt att konkret redogöra för hur studien har utformats för insamling av data. Nedan presenteras 

en egenkonstruerad forskningmodell som illustrerar studiens utformning steg för steg.  

       

 

Figur 2.3: Forskningmodell. 

Forskningmodellen ovan illustrerar studiens tillvägagångssätt efter att studiens syfte utkristalliserats 

ur problemdiskussionen och forskningsfrågorna. För att klargöra hur forskningmodellens olika delar 

hör ihop görs en djupgående redogörelse för varje del i avsnitten nedan.  
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2.2.1 Litteraturinsamling 

För att kunna besvara syftet på ett sakligt sätt har det varit viktigt att utgå ifrån en bred och 

djupgående litteraturinsamling. Holme och Solvang (1997) karaktäriserar sekundärdata som 

information som samlats in av tidigare forskare och som publicerats i vetenskapliga artiklar. Trots 

att en stor del av insamlingen av information har utgjorts av vetenskapliga artiklar har studien även 

berikats med kunskap från böcker. Genom att fördjupa sig i vad tidigare forskning bidragit till det 

relevanta forskningsområdet har det skapat en djup och grundläggande kännedom som varit viktig 

för att utföra studien.  

Sammanfattningsvis har sekundärdata i denna studie bidragit till relevant och viktig kännedom om 

studiens forskningsområde och dess bidrag till området. För att lyckas skapa ett djupgående 

teorikapitel har sekundärkällor i form av böcker och vetenskapliga artiklar spelat en fundamental 

roll.  

2.2.2 Empirisk datainsamling 

Information kan delas in i två kategorier beroende på källans ursprung och upphov (Holme och 

Solvang, 1997). Neu, Warsame och Pedwell (1998) samt Vergauwen och Van Alem (2005) belyser 

att årsredovisningar betraktas som primärdata eftersom intressenter förlitar sig på den information 

som erhålls från rapporterna. Primärdata beskrivs således som en kategori där data är anskaffad av 

forskaren själv, vilket utgör den väsentliga delen av studiens empiriska kapitel. Primärdata för 

denna studie utgörs således av de årsredovisningar som svenska börsnoterade företag lämnat för 

allmänheten att granska. Tack vare hemsidan för Nasdaq OMX kunde en lista av samtliga företag 

som var noterade på Stockholmsbörsen sammanställas genom en specificering till large- mid och 

small cap. Efter en sammanställning av vilka företag som miljö- och hållbarhetsrapporterade 

användes listan sedan som en mall för vilka årsredovisningar som var relevanta för 

dokumentstudien. Dessa samlades i sin tur in via företagens hemsidor.  

Eftersom studien bland annat syftar till att undersöka vad som rapporteras som miljökostnader i års- 

och miljöredovisningar, har det varit av betydelse att granska årsredovisningar från år 2014 och 

2015. Detta för att inte gå miste om relevant information om hur miljökostnader rapporteras, då 

hållbarhetsrapportering är frivilligt och miljökostnader kan rapporteras på olika sätt från år till år. 

Genom att tillämpa en dokumentstudie som bevakar två räkenskapsår bidrog det till inhämtade av 

betydelsefull information men som också är relevant för studiens tidsram.  
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2.2.3 Dokumentstudie 

Patel och Davidson (2003) beskriver dokumentstudier som en vetenskaplig metod som möjliggör 

för forskare att ta del av befintlig information som uttrycks i bildform, tryckt skrift eller verbal 

kommunikation. Eftersom denna studie har behandlat en stor mängd årsredovisningar ansågs en 

kvantitativ dokumentstudie som en lämplig metod att använda då den relevanta informationen 

återges i dokument med tryckt skrift varje år.  

Årsredovisningar betraktas ofta som en egen kommunikationsenhet då företag kommunicerar med 

både interna och externa intressenter via rapporterna. Guthrie, Petty, Yongvanich och Ricceri 

(2004) förklarar därför att en av fördelarna med att granska årsredovisningar med hjälp av en 

dokumentstudie är att de är regelbundet upprättade, vilket gör det möjligt för olika analyser över 

olika rapporteringsperioder. En annan fördel med att tillämpa dokumentstudier inom forskning är 

att det är en kostnadseffektiv metod för att få fram stora mängder information eftersom det besparar 

forskningen och respondenterna både tid och pengar. Tillgängligheten av finansiella rapporter 

spelar också en essentiell roll och eftersom allmänheten har stor tillgänglighet till ett företags 

årsredovisningar går processen för att samla in och lagra rapporterna relativt effektivt och snabbt 

(Denscombre, 2009; Bowen, 2009).  

Dokumenten ska sedan sammanställas och analyseras i en dokumentanalys, som är en systematisk 

metod för att granska och utvärdera relevant information som återfinns i dokumenten (Bowen, 

2009). Sammanfattningsvis har detta avsnitt varit ett grundläggande element i studien eftersom det 

har varit viktigt att finna en vetenskaplig metod som på ett adekvat sätt gör det möjligt att granska 

hur miljökostnader rapporteras i svenska börsföretags årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.  

2.2.4 Population 

Denna studie baseras inte på urval utan har inledningsvis inkluderat samtliga företag som är 

noterade på Stockholmsbörsen. Med hjälp av Nasdaqs OMX-hemsida (2016) kunde en lista med 

alla företag som var noterade på Stockholmsbörsen framkallas. Vid sökningens tidpunkt fanns 281 

företag noterade på Stockholmsbörsen, som tillhörde large cap, mid cap samt small cap och 

benämns som population 1 i studien.  

Efter uttaget av population 1 behövdes ytterligare en population framtas för att sålla bort de företag 

som inte miljö- och hållbarhetsrapporterade. Population 2 framtogs utifrån population 1 och 

inkluderar således de företag som miljö- och hållbarhetsrapporterar. Populationen bestod av 114 

bolag, vilket också är den population som dokumentstudien är baserad på i studiens empiriska 

kapitel. Antalet bortfall uppgick till 167 företag, vilket är mer än hälften av alla börsnoterade 
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företag i population 1. Bortfallet utgjorde en kombination av de företag som inte upprättade någon 

miljö- och hållbarhetsrapportering samt de bolag vars årsredovisningar inte hunnit publiceras vid 

tiden för studiens genomförande i relation till att de saknade relevant redovisning för år 2014.  

2.2.5 Bearbetning av empiriskt material 

Listan över samtliga bolag som var noterade på Stockholmsbörsen genererade en stor mängd data 

som krävde noggrann sortering och bearbetning. För att arbeta i enlighet med studiens egna 

uppsatta planering var det av betydelse att inleda bearbetningen av årsredovisningarna och 

hållbarhetsrapporterna vid ett tidigt skede för att hålla sig inom tidsramen för studien. Första steget i 

bearbetningen bestod av att granska samtliga börsföretagens årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter för år 2014 och 2015. Detta för att sortera ut de bolag som upprättade 

miljöredovisningar, vilket resulterade i 114 företag. Nästa steg i processen inleddes genom att dela 

in den nya populationen efter branschtillhörighet (bilaga 1) och storlek där branschernas 

beteckningar hämtades från Nasdaqs OMX-hemsida (2016). För att beräkna storlek har företagens 

balansomslutning, omsättning och antalet anställda använts. Dessa beräknades efter ett 

poängsystem där företagen fick poäng utifrån storleken på de tre nämnda komponenterna. 

Uppgifterna hämtades från år 2014 och exporterades i komplett format till Excel där en sortering 

gjordes för att summera ihop och rangordna efter totala antal poäng. De företag som fick lägst totala 

poäng kännetecknades som stora företag, de företag som fick högst poäng var ekvivalenta små 

företag och de som hamnade mellan dessa klassificerades som medelstora företag (Se bilaga 2 och 

3).  

För att utvinna relevant information ur årsredovisningarna respektive de separata 

hållbarhetsrapporterna utgick granskningen av materialet från studiens tre centrala teman, vilka 

benämns som miljökostnad, miljöinvesteringar och miljöskuld. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning inleddes kodningen genom att söka efter unika miljökostnadsbegrepp som var 

karaktäristiska för respektive bransch samt definitioner på miljökostnad. Tack vare en sådan 

bearbetning har studien funnit relevanta mönster mellan den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet, vilket har sammanställts i en analys. 

2.2.6 Analys 

Detta avsnitt fokuserar på att redogöra för vilken analysmetod som har varit mest lämpad att 

använda för att kunna koda relevant information som har varit av betydelse för att besvara studiens 

syfte. Eftersom studien har haft ambitionen att granska vad som rapporteras som miljökostnader 

samt ge ett utarbetat förslag för hur miljökostnader kan definieras, har det varit väsentligt att ställa 
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den teoretiska referensramen mot den empiriska undersökningen. För att göra detta möjligt 

sammanställdes de karaktäristiska miljökostnadsbegreppen för varje tema och ställdes mot tidigare 

forskning och teorier i en analys.   

Den allmänna referensramen har till stor del utgjort strukturen för det empiriska kapitlet. Syftet med 

att låta studiens empiriska och analytiska kapitel utgå ifrån samma rubriksättningar som 

teorikapitlet har varit för att underlätta för läsaren att enkelt kunna följa och förstå studiens struktur. 

Analysen följs sedan av ett kapitel där studiens bidrag redogörs och där det bedöms om studien 

lyckats uppnå syftet. 

2.2.7 Kvalitetskriterier 

Detta avsnitt har ambitionen att redogöra för de grundläggande kvalitetskriterier som medföljer en 

studie som tillämpar en kvantitativ forskningsmetod. Dessa kriterier betecknas som reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet och har varit centrala att beakta under studiens gång för att kunna 

presentera ett hållbart resultat som bidrar till forskning inom miljökostnad.   

Reliabilitet vilar på grundtanken att mäta tillförlitligheten i de mått och mätningar som används i 

undersökningar. En essentiell anledning till att mäta reliabiliteten är för att otillförlitliga mätningar 

inte ska kunna relateras till andra variabler. Sådana mätningar som ändå tillämpas i analyser ska 

leda till att statistiska antaganden inte är hållbara (Shrout och Fleiss, 1979). Vidare belyser Milne 

och Adler (1999) att reliabilitet ska bidra till ett stabilt resultat genom att samma resultat uppvisas 

oberoende av vem som gjort mätningarna. Detta kriterium har studien beaktat i det empiriska 

kapitlet genom att endast utgå ifrån det data som återfinns i populationens årsredovisningar. Detta 

eftersom den enligt normgivande praxis ska upprättas i enlighet med god redovisningssed.   

Det andra kriteriet, validitet, handlar om studien verkligen mäter det som är avsett att mätas (Patel 

och Davidsson, 2011). Holme och Solvang (1997) understryker att det är essentiellt att validiteten 

uppfylls för att inte generera olika mätproblem och menar att ett urval endast ger giltig information 

under förutsättningen att forskare mäter det studien avser att mäta. Denna studie har bland annat 

haft ambitionen att undersöka hur miljökostnader rapporteras i svenska börsnoterade företags 

årsredovisningar, vilket har presenterats i det empiriska kapitlet.  

Forskare inom kvantitativa studier finner stort intresse i att kunna generalisera det resultat som 

tillkommer från utförda undersökningar. Lee och Baskerville (2003, s.221) utvecklar innebörden av 

konceptet generaliserbarhet genom att definiera begreppet som; “att bilda allmänna begrepp av 

abstraktion från särskilda fall” (egen översättning). Med detta menas att resultat som erhålls från 
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undersökningar gjort på urval från en population ska kunna tillämpas på en grupp som står utanför 

populationen. Detta på grund av att populationer kan vara omfattande, vilket kan medföra att det 

blir svårt att undersöka en hel population (Ryan et al., 2002). Denna studie har undersökt en hel 

population, vilket innebär att det resultat som studien funnit är ämnat att generaliseras och kunna 

anammas av samtliga företag som är noterade på Stockholmsbörsen.  

2.2.8 Källkritik 

Ericsson och Hultman (2014) förklarar att syftet med att förhålla sig kritiskt till de källor och data 

som används i en studie är för att säkerställa att informationskällorna är reliabla, relevanta samt 

innehåller stor mängd validitet. Genom att utföra en noggrann kontroll av de källor och data som 

används kan studiens trovärdighet förstärkas. I denna studie har primärdata använts i form av 

årsredovisningar som är hämtade från företagens hemsidor. Denscombe (2009) belyser dock att 

företag som upprättar årsredovisningar kan tolka omvärlden på ett sätt som inte stämmer överens 

med hur världen faktiskt ser ut, vilket kan påverka tillförlitligheten i rapporten. Han utvecklar det 

genom att argumentera för att företag beskådar omvärlden som sociala konstruktioner istället för 

objektiv. Eftersom det inte finns en tvingande lag för miljöredovisning har det varit viktigt att ha i 

åtanke att miljöupplysningarna kan vara vinklade i syfte om att lyfta företaget ur ett positivt 

perspektiv. Det bör därför finnas ett kritiskt förhållningssätt till de rapporter som studerats i denna 

studie då dokumentstudien baserats på dessa. 

Sekundärdata som används i denna studie består främst av vetenskapliga artiklar samt litteratur i 

form av böcker. Något att beakta är att böcker och vetenskapliga artiklar inte nödvändigtvis 

återspeglar neutrala slutsatser utan kan vara vinklade utifrån forskarens eget intresse. De 

vetenskapliga artiklarna som används i studien består därför till stor del av artiklar som är ”peer 

reviewed”, ett begrepp som indikerar på att artiklarna håller god kvalité och anses innehålla 

tillförlitlig information. Artiklar som är granskade som “peer reviewed” tyder på att de genomgått 

en noggrann granskning innan de blivit publicerade i olika vetenskapliga journaler och är något som 

denna studie har lagt stor vikt vid.    
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska och allmänna referensramen. Kapitlet inleds med en 

överblick av hållbarhetsredovisning och fortsätter med en fördjupning inom miljökostnad. 

Referensramen kompletteras med företagsekonomiska teorier och avslutas med tidigare forskning 

inom ämnesområdet. 

3.1 Allmän referensram 

I detta avsnitt behandlas definitioner och koncept som är av väsentlig betydelse för studiens 

forskningsområde. 

3.1.1 Hållbarhetsrapportering 

Millar, Hind och Magala (2012) redogör för att hållbarhet kan definieras på flera olika sätt och 

belyser att konceptet inte bara används i organisatoriska sammanhang, utan tillämpas inom olika 

områden beroende på kontext och definition. Hart och Milstein (2003, s.56) definierar global 

hållbarhet som ett koncept som “tillgodoser behoven för det nuvarande utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter till att tillgodose sina behov” (egen översättning). I 

Brundtland-rapporten (1987) definieras hållbarhet som: ”En utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att inskränka på̊ kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (United 

Nations World Conference Environment and Development, 1987).  

Corporate Social Responsibility, även förkortat som CSR, är en term som är frekvent 

återkommande inom hållbarhetsredovisning (Aguinis och Glavas, 2012). Carroll (1999) belyser att 

begreppet har en lång och varierad historia där forskning visar att det funnits stort engagemang och 

intresse i att försöka formulera vad CSR innebär. Dilling (2010) poängterar dock att det inte finns 

en globalt accepterad definition på begreppet och att det genom åren beskrivits på olika sätt och 

refererar till Aguinis (2011) som verbaliserade begreppet som kontextspecifika organisatoriska 

åtgärder och strategier som tar hänsyn till intressenters förväntningar gällande ekonomisk, social 

och miljömässig prestanda. De tre hållbarhetsperspektiven betecknas i sin tur som Triple Bottom 

Line och illustrerar vilka centrala områden en hållbarhetsredovisning bör inkludera (Norman och 

MacDonald, 2004).  
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3.1.2 Miljöredovisning 

Deegan och Unerman (2011) belyser att intresset för miljöredovisning har ökat markant under det 

senaste decenniet och att allt fler företag prioriterar att upprätthålla en detaljerad och utförlig 

miljörapportering för att visa klarhet och transparens gentemot relevanta intressenter och samhället 

i sin helhet. Till miljöredovisning räknas all redovisning beträffande företagets ansvar för 

miljöfrågor, något som inkluderar redovisning av miljökostnader, miljöinvesteringar och 

miljöskulder (Ljungdahl, 1999). För att konkretisera resonemanget menar Ljungdahl (1999) att det 

går att beskåda i antalet ökade miljöredovisningspraxisar där en stor del av börsnoterade företag 

strävar efter att, bland annat, rapportera miljökostnader och miljöinvesteringar. Han klargör dock 

för att en del företag inte rapporterar miljöskulder eftersom de vill att miljöredovisningen fokuserar 

på positiva miljöprestationer snarare än potentiella förbättringsmöjligheter, något som han menar 

förstärker bilden av att företag upprätthåller miljöredovisningar i ändamål för marknadsföring. 

Institutionen Prevent (2008) argumenterar dock för hur en miljöredovisning bör se ut trots att det 

inte finns några reglementen som direktiv. Enligt institutionen bör en miljöredovisning innehålla en 

schematisk beskrivning av företagets verksamhet, miljöpolicy och handlingsprogram samt också 

redovisa vad som är företagets största miljöpåverkan, trots att de förhåller sig i enlighet med de 

lagar som finns i Miljöbalken kring miljöredovisning. Det är också fördelaktigt om det i 

miljöredovisningsrapporter framgår hur företag beaktar miljöaspekter samt redogör för hur de har 

tänkt arbeta med miljöfrågor i framtiden och vad de åstadkommit tidigare.  

En utmaning inom miljöredovisning är att redovisa miljöaspekter ur monetära och kvantifierbara 

värden eftersom det kräver stor noggrannhet och precision. Deegan och Rankin (1999) belyser att 

en stor del av miljöinformationen i ett bokslut redovisas genom kvalitativa termer än genom 

kvantitativa termer, med undantag av miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder där 

monetära termer är mer frekventa. Författarna förklarar att företag som redovisar miljöposter genom 

kvantifierbara och monetära termer betraktas som mer trovärdiga och engagerade för miljön. Trots 

det understryker de att det inte utesluter behovet av kvalitativ information och menar att 

miljöredovisning erfordrar en kombination av kvalitativ respektive kvantitativ upplysning för att 

presentera en djupgående och detaljerad redovisning.  

3.1.3 Miljökostnad och dess definition 

Forskning inom miljökostnad har bedrivits i flera decennier, något som Mula (2012) menar har varit 

betydande för den ekologiska aspekten av miljörörelse. Eftersom en standardiserad definition av 

begreppet miljökostnad inte existerar rapporteras miljöinformationen på olika sätt beroende på hur 

varje företag definierar det, något som påverkar hur miljökostnader synliggörs i miljöredovisningen 
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(Ljungdahl, 1999). Schaltegger, Hahn och Burritt (2002) lyfter dock fram två olika sätt att se på 

miljökostnader och menar att dessa kan uppstå av olika skäl beroende på vilket sammanhang de 

hänförs till. De redogör för att miljökostnader kan förekomma i ett förebyggande och skyddande 

syfte och-/eller på grund av reducering av material och energiflöden. Utöver det har EU-

kommissionen (2001), som sammanställt rekommendationen K 1495, inrättat en definition av 

miljökostnad enligt nedan:  

“Miljökostnader inkluderar kostnader för åtgärder som ett företag vidtar, eller kostnader som 

andra vidtar för företagets räkning, för att förhindra, reducera eller återställa skador på miljön 

som uppstått till följd av dess operativa verksamhet. Detta omfattar bland annat att bortskaffa och 

undvika uppkomst av avfall, skydd av mark och yt- och grundvatten, skydd av ren luft och klimat, 

minskning av buller samt skydd av biologisk mångfald och landskapet. Endast ytterligare 

identifierbara kostnader som primärt är avsedda att förhindra, reducera eller återställa skador på 

miljön bör inkluderas. Kostnader som kan ha en gynnsam miljöeffekt men vars primära syfte är att 

uppfylla andra behov, t.ex. ökad lönsamhet, hälsa och säkerhet i arbete, säker användning av 

företagets produkter eller produktionseffektivitet bör undantas. Om det inte går att separera 

summan för extrakostnaderna från övriga kostnader som dessa kan vara integrerade i, kan en 

uppskattning göras av denna summa i den mån som slutbeloppet uppfyller villkoret på att primärt 

vara avsett att förhindra, reducera eller återställa skador på miljön”.  (EU-kommissionen, 2001) 

Initialt bedöms beteckningen av miljö som luft, vatten och icke förnyelsebara naturresurser, något 

som med andra ord kan tolkas som fossila bränslen och mineraler (EU-kommissionen, 2001). I 

samband med det klarlägger Ljungdahl (1999) att miljökostnader kan uppstå och bestå av olika 

kostnadsslag. Jakobsson et al. (1998) belyser att miljökostnader inte endast utgörs av en typ av 

kostnad, utan kan också bestå av miljöinvesteringar och miljöskulder. Detta menas med att direkta 

miljökostnader omfattar den direkta påverkan ett företag har på miljön och omgivningen, vilket 

exempelvis kan medräkna återvinning och energiförbrukning. Bergström et al. (2002) belyser att 

miljöinvesteringar och miljöskulder är indirekta kostnader som tillsammans med direkta 

miljökostnader utgör miljökostnadsrapportering. Detta eftersom avskrivningar kopplade till 

investeringen är en kostnad, något som författarna benämner som finansiell kostnad. Miljöskulder 

blir till kostnader när utbetalningarna fördelas som kostnader under olika perioder genom 

periodiseringar, något som redogörs på en djupare nivå i avsnitt 3.1.6.  

3.1.4 Miljöinvestering 

Miljöinvestering är även det ett svårdefinierat begrepp (Ljungdahl, 1999). Schaltegger et al. (2002) 

preciserar dock miljöinvestering som en aktivitet där företag gör en kapitalsatsning i specifika 
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projekt i hopp om att kunna minska företagets miljöpåverkan. Företag beskådar miljöinvesteringar 

som både en strategisk och fördelaktig handling eftersom investeringen kan generera 

kostnadsbesparingar inom produktion på lång sikt men även stärka företagets image (Maxwell och 

Decker, 2006). Trots det beskrivs utmaningen med miljöinvesteringar vara svårigheten att avgränsa 

och urskilja vad som karaktäriserar en miljöinvestering eftersom det kan ske genom ett brett 

spektrum av investeringar (Jakobsson et al., 1998). 

Moilanen och Martin (1996) belyser dock att miljöinvesteringar kan beröra områden som forskning 

och utveckling, produktionsteknik, projekt inom produktdesign samt genom förmedling av ett 

företags produkt eller miljövänliga image. Ett företags miljöinvesteringar kan således delas in i 

olika grupper, vilka benämns som direkta och integrerade miljöinvesteringar (Jakobsson et al., 

1998). Direkta miljöinvesteringar omfattar investeringar som är tilltänkta att minska ett företags 

miljöpåverkan genom att förhindra, reducera eller reparera skador på miljön. Syftet med integrerad 

miljöinvestering är följaktligen att åtgärda en situation i ett tidigt skede för att inte behöva vidta 

åtgärder senare i orsakskedjan. Detta kan illustreras genom att företag investerar i miljövänliga 

tillgångar och resurser redan i ett tidigt skede för att minska eventuell miljöpåverkan, något som på 

lång sikt kan generera ekonomiska fördelar (Jakobsson et al., 1998). 

Kapitalkostnader för en viss typ av utrustning kan också kategoriseras som en typ av miljökostnad 

genom att investeringen av utrustningen har, vid tiden för anskaffning, förmodligen aktiverats som 

en tillgång. I takt med att tillgången skrivs av bedöms den som en kapitalkostnad, vilket i sin tur 

kan associeras med en typ av miljökostnad (Ljungdahl, 1999). Vidare poängterar Ljungdahl (1999) 

att det är viktigt att beakta att en investering inte nödvändigtvis behöver betraktas som en 

miljöinvestering bara för att den innehåller en miljökomponent. Detta eftersom det i sådana fall 

skulle leda till att begreppets relevans påverkas då den skulle användas i en mer omfattande 

utsträckning. 

3.1.5 Miljöskuld 

Jernelöv (1992, s. 11) var först med att introducera konceptet miljöskuld och definierar begreppet 

som ”återställandekostnad för miljöskador som är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt storleken 

av det kapital som erfordras för att betala återkommande reparationskostnader”. Begreppet har 

trots definitionen olika innebörd beroende på sammanhang och perspektiv. Ur ett 

samhällsperspektiv refererar begreppet till de åtgärder som behövs för att återställa naturen på 

kommunal eller nationell nivå medan det på företagsnivå skildrar osäkerhetsfaktorer som teknisk-, 

ekonomisk- och juridisk osäkerhet (Ljungdahl, 1999).  
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Azar och Holmgren (1995) framhäver två olika typer av skador som bör omfattas som miljöskuld. I 

de fall en skada uppstår direkt kallas den för en identifierad skada medan i de fall skadan inte 

utmärker sig direkt men som med stor sannolikhet kommer att resultera med en negativ 

miljöpåverkan eller när skadefaktorerna är kända, men skadan inte hunnit inträffa än, kallas för 

potentiella skador. Författarna redogör för att det är essentiellt att skilja mellan kostnaderna för 

restaurering och kostnader för skador vid beräkning av kostnaden för den identifierade respektive 

potentiella skadan. För att illustrera detta ytterligare belyser författarna modellen nedan. 

 

Figur 3.1: The components of GED (Azar och Holmgren, 1995). 

Modellen illustrerar att det är möjligt att beräkna kostnaderna för restaurering både för den 

identifierade skadan och den potentiella skadan. För identifierade skador är det också möjligt att 

beräkna den faktiska kostnaden för skador, något som inte är möjligt att göra för den potentiella 

skadan eftersom den inte är identifierad och upptäckt än. Azar och Holmgren (1995) understryker 

dock att forskningen strävar efter att finna indirekta sätt att uppskatta kostnaden för potentiella 

skador i förhållande till kostnaden för att återställa den, men att det inte är etablerat ännu.  

 

Ljungberg (1999) konkretiserar konceptet genom att identifiera fem element miljöskulder kan 

avgränsas och kopplas till. Han benämner avfallshantering som den första och menar att företag 

enligt lag är skyldiga att ta hand om miljöfarliga avfall samt återvinna produkter och förpackningar 

som skrotas. Bedriver ett företag miljöfarlig verksamhet är företaget skyldig att anpassa 

verksamheter i enlighet med tillsynsmyndigheter. I samband med det är företag också skyldiga att 

återställa och efterbehandla den mark de använt, något som hör ihop med det fjärde elementet som 

refererar till att företag som bedriver miljöfarliga verksamheter är skyldiga att sanera förorenad 

mark. Slutligen belyser han att företag är skyldiga att ersätta förmögenhetsskador om företaget 

orsakat direkta skador som påverkar miljön.  
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3.1.6 Miljökostnaders uppkomst 

En naturlig frågeställning som följer vid diskussion om vad som menas med miljökostnad är hur 

dessa kostnader uppkommer i ett företags verksamhet både externt och internt. Genom att förtydliga 

hur kostnader uppstår menar Gray (2010) att det kan skapa en viss förståelse för vilka specifika 

kostnader som rapporteras som miljökostnader. Nedan presenteras en modell som illustrerar 

centrala samband runt kostnadernas uppkomst och visar var och hur de uppstår.  

 

Figur 3.2: Miljökostnaders uppkomst.   

Pilen som riktar sig in mot ett företags miljöutgifter för en period visar att kundkrav, lagkrav och 

strategi är drivande faktorer som även avgör när en resursanvändning blir till kostnad. Gray (2010) 

menar att kunder ställer krav på att företagen producerar det som efterfrågas och redogör för att 

kundernas vilja att betala för det företaget producerar minskar om inte kravet bemöts. Lagkravet 

refererar till att lagstiftning bevakar och granskar företag i syfte om att kontrollera att företagen inte 

strider mot exempelvis Miljöbalken när de producerar varor och tjänster. Slutligen representerar 

strategin de begränsningar som medföljer den inriktning ett företag arbetar utifrån och de policys 

som begränsar ett företags handlingsutrymme (Bergström et al., 2002).  

Kostnadsstället återfinns i modellens centrerade del och representerar att en del utgifter under en 

period utgör kostnader men även att samtliga kostnader som uppstår har en plats eller ett ställe vid 

uppkomsten, vilka kan bestå av varukostnader i form av pålägg och-/eller produkter i arbete 
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(Bergström et al., 2002). Kostnadsstället kan således betraktas som ett projekt, process eller enhet i 

ett företag. Modellen illustrerar vidare att en del av utgifterna bokförs som direkta kostnader i form 

av material samt att en del hänförs till resultaträkningen i form av räntekostnader eller preliminär 

skatt.  

Bergström et al. (2002) belyser tidsperspektivet som en betydande faktor som påverkar kostnader, 

intäkter och struktur genom periodiseringar. Perspektivet influeras även av hur länge en handling 

som uppkommer i kostnadsstället har konsekvenser i form av räntekostnader. De redogör även för 

att utbetalningarna fördelas som kostnader under olika perioder genom periodiseringar. 

3.1.7 Rapportering av miljökostnader 

Ljungdahl (1999) belyser att det är en utmaning för forskare att jämföra miljökostnader mellan 

företag. Detta delvis i takt med att miljörapporterna kan variera i omfattning från olika 

räkenskapsår, vilket gör det till en utmaning att bedöma riktigheten i de uppgifter som rapporteras 

eftersom en uppföljning inte alltid är möjlig att göra. Mula (2012) redogör för vikten av att 

ifrågasätta de etiska och moraliska skyldigheterna av industriella verksamheter och menar att teorin 

indikerar på att skapa explicita normer och riktlinjer för företag i syfte om att bekämpa 

miljöförstöring och utarmning av resurser trots att det inte är lag på att redovisa kostnader som är 

förankrade till miljön. EU-kommissionen (2001) belyser att dessa riktlinjer skapar en harmoniserad 

karaktär i rapporteringen av miljökostnader och skapar möjligheter för eventuella jämförelser 

mellan olika företags miljöredovisning.  

Jasch (2002) resonerar kring miljökostnadens olika kategorier och sidor och menar att den bidrar till 

att den begreppsmässiga osäkerheten leder till att det är svårt att hålla isär miljökostnader från andra 

kostnader, vilket överensstämmer med det resonemang Mula (2012) för om att sådana kostnader 

inte alltid särrapporteras utan rapporteras som bland annat indirekta kostnader. I förbindelse med 

det lyfter Jasch (2002) ett annat perspektiv och menar att bristfällig respektive utebliven 

miljökostnadsrapportering ofta leder till förvrängda beräkningar av bland annat olika 

förbättringsprocesser och effektivitetsbesparingar inom ett företag. Jasch (2002) understryker att de 

individer som ansvarar för miljörelaterade aspekter samt ledningen i ett företag med stor 

sannolikhet inte är medvetna om att produktionen av avfall och utsläpp oftast är dyrare än 

bortskaffandet och minskningen av det. Som en konsekvens leder det till att organisationer som 

arbetar med miljöskyddsprojekt med ambitionen att hjälpa företag att förhindra avfall och utsläpp 

samt arbetar för bättre resursförbrukning inte används. 
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En utgift övergår tidvis till en kostnad, vilket innebär att en miljökostnad kan betraktas som en 

periodiserad utgift för att anskaffa de miljöresurser ett företag behöver för att kunna verka på den 

specifika marknaden och kan således utgöras av olika miljöinvesteringar (Ljungdahl, 1999). 

Miljöskulder blir till kostnader innan utgifter uppstår eftersom tanken med en skuld är att den ska 

matcha tidigare perioders intäkter.  

3.2 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenteras teorier som kan tänkas vara intressanta gällande studiens ämnesområde. 

 
3.2.1 Intressentteori 

Roberts (1992) redogör för att begreppet intressentteori först började användas av Ansoff (1965) 

och belyser att teorin har som mål att kunna förverkliga de olika krav som företagens intressenter 

ställer mot företag. Clarkson (1995) belyser även att intressentteorin behandlar den relation som 

företag har till sina intressenter, vilka utgörs av olika grupper och individer som kan påverka eller 

påverkas av företagets prestation. Genom en sådan relation skapas det ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan ett företag och dess intressenter, som genom ett fungerande samspel 

bidrar till resursbyte mellan aktörerna (Ljungdahl, 1999). Ett sådant resursbyte kan göra sig känt när 

företag väljer att miljökostnadsrapportera i syfte om att tillfredsställa de krav intressenterna ställer 

på företaget, i utbyte mot att företaget utvinner legitimitet från intressenterna. Freeman och Read 

(1983) redogör för att sådan hänsyn där samtliga intressenters krav beaktas har utvecklats och ökat 

genom åren, då tidigare forskning indikerar på att företag endast tillgodosåg aktieägarnas krav och 

behov.  

Deegan och Unerman (2011) belyser att det finns två huvudgrenar inom intressentteorin, vilka 

benämns som normativ och positiv. Den normativa grenen hävdar att alla intressenter ska behandlas 

lika oavsett vilken makt eller påverkan intressenten har på företaget. Det är också inom denna gren 

som det antas att företaget har ett socialt ansvar mot sina intressenter vilket bidrar till ett samspel 

mellan ett företag och alla deras intressenter. Den positiva grenen menar däremot att företagen inte 

kommer att se alla intressenter likvärdiga utan kommer istället att prioritera vilka av deras 

intressenter behov de ska tillgodose. 

Utifrån detta menar Clarkson (1995) att inom intressentteorin kan intressenterna delas in i två olika 

grupper; primära- och sekundära grupper. Denna indelning av intressenter verkställs utifrån hur 

relevanta intressenterna är för företaget och dess överlevnad. De primära intressentgrupperna, 

aktieägare, investerare, anställda, kunder och leverantörer, är av stor betydelse för företagen 
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eftersom deras delaktighet bidrar till företagens överlevnad på marknaden och utan de kan inte 

företagen överleva som ”going concern”. Den andra gruppen, de sekundära intressentgrupper, 

definieras av Clarkson (1995) som de intressenterna som påverkar eller påverkas av företaget men 

som inte har en direkt koppling i form av transaktioner med företaget. De sekundära intressenterna 

kan exempelvis vara miljöorganisationer som förser företagen med riktlinjer för hur företagen ska 

redovisa miljökostnader och anses inte av företagen som nödvändiga för företagens överlevnad i 

samhället. Noterbar är att dessa intressenter inte direkt är nödvändiga för en företagsöverlevnad, 

utan påverkar företag indirekt genom att förespråka hållbar företagsamhet. 

3.2.2 Legitimitetsteori  

Legitimitetsteorin kan betraktas som en utveckling av intressentteorin och beskrivs som en 

systemorienterad teori som utgår från ett socialt system där bland annat individer, grupper, 

organisationer och staten är verksamma inom. Syftet med att bilda ett socialt system är att dessa ska 

influera varandra (Deegan, 2002). Legitimitetsteorin betraktas därför som en betydelsefull teori 

inom miljöredovisning eftersom den har haft en stark påverkan i utvecklingen och ökningen av 

miljöupplysningar i företagens finansiella rapporter de senaste decennierna. Utöver det framställs 

även teorin som en av de mest frekventa och centrala teorierna för att förklara upprättelsen av 

miljörapportering inom forskning (O´Donovan, 2002). Campbell, Craven och Shrives (2003) 

redogör för att den tankemässiga förklaringen har sin grund i att försöka klarlägga och tydliggöra 

varför företag rapporterar information som de enligt lag inte är tvingade till att rapportera.  

Dowling och Pfeffer (1975, ur O’Donovan, 2002) definierar legitimitet som: 

“… a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value 

system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or 

potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy”. 

(Dowling och Pfeffer, 1975) 

Deegan (2002) förklarar i samband med det att legitimitet bör betraktas som en resurs som 

företagen är beroende av för organisationen överlevnad. Han redogör för att det är genom 

samhällets samtycke som företagen kan vinna legitimitet för sin verksamhet, något som företag kan 

tolka som en sorts bekräftelse Inom teorin talas det om ett ”socialt kontrakt” mellan samhället och 

företagen som kräver att verksamheten är legitim och det är också genom ett bristfälligt socialt 

kontrakt som företagens överlevnad hotas. Ett kontrakt kan enligt Deegan och Rankin (1996) brytas 

upp i de fall där företagen har agerat på ett sätt som inte hör till de normer och krav som samhället 

ställer. Som resultat leder detta till en effekt på legitimiteten hos företagen och företagens funktion 
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att fungera i det system som samhället är uppbyggd efter (Deegan, 2006). Vidare förklarar 

O´Donovan (2002) att det sociala kontraktet ständig förändras i takt med förändringarna kring 

samhällets normer och belyser att även företagen måste vara mottagliga för detta och anpassa sig till 

de förändringar som sker. Detta är betydelsefullt för företagen i det avseendet att det är betydligt 

svårare att reparera socialt kontrakt som har blivit skadat än att upprätthålla ett sådant kontrakt som 

redan är etablerat (Suchman, 1995). Företagen behöver anpassa sig efter de förändringar eftersom i 

de fall där företagen inte lever upp till samhällets förväntningar som baseras på sociala värderingar 

och normer uppstår ett s.k. legitimeringsgap (O´Donovan, 2002). 

Nedanstående figur illustrerar skillnaden samhällets förväntning och uppfattning av företagens 

aktiviteter samt de aktiviteter som företagen utför (yta Y och Z). Med detta menas att yta Y och Z 

representerar legitimitetsgap och X i figuren belyser kongruens mellan samhällets förväntning på 

företagen och de verkliga aktiviteter som företagen utför. Det är även inom X fältet som företagen 

eftersträvar att befinna sig i eftersom det är inom detta fält som företagen anses vara legitima. 

Figur 3.3: Kongruens mellan företag och samhället (O’Donovan, 2002) 

Gapet mellan företagens handlingskraft och samhällets förväntningar som illustreras i figuren kan 

uppstå av olika anledningar. Gapet kan uppstå för att företagens aktivitet förändras medan 

samhällets förväntningar och normer förblir oförändrade och vice versa. Andra orsaker som bidrar 

till ett gap är om förändringar sker både inom företagen och i de förväntningar som finns i samhället 

men att de förändringarna som uppstår inte leder till överenstämmelse mellan båda parterna eller i 

de fall då de går mot samma riktning så faller de tidsmässigt inte inom samma tidsram (O’Donovan, 

2002). 

Företagen kan använda sig av olika tekniker för att få legitimitet vilket bestäms utifrån deras syfte, 

de vill säga om företagen ska anskaffa, upprätthålla eller reparera legitimitet inom företaget 
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(O’Donovan, 2002). När företagens legitimitet ifrågasätts kan olika strategier tillämpas av 

företagen. Deegan (2002) refererar till Lindblom som presenterar fyra strategier som i samverkan 

med kommunikation ska resultera i legitimitet för företagen. Dessa strategier som 

företagsledningarna använder kategoriseras enligt nedan: 

Ø Informera den berörda allmänheten om faktiskt förändringar i de aktiviteter och 

föreställningar som en organisation utför; 

Ø Försöka förändra uppfattningen av organisationen hos den berörda allmänheten utan att 

vidta faktiska förändringar; 

Ø Manipulera uppfattning av organisationens realitet genom att fokusera på de positiva 

företeelser av förväntningar som företagen kan leva upp i hopp om att vilseleda allmänheten 

från att upptäcka de företeelser som kan skapa oro och som företagen inte lever upp till; 

Ø Förändra de externa förväntningarna på organisationen. 

Då Hart och Milstein (2003) belyser att utvecklingen av hållbarhetskonceptet har frambringat 

stigande förväntningar hos samhället vad gällande miljöprestanda hos företagen och att miljövård 

betraktas som viktig aspekt för företagens överlevnad har detta lett till att företagen väljer att 

offentliggöra miljöinformation i årsredovisningarna (Wilmshurst och Frost, 2000). O’Dwyer (2002) 

redogör för att miljöredovisning används av företagen som ett verktyg för att vinna legitimitet vilket 

även styrks även av Ljungdahl (1999) som belyser att företagen måste förse samhället med 

miljöinformation genom att redovisa information för att eventuellt förhindra att mista legitimitet 

från samhället. Watts och Zimmerman (1986) förklarar att företagens strävan efter legitimitet är 

omfattande då legitimitet leder till skapandet av ett mervärde för företagen som är svårt att generas 

på andra sätt och som anses vara till stor nytta för företagen då den gynnar hela verksamheten. 

Dock belyser Hackston och Milne (1996) att företagens olika egenskaper leder till företag 

anstränger sig olika mycket för att verkställa legitimitet inom företaget. Företagstorlek benämns 

som en sådan egenskap där legitimitetsteori menar att större företag som genomför fler aktiviteter 

leder till större inverkan på samhället. Hackston och Milne (1996) belyser vidare att branschen som 

företagen är verksamma inom kan ha en påverkan på företagens val att lämna ut miljöupplysningar. 

Författarna hävdar att företag som utför aktiviteter som inskränker på miljön tenderar att lämna ut 

mer information om hur deras företag påverkar miljön tillskillnad från andra företag inom andra 

branscher där miljöpåverkan inte är lika tydlig.  

3.2.3 Institutionell teori 

Tidigare forskning indikerar på att den institutionella teorin håller på att utvecklas till att bli ett av 

de dominerande teoretiska perspektiven i organisationsteori samt att teorin alltmer har börjat 
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tillämpats vid redovisningsforskning (Dillard, Rigsby och Goodman, 2004). Den institutionella 

teorin har som avsikt att förklara de olika redovisningsval som företagen gör genom att förklara hur 

företagen reagerar på påtryckningar från olika institutioner (Collin, Tagesson, Andersson, Cato och 

Hansson, 2009). Enligt Zucker (1987) finns det två olika typer av institutioner som försöker 

påverka företagens val. Ett företag kan vara en institution om förändringar inom företaget skapas 

inifrån företaget eller om det efterliknas av ett likande aktivt företaget. Den andra sortens institution 

som benämns är omgivningen som kan påverka företagsbeteende genom att tillföra nya regelverk 

eller andra sorters påtryckningar från myndigheter. Riktlinjer från olika organisationer är ett sådant 

exempel som tillsammans med påtryckningar kan leda till att företag väljer att tillämpa 

miljökostnadsrapportering. Även Deegan och Unerman (2011) tydliggör detta genom att förklarar 

att den institutionella teorin har som avsikt att undersöka organisationsstrukturer för att kunna ge 

förklaringar på hur och varför organisationer inom samma bransch tenderar att likna varandra 

genom att använda liknande struktur inom organisationen. De förklarar att legitimitet är ett centralt 

begrepp inom institutionell teori och orsaken till att företagen väljer att likna varandra beror på att 

valt att följa de normer och regleringar som hör till den branschen som företagen är verksamma 

inom. Genom att tillämpa dessa kan företagen åstadkomma legitimitet från omgivningen, något som 

anses vara en drivkraft för att företagen ska miljöredovisa och som även bidrar till en ökad 

överlevnadsförmåga för företagen (Meyer och Rowan, 1977). 

De påtryckningar och förändringar som enligt institutionell teori leder till likartad 

organisationsstruktur bland företagen kallas för isomorfism och kan delas upp i tre mekanismer: 

tvingande, imiterande och normativa (DiMaggio och Powell, 1983). 

Tvingande isomorfism innebär att förändringarna inom en organisation påverkas av politiska 

influenser, de resurser som organisationen är beroende av och dess strävan att uppnå legitimitet 

(Collin et al., 2009). De förändringar som sker inom företagen uppstår från både formella och 

informella påtryckningar från omgivningen där företagen är verksamma inom. Denna isomorfism 

anses vara tvingande då de företag som berörs av de förändringarna tvingas följa de nya 

bestämmelserna för att kunna överleva på marknaden (DiMaggio och Powell, 1983). 

Den imiterande isomorfismen innebär enligt DiMaggio och Powell (1983) att ett företag imiterar ett 

annat företags struktur och strategi. Denna typ av isomorfism kommer av osäkerhet inom företag 

där det finns bristfälliga mål samt andra svårigheten inom företaget. Då företagets egna metoder 

inte är tillräckliga väljer företagen istället att imitera andra företag som har en fungerande 

verksamhet för att på så sätt kunna skapa konkurrensfördelar samt för att vinna legitimitet. 
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Den normativa isomorfismen associeras till professionalisering, vilket innebär att liknande 

utbildningar och gemensamt nätverk ska leda till att företagen blir allt mer lika. Genom att 

företagen agerar utefter rådande regler och normer som förekommer inom den yrkesgruppen leder 

detta i en professionalisering vilket är ett sätt för företaget att vinna legitimitet (Deegan och 

Unerman, 2011).  

3.3 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt görs en fördjupad redogörelse för vad tidigare forskning har bidrag till studiens 

forskningsområde. Dessa leder sedan till studiens A priori-modell samt undersökningsmodell som 

ger ett helhetsperspektiv över de teman och faktorer som studien ska undersöka. 
 
3.3.1 Miljöredovisning 

Tidigare forskning inom miljöredovisning beskriver och analyserar de svenska börsnoterade 

företagens miljörapporteringspraxis som återfanns i företagen årsredovisningar för åren 1990-1993. 

För att kunna granska och analysera det innehåll som återfinns i företagens miljöredovisning har 

Ljungdahl (1995) utgått från FN:s miljörapporterings-modell som används som en mall för 

analysen rapporterna. Resultatet från undersökningen visade på att det förekom skillnader i 

miljörapporteringarna hos de olika företagen som undersöktes. De skillnaderna som uppvisades var 

att de olika företagens miljöredovisning var utformade på olika sätt och det fanns en markant 

skillnad i miljörapporternas storlek. Undersökningen visade även på att företagsbransch inte 

påverkar utformningen av miljörapportering bland företagen. Detta eftersom Ljungdahl (1995) 

belyser att det förekommer enorma skillnader i innehållet i miljörapporterna samt dess utformning 

bland företag med liknande bransch. Intresset för miljöfrågor och för hur miljörapporteringen ska se 

ut är en annan skillnad som varierade bland företagsledning, styrelse och andra uppsatta personer 

inom företag.  

Ljungdahl (1999) har även vid ett senare tillfälle utfört likartad forskning av den avhandling som 

genomfördes år 1995 för att undersöka utvecklingen av miljöredovisningspraxisen hos de svenska 

börsnoterade företagen. I sin avhandling granskade Ljungdahl (1999) miljöredovisningen hos de 

svenska börsföretag under åren 1990-1996 för att sedan analysera det innehåll som fanns i 

årsredovisningarna. För att genomföra detta har Ljungdahl (1999) även vid detta tillfälle utgått från 

FN:s miljörapporterings-modell som har formats om och anpassats efter de svenska börsföretagens 

faktiska miljöredovisning. Modellen bestod till stor del av 11 stycken miljökriterier, där några av 

dessa var miljöinvesteringar, miljökostnader och miljöskulder, som är av sådan miljöinformation 

som förväntas påträffas i företagens miljöredovisning. Ljungdahl (1999) belyser att resultatet från 
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studien visar en ökad användning av miljöredovisning hos de svenska börsföretagen mellan åren 

1990 till 1996. Han redogör även för att alltfler företag väljer tillämpa en separat miljöredovisning 

men att den större delen av företagen fortfarande rapporterar miljöinformation i sina 

årsredovisningar. Dessutom visar studien på en ökning för mängden miljöinformation företagen 

väljer att offentliggöra för sina intressenter, vilket tros bero på att antalet företag som miljöredovisar 

har ökat men också för att det finns ett intresse hos företagen att redovisa miljöinformation. De 

miljökriterier som företagen främst valde att redovisa vid undersökningsåret 1996 beskriver 

Ljungdahl (1999) som miljöorganisation, miljöpåverkan-process och miljöpolicy. 

Vidare visar även denna studie samma resultat från undersökningen från 1995, där det framfördes 

att det förekommer omfattande skillnader i miljöredovisningspraxis mellan företag som är 

verksamma inom samma bransch (Ljungdahls, 1999). Andra intressanta upptäck är att 

branschtillhörighet är påverkande faktor för miljöredovisning och dess utveckling, vilket synliggörs 

vid jämförelse av företagen. Branschtillhörigheten har visat sig vara en bidragande faktor till om 

företag väljer att miljöredovisa då Ljungdahl (1999) belyser att är inom industribranschen där de 

mest välutvecklande och omfattande miljöredovisningarna finns. Han förklarar vidare att studien 

även visar att det är företag sysselsatta inom tjänstesektorn som i större del tenderar att inte 

miljöredovisa. 

3.3.2 Miljökostnad 

Henri, Boiral och Roy (2015) poängterar att forskning inom miljökostnadsrapportering 

huvudsakligen har bestått av forskning med beskrivande eller normativ karaktär. Som ett resultat 

har de studier som bedrivits inom forskningsområdet inriktat sig på att finna förklaringar och 

redogörelser för hur miljökostnader borde redovisas och värderas snarare än att uppvisa empiriska 

belägg för hur miljökostnader faktiskt synliggörs och rapporteras i börsnoterade företags 

miljöredovisningar. De belyser därför ett gap mellan vetenskapsteoretiska förklaringar och 

empiriska tillämpningar och menar att det finns ett behov av att studera miljökostnader på en 

strategisk nivå och inte bara operativ nivå. Simnet (2012) belyser dock att intresset och 

engagemanget för att redovisa miljökostnader har ökat från både företagens och intressenternas håll 

det senaste decenniet och menar att samhällets förväntningar och krav på företag och deras ansvar 

mot miljön ökat avsevärt. Det växande intresset kan förklaras som en kombination av att 

allmänheten minskat sitt förtroende för en del företag men också på grund av ett ökat intresse och 

medvetenhet för hållbarhetsfrågor i samhället (Dilling, 2010). 

Tidigare forskning visar att den begreppsmässiga osäkerheten för miljökostnad har lett till att en 

stor del av börsföretagen inte rapporterar miljökostnader i monetära termer utan synliggör 
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informationen med hjälp av kvalitativa terminologier allt oftare. Detta till stor del eftersom det 

saknas tydliga riktlinjer och normer för hur dessa kostnader ska särskiljas och redovisas (Ljungdahl, 

1999). Joshi, Krishnan och Lave (2001) exemplifierar vikten och behovet av internationella 

standarder kring rapportering av miljökostnader genom att belysa stålindustrins kraftiga nedgång 

från år 1974 till år 1995. Industrin klandrade miljöaspekter som en fundamental orsak till 

nedgången trots att de rapporterade kostnaderna som överensstämde med miljölagstiftningen 

utgjorde mindre än 5 % av kostnaden för ståltillverkning. Joshi et al. (2001) skildrar därför värdet 

av internationella redovisningsstandarder som lyckas identifiera dolda kostnader som bland annat 

utgörs av miljökostnader. För att det ska bli möjligt krävs det att regleringen inom 

miljökostnadsrapportering blir tydligare samt att företagen får de verktyg som krävs för att lyckas 

identifiera samt separera miljökostnader från andra typer av kostnader, genom förslagsvis 

detaljerade bokföringssystem (Joshi, Krishnan och Lave, 2001). 

3.3.3 Bransch 

Adams, Hill och Roberts (1998) har tidigare studerat vilken påverkan bransch har på företagens val 

att lämna upplysningar om miljöinformation och i vilken omfattning detta sker. Studiens resultat 

visar att branschtillhörigheten påverkar miljöredovisningens omfattning i form av sidantal och 

specifikation. Författarna belyser att företag som är verksamma inom råmaterialbranschen är de 

företag som i störst grad lämnar upplysningar om miljöpåverkan. Företag inom produktions- och 

tillverkningsbranschen lämnar också upplysningar om sin miljöpåverkan men inte i lika stor 

utsträckning som företag i råmaterialbranschen. De företag som är verksamma inom tjänst-, 

återförsäljnings- och livsmedelsbranschen bedöms istället tillhöra de företag som minst lämnar 

miljöupplysningar (Adams et al., 1998).  

Wilmshurst och Frost (2000) belyser att verksamheter inom olika branscher påverkar miljön i olika 

grad. Som ett resultat delar de in branscher i olika grupper, vilka de namnger som känsliga och 

mindre känsliga branscher. De känsliga branscherna beskrivs som tillverkning, olja - gas, gruv- och 

resurser samt mat och hushåll. Företag inom sådana branscher tenderar att redovisa miljöpåverkan i 

större utsträckning än företag inom mindre känsliga branscher (Wilmshurst och Frost, 2000). Halme 

och Huse (1999) och Cho, Freedman och Patten (2012) förstärker samma resonemang och menar att 

företag som är verksamma inom branscher som påverkar miljön är mycket noggrannare med att ta 

hänsyn till miljöaspekter och rapporterar utgifter som tillkommer i samband med olika 

miljöinvesteringar.  

Hussey, Kirsop och Meissen (2001) belyser hur miljörapportering tillämpas och utformas av företag 

som verkar i olika branscher. De understryker att olika branscher fokuserar på olika områden och 



 

32 
 

anpassar sin information efter det och branschen. De nämner att företag som verkar inom 

konsumentbranschen tenderar att redovisa sådant som direkt kan kopplas till direktkostnader och 

konkret kan associeras med miljökostnad. Medan företag som verkar inom råvarubranschen 

tenderar på att fokusera på att redovisa andra miljöaspekter till sina intressenter. Hussey et al. 

(2001) redogör för att innehållet i deras miljöinformation består till stor del av information om hur 

de ska minska utsläpp, bedriva åtgärder för att spara energi och hur den aktuella användningen av 

förnyelsebar energi inom företaget ser ut. Detta resonemang tyder på att miljöredovisning är 

omfattande och är ett område som är uppbyggd på olika sätt mellan de olika existerande företagen.  

3.3.4 Storlek  

En tydlig skillnad mellan ett stort och ett litet företag är att större företag har fler intressenter att 

förhålla sig till än vad de mindre företagen, vilket leder till att allmänhetens intresse ökar i 

organisationen (Cowen, Ferreri och Parker, 1987). Cowen et al. (1987) har genomfört en studie där 

de har granskat de amerikanska företagens CSR-rapportering för att hitta samband mellan storlek 

och informationen som företagen väljer att synliggöra i deras rapportering. Studiens resultat 

indikerade på att det fanns ett samband mellan företagsstorlek och upplysning av miljöinformation 

då storlek verkade ha en betydande inverkan på huruvida miljö- och energipraxis samt andra 

upplysningar lämnades, vilket de menar påverkar omfattningen av rapporten. Författarna belyser 

dock att storlek inte har någon påverkan över personal eller produktupplysningar. Trotman och 

Bradley (1981) har på liknande sätt i sin studie belyst att det finns ett positivt samband mellan 

storlek och antalet sidor av CSR-rapportering hos företag. Studien visade att större företag, vilket 

mäts genom omsättning, tenderar att redovisa mer information än mindre företag. Trots det 

poängterar de att sambandet kan se olika ut när det enbart berör ett företags miljöredovisning, då 

studiens resultat baseras på CSR som omfattar flera aspekter.  

De resultat som Trotman och Bradley (1981) kunde bevisa utifrån sin forskning stärks då andra 

genomförda studier presenterar samma typ av resultat. Cho, Freedman och Patten (2012) har genom 

sin studie där de har granskat amerikanska företag funnit ett resultat som tyder på att större företag 

tenderar att redovisa mer om sin miljöpåverkan än vad mindre företag gör. Halme och Huse (1997) 

finner dock i sin studie att det inte existerar ett samband mellan företagsstorlek och miljöavslöjande 

utan då de endast anser att de största företagen endast avslöjar lite mer allmän information men att 

kvaliteten är desamma för stora så som för mindre företag. 
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3.4 A priori-modell     

Med utgångspunkt i den allmänna och teoretiska referensramen samt tidigare forskning inom 

miljökostnad har en förklaringsmodell konstruerats för att sammanfatta och förtydliga vilken 

betydelse studiens centrala begrepp har i relation till miljökostnadsrapportering samt belysa de 

teorier som legat till grund för studien. Faktorerna storlek och bransch symboliserar vad tidigare 

forskning belyser varit betydande förklaringsvariabler för rapportering av miljökostnader i 

börsföretag. Modellen inkluderar även tre övergripande teorier, vilka kommer behandlas i en 

fördjupad analys i kapitel 5 där de diskuteras i anslutning med det empiriska materialet. 

Sammanfattningsvis illustrerar modellen den struktur och de rubriceringar som präglat det 

empiriska och analytiska kapitlet i studien. 

 

Figur 3.4: A priori-modell.  

Nedan ges en kort redogörelse för modellens förklaringsvariabler för att klargöra deras betydelse 

och anknytning till rapportering av miljökostnader. 

Miljökostnad - I modellens centrala del återfinns miljökostnad, miljöinvesteringar och 

miljöskulder vilket också symboliserar studiens kärna och det forskningsområde studiens syfte är 

specialiserat inom. Det har varit viktigt att koda olika kostnadsbegrepp inom miljökostnader, 

miljöinvesteringar och miljöskulder då studien undersökt vad som rapporteras som miljökostnader i 

svenska börsnoterade företags rapporter. 
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Bransch - Tidigare forskning belyser bransch som en betydande förklaringsvariabel och menar att 

branschtillhörigheten kan påverka miljöredovisningens omfattning eftersom graden av 

miljöpåverkan kan variera beroende på vilken bransch ett företag är verksam inom.  

Storlek - En annan essentiell förklaringsvariabel benämns som storlek och refererar till att förklara 

att det kan avgöra för hur detaljerad ett företag väljer att vara i sin upplysning om miljökostnader i 

årsredovisningen.  

Definition – Modellen illustrerar att en definition av miljökostnad kan formuleras utifrån 

miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder.  
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3.5 Undersökningsmodell 

För att kunna svara upp på studiens syfte har en undersökningsmodell konstruerats med ambitionen 

att förtydliga hur studiens empiriska data har samlats in. Faktorerna, som avspeglar de faktorer som 

återfinns i A-priori modellen, måste kunna studeras och mätas för att kunna svara upp på studiens 

syfte och frågeställning, något som Eliasson (2013) benämner som operationalisering. Modellen 

nedan visar således hur och varifrån data insamlats.    

 

Figur 3.5: Undersökningsmodell. 

Undersökningsmodellen visar att miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder granskas och 

analyseras utifrån års- och miljöredovisningar från år 2014 och 2015. Vad gäller bransch har 

Nasdaqs OMX hemsida använts för att finna viken bransch respektive företag är verksam inom. 

Detta för att sedan kunna granska om branschtillhörighet kan förklara rapportering av 

miljökostnader. Storlek beräknas utifrån företagens anställda, balansomslutning och omsättning.  I 

följande kapital presenteras resultatet som framkommit av dokumentstudien.  
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4. Empiri och Analys 
Följande kapitel presenterar resultatet som framkommit av dokumentstudien. Kapitlets 

rubriceringar speglar de centrala teman som studien bearbetat. 

4.1 Presentation av dokumentstudiens population 

I detta avsnitt ges en presentation av de företag som granskats i dokumentstudien. För att 

sammanställa det empiriska resultatet på ett tydligt och strukturerat sätt presenteras två tabeller som 

ger en överblick över dokumentstudiens population. Av totalt 281 börsnoterade företag var det 114 

företag som upprättade hållbarhetsrapportering eller miljöredovisning.  

Tabell 1 fördelar samtliga 281 företag på Stockholmsbörsen efter branschtillhörighet, som är en av 

studiens förklaringsvariabler, och illustrerar hur många av dessa som miljö- och 

hållbarhetsrapporterar, vilket också representerar den population som dokumentstudien granskat. 

Denna klassificering ämnar undersöka om branschtillhörighet har en påverkan på hur och vad som 

rapporteras i miljökostnadsrapportering. 

 Olja 
- gas 

Finans Konsument Service Material Industri Telekom Hälsovård IT Utility 

 
Antal företag 

inom respektive 
bransch 

 
 

6 

 
 

52 

 
 

28 

 
 

26 

 
 

19 

 
 

74 

 
 

6 

 
 

36 

 
 

32 

 
 

2 

 
Antal bolag som 

miljö- och 
hållbarhets-
rapporterar 

 
 

2 

 
 

22 

 
 

18 

 
 

14 

 
 

11 

 
 

33 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

0 

Frekvens av hur 
stor andel av 

företagen inom 
respektive 

bransch som 
miljö- och 

hållbarhets-
rapporterar 

 
 
 

33 % 

 
 
 

42 % 

 
 
 

64 % 

 
 
 

54 % 

 
 
 

58 % 

 
 
 

45 % 

 
 
 

33 % 

 
 
 

19 % 

 
 
 

16 
% 

 
 
 

0 

Tabell 1: Branschfördelning av dokumentstudiens population.  

Tabell 2 fördelar således den relevanta populationen efter storleksordning med utgångspunkt från 

företagens balansomslutning, anställda och omsättning. Detta för att kunna undersöka om storlek 

har en påverkan på hur miljökostnader rapporteras i års- och miljöredovisningar. Tilläggningsvis 

kan det noteras att de undersökta förklaringsvariablerna är oberoende av varandra och har inget 

samband.  
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Stora 
företag 

Medelstora 
företag 

Små 
företag 

Antal företag som 
miljö- och 

hållbarhetsrapporterar 

 
38 

 
  38 

 
38 

 

Tabell 2: Storleksfördelning av dokumentstudiens population. 

4.2 Resultat från dokumentstudie 

Innan vi presenterar dokumentstudiens resultat på en djupgående nivå under respektive rubrik 

belyses först resultatet av den empiriska undersökningen.  

• Resultatet har visat att endast ett fåtal av samtliga undersökta företag har redovisat 

miljökostnader i monetära termer under en specifik post som tydligt klargör vilka typer av 

kostnader som kan omfattas av miljökostnader. Företag inom olja- gas, material-, telekom 

och hälsovårdsbranschen är de fyra branscher som har högst frekvens, vilket innebär att 

kostnadsbegreppens förekomst sker i samtliga företag i dessa branscher. Studien har även 

visat att företagsstorlek inte har en markant påverkan på om miljökostnader rapporteras i 

företagens års- och miljöredovisningar mellan stora och medelstora företag. 

• Studiens resultat påvisar att begreppet miljöinvestering används väldigt sällan i direkt 

terminologi. Studien har även visat att branschtillhörigheten har en påverkan på rapportering 

av miljöinvesteringar då studien har en relativt bred diversifiering mellan frekvensen av 

andelen företag som rapporterar sådana investeringar. Företagsstorlek har inte så stor 

påverkan mellan stora och medelstora företag, men visar på större påverkan mellan stora 

och små företag.  

• Vad gäller miljöskulder visar studien att miljöskulder är ett ytterst sällsynt begrepp bland 

studiens undersökta företag. Dokumentstudien klarlägger att branschtillhörigheten har en 

påverkan på hur stor andel av företagen inom varje bransch rapporterar miljöskulder. Vad 

gäller storleksfaktorn har studien påvisat att, till skillnad från miljökostnader och 

miljöinvesteringar, har inte storlek en betydande påverkan på valet att rapportera 

miljöskulder. 
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• Empiriresultatet har visat belägg på att endast fem av 114 undersökta börsföretag definierar 

miljökostnad i direkt terminologi. Definitionerna har inkluderat kostnadsbegrepp som bland 

annat miljöskatter, avgifter och avfallshantering. 

4.3 Miljökostnad 

Efter att ha granskat den relevanta populationens års- och miljöredovisningar från år 2014 och 2015 

har den empiriska undersökningen visat att majoriteten av bolagen rapporterar miljökostnader, men 

på ett indirekt vis. Med detta menas att rapportering av miljökostnader tenderar att variera mellan 

företag och bedöms som otydlig eftersom begreppet inte tillskrivs i direkt terminologi i anslutning 

med rapporteringen. Istället rapporterar bolagen olika miljörelaterade kostnadsbesparingar och 

reduceringar i kvalitativa termer i enheter som exempelvis kWh per producerad enhet, volymen 

avfall i ton per år samt koldioxidutsläpp i ton per år i relation med kostnad sålda varor istället för 

monetära termer. Detta visar således på att bolagen har en märkbar och klar medvetenhet angående 

den miljöpåverkan deras verksamhet har på sin omgivning, även om de inte rapporterar det i 

monetära termer.  

I kontrast med det har dock dokumentstudien funnit ett fåtal bolag som rapporterar miljökostnader i 

monetära termer under en specifik post som visar vilka typer av kostnader som kan omfattas av 

miljökostnader. Holmen rapporterar miljökostnader i sin årsredovisning för 2015 under ett avsnitt 

som betecknas som miljöskyddskostnader. Under denna post redogör de för vilka kostnader som 

ingår i miljökostnader och benämner kostnader för återställande av mark, miljöskatter, avgifter, 

drift av reningsutrustning samt avfallshantering som några av de centrala kostnaderna för 

verksamheten. I samband med detta har dokumentstudien lyckats kartlägga fler 

miljökostnadsbegrepp som är frekvent återkommande i bolagens års- och miljöredovisningar, vilka 

sammanställs nedan. 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Miljökostnadsbegrepp 

 

 

Miljökostnader 

 

Energiförbrukning, avfall, vattenförbrukning, 

kemikalieförbrukning, luftföroreningar, 

återvinning, material, produktion, 

markförbrukning, biologisk mångfald, deponi, 

naturresurser 
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Studiens resultat belyser att dessa miljökostnadsbegrepp är karaktäristiska för de studerade bolagens 

miljörapportering. Hur förekomsten av dessa begrepp påverkas av bransch och storlek redogörs på 

en djupgående nivå längre ner i avsnittet.  

Eftersom miljökostnadsrapportering sker frivilligt har dokumentstudien påvisat att en stor del av 

rapporteringen hos de undersökta bolagen styrs av intressenternas krav. Detta framkommer bland 

annat tydligt i Huvfudstadens årsredovisning för 2015 som belyser vikten av att bemöta 

intressenternas behov och rapportera miljökostnader som överensstämmer med intressenterna 

förväntningar och krav. Som följd skriver de att det är viktigt att prioritera hållbarhetsaspekter och 

miljökostnader utifrån bolagets faktiska påverkan. En annan förekomst som undersökningens 

resultat belyser är att kraven på att tillämpa miljöredovisning diversifieras utifrån olika länders 

miljölagstiftningar och rekommendationer. Sandvik, som har många anläggningar runt om i 

världen, belyser följande i sin hållbarhetsrapport för 2014: 

“Sandvik har cirka 130 produktions-, distributions- och serviceenheter runt om i världen som har 

olika typer av miljötillstånd, beroende på lagstiftningen i det landet” (egen översättning). 

Sandvik, Hållbarhetsrapport 2014, s. 19. 

4.3.1 Bransch 

Studien har delat in de 114 undersökta företagen efter branschtillhörighet, vilket resulterade i nio 

branscher. Tack vare detta har dokumentstudien kunnat urskilja hur stor del av den undersökta 

populationen som rapporterar miljökostnader samt skildra karaktäristiska miljökostnadsbegrepp för 

respektive bransch.  
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Olja - gas Finans Konsument Service Råmaterial Industri Telekom Hälsovård IT 

 Antal företag 
som miljö- och 

hållbarhets-
rapporterar 

 
2 

 
22 

 
18 

 
14 

 
11 

 
33 

 
2 

 
7 

 
5 

Antal företag 
som 

rapporterar 
miljökostnader 

 
2 

 
20 

 
14 

 
13 

 
11 

 
30 

 
2 

 
7 

 
4 

Frekvens av 
hur stor andel 
av företagen 

som 
rapporterar 

miljökostnader 

 
100 % 

 
91% 

 
78% 

 
93% 

 
100% 

 
91% 

 
100% 

 
100% 

 
80% 

 
 
 

Miljökostnads-
begrepp 

 
 

Energi-
förbrukning 

luftföroreningar 
vatten-

föroreningar 
avfall, vatten-
förbrukning 

naturresurser 
kemikalie-

förbrukning 
 

 
 
 

Energi-
förbrukning 

luft-
föroreningar 

vatten-
förbrukning 

avfall 
material 

 

 
 

Energi-
förbrukning, avfall 
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förbrukning 
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förbrukning 
luftföroreningar 

produktion 

 

 
Energi-

förbrukning 
luft-

föroreningar 
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förbrukning 
avfall 

återvinning 
produktion 
kemikalie-

förbrukning 

 

 
Energi-

förbrukning 
luft-

föroreningar 
återvinning 

material 
deponi, vatten-

förbrukning 
kemikalie-

förbrukning 
mark-

förbrukning  

 
 
 

Energi-förbrukning 
Återvinning 

Naturresurser 
luftföroreningar 

avfall, deponi 
material, vatten-

förbrukning 

 

 
 
 

Energi-
förbrukning 

avfall 
Luft-

föroreningar 
 

 
 

Energi-
förbrukning, 

luft-
föroreningar 

material, avfall 
vatten-

förbrukning 
återvinning 

 

 
 
 
 

Energi-
förbrukning 

Luftföroreningar 
naturresurs 

 

 
 

 

Tabell 4: Utmärkande miljökostnadsbegrepp efter branschtillhörighet.  

Tabellen ovan illustrerar att olja- gas, material-, telekom- och hälsovårdsbranschen är de enda 

branscherna vars samtliga företag nämner miljökostnadsbegrepp i sina års- och miljöredovisningar. 

Vad gäller rapportering av miljökostnader finner dokumentstudien att majoriteten av alla branscher 

rapporterar kostnader med hjälp av kvalitativa termer i löpande text. Många av företagen har dock 

lyckats kvantifiera kostnaderna genom att rapportera kostnadsbesparingar och reduceringar i 

enheter som kWh och ton med tillhörande diagram. För att exemplifiera detta upplyser Nobia 

(Årsredovisning, 2015) sitt växthusgasutsläpp som uppstår från uppvärmning, tillverkning samt 

transporter. I sin årsredovisning redogör de för detta genom att rapportera en tre års överblick som 

illustrerar utsläpp av koldioxid där den totala mängden tillskrivs i tusen ton och utesluter därmed 

monetära termer helt.  

Utifrån tabellen går det även att konstatera att energiförbrukning och föroreningar är de vanligaste 

kostnadsbegreppen som används i samtliga branscher. Materialbranschen är däremot den enda 

branschen som nämner deponi som ett miljökostnadsbegrepp. I takt med att energi är ett vanligt 

förekommande miljökostnadsbegrepp, visar dokumentstudien att företag inom 

konsumentvarubranschen omfattas i stor utsträckning av energi i form av elektricitet såsom 

kraftvärme och el. Branschen benämner även direkt energi som biobränslen, fossila bränslen, 

brännolja och gas.  
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Dokumentstudien uppmärksammar att fem av de 22 företag som ingår i finansbranschen 

tillkännager att de har en begränsad miljöpåverkan i ett direkt perspektiv i sina års- och 

miljöredovisningar, vilket innebär att de inte upprättar en lika detaljerad och bred miljörapportering 

som resterande företag i samma bransch. Detta korresponderar med 20 % av IT-branschens företag 

där det i årsredovisningen redogörs för verksamhetens miljöansvar. De skriver att verksamhetens 

miljöpåverkan är begränsad eftersom materialförbrukningen är låg, produktionen består av 

sammansättning av komponenter från underleverantörer samt att produktionsvolymen är liten. 

Finansbranschens argument kan delvis förklaras genom verksamhetskaraktären, då företagen inte 

bedriver någon form av produktion utan erbjuder finansiella tjänster som till största del sker digitalt. 

Den befintliga miljöpåverkan för dessa bolag består främst av transportkostnader i form av 

koldioxidutsläpp och energiförbrukning i form av uppvärmning av lokaler och fastigheter. Vad 

gäller transportkostnader upplyser företagen inom finansbranschen att med hjälp av att införa 

digitala lösningar i form av webb- och videokonferenser kan utsläppen reduceras markant. För att 

exemplifiera hur information kring begränsad miljöpåverkan synliggörs illustreras nedan ett citat: 

“[...] med tanke på att vi endast har ett företagsområde och använder 100 % förnybar energi i våra 

datacenter, är vår miljöpåverkan begränsad. Den övervägande majoriteten av kommunikationen 

med våra kunder sker digitalt. Utöver det medför inte heller vår verksamhet många resor eller 

transporter då företaget bedrivs i Sverige.” (egen översättning) 

                                                                                  Avanza Bank, Årsredovisning 2015, s 31. 

Trots en begränsad miljöpåverkan utesluter det inte faktumet att de har en miljöpåverkan, något de 

också är måna om att redogöra för. De skriver att deras största miljöpåverkan sker indirekt genom 

deras verksamhet. Swedbank (Årsredovisning, 2015) upplyser således att deras största 

miljöpåverkan uppkommer från finansieringsbeslut, investeringar, betalningar och inköp. Detta 

eftersom de agerar som långivare till andra företag som bedriver en verksamhet som påverkar 

miljön. 

Slutligen har studien visat att rapportering av miljökostnader som luftföroreningar är gemensamt för 

nio av tio befintliga branscher. Luftföroreningarna rapporteras som utsläpp av växthusgaser som 

koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid samt stoft som bildas vid förbränning av resurser. Noterbart är 

att studiens resultat visar att utsläpp av koldioxid är det största utsläppet av växthusgas i form av 

transporter och produktionsanläggningar. Inom finansbranschen refereras transporter som 

tjänsteresor medan basmaterialbranschen refererar det som ett medel för att förflytta råvaror och 

produkter.  



 

42 
 

Sammanfattningsvis går det således att konstatera branschtillhörighet inte har en betydande 

påverkan på hur miljökostnader rapporteras i sin helhet. Studien har visat att olja- gas, material-, 

telekom och hälsovårdsbranschen är de fyra branscher som har högst frekvens, vilket står för hur 

stor del av företagen i respektive bransch som rapporterar miljökostnader. Trots det skiljer det sig 

inte avsevärt mycket från de resterande branscherna. Vad gäller rapportering av miljökostnader 

finner dokumentstudien att majoriteten av alla branscher rapporterar kostnader med hjälp av 

kvalitativa termer i löpande text. I de fall kvantifiering skett har det rapporterats i enheter som kWh 

och ton med tillhörande diagram. Det även att konstatera att energiförbrukning och föroreningar är 

de vanligaste kostnadsbegreppen som används i samtliga branscher. 

4.3.2 Storlek 

Studien har klassificerat de undersökta bolagen utifrån storlek, vilket har beräknats 

utifrån balansomslutning, anställda och omsättning vid 2014 års bokslut. Denna faktor har haft 

ambitionen att undersöka om företagsstorlek har en påverkan på hur miljökostnader rapporteras i 

företags års- och miljöredovisningar. 

 

 

 

 

 

  

 

Tabell 5: Rapportering av miljökostnader utifrån företagsstorlek 

Tabellen ovan visar att medelstora företag har flest antal företag som rapporterar miljökostnader 

jämfört med stora och små företag. Dock går det att utläsa att skillnaden mellan stora och 

medelstora företag inte är stor, utan skiljer sig endast med två företag, medan företagsstorlek har en 

större påverkan på andelen små företag som rapporterar miljökostnader. 38 företag av 

dokumentstudiens population betraktas som små företag, varav 11 av dessa varken nämnde eller 

rapporterade miljökostnader i sina års- och miljöredovisningar. Studien indikerar istället på att en 

stor del av de större företagen visar större ansatser på att lämna fler miljöupplysningar. Många stora 

företag tillämpar diagram, tabeller och andra kvantifierbara metoder för att rapportera och visa 

 
 Stora företag Medelstora 

företag Små företag 

Antal företag som 
miljö- och 

hållbarhetsrapporterar 
 

38 38 38 

Antal företag som 
rapporterar 

miljökostnader 
34 36 27 

Frekvens av hur stor 
andel som rapporterar 

miljökostnader 
90% 95% 71% 



 

43 
 

transparens gällande företagens miljöpåverkan, medan de små- och medelstora företagen istället 

tenderar att lämna upplysningar i form av löpande text i större utsträckning.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att företagsstorlek inte har en markant påverkan mellan 

stora och medelstora företag gällande rapportering av miljökostnader. Studien indikerar däremot att 

företagsstorlek har en större påverkan på små företag då endast 71 % av de små företagen 

rapporterar miljörelaterade kostnader. Det går även att konstatera att företagsstorlek har en 

påverkan på hur detaljerad och transparent ett företag är i sin rapportering då många stora företag är 

mer detaljerade genom att tillämpa kvantifierbara metoder.   

4.4 Miljöinvesteringar 

I detta avsnitt görs en djupgående redogörelse för vilka kostnader som rapporteras som 

miljöinvesteringar samt hur begreppet definieras. Dokumentstudien indikerar på att de 

kapitalkostnader som uppstår för en viss typ av utrustning kan kategoriseras som en typ av 

miljökostnad på grund av att investeringen av utrustningen har, vid tiden för anskaffning, 

förmodligen aktiverats som en tillgång. Studiens resultat påvisar även att begreppet används väldigt 

sällan i direkt terminologi, vilket också resulterar i att begreppsformuleringarna är få och kan 

återspegla en diffus bild av vad som medräknas begreppet. Trots det återfinns en klar definition i ett 

avsnitt ur Hexapols årsredovisning där företaget redogör för olika grundläggande begrepp och 

koncept som är av betydelse i rapporten, vilken presenteras nedan. 

“Det är investeringar i tillgångar som är avsedda att förhindra, reducera eller reparera skador på 

miljön i samband med verksamheten. Motsvarande investeringar gällande hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen ingår också.” 

                                                  Hexapol, Årsredovisning 2014, s. 40. 

Med kännedom om att definitionerna är få har det ändå gått att utläsa vad företagen menar med 

miljöinvestering tack vare den transparens och upplysning bolagen lämnar. Anmärkningsvärt är att 

en stor del av investeringskostnaderna inte rapporteras i monetära termer, utan beskrivs löpande 

genom kvalitativa termer i texten. Holmen och Rottneros Bruk är dock två av de få företag som 

rapporterar sina miljöinvesteringskostnader i monetära termer. Holmen (Årsredovisning, 2015) 

rapporterar miljöskyddskostnader i form av investeringar i ett förebyggande syfte samt el- och 

värmebesparande investeringar med hjälp av en tabell där de delar upp kostnaderna för varje 

investering. Rottneros Bruk (Årsredovisning, 2015) redogör på samma sätt för 
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miljöinvesteringskostnader i monetära termer. Detta återges dock löpande i texten där de upplyser 

om att de ska investera 98 MSEK i en ny energi- och utsläppseffektiv biobränslepanna.  

Dokumentstudien har även belyst att företagen ofta understryker vikten av en öppen och tydligt 

kommunikation med företagens intressenter eftersom de sätter krav på verksamheten men också 

miljöredovisningen. Ett exempel på en sådan kommunikation går att utläsa från Klöverns 

hållbarhetsrapport för 2015 som skriver att de viktigaste områdena för deras intressenter är 

energieffektiva lokaler med låg miljöpåverkan samt investering i miljövänliga materialval.  

För att förtydliga vilka begrepp som kan kopplas samman med miljöinvesteringar har 

dokumentstudien lyckats framställa vilka miljökostnadsbegrepp som omfattas av olika 

miljöinvesteringar i års- och miljöredovisningarna i tabellen nedan. 

   

 

 

Miljöinvesteringar 

 

Förnybar energi, bevarande av parker, 

miljömärkta produkter och material, 

effektiviseringsprojekt, grön el, förbättringar 

och nya installationer, utbildning, teknik, 

certifiering, miljövänlig transport, 

produktionsutveckling, återanvändning, 

miljöprojekt, Montrealprotokollet, FoU, 

energibesparningsprogram, grön hyresavtal, 

grönbygge, investering i biologisk mångfald,  

Integrerade miljöinvesteringar 

 

Tabell 6: Miljöinvesteringsbegrepp 

 

I avsnitten nedan görs en djupgående redogörelse för vilken påverkan studiens undersökta 

förklaringsvariabler har på rapportering av miljöinvesteringar.  

 

4.4.1 Bransch 

Studien har delat in de undersökta företagen efter branschtillhörighet. Som tidigare nämnt refererar 

tabellen hur stor del av företagen som rapporterar miljöinvesteringar samt skildrar karaktäristiska 

miljöinvesteringsbegrepp som är vanligt förekommande för respektive bransch.  
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Olja - gas Finans Konsument Service Material Industri Telekom Hälsovård IT 

Antal företag som 
miljö- och 

hållbarhets-
rapporterar 

2 22 18 14 11 33 2 7 5 

Antal företag som 
rapporterar miljö-

investeringar 

 
2 

 
18 

 
10 

 
12 

 
10 

 
25 

 
2 

 
6 

 
3 

Frekvens av hur stor 
andel av företagen 
som rapporterar 

miljöinvesteringar 

 
100 % 

 
82% 

 
56% 

 
86% 

 
91% 

 
76% 

 
100% 

 
86% 

 
60% 

 
 
 
 
 

Miljö-
investeringsbegrepp 
 

 
 

 

 
Utvecklingsprojekt 

investering i 
biologisk 
mångfald 

 

 

Förnybar 
energi, teknik 
certifiering 

FoU, gröna-
hyresavtal, 
miljövänligt 

material 
förbättringar 

och nya 
installationer 

transport 
utbildning 

miljömärkning 
av fastigheten  

 

 

Förnybar energi 
biobaserade 
produkter 

bevarande parker 
miljömärkta 
produkter 

effektiviserings-
projekt, grön el 

förbättringar och 
nya installationer 

utbildning 
certifiering 
transport 

 

 

 
Certifiering 
utbildning 

förnybar energi 
miljövänligt 

material 
förbättringar 

och nya 
installationer 

innovativ 
teknik, hållbara 

produkter  
biologisk 
mångfald  

 

 

 
Produktions-

utveckling 
återanvändning 

förbättringar 
samt nya 

installationer i 
produktion, 

förnybar 
energi, inköp 

av teknik 
miljöprojekt 

 

 

Integrerad 
miljö-

investering, 
förnybar 
energi, 

återanvändning 
förbättringar 

och nya 
installationer 
certifiering 
grönbygge 
transport 
utbildning 
Montreal-

protokoll, FoU 

 

 
 
 
 
 
 
 

        FoU  
Ekodesign 

 

 

 

Förbättringar och 
nya installationer 

nya fastigheter 
utbildning 

effektiviserings-
projekt 

certifiering, FoU 

 

 

 

Utbildning 
FoU 

utveckling av 
teknik, 

utveckling av 
produkter 

 

 

Tabell 7: Utmärkande miljöinvesteringsbegrepp efter branschtillhörighet 

Tabellen klargör att samtliga företag inom olja-gas samt telekombranschen rapporterar 

miljöinvesteringar i sina års- och miljöredovisningar, vilket resulterar i en hög frekvens. De två 

branscherna med lägst frekvens är konsument- och IT-branschen trots att lite mer än hälften av 

samtliga företag i branscherna rapporterar miljökostnader i form av miljöinvesteringar.   

Dokumentstudien tyder på att förbättringar samt nyinstallationer är en frekvent återkommande 

miljöinvestering i majoriteten av branscherna. Inom materialbranschen utgörs dessa bland annat av 

inköp eller uppgradering av trycksystem, nya filterelement, bottenluftar-system, ventilationer samt 

liknande utrustning som byts ut mot högre miljöprestanda, vilka tillsammans faller under 

rubriceringen integrerade miljöinvesteringar. I kontrast med det benämner branschen direkta 

miljöinvesteringar som vattenreningsanläggningar och andra reningsanläggningar som reducerar 

mängden utsläpp i syfte om att minska och förhindra skador på miljön.  

För att lyckas reducera energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser bekräftar studien att företag 

inom fem branscher köper in förnybar energi från energikällor som vind- och vattenkraft och 

investerar även i solcellsanläggningar, biobränslen och vindkraftverk. Majoriteten av företagen 

inom finansbranschen nämner förnyelsebar el som en av deras primära miljöinvesteringar och 

redogör för att syftet är att minska energiförbrukningen av uppvärmning av fastigheter och lokaler, 
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något som Hufvudstaden (Årsredovisning, 2015) och Latour (Årsredovisning, 2015) belyser står för 

40 % av den totala energiförbrukningen i samhället. Latour resonerar kring de företag som väljer att 

inte investera i förnyelsebar energi för fastighetsdrift.  

”Många tvekar fortfarande inför att investera i energismart fastighetsdrift på grund av 

investeringskostnaden. Det är ett kortsiktigt ”feltänk”. [...] En energisparinvestering med Kabonas 

styrsystem tjänas in på några år och därefter är det ren vinst hela livslängden ut.” 

Latour, Årsredovisning 2014, s. 17.  

En gemensam observation visar att färdmedel i form av bilar och flygplan orsakar utsläpp i form av 

avgaser. Denna aktualitet förekommer hos majoriteten av samtliga branscher då 

produktionstransporter, tjänsteresor i form av flyg och bilfärd är aktiviteter som ingår i majoriteten 

av företagens verksamheter. Saab (Hållbarhetsrapport, 2014) belyser att de har investerat i 

samarbeten med hyrbilsleverantörer om att tillhandahålla miljöbilar samt att integrera en 

samåkningspool för att reducera koldioxidutsläppen samt annan negativ miljöpåverkan. 

Sammanfattningsvis kan det utläsas ur tabell 7 (s. 44) att förekomsten av miljöinvesteringsbegrepp 

varierar och beror på branschtillhörighet. Olja-gas och telekombranschen har väldigt hög frekvens 

medan konsument- och IT-branschen rapporterar en frekvens på 56 % respektive 60 %. 

Dokumentstudien tyder också på att förbättringar och nyinstallationer är vanliga miljöinvesteringar 

i majoriteten av branscherna. Materialbranschen, som har näst högst frekvens på 

miljöinvesteringsbegrepp, belyser integrerade miljöinvesteringskostnader som inköp eller 

uppgradering av trycksystem, nya filterelement, bottenluftar-system, ventilationer samt liknande 

utrustning som byts ut mot högre miljöprestanda. På samma sätt benämns direkta miljöinvesteringar 

som vattenreningsanläggningar och andra reningsanläggningar som reducerar mängden utsläpp i 

syfte om att minska och förhindra skador på miljön.  

4.4.2 Storlek 

Den undersökta populationen har, liksom tidigare avsnitt, kategoriserats efter storlek med 

utgångspunkt i balansomslutning, anställda och omsättning. Storleksfaktorn har strävat efter att 

undersöka om företagsstorlek har en påverkan på hur miljöinvesteringar rapporteras i års- och 

miljöredovisningar.  
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Stora företag Medelstora 
företag 

Små företag 

Antal företag som 
miljö- och 

hållbarhetsrapporterar 

 
38 

 
38 

 
38 

Antal företag som 
rapporterar 

miljöinvesteringar 

 
30 

 
28 

 
20 

Frekvens av hur stor 
andel av företagen som 

rapporterar 
miljöinvesteringar 

 
  79% 

 
74% 

 
53% 

 

Tabell 8: Rapportering av miljöinvesteringar utifrån företagsstorlek 

Utifrån studiens resultat kan det fastställas att företagsstorlek har en påverkan på hur 

miljöinvesteringar rapporteras i små företag men en avsevärt liten påverkan i stora och medelstora 

företag. Tabellen visar att 18 av 38 företag som klassificeras som små företag inte rapporterar 

miljökostnader i form av miljöinvesteringar, vilket motsvarar mer än hälften av alla bolag som 

klassificeras som små.  

Sammanfattningsvis indikerar dokumentstudiens utfall på att miljöredovisningen gällande 

investeringar hos små företag inte är lika omfattande som stora och medelstora företag. Detta har 

reflekterats genom att miljöredovisningen för små företag inte är lika omfattande som stora och 

medelstora företags rapporter. Detta gjorde sig tillkänna genom att små företag ofta rapporterade 

kortare avsnitt, vilket visade på att informationen var begränsad och inte lika detaljrik som de andra 

företagsstorlekarna. Slutligen redovisade de små företagen enbart kostnader för miljöinvesteringar i 

kvalitativa termer i löpande text när de redogjorde för miljökostnader som energiförbrukning, 

vattenförbrukning, utsläpp och avfall.  

4.5 Miljöskulder 

Dokumentstudien visar att miljöskuld, som refererar till den återställandekostnad som betalas för 

miljöskador, är ett begrepp som är väldigt sällsynt bland de börsnoterade företagen. Inga av de 114 

undersökta företagen har kvantifierat miljöskulder i monetära termer och det är endast ett fåtal 

företag som lämnat upplysningar om att konsekvenserna av deras företagsaktiviteter exempelvis 

resulterat i markföroreningar. I samband med en sådan upplysning understryker de dock att de 

vidtagit åtgärder för att kompensera och återställa marken, något som medför att fokus riktas bort 

från den faktiska sakfrågan och övergår till att belysa företagets positiva prestationer för intressenter 

och potentiella investerare. Dokumentstudien har även påvisat att ett fåtal företag nämner 

avsättningar i samband med riskhantering för att täcka miljörelaterade återställandekostnader när de 

väl uppstår. SKF belyser i sin årsredovisning för 2015 att en sådan avsättning användes till att 
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sanera gamla deponier, vilket är den minst rekommenderade metoden för avfallshantering enligt 

EU:s direktiv för avfallshierarkin.  

Trots det har dokumentstudiens resultat visat att miljöskulder kan tolkas på olika sätt beroende på 

sammanhang och perspektiv, vilket har resulterat i att en begreppsmässig definition har varit svår 

att utlysa utifrån företagens års- och miljöredovisningar. Utifrån SAS hållbarhetsrapport för 

2014/2015 går det dock att beakta en diskret formulering på miljöskulder enligt nedan: 

“Kostnader för avfall förvaltning, reningsanläggningar, tillstånd, eventuella böter och avgifter för 

tillstånd avvikelse, kostnader för saneringsåtgärder, etc. samt interna redovisade kostnader för 

miljöarbete, till exempel kostnader för personer och organisationer arbetar med miljöfrågor, 

kostnader för hållbarhetsredovisning etc.” (egen översättning)  

SAS, hållbarhetsrapport 14/15, s. 26 

Tabellen nedan återspeglar de miljökostnadsbegrepp som dokumentstudien har funnit kan kopplas 

till miljöskuld. 

 

Miljöskulder 

 

Avfallshantering, 

luftföroreningar, sanering, 

markföroreningar 

 

Tabell 9: Miljöskuldsbegrepp 

Tabellen belyser avfallshantering som ett miljöskuldsbegrepp. Avfall kan bestå av olika material, 

som exempelvis råmaterial, aska, plast, slamprodukter och organiskt avfall. Genom närmare 

granskning av samtliga företag som inkluderats i dokumentstudien har en stor del lämnat 

upplysningar om deras avfall och hantering av det.   

AstraZeneca belyser i sin hållbarhetsrapport för år 2014 EU:s avfallsdirektiv som redogör för 

avfallshierarkin, vilken i första hand prioriterar att företag ska sträva efter att förhindra uppkomsten 

av avfall genom förbättrade produktionsmetoder men också genom förändrade 

konsumtionsmönster. Prioriteringsordningen innebär att man i första hand helst ska förebygga 

avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det, i fjärdehand 

energiåtervinna och i sista hand lägga avfall på deponi. Lammhults Design Group (Årsredovisning, 
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2015) är en av de företag som rapporterar att materialåtervinning är den dominerande metoden för 

avfallshantering. Av deras totala avfall uppgick materialåtervinningen till 64 procent under året. 

4.5.1 Bransch 

Branschfaktorn har använts med ambitionen att undersöka om branschtillhörighet har en påverkan 

på rapportering av miljöskulder i års- och miljöredovisningar. Nedan presenteras en tabell som visar 

hur stor del av bolagen som rapporterar miljöskulder samt redogör för specifika miljöskuldsbegrepp 

för respektive bransch. 

 
 

Olja- gas Finans Konsument Service Material Industri Telekom Hälsovård IT 

Antal företag som 
miljö- och 

hållbarhets-
rapporterar 

2 22 18 14 11 33 2 7 5 

Antal bolag som 
rapporterar miljö-

skulder 

 
2 

 
18 

 
10 

 
12 

 
10 

 
25 

 
2 

 
6 

 
3 

Frekvensen av hur 
stor andel av 

företagen som 
rapporterar 
miljöskulder 

 
100 % 

 
82% 

 
56% 

 
86% 

 
91% 

 
76% 

 
100% 

 
86% 

 
60% 

 
 
 
 
 

Miljöskuldsbegrepp 
 

 
 

 

 
Utvecklingsprojekt 

investering i 
biologisk 
mångfald 

 

 

Förnybar 
energi, teknik 
certifiering 

FoU, gröna-
hyresavtal, 
miljövänligt 

material 
förbättringar 

och nya 
installationer 

transport 
utbildning 

miljömärkning 
av fastigheten  

 

 

Förnybar energi 
biobaserade 
produkter 

bevarande parker 
miljömärkta 
produkter 

effektiviserings-
projekt, grön el 

förbättringar och 
nya installationer 

utbildning 
certifiering 
transport 

 

 

 
Certifiering 
utbildning 

förnybar energi 
miljövänligt 

material 
förbättringar 

och nya 
installationer 

innovativ 
teknik, hållbara 

produkter  
biologisk 
mångfald  

 

 

 
Produktions-

utveckling 
återanvändning 

förbättringar 
samt nya 

installationer i 
produktion, 

förnybar 
energi, inköp 

av teknik 
miljöprojekt 

 

 

Integrerad 
miljö-

investering, 
förnybar 
energi, 

återanvändning 
förbättringar 

och nya 
installationer 
certifiering 
grönbygge 
transport 
utbildning 
Montreal-

protokoll, FoU 

 

 
 
 
 
 
 
 

        FoU  
Ekodesign 

 

 

 

Förbättringar och 
nya installationer 

nya fastigheter 
utbildning 

effektiviserings-
projekt 

certifiering, FoU 

 

 

 

Utbildning 
FoU 

utveckling av 
teknik, 

utveckling av 
produkter 

 
 

 

Tabell 10: Utmärkande miljöskuldsbegrepp efter branschtillhörighet 

Till skillnad från tidigare avsnitt om branschpåverkan för miljöinvesteringar går det att i detta 

avsnitt konstatera att rapportering av miljöskulder varierar i betydligt större utsträckning mellan de 

befintliga branscherna. Den bransch vars frekvens är högst och som skiljer sig markant från 

resterande branscher är materialbranschen, som endast benämner miljöskulder i form av 

luftföroreningar. IT-branschen är den bransch med lägst frekvens. Detta innebär att det är en liten 

andel av bolagen som rapporterar miljöskulder i års- och miljöredovisningarna inom IT-branschen. 

Inom finansbranschen rapporterar dock Nordnet en typ av miljöskuld som utmärker från övriga 

miljöskuldsbegrepp som dokumentstudien funnit. I deras årsredovisning för 2015 belyser de i 

löpande text att de klimatkompenserar för deras växthusgasutsläpp genom trädplantering i Bolivia.   



 

50 
 

Ett annat miljöskuldsbegrepp som studien funnit kan, utifrån tabell 10 (s. 49) utläsas som 

luftföroreningar. Samtliga nio branscher i dokumentstudien rapporterar utsläpp av växthusgaser 

som exempelvis koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid samt stoft som bildas vid förbränning av olika 

resurser. Dessa utsläpp betraktas som en potentiell skada på miljön eftersom skadan inte gör sig till 

känna direkt men vars konsekvens med stor sannolikhet kommer resultera i en negativ påverkan på 

miljön. Några andra typer av miljöskuldsbegrepp benämns som sanering av gammalt avfall och 

kemikalier och andra skadliga ämnen och är begrepp som endast återges i industribranschen. SKF 

(Årsredovisning, 2015) belyser att de aktivt arbetar med sanering av gamla deponier och att 

erforderliga avsättningar har gjorts för att täcka dessa kostnader. Trots det har dokumentstudien 

påvisat att det är en utmaning för branscherna att särrapportera de specifika avsättningar som görs i 

samband riskhantering och miljöskulder då kostnaderna i många fall inte särrapporteras utan 

ackumuleras under en gemensam avsättningspost.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att inga företag i dokumentstudien tillskriver begreppet 

miljöskuld i direkt terminologi, vilket leder till att definitionen av begreppet blir relativt svårtolkat. 

Det går även att utläsa att samtliga branscher i dokumentstudien har utsläpp av växthusgaser. Dessa 

utsläpp betraktas som en potentiell skada på miljön eftersom skadan inte gör sig till känna direkt 

men vars konsekvens med stor sannolikhet kommer resultera i en negativ påverkan på miljön, något 

som en del företag gör avsättningar för i samband med riskhantering.  

4.5.2 Storlek 

Likt tidigare avsnitt har storleksfaktorn i denna avdelning strävat efter att undersöka hur 

företagsstorlek har en påverkan på rapportering av miljöskulder i års- och miljöredovisningar.  

 
 

Stora företag Medelstora 
företag 

Små företag 

Antal företag som 
miljö- och 

hållbarhets-
rapporterar 

 
38 

 
38 

 
38 

Antal företag som 
rapporterar 
miljöskulder 

 
13 

 
13 

 
10 

Frekvens av hur 
stor andel av 

företagen som 
rapporterar 
miljöskulder 

 
34% 

 
34% 

 
26% 

 
 
  

 

Tabell 11: Rapportering av miljöskulder utifrån företagsstorlek 
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Utifrån tabellen ovan kan det klarläggas att 34 % av både stora och medelstora företag rapporterar 

miljöskulder medan 26 % av små företag rapporterar miljöskulder, vilket är en relativt liten 

diversifiering. Detta kan tolkas som att företagsstorlek inte har en distinkt påverkan för rapportering 

av miljöskulder, vilket skiljer sig från resultatet som presenterats gällande storleksfaktorns påverkan 

på miljökostnader och miljöinvesteringar i tidigare avsnitt. 

Vidare har studien påvisat att företagsstorlek inte har en stor påverkan på vilka typer av 

miljöskulder som rapporteras, utan de miljöskuldsbegrepp som återfinns i företagens rapporter är 

till stor del lika för alla företag som rapporterar miljöskulder. Exempel på miljöskuldsbegrepp som 

genomsyrar majoriteten av företagen är avfallshantering och luftföroreningar. Vad gäller hur 

rapporteringen påverkas i form av utformning går det att konstatera att företagsstorlek inte har en 

omfattande påverkan. Detta eftersom alla års- och miljöredovisningar genomsyras av beskrivningar 

och indirekta förklaringar av miljöskulder i kvalitativa termer.  

Ur ett helhetsperspektiv har dokumentstudiens resultat bringat klarhet i att företagsstorlek inte har 

en betydande påverkan på om och hur rapportering av miljöskulder rapporteras i års- och 

miljöredovisning för företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Detta eftersom majoriteten av 

bolagen rapporterar miljöskulder som avfallshantering och luftföroreningar löpande i texten oavsett 

företagsstorlek.  

4.6 Definition av miljökostnad  

Detta avsnitt har för avsikt att presentera de definitioner på miljökostnad som studien funnit i de 

undersökta företagens års- och miljöredovisningar. Eftersom miljökostnad, miljöinvesteringar och 

miljöskulder utgör studiens centrala huvudbegrepp har undersökningen fokuserat på att finna 

formuleringar och definitioner som ämnar förklara innebörden av miljökostnad och vilka typer av 

kostnader som är miljökostnader. 

Empiriundersökningens resultat belyser att majoriteten av de företagen som miljörapporterar inte 

definierar eller tillskriver miljökostnad i direkt terminologi i deras finansiella rapporter. Trots det 

visar samtliga företag tydligt att det är medvetna om deras verksamheters miljöpåverkan. Detta 

synliggörs genom att en stor del av företagen redogör för sin miljöpåverkan med hjälp av att 

klargöra vilka miljöaktiviteter som bidrar till störst miljöpåverkan samt vilka åtgärder de vidtar för 

att förbättra och förebygga den på lång sikt. Detta exemplifieras genom att företagen, förutom 

monetära termer, bland annat rapporterar sitt koldioxidutsläpp i ton per år i olika diagram, 

kvantifierar energiförbrukning i kWh per producerad enhet samt redogör för mängden avfall i ton 

och processen för avfallshantering. Studien indikerar således att förekomsten av miljökostnader 



 

52 
 

varierar mellan kvalitativa och kvantitativa/monetära termer och består av olika parametrar 

beroende på vilken bransch bolaget är verksam inom.  

Trots att en klar definition saknas i majoriteten av samtliga företag som ingår i dokumentstudien har 

den empiriska undersökningen uppmärksammat fem företag som definierar miljökostnad och dess 

innebörd. Nedan presenteras några definitioner av miljökostnad som studien funnit.  

I ett avsnitt ur SAS hållbarhetsrapport för år 2014/2015 redogör företaget för flertalet olika 

hållbarhetstermer, definitioner och koncept. De belyser att det är av betydelse att klargöra för de 

begrepp som är återkommande i hållbarhetsrapporten för att förenkla och förtydliga innebörden för 

vad som rapporteras. I samband med det inleder de avsnittet med en definition av miljökostnad 

enligt nedan: 

“Summan av miljöavgifter och miljörelaterade avgifter och skatter.” (egen översättning) 

           SAS, Sustainability report år 14/15, s.24.  

I anslutning till formuleringen av miljökostnad redogör de för de externa miljörelaterade 

kostnaderna under verksamhetsåret och menar att dessa kostnader bestod av miljörelaterade skatter 

och kostnader som ofta är förknippade med flygplanens miljöprestanda och som är en del av 

landningsavgiften. De redogör även för att miljörelaterade kostnader även inkluderar kostnader för 

avfallshantering, saneringsåtgärder, reningsanläggningar och kostnader för personal som arbetar 

med miljörelaterade frågor.  

Holmen, som är en skogsindustrikoncern och tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror, definierar 

i sin tur miljökostnad enligt följande:  

”Här inkluderas kostnader för miljöpersonal, drift av reningsutrustning, avfallshantering, 

ledningssystem, miljöutbildning, tillståndsansökningar, miljökonsulter samt kostnader för 

utredningar och åtgärder vid avslutade verksamheter.” 

        Holmen, Årsredovisning 2015, s.91. 

Stora Enso inleder med att redogöra för företagets miljökostnader, exklusive räntor och inklusive 

avskrivningar, och avslutar med att formulera miljökostnad som:  

“... kostnader som inkluderar skatter, avgifter, återbetalningar, tillståndsrelaterade kostnader samt 

reparations- och underhållskostnader, avloppsvatten, kemikalier och viss material.” (egen 

översättning) 
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Stora Enso, Årsredovisning 2014, s.21. 

Vad gäller Stora Ensos tillståndsrelaterade kostnader refererar de till bland annat diverse 

tillsynsavgifter och andra tillstånd för att bedriva verksamheten. På liknande sätt formulerar 

Hexapol miljökostnader som:  

   

“Det är kostnader i samband med åtgärder för att förhindra, reducera eller reparera skador på 

miljön som är direkt knutna till verksamheten. [...] Kostnaderna som rapporterats är, bland andra 

objekt, administration- och externa konsulterings kostnader, avgifter till myndigheter, kostnader för 

införande och underhåll av miljöledningssystem, kostnader för avfall och kostnader för externa 

inspektioner och revisionen.” 

     Hexapol, Hållbarhetsrapport 2014, s. 40 

Slutligen beskriver Nolato, som utvecklar och producerar produkter för polymeramaterial, 

miljökostnad som: 

“Miljökostnaderna [...] domineras av utgifter för driften av reningsanläggningar, 

omhändertagande av avfall, intern administration, samt avgifter till myndigheter och 

certifieringsbolag. Under året genererade miljöförbättrande åtgärder kostnadsbesparingar på 3,7 

MSEK (4,1). Besparingarna uppkom framförallt genom effektivare energianvändning och ökad 

återvinning av produktionsavfall. Kostnaden för vatten och avlopp uppgick till 2,0 MSEK (2,0) och 

energikostnaden var 128 MSEK (119).” 

     Nolato, Hållbarhetsrapport 2015, s. 22. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att dokumentstudiens resultat visar att miljökostnad 

definieras relativt lika i de företag som definierat begreppet, trots att företagen bedriver olika 

verksamheter och tillhör olika branscher som material, service och industri. Definitionerna återfinns 

främst i medelstora företag, vilka inkluderar Hexapol, Holmen och Nolato medan SAS och Stora 

Enso tillhör stora respektive små företag. Enligt dessa definitioner medräknar miljökostnader 

således miljöbegrepp som bland annat inkluderar drift av reningsanläggningar, avfallshantering, 

avgifter och skatter till exempelvis myndigheter, miljörelaterade administrationskostnader och 

avskrivningar av miljöinvesteringar. Av samtliga definitioner utmärker sig Hexapols definition mest 

då de på ett tydligt och detaljerat sätt redogör för vilka kostnader som rapporteras som 

miljökostnader i deras verksamhet.  
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5. Fördjupad analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska resultat i förhållande till tidigare forskning och teorier 

inom det relevanta forskningsområdet. Kapitlet använder sig av samma rubriceringar som återfinns 

i empirikapitlet och lyfter fram betydelsefulla delar ur empirin i en analys.  

5.1 Miljökostnad 

Tidigare forskning visar att den begreppsmässiga osäkerheten för miljökostnad har lett till att en 

stor del av börsföretagen inte rapporterar miljökostnader i monetära termer utan synliggör 

informationen med hjälp av kvalitativa terminologier allt oftare. Detta till stor del eftersom det 

saknas en standardiserad definition på begreppet samt tydliga riktlinjer och normer för hur dessa 

kostnader ska särskiljas och redovisas (Ljungdahl, 1999).  

Efter att ha granskat den relevanta populationens års- och miljöredovisningar från år 2014 och 2015 

har den empiriska undersökningen visat att majoriteten av företagen rapporterar miljökostnader, 

men på ett indirekt vis. Detta menas med att rapportering av miljökostnader tenderar att variera 

mellan företag och bedöms som otydlig eftersom begreppet inte tillskrivs i direkt terminologi i 

anslutning med rapporteringen. Istället rapporterar företagen olika miljörelaterade 

kostnadsbesparingar och reduceringar i kvalitativa termer i enheter som exempelvis kWh per 

producerad enhet, volymen avfall i ton per år samt koldioxidutsläpp i ton per år i relation med 

kostnad sålda varor istället för monetära termer, något som tidigare forskning menar beror på den 

rådande begreppsmässiga osäkerheten (Ljungdahl, 1999). Vidare framkommer det att företagen inte 

framhäver att dessa kostnadsbesparingar och reduceringar är kostnadsbärande och kan komma att 

påverka företagets resultat eftersom de rapporteras i enheter som exempelvis kWh och ton per år 

vilket är ett indirekt sätt att rapportera miljökostnader på. Studien har endast funnit ett fåtal företag 

som rapporterar miljökostnader i monetära termer, något som överensstämmer med Ljungdahls 

(1999) resonemang om att en stor del av börsföretag inte rapporterar miljökostnader i monetära 

termer. Holmen (årsredovisning, 2015) är ett av de få företag som rapporterar miljökostnader i 

monetära termer under ett avsnitt i sin årsredovisning som betecknas som miljöskyddskostnader. 

Under denna post redogör de med hjälp av en not för vilka kostnader som ingår i deras 

miljökostnader, vilka utgörs av återställning av mark, miljöskatter, avgifter, drift av 

reningsutrustning samt avfallshantering.  

I anslutning till att dokumentstudien visat att miljökostnader kan bestå av olika typer av kostnader 

som exempelvis miljöskatter och miljöavgifter, förstärker Jakobsson et al. (1998) detta genom att 

upplysa om att miljökostnader inte endast utgörs av en typ av kostnad, utan kan omfattas av 
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rörelsekostnader, finansiella kostnader, ekonomiska styrmedel och externa kostnader. 

Rörelsekostnader kan utgöras av administrationskostnader från miljöinvesteringar samt övriga 

kostnader som är hänförliga till det aktiva miljöarbetet, finansiella kostnader kan omfattas av 

avskrivningar och de externa kostnaderna kan utgöras av återvinning och energiförbrukning. 

Jakobsson et al. (1998) klargör att de ekonomiska kostnaderna består av miljöskatter och 

miljöavgifter, vilket stämmer överens med vad Holmen redovisade som miljökostnad i sin 

årsredovisning för år 2015.  

Jakobsson et al. (1998) belyser att miljöskatter och miljöavgifter är kostnader som till viss del är 

reglerade genom myndighetskrav och regelverk som Miljöbalken. De informerar istället att externa 

miljökostnader som energiförbrukning och återvinning är svårare att reglera då det inte finns lagar 

som justerar redovisningen av dessa. Dokumentstudien har påvisat att energiförbrukning är ett 

miljökostnadsbegrepp som förekommer i 106 av de 114 undersökta bolagen, vilket gör det till det 

kostnadsbegrepp som rapporteras mest av de undersökta bolagen trots att det är frivilligt, något som 

kan bero på imiterad isomorfism. DiMaggio och Powell (1983), som har forskat inom institutionell 

teori, redogör för att många företag imiterar andra företags struktur och strategi för att skapa 

konkurrensfördelar samt vinna legitimitet. De menar att det kan bero på osäkerheter inom det 

specifika företaget eller att företagets egna metoder inte är tillräckliga, vilket gör att de imiterar 

andra bolag gällande miljöredovisning.  

Tidigare forskning belyser även att en viss del av forskning inom miljökostnadsrapportering 

behandlar den relation som företag har till sina intressenter, vilka utgörs av olika grupper och 

individer som kan påverka eller påverkas av företagets prestation (Clarkson, 1995). Ljungdahl 

(1999) menar att ett sådant resursbyte kan göra sig känt när företag väljer att 

miljökostnadsrapportera i syfte om att tillfredsställa de krav intressenterna ställer på företaget, i 

utbyte mot att företaget får legitimitet från intressenterna. Den empiriska undersökningen visar att 

en stor del av miljöredovisningen hos de undersökta bolagen styrs av intressenternas krav och kan 

komma att motivera valet att rapportera miljökostnader. Detta framkommer bland annat tydligt i 

Hufvudstadens årsredovisning för 2015 som belyser vikten av att bemöta intressenternas behov och 

rapportera miljökostnader som överensstämmer med intressenterna förväntningar och krav. Som 

följd skriver de att det är viktigt att prioritera hållbarhetsaspekter och miljökostnader utifrån 

bolagets faktiska påverkan.  

5.1.1 Bransch 

Adams et al. (1998) har tidigare studerat om branschtillhörighet har en påverkan på om företags 

väljer att lämna upplysningar om miljökostnader samt i vilken omfattning detta sker. Forskning 
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påvisar att branschtillhörigheten påverkar miljöredovisningens omfattning i form av sidantal och 

specifikation, där specifikationen refererar till de karaktäristiska begrepp som respektive bransch 

rapporterar i sin miljökostnadsrapport. Författarna argumenterar för att företag som är verksamma 

inom råmaterial- och industribranschen består till stor del av företag som lämnar upplysningar om 

miljökostnader. De företag som är verksamma inom service- och konsumentbranschen bedöms 

istället vara branscher som i minst utsträckning lämnar miljöupplysningar om miljökostnader 

(Adams et al., 1998). 

Utifrån studiens empiriska resultat går det att konstatera att olja-gas, råmaterial-, telekom och 

hälsovårdsbranschen utgör de fyra branscher med högst frekvens, vilket står för hur stor del av 

företagen i respektive bransch som rapporterar miljökostnader. Denna upptäckt bestrider tidigare 

forskning som menar att företag inom råmaterial- och industribranschen är de branscher vars bolag 

rapporterar miljökostnader mest. Vad gäller branschtillhörighetens påverkan på specifikation av de 

karaktäristiska begreppen har studien visat att det finns en viss påverkan, då vissa branscher nämner 

fler kostnadsbegrepp än andra. Som ett exempel kan IT-branschen lyftas då de endast nämner 

luftföroreningar, energiförbrukning och naturresurser i sina rapporter medan råmaterialbranschen 

nämner ytterligare fem kostnadsbegrepp som exempelvis förbrukning av kemikalier, vatten och 

mark, material, återvinning, luft, energi och deponi.  

Wilmshurst och Frost (2000) delar i sin studie in branscher i olika grupper, vilka benämns som 

känsliga och mindre känsliga branscher. De känsliga branscherna beskrivs som industri- och olja- 

gasbranschen och förklaras vara de branscher vars bolag tenderar att rapportera miljökostnader i 

större utsträckning än företag som tillhör de mindre känsliga branscher. Dokumentstudien har 

påvisat att samtliga bolag inom olja-gasbranschen rapporterar miljöinvesteringar som exempelvis 

biologisk mångfald och diverse utvecklingsprojekt.  

I samband med det visar studiens empiriska resultat att företag ofta understryker vikten av en öppen 

och tydlig kommunikation med företagens intressenter eftersom de belyser att det är viktigt att 

bemöta de förväntningar de har på verksamheten men också miljöredovisningen. Ett exempel på en 

sådan kommunikation går att utläsa från Klöverns hållbarhetsrapport för 2015 som skriver att de 

viktigaste områdena för deras intressenter är energieffektiva lokaler med låg miljöpåverkan samt 

investering i miljövänliga materialval. Detta kan förknippas med Clarksons (1995) teori som menar 

att det genom en öppen och tydlig kommunikation kan skapa det ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan ett företag och dess intressenter. Genom ett fungerande samspel bidrar 

det till ett resursbyte mellan aktörerna, något Ljungdahl (1999) belyser kan göra sig känt när företag 
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väljer att miljökostnadsrapportera i syfte om att tillfredsställa de krav intressenterna ställer på 

företaget, i utbyte mot att företaget vinner legitimitet från intressenterna.  

5.1.2 Storlek 

Tidigare forskning har studerat företagsstorlek för att bringa klarhet om storlek har betydelse för 

rapportering av miljökostnader. Som ett resultat har forskning kommit fram till två olika resultat. 

Cowen et al. (1987) indikerar på att det finns ett samband mellan företagsstorlek och upplysning av 

miljöinformation då storlek har en betydande inverkan på huruvida miljö- och energipraxis samt 

andra upplysningar lämnas. I Halme och Huse (1997) undersökning visar studien dock att det inte 

existerar ett samband mellan företagsstorlek och rapportering av miljökostnader och de 

argumenterar för att stora företag endast avslöjar mer allmän information. 

Resultatet från studiens empiriska undersökning antyder på att företagsstorlek inte har en stor 

påverkan på om miljökostnader rapporteras i bolagens års- och miljöredovisningar mellan stora och 

medelstora företag. Studien visar dock att företagsstorlek har en större påverkan på små företag och 

dess rapportering av miljökostnader, något som stämmer överens med Cowen et al. (1987) studie 

om samband mellan företagsstorlek och redovisning. Vidare visar empiriundersökningen att de 

större bolagen visar större ansatser på att lämna fler miljöupplysningar än små företag, vilket 

visades genom diagram, tabeller och andra kvantifierbara metoder i rapporterna. Cowen et al. 

(1987) belyser att skillnaden mellan stora och små företag är att större företag har fler intressenter 

att förhålla sig till, vilket leder till att allmänhetens intresse ökar i organisationen och kan leda till 

en mer fördjupad redogörelse av miljöupplysningar, ett resonemang som kan förknippas med det 

empiriska resultatet. 

5.2 Miljöinvesteringar 

Schaltegger et al. (2002) resonerar kring miljöinvestering och menar att det bör betraktas som en 

aktivitet där företag gör en kapitalsatsning i specifika projekt i hopp om att kunna minska företagets 

miljöpåverkan. På liknande sätt resonerar Ljungdahl (1999) kring ämnesområdet och konkretiserar 

således att miljöinvesteringar, liksom miljökostnader, är ett svårdefinierat begrepp då det kan vara 

en utmaning att identifiera miljöinvesteringskostnader i finansiella rapporter.   

Studiens resultat har påvisat att miljöinvesteringar används väldigt sällan i direkt terminologi i års- 

och miljöredovisningarna, vilket också resulterar i att begreppsformuleringarna kring 

miljöinvesteringar är få och har en tendens att ge en diffus bild av vad som omfattas av begreppet. 

Trots det har studiens resultat visat belägg på att den kapitalkostnad som uppstår vid en satsning för 

en viss typ av utrustning kan klassificeras som en typ av miljökostnad, vilket överensstämmer med 
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Schaltegger et al. (2002) resonemang ovan. Detta på grund av att investeringen av utrustningen har, 

vid tiden för anskaffning, förmodligen aktiverats som en tillgång som så småningom skrivs av. 

Studien har även sett ett mönster hos de undersökta bolagen som redovisar miljöinvesteringar som 

visar att bolag definierar miljöinvesteringar som en aktivitet som är avsedd att förhindra, reducera 

eller reparera skador på miljön. Motsvarande investeringar gällande hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen ingår också, något som Moilanen och Martin (1996) belyser kan beröra områden som 

forskning och utveckling, produktionsteknik, projekt inom produktdesign samt genom förmedling 

av ett företags produkt eller miljövänliga image, något som dokumentstudien också påträffat. 

Fortsättningsvis redogör Jakobsson et al. (1998) för att miljökostnader kan delas in i direkta- och 

integrerade miljöinvesteringar. De direkta miljöinvesteringarna har återspeglats i dokumentstudien 

genom att en stor del av bolagen investerar i förnybar energi. Integrerade miljöinvesteringarna, som 

strävar efter att åtgärda eventuell miljöpåverkan i ett tidigt skede i syfte om att inte behöva vidta 

åtgärder senare i orsakskedjan, nämns i miljö- och hållbarhetsrapporterna. Detta genom att bolagen 

skriver att de investerar i förbättring och nyinstallation av tillgångar för att minska den potentiella 

miljöpåverkan, något som Jakobsson et al. (1998) menar genererar ekonomiska fördelar på lång 

sikt.   

Trots att en stor del av investeringskostnaderna inte rapporteras i monetära termer, utan beskrivs 

löpande genom kvalitativa termer i texten, är Holmen och Rottneros Bruk två bolag som rapporterar 

sina miljöinvesteringskostnader i monetära termer. Holmen (Årsredovisning, 2015) rapporterar 

miljöskyddskostnader samt el- och värmebesparande investeringar med hjälp av en tabell där de 

delar upp kostnaderna för varje investering. Rottneros Bruk (Årsredovisning, 2015) redogör för 

miljöinvesteringskostnader i monetära termer löpande i texten men konkretiserar beloppet om 98 

MSEK och menar att det investeras i nya energi- och utsläppseffektiva biobränslepannor. Maxwell 

och Decker (2006) belyser således att rapportering av miljöinvesteringar kan bedömas som ett 

strategiskt och fördelaktigt drag eftersom det kan stärka företagets image, något som på lång sikt 

kan vinna legitimitet. Dokumentstudien har indikerat på att företag ofta understryker vikten av en 

öppen och tydlig kommunikation med relevanta företagsintressenter eftersom de har krav och 

förväntningar på verksamheten, något som kan bedömas spegla hur företag upprättar sin 

miljöredovisning. Ett exempel synliggörs utifrån Klöverns hållbarhetsrapport för 2015, där de 

skriver att de viktigaste områdena för deras intressenter är energieffektiva lokaler med låg 

miljöpåverkan samt investering i miljövänliga materialval, något som även speglat de 

fokusområden bolaget nämner som centrala för deras verksamhet.  
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5.2.1 Bransch 

Det empiriska resultatet indikerar på att branschtillhörigheten har en påverkan på rapporteringen av 

miljöinvesteringar, då tabell 7 (s.45) visar en relativt bred diversifiering mellan frekvensen. De 

branscher som visar högst frekvens är olja-gas samt telekombranschen, vilket innebär att 

förekomsten av miljöinvesteringar sker mest inom bolag i dessa branscher. De branscher som har 

påträffats med lägst frekvens i denna studie är konsument- och IT-branschen, med 56 % respektive 

60 %, något som överensstämmer med Adams et al. (1998) resonemang om att bolag inom service-

och konsumentbranschen bedöms vara de bolag som lämnar miljöupplysningar minst. Detta kan 

förklaras av konsumentbranschen anses tillhöra en av de mindre känsliga branscherna, något som 

överensstämmer med det resonemang Cho, Freedman och Patten (2012) framför i sin studie, då de 

förklarar att bolag inom känsliga branscher redovisar utgifter som tillkommer i samband med olika 

miljöinvesteringar i större utsträckning än företag som inte interagerar med miljön på samma vis. 

5.2.2 Storlek 

Cowen et al. (1987) belyser att skillnaden mellan ett stort och ett litet företag är att de stora 

företagen har fler intressenter att förhålla sig till, något de menar kan leda till att allmänhetens 

intresse ökar i organisationen och kan resultera i förväntningar och krav på upprätthållandet av 

miljöredovisning. Vidare redogör de för att det finns ett samband mellan företagsstorlek och 

upplysning av miljöinformation då storlek verkar ha en betydande inverkan på huruvida miljö- och 

energipraxis samt andra upplysningar lämnas. Trotman och Bradley (1981) belyser dock att 

sambandet kan se olika ut och när det enbart berör ett företags miljöredovisning, då en stor del av 

tidigare forskning baserar sina resultat utifrån studier på hela CSR-rapporteringen.  

Studien visar att storleksfaktorn har en påverkan på hur miljöinvesteringar rapporteras i små 

företag, vilket överensstämmer med Cowen et al. (1987) som redogör för att det finns ett samband 

mellan företagsstorlek och miljöupplysningar. Dokumentstudiens utfall indikerar på att 

miljöredovisningen gällande investeringar hos små företag inte är lika omfattande som stora och 

medelstora företag. Detta då 18 av 38 småföretag inte specifikt rapporterar miljöinvesteringar, utan 

nämner miljökostnadsbegrepp som energiförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp och avfall, vilka 

inte går att hänföra till investeringar i redovisningen. De resterande 20 småföretagen som dock 

redovisar miljöinvesteringar använder kvalitativa termer och beskriver sina miljöinvesteringar 

snarare än att rapportera de i monetära termer.  
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5.3 Miljöskulder 

Jernelöv (1992, s. 11) definierar begreppet miljöskuld som ”återställandekostnad för miljöskador 

som är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt storleken av det kapital som erfordras för att betala 

återkommande reparationskostnader”. Dokumentstudiens resultat klarlägger att rapporteringen av 

miljöskuld som begrepp är ytterst sällsynt bland de börsnoterade bolagen, vilket också innebär att 

en begreppsmässig definition har varit svår att utlysa utifrån bolagens års- och miljöredovisningar. 

Av 114 undersökta bolag har ingen kvantifierat miljöskuld i monetära termer och det är endast ett 

fåtal företag som lämnat upplysningar om företagsrelaterade aktiviteter vars konsekvenser har krävt 

åtgärder för att återställa naturen på kommunal eller nationell nivå, vilka till mestadels uppkommit 

ur markföroreningar. I samband med en sådan upplysning understryker de dock att de vidtagit 

åtgärder för att kompensera och återställa marken, något som medför att fokus riktas bort från den 

faktiska sakfrågan och övergår till att belysa företagets positiva prestationer för intressenter och 

potentiella investerare, vilket kan sammankopplas till Deegans (2002) teori om legitimitet.  Deegan 

(2002) förklarar i samband med det att legitimitet bör betraktas som en resurs som företag är 

beroende av för organisationen överlevnad. Han redogör för att legitimitet uppstår hos ett företag i 

samband med att omvärlden anser att företagets resultat inte har uppkommit på bekostnad av 

miljön, något som företag kan tolka som en sorts bekräftelse 

Trots det har studien funnit ett bolag som på ett diskret sätt formulerar miljöskulder enligt nedan: 

“Kostnader för avfall förvaltning, reningsanläggningar, tillstånd, eventuella böter och avgifter för 

tillstånd avvikelse, kostnader för saneringsåtgärder, etc. samt interna redovisade kostnader för 

miljöarbete, till exempel kostnader för personer och organisationer arbetar med miljöfrågor, 

kostnader för hållbarhetsredovisning etc.” (egen översättning) 

SAS, hållbarhetsrapport 14/15, s. 26 

Med utgångspunkt i Jernelövs (1992) definition går det att konstatera att SAS lyckats konkretisera 

vilka specifika kostnader som omfattas av miljöskulder för deras verksamhet, något som inte var 

lika tydligt i de resterande bolagen i studien. 

Ljungberg (1999) konkretiserar miljökostnader genom att identifiera fem element som miljöskulder 

kan avgränsas och kopplas till. Han benämner avfallshantering, anpassning, återställning, ersättning 

och sanering som de mest grundläggande elementen för miljöskulder. Studiens empiriska resultat 

har belyst avfallshantering som ett frekvent återkommande upplysningsområde i de undersökta års- 

och miljöredovisningarna. Bolagen redogör för att avfall kan bestå av olika sorters material, som 
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exempelvis råmaterial, aska, plast, slamprodukter och organiskt avfall. Det kan således konstateras 

att avfallshantering varit det vanligaste miljöskuldsbegreppet som förekommit bland 

dokumentstudiens population och har visat sig överensstämma med Ljungbergs (1999) resonemang 

om att företag enligt lag är skyldiga att ta hand om miljöfarliga avfall samt återvinna produkter och 

förpackningar som skrotas.  

Av 114 undersökta bolag har ingen kvantifierat miljöskuld i monetära termer. Studiens empiriska 

resultat har belyst avfallshantering som en frekvent återkommande miljöskuld i de undersökta års- 

och miljöredovisningarna. Bolagen redogör för att avfall kan bestå av olika sorters material, som 

exempelvis råmaterial, aska, plast, slamprodukter och organiskt avfall. 

5.3.1 Bransch 

Adams et al. (1998) belyser att företag som är verksamma inom råmaterialbranschen är de företag 

som i störst grad lämnar upplysningar om sin miljöpåverkan, vilket även inkluderar 

miljöinvesteringar och miljöskulder. De fortsätter med att redogöra för att företag inom 

industribranschen också lämnar upplysningar om sin miljöpåverkan, men inte i lika stor 

utsträckning som företag i råmaterialbranschen. Den empiriska undersökningen har påvisat liknande 

resultat som korresponderar Adams et al. (1998) teori. Dokumentstudien visar att bolag inom 

råmaterialbranschen återger miljöskulder i högst utsträckning men refererar endast till 

luftföroreningar som miljöskulder medan bolagen inom industribranschen utgör en mindre andel 

men som rapporterar fler skuldbegrepp, som exempelvis sanering, markföroreningar och 

avfallshantering.  

Azar och Holmgren (1995) framhäver två olika typer av skador som kan inkluderas som miljöskuld. 

Den ena betecknas som en identifierad skada och refererar till när skadan inträffar direkt. Den andra 

skadan beskrivs som en potentiell skada och innebär att skadan inte utmärker sig direkt men som 

med stor sannolikhet kommer att resultera i en negativ miljöpåverkan. Samtliga nio branscher i 

dokumentstudien rapporterar utsläpp av växthusgaser som exempelvis koldioxid, svaveldioxid, 

kväveoxid samt stoft som bildas vid förbränning av olika resurser. Dessa utsläpp betraktas som en 

potentiell skada på miljön eftersom skadan inte gör sig till känna direkt men vars konsekvens med 

stor sannolikhet kommer resultera i en negativ påverkan på miljön. Azar och Holmgren (1995) 

redogör för att det är essentiellt att kunna skilja på dessa kostnader för att underlätta beräkning av 

kostnaden för restaurering och skador på miljön. Dokumentstudien har inte funnit något företag 

som lyckats kvantifiera dessa kostnader i monetära termer, något som kan indikera på att företag 

har svårt att mäta sådana kostnader i praktiken.  
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5.3.2 Storlek 

Vid undersökning om företagsstorlek påverkar företagens val att rapportera miljöskulder i års- och 

miljöredovisning visar dokumentstudiens resultat en lika stor frekvens för stora- och medelstora 

företag i tabell 11 (s.50) då båda har en frekvens på 34 %. Frekvensen för de små företagen skiljer 

sig lite från de övriga eftersom frekvensen ligger på 26 %. Detta resultat kan tolkas som att 

företagsstorlek inte har en betydande påverkan på valet att rapportera miljöskulder i års- och 

miljöredovisningarna i kontrast med vad studien funnit gällande miljökostnad och 

miljöinvesteringar. Detta resultat som redovisas i studien bestrider tidigare forskning av Cowen et 

al. (1987) och Cho, Freedman och Patten (2012), som i sina studier redogör för att det finns ett 

samband mellan företagsstorlek och upplysning av miljöinformation då storlek verkade ha en 

betydande inverkan på huruvida miljö- och energipraxis lämnas.  

Trots resultatet som presenterats ovan går det att finna samband mellan studiens empiriska resultat 

och tidigare forskning inom området. Halme och Huse (1997) redogör i studie att det inte existerar 

ett samband mellan företagsstorlek och miljöavslöjande och menar istället att de stora företag 

endast avslöjar lite mer allmän information men att kvaliteten är densamma för stora så som för 

mindre företag. Det varierande resultatet kan förklaras av att miljöskulder tolkas på olika sätt av 

bolagen då begreppet är svårdefinierat, vilket framkommer i dokumentstudien då begreppet inte 

används i direkt terminologi av bolagen.  

5.4 Definition av miljökostnad  

Ljungdahl (1999) klargör att på grund av att det inte existerar en standardiserad definition av 

begreppet miljökostnad, leder detta till att definitionerna bland bolagens är få och att 

miljöinformationen rapporteras på olika sätt beroende på hur varje företag tolkar begreppet. Detta 

påverkar i sin tur hur miljökostnader rapporteras i företags års- och miljöredovisning. Studiens 

empiriska resultat har påvisat att endast fem av 114 undersökta bolag tillskriver och definierar 

begreppet i direkt terminologi i deras respektive års- och miljöredovisning, vilket illustrerar hur 

sällsynt begreppets förekomst är hos de svenska börsnoterade bolagens års- och miljöredovisningar.  

Schaltegger et al. (2002) lyfter fram två olika sätt att se miljökostnader på och menar att dessa kan 

uppstå av olika skäl beroende på vilket sammanhang de hänförs till. Författarna redogör för att 

miljökostnader kan förekomma i ett förebyggande och skyddande syfte och-/eller på grund av 

reducering av material och energiflöden. Empiriundersökningens resultat belyser att de företag som 

definierar miljökostnader tenderar att tolka begreppet som en kombination av de två nämnda 

aspekterna, vilket åskådliggörs genom att de konkret benämner specifika ord som beskriver 
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kostnader och åtgärder som förekommer i både förebyggande och reducerande syften. För att kunna 

finna likheter och olikheter i de olika definitionerna har studien har sammanställt vilka ord som är 

gemensamma eller förekommer i störst utsträckning i definitionerna. Ord som avgifter och skatter 

förekommer i fyra av fem definitioner, avfall och avfallshantering samt administrationskostnader 

förekommer i majoriteten av samtliga definitioner. Noterbart är att Holmen inkluderat kostnader för 

utbildning samt att Stora Enso inräknat kostnader för olika miljörelaterade tillståndskostnader, vilka 

refererar till bland annat diverse tillsynsavgifter och andra tillstånd för att bedriva verksamheten. 

EU-kommissionens (2001) definition på miljökostnader presenterar en bred och djupgående 

formulering. Kommissionen (2001) redogör att miljökostnader inkluderar kostnader för åtgärder 

som ett företag vidtar, eller kostnader som andra vidtar för företagets räkning, för att förhindra, 

reducera eller återställa skador på miljön som uppstått till följd av dess operativa verksamhet. Det 

företag vars definition liknar EU-kommissionen definition mest är Hexapol, som formulerar 

begreppet enligt nedan: 

“Det är kostnader i samband med åtgärder för att förhindra, reducera eller reparera skador på 

miljön som är direkt knutna till verksamheten. [...] Kostnaderna som rapporterats är, bland andra 

objekt, administration- och externa konsulterings kostnader, avgifter till myndigheter, kostnader för 

införande och underhåll av miljöledningssystem, kostnader för avfall och kostnader för externa 

inspektioner och revisioner.” 

Hexapol, hållbarhetsrapport 2014, s. 40. 

Hexapol är det enda företag som studien funnit redogör och definierar miljökostnader på ett 

utförligt och detaljerat vis. Genom att förklara att kostnaderna är hänförliga till olika områden visar 

de på att de är medvetna om att miljökostnader också kan bestå av olika kostnadsslag som 

miljöinvesteringar och miljöskulder. Det bolag som ger den mest begränsade definitionen på 

miljökostnad är SAS, som endast nämner att miljökostnader innefattar summan av avgifter och 

miljörelaterade skatter. 

Trots detta har den empiriska undersökningen tydligt visat att de resterande 109 bolagen som inte 

definierar miljökostnader inte visar medvetenhet om deras verksamheters miljöpåverkan. Detta 

synliggörs genom att en stor del av bolagen redogör för sin miljöpåverkan med hjälp av att klargöra 

vilka miljöaktiviteter som bidrar till störst miljöpåverkan samt vilka åtgärder de vidtar för att 

förbättra och förebygga den på lång sikt. Avslutningsvis finner inte studien några miljöbegrepp som 

skiljer definitionerna åt på det sätt att det skulle innebära att begreppet skulle få en helt ny innebörd. 
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5.6 Sammanfattning av analys 

För att sammanfatta analyskapitlet har studien sammanställt två synteser som med en tydlig översikt 

presenterar det empiriska resultatet ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, vilket jämförs med 

tidigare forskning. 

 

Tidigare forskning om 

miljökostnad 

Studiens teoretiska resultat 

  

 

Ø Definitioner av 

miljökostnader är sällsynt 

bland börsföretagen på grund 

av den begreppsmässiga 

osäkerheten (Ljungdahl, 

1999) 

 

Ø Forskning belyser att 

miljökostnader kan 

förekomma i förebyggande 

och skyddande syfte 

och/eller på grund av 

reducering av material 

(Schaltegger et al., 2002) 

 

Ø Studiens empiriska resultat 

visar att endast 5 av 114 

undersökta företag definierar 

miljökostnad 

 

 

Ø Dokumentstudien visar att de 

befintliga företagen som 

definierat miljökostnad 

kombinerar dessa. Detta 

genom att använda ord som 

exempelvis avfallshantering 

och utbildning 

 

 

Tabell 12: Sammanfattande tabell av teoretiskt resultat  
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Tidigare forskning om 

miljökostnad 

Studiens praktiska resultat 

Ø Miljökostnader rapporteras i 

kvalitativa termer i form av 

löpande text i större 

utsträckning än monetära 

termer (Ljungdahl, 1999). 

 

Ø Branschtillhörigheten 

påverkar 

miljökostnadsrapporteringens 

omfattning i form av sidantal 

och specifikation (Adams et 

al., 1998). 

 

Ø Tidigare forskning visar på 

olika resultat. Det första 

resultatet belyser att stora 

företag lämnar fler 

miljöupplysningar medan det 

andra bestrider detta (Halme 

och Huse, 1997; Cowen et 

al., 1987) 

Ø Studiens empiriska resultat 

påvisar att detta fenomen 

fortfarande är aktuellt. 

 

 

 

Ø Branschtillhörigheten har en 

viss påverkan i specifikation 

av karaktäristiska begrepp då 

vissa nämner fler 

kostnadsbegrepp än andra. 

 

 

Ø Studiens resultat visar att 

företagsstorlek har en större 

påverkan på små företag och 

deras rapportering av 

miljökostnader. 

 

Tabell 13: Sammanfattande tabell av praktiskt resultat 

Tabellerna har använts för att underlätta och förtydliga att se över de övergripande delarna i det 

analytiska kapitlet, som legat som grund för studiens nästkommande kapitel.  
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras och sammankopplas den analyserade datainsamlingen med studiens syfte 

och frågeställningar. Resultatet delas vidare in i teoretiskt och praktiskt resultat och avslutas med 

förslag till vidare forskning.  

6.1 Vad rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade företag? 
 
Studien indikerar att endast fem av 114 undersökta bolag väljer att definiera begreppet i sina års- 

och miljöredovisningar. Resultatet finner stöd i Ljungdahls (1999) resonemang om att den 

begreppsmässiga osäkerheten leder till att en övervägande del av börsbolagen inte definierar 

begreppet. Trots det har fem bolag definierat miljökostnader, vilka bland annat inkluderar kostnader 

som miljöavgifter och skatter, kostnader för avfall och avfallshantering samt 

administrationskostnader som miljöledning och miljöpersonal. För att exemplifiera en definition 

som studien bedömer är formulerad på ett utförligt och detaljerat sätt lyfter studien företaget 

Hexapol som preciserar miljökostnader enligt nedan:   

“Det är kostnader i samband med åtgärder för att förhindra, reducera eller reparera skador på 

miljön som är direkt knutna till verksamheten. [...] Kostnaderna som rapporterats är, bland andra 

objekt, administration- och externa konsulterings kostnader, avgifter till myndigheter, kostnader för 

införande och underhåll av miljöledningssystem, kostnader för avfall och kostnader för externa 

inspektioner och revisionen.” 

    Hexapol, Hållbarhetsrapport 2014, s. 40. 

Dokumentstudien har systematiskt lyckats kartlägga vad som rapporteras som miljökostnader, 

miljöinvesteringar och miljöskulder. Genom att göra det gav det en tydlig helhetsbild som 

klargjorde för vilka begrepp som är hänförliga till respektive inriktning. 

Vad gäller miljökostnader rapporteras begrepp som bland annat energi-, vatten- och 

kemikalieförbrukning, avfall, luftföroreningar och återvinning. De begrepp som har visat sig vara 

mest benämnda i bolagens rapporter är energiförbrukning och luftföroreningar. Inom 

miljöinvesteringar rapporteras begrepp som exempelvis förnybar energi, förbättringar och nya 

installationer samt certifiering och utbildning. Den sista inriktningen av miljökostnad betecknas 

som miljöskuld och omfattas av kostnader som avfallshantering, sanering, mark- och 

luftföroreningar. Detta resultat harmoniserar med Jakobsson et als. (1998) resonemang som belyser 

att miljökostnader inte endast utgörs av en typ av kostnad, utan kan omfattas av bland annat 

ekonomiska kostnader som miljöskatter och avgifter, rörelsekostnader som 
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administrationskostnader externa kostnader som energiförbrukning och återvinning. Dessa begrepp 

har således rapporterats genom kvalitativa termer i större utsträckning än i monetära termer.  

6.2 Kan faktorerna storlek och bransch förklara rapportering av 
miljökostnader? 
 
Det empiriska resultatet visar belägg för att olja-gasbranschen är en av de branscher vars bolag 

rapporterar miljökostnader mest. Wilmshurst och Frost (2000) delar in branscher i olika grupper, 

vilka benämns som känsliga och mindre känsliga branscher. De känsliga branscherna beskrivs som 

industri- och olja-gasbranschen och förklaras vara de branscher vars företag tenderar att rapportera 

miljökostnader i större utsträckning än företag som tillhör de mindre känsliga branscher, något som 

den empiriska undersökningen också funnit.  

Det som kan förklara rapportering av miljöinvesteringar är branschtillhörigheten då studien finner 

en bred diversifiering mellan de olika branscherna i förhållande till rapportering av 

miljöinvesteringar. Studien påvisar att andelen bolag inom konsumentbranschen rapporterar 

miljöinvesteringar minst, vilket studien också finner stöd i tidigare forskning. Adams et al. (1998) 

belyser att bolag inom service-och konsumentbranschen bedöms vara de företag som lämnar 

miljöupplysningar minst, vilket Cho et al. (2012) menar kan förklaras av att konsumentbranschen 

anses tillhöra en av de mindre känsliga branscherna. 

Det empiriska resultatet visar belägg på att branschtillhörigheten har en påverkan på företags val att 

rapportera miljöskulder eftersom resultatet visar att frekvensen av andelen företag inom respektive 

bransch skiljer sig åt. Företag inom råmaterialbranschen återger miljöskulder i högst utsträckning 

men refererar endast till miljöskulder i form av luftföroreningar som miljöskulder. Resultatet finner 

stöd i Adams et al. (1998) forskning som belyser att företag verksamma inom råmaterialbranschen 

är de företag som i störst grad lämnar upplysningar om sin miljöpåverkan. 

Storleksfaktorn avseende miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder har en stor påverkan 

på små företag. Studien har påvisat att andelen företag inom stora och medelstora företag 

rapporterar miljökostnader relativt lika. Detta överensstämmer med Cowen et al. (1987) som menar 

att det finns ett samband mellan företagsstorlek och rapportering av miljökostnader. 

6.3 Teoretiskt forskningsresultat 
 
Förhoppningen är att studien ska bidra med en indikation på vad som kan förklara rapportering av 

miljökostnader genom att studera om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. Vidare 

är förhoppningen att ge ett utarbetat förslag på hur miljökostnader ska definieras genom att 
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undersöka tidigare forskning och rapportering av miljökostnader bland svenska börsnoterade 

företag. Studien visar att bransch och storlek är påverkande faktorer vid miljökostnadsrapportering. 

Wilmshust och Frost (2000) belyser att känsliga branscher tenderar att rapportera miljökostnader i 

större utsträckning än mindre känsliga branscher, vilket studien också har påvisat. Känsliga 

branscher utgörs av industri- samt olja-gasbranschen, vilka är de branscher som rapporterat 

miljökostnader i störst utsträckning i studiens empiriska undersökning. Storlek har visat sig ha en 

stor påverkan mellan små och stora företag i förhållande till stora och medelstora företag, något 

studien finner stöd i tidigare forskning där Cowen et al. (1987) samt Halme och Huse (1997) 

redogör för olika resultat gällande företagsstorlek och rapportering av miljökostnader. 
 

Henri et al. (2015) belyser ett gap mellan vetenskapsteoretiska förklaringar och empiriska 

tillämpningar inom miljökostnadsrapportering. De menar att de studier som bedrivits inom 

forskningsområdet inriktat sig på att finna förklaringar och redogörelser för hur miljökostnader 

borde rapporteras och värderas snarare än att uppvisa empiriska belägg för vad och hur 

miljökostnader faktiskt rapporteras i börsnoterade företags miljöredovisningar. Då det finns en 

begränsad forskning inom miljökostnadsrapportering kan denna studie i sig betraktas som ett bidrag 

till forskning inom området.  
 

Vad gäller definition på miljökostnad har studien funnit att endast fem av 114 undersökta företag 

tillskriver och definierar begreppet i direkt terminologi i deras års- och miljöredovisningar, vilket 

Ljungdahl (1999) menar kan bero på den begreppsmässiga osäkerheten som råder. Studien finner 

att Hexapols definition, som menar att miljökostnader är kostnader i samband med åtgärder för att 

förhindra, reducera eller reparera skador på miljön som är direkt knutna till verksamheten, är mest 

lik den definition som går att finna i EU-kommissionens rekommendation K 1495 (2001) och är 

också den definition studien har modifierat. Nedan presenteras studiens förslag på definition av 

miljökostnad: 
 

Miljökostnader är kostnader i samband med åtgärder för att reducera eller reparera skador på 

miljön som är direkt knutna till verksamheten. Kostnaderna som ska rapporteras är, bland annat 

externa kostnader som energiförbrukning, administration- och externa konsulterings kostnader, 

avgifter till myndigheter, kostnader för införande och underhåll av miljöledningssystem, kostnader 

för avfall och kostnader för externa inspektioner och revisionen. Även kostnader relaterade till 

företagets aktiva miljöarbete i förebyggande syfte ska inkluderas i miljökostnader. (EU-

kommissionen, 2001) 
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Studiens förslag på definition av miljökostnader har inkluderat externa kostnader i form av 

energiförbrukning, ett kostnadsbegrepp som studiens empiriska undersökning visat är frekvent 

återkommande i börsbolagens redovisningar. Då det saknas en standardiserad definition på 

miljökostnader kan studiens definition vara ett bidrag till fortsatt forskning inom 

miljökostnadsdefiniering.  

 
6.4 Praktiskt forskningsresultat  
 
Utöver det teoretiska bidraget lämnar studien även ett praktiskt bidrag som kan vara värdefullt för 

företagsintressenter. Studien har påvisat att en övervägande del av de undersökta börsbolagen på 

Stockholmsbörsen rapporterar miljökostnader i kvalitativa termer i form av löpande text än i 

monetära termer. Företagen rapporterar olika miljörelaterade kostnadsbesparingar i kvalitativa 

termer i form av enheter som kWh per producerad enhet, volymen avfall i ton per år samt 

koldioxidutsläpp i ton per år i relation med kostnad sålda varor. Resultatet indikerar således på att 

miljökostnader kan vara svåra att upptäcka på grund av de miljörelaterade kostnaderna, trots 

kvantifiering, rapporteras i icke monetära termer. I praktiken kan detta resultat vara viktigt att 

beakta för intressenter som exempelvis investerare som har ett avsevärt stort resultatintresse i en 

viss organisations verksamhet.  

6.5 Metodreflektion 
 
Metoden som använts i denna studie har varit ett adekvat metodval som passat studiens natur 

väldigt bra. Den kvantitativa dokumentstudien har granskat års- och miljöredovisningar för 

räkenskapsåren 2014 och 2015 på en hel börsmarknad på 281 bolag, vilket har genererat en stor 

mängd data som kräver noggrann hantering och bearbetning. Med utgångspunkt i det har en 

dokumentstudie av kvantitativ karaktär varit att föredra då det har varit smidigt att sammanställa 

och jämföra data för hela studiens population. Fördelen med att genomföra en dokumentstudie är att 

rapporternas tillgänglighet är stor och bidrar till ett relativt litet bortfall, då rapporterna är offentliga 

handlingar och finns för allmänheten att ta del av. Noterbart är att studiens bortfall uppgick till 167 

företag, vilket inte berodde på låg tillgänglighet utan på grund av att dessa bolag inte miljö- eller 

hållbarhetsrapporterade. 

6.6 Förslag till vidare forskning 

De förslag studien lämnar till vidare forskning grundar sig ur aspekter som uppstått under studiens 

gång och som till viss del baserats på material från den empiriska undersökningen av studien och 

utifrån de bidrag som presenterats ovan. Nedan presenteras det förslag som rekommenderas till 

vidare forskning. 
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Då studien har genomfört en dokumentstudie skulle det vara intressant att vidareutveckla studiens 

syfte och studera hur företag definierar miljökostnader ur ett kvalitativt perspektiv. Detta skulle 

kunna genomföras genom studier med fallstudiedesign som tillämpar semistrukturerade intervjuer 

på specifikt utvalda branscher. Vidare skulle det vara intressant att genom en kvantitativ studie ta 

reda på varför mer än hälften av företag på svenska börsen inte miljökostnadsrapporterar.  
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BILAGA 1 – Branschtillhörighet 
 
 
           Finans (22) Industri (22) Konsument (18) 

SEB  Gunnebo AB SKF SCA 
Latour Fagerhult AB Volvo  AAK AB 
JM AB Troax Group PEAB A Nobia AB 
Swedbank Trelleborg AB SAAB Cloetta AB 
Ratos AB Assa Abloy AB ÅF AB Björn borg  
Sagax AB Beijer Alma aB Eltel AB Gränges AB 
Catena AB Atlas Copco AB NCC AB Electrolux (AB) 
Fabege AB NIBE Industrier AB NOTE AB Husqvarna AB 
Nordea AB Systemair AB  Inwido AB Thule Group AB  
Pandox AB Indutrade AB Nolato AB Mekonomen AB 
Klövern AB Lindab international AB Nobina AB Fenix Outdoor AB 
Nordnet AB ABB Norden Holding AB Loomis AB New wave Group 
Kungsleden AB Fingerprint Cards AB Semcon AB Swedish match AB 
Wallenstam AB Nederman Holding AB  Skanska AB Dometic group AB 
Hufvudstaden AB Transcom WorldWide AB Sandvik AB Scandi standard AB 
Hoist Finance AB Coor Service Management Holding 

AB 
Elanders AB Lammhults Design Group 

AB 
Victoria Park AB Securitas AB  Black Earth Farming  
Svenska handelsbanken   Trigon Management 
Wihlborgs Fastigheter AB    
Avanza Bank Holding AB    
L E Lundbergföretagen AB    
Platzer Fastigheter Holding 
AB  

   

 
Service (14) Material (11) Hälsovård (7) 

SAS AB Semafor Meda AB 
Skistar AB SSAB AB Elekta AB 
Swedol AB Hexapol AB Vitrolife AB  
ICA gruppen  Boliden AB Getinge AB 
Axfood AB Holmen AB Bactigurad AB 

Kappahl AB Rottneros AB AstraZeneca AB 
Clas Olsson AB Lundin Mining  Swedish Orphan Biovitrum AB  
MQ holding AB Stora Enso AB   
Hennes & Maurits Munksjöpaper AB  
Dustin Group AB Lucara Dimond Corp  
Byggmax Group AB BillerudKorsnäs AB  
Rezidor Hotel Group   
RNB Retail and Brands AB   
Venue Retail Group AB   
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Teknologi (5) Olja -gas (2) Telekom (2) 
Axis EnQuest PLC Telia 
Tobii Lundin Petroleum AB DGC One aB 
Ericsson   
Enea AB   
Tieto Sweden Professional    
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Bolag	   Anställda	   Omsättningar	   Balansomslutning	   Summa	  
Aktiebolaget	  Volvo	   3	   5	   9	   17	  
Telefonaktiebolaget	  LM	  Ericsson	   2	   6	   11	   19	  
Nordea	  Bank	  AB	   12	   15	   2	   29	  
Skanska	  AB	   6	   8	   18	   32	  
Aktiebolaget	  Electrolux	   5	   9	   20	   34	  
H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	   4	   7	   23	   34	  
Sandvik	  Aktiebolag	   7	   13	   15	   35	  
Svenska	  Cellulosa	  Aktiebolaget	  SCA	   10	   11	   14	   35	  
Telia	  Company	  AB	   13	   10	   12	   35	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   11	   12	   16	   39	  
Aktiebolaget	  SKF	   8	   17	   21	   46	  
Investor	  Aktiebolag	   21	   16	   10	   47	  
ASSA	  ABLOY	  AB	   9	   20	   22	   51	  
Skandinaviska	  Enskilda	  Banken	  AB	   23	   24	   4	   51	  
Securitas	  AB	   1	   18	   33	   52	  
ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	   15	   14	   24	   53	  
Swedbank	  AB	   26	   28	   6	   60	  
Svenska	  Handelsbanken	  AB	   31	   30	   3	   64	  
ABB	  Norden	  Holding	  AB	   17	   19	   31	   67	  
SSAB	  AB	   28	   23	   19	   70	  
NCC	  Aktiebolag	   18	   21	   34	   73	  
Alfa	  Laval	  AB	   19	   31	   27	   77	  
AstraZeneca	  AB	   43	   22	   13	   78	  
Black	  earth	  farming	   69	   3	   7	   79	  
Getinge	  AB	   24	   34	   29	   87	  
Enquest	   86	   1	   1	   88	  
Ratos	  AB	   20	   33	   35	   88	  
Trelleborg	  AB	   22	   37	   38	   97	  
Husqvarna	  Aktiebolag	   25	   32	   42	   99	  
Peab	  AB	   30	   25	   45	   100	  
Troax	   88	   4	   8	   100	  
SAS	  AB	   32	   27	   43	   102	  
SAAB	  Aktiebolag	   27	   35	   41	   103	  
Boliden	  AB	   44	   29	   32	   105	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  Aktiebolag	  (publ)	   52	   36	   17	   105	  
Lucara	  dimond	   98	   2	   5	   105	  
Loomis	  AB	   16	   45	   57	   118	  
Meda	  Aktiebolag	   54	   41	   26	   121	  
Axfood	  Aktiebolag	   36	   26	   62	   124	  
Holmen	  Aktiebolag	   56	   40	   36	   132	  
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BillerudKorsnäs	  Aktiebolag	  (publ)	   49	   38	   46	   133	  
NIBE	  Industrier	  AB	   34	   48	   52	   134	  
Swedish	  Match	  AB	   47	   44	   53	   144	  
Eltel	  AB	   35	   47	   63	   145	  
Elekta	  AB	  (publ)	   51	   49	   49	   149	  
Nobia	  AB	   39	   46	   67	   152	  
Investmentaktiebolaget	  Latour	   50	   55	   51	   156	  
ÅF	  AB	   38	   52	   68	   158	  
AAK	  AB	  (publ)	   63	   39	   58	   160	  
Indutrade	  Aktiebolag	   46	   50	   65	   161	  
Nobina	  AB	  (publ)	   33	   56	   72	   161	  
Tieto	  Sweden	  Professional	  Services	  Aktiebolag	   29	   43	   91	   163	  
JM	  AB	   65	   42	   59	   166	  
Coor	  Service	  Management	  Holding	  AB	   40	   54	   73	   167	  
Transcom	  WorldWide	  AB	   14	   62	   92	   168	  
HEXPOL	  AB	   53	   51	   69	   173	  
Lindab	  International	  AB	   45	   59	   70	   174	  
Rezidor	  Hotel	  Group	  AB	   42	   53	   83	   178	  
Gunnebo	  Aktiebolag	   41	   63	   80	   184	  
Cloetta	  AB	   61	   65	   61	   187	  
Systemair	  Aktiebolag	   48	   60	   81	   189	  
Nolato	  Aktiebolag	   37	   72	   90	   199	  
Mekonomen	  Aktiebolag	   62	   61	   77	   200	  
Pandox	  Aktiebolag	   73	   77	   50	   200	  
Clas	  Ohlson	  Aktiebolag	   60	   58	   85	   203	  
Inwido	  AB	  (publ)	   57	   67	   79	   203	  
Thule	  Group	  AB	   67	   70	   71	   208	  
Nordnet	  AB	   92	   92	   30	   214	  
Avanza	  Bank	  Holding	  AB	   93	   97	   25	   215	  
Elanders	  AB	   55	   73	   87	   215	  
New	  Wave	  Group	  AB	   66	   71	   78	   215	  
Wallenstam	  AB	   102	   75	   39	   216	  
KappAhl	  AB	  (publ)	   58	   69	   94	   221	  
Dustin	  Group	  AB	   79	   57	   86	   222	  
Klövern	  AB	   99	   83	   40	   222	  
Hoist	  Finance	  AB	  (publ)	   81	   88	   55	   224	  
Aktiebolag	  Fagerhult	   64	   74	   88	   226	  
Hufvudstaden	  AB	   104	   78	   44	   226	  
Kungsleden	  Aktiebolag	   94	   84	   48	   226	  
Scandi	  Standard	  AB	  (publ)	   72	   66	   89	   227	  
Gränges	  AB	   78	   68	   82	   228	  
Axis	  Aktiebolag	   71	   64	   96	   231	  
Stora	  Enso	  AB	   97	   102	   37	   236	  
Wihlborgs	  Fastigheter	  AB	   103	   86	   47	   236	  
Semcon	  Aktiebolag	   59	   81	   99	   239	  
Beijer	  Alma	  AB	   68	   79	   93	   240	  
Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	  (publ)	   84	   82	   74	   240	  
Nederman	  Holding	  Aktiebolag	   70	   80	   95	   245	  
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SkiStar	  Aktiebolag	   74	   87	   84	   245	  
Fabege	  AB	   110	   108	   28	   246	  
Byggmax	  Group	  AB	   82	   76	   97	   255	  
AB	  Sagax	   111	   93	   56	   260	  
RNB	  RETAIL	  AND	  BRANDS	  AB	  (publ)	   75	   85	   102	   262	  
MQ	  Holding	  AB	   83	   90	   98	   271	  
Platzer	  Fastigheter	  Holding	  AB	  (publ)	   107	   104	   64	   275	  
Swedol	  AB	  (publ)	   85	   91	   104	   280	  
Victoria	  Park	  AB	   106	   98	   76	   280	  
NOTE	  AB	  (publ)	   80	   94	   109	   283	  
Dometic	  Group	  AB	  (publ)	   113	   111	   60	   284	  
Rottneros	  AB	   95	   89	   100	   284	  
Lundin	  Mining	  AB	   116	   116	   54	   286	  
Tobii	  AB	   87	   99	   105	   291	  
Venue	  Retail	  Group	  Aktiebolag	   89	   95	   107	   291	  
Catena	  AB	   112	   105	   75	   292	  
Munksjö	  Paper	  AB	   91	   96	   106	   293	  
Lundin	  Petroleum	  AB	   115	   114	   66	   295	  
Vitrolife	  AB	   96	   103	   103	   302	  
All	  Vård	  Semaforen	  AB	   77	   112	   115	   304	  
Trigon	  Management	  Aktiebolag	   76	   113	   116	   305	  
Enea	  Aktiebolag	   90	   106	   112	   308	  
Björn	  Borg	  AB	   101	   101	   110	   312	  
DGC	  One	  AB	   100	   100	   114	   314	  
Fenix	  Outdoor	  AB	   109	   110	   101	   320	  
Fingerprint	  Cards	  AB	   105	   107	   113	   325	  
Bactiguard	  AB	   108	   109	   111	   328	  
Lammhults	  Design	  Group	  AB	   114	   115	   108	   337	  
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BILAGA 3- Storleksfördelning av företag 
 

Stora företag Medelstora företag Små företag 
 
Volvo: 17 poäng 
Ericsson: 19 poäng 
Nordea Bank AB: 29 poäng 
Skanska AB: 32 poäng 
Electrolux AB: 34 poäng 
Hennes & Mauritz: 34 poäng 
Sandvik AB: 35 poäng 
SCA AB: 35 poäng 
Telia AB: 35 poäng 
Atlas Copco AB: 39 poäng 
SKF AB: 46 poäng 
ASSA ABLOY AB: 51p 
SEB AB: 51 poäng 
Securitas AB: 52 poäng 
ICA gruppen AB: 53 poäng 
Swedbank AB: 60 poäng 
Svenska handelsbanken: 64p 
ABB Norden H. AB: 67p 
SSAB AB: 70 poäng 
NCC AB: 73 poäng 
Astrazeneca AB: 78 poäng 
Black Earth Farming: 79p 
Getinge AB: 87 poäng 
EnQuest: 88 poäng 
Ratos AB: 88 poäng 
Trelleborg AB: 97 poäng 
Husqvarna AB: 99 poäng 
Peab AB: 100 poäng 
Troax: 100 poäng 
SAS AB: 102 poäng 
SAAB AB: 103 poäng 
Boliden AB: 105 poäng 
Lundbergföretagen AB: 105p 
Lucara Dimond Corp: 105p 
Loomis AB: 118 poäng 
Meda AB: 121 poäng 
Axfood AB: 124 poäng 
 

 
Holmen AB: 132 poäng 
BillerudKorsnäs AB: 133p  
NIBE Industrier AB: 134p 
Swedish Match AB: 144p 
Eltel AB: 145 poäng 
Elekta AB: 149 poäng 
Nobia AB: 152 poäng 
Latour invest. AB: 156p 
ÅF AB: 158 poäng 
AAK AB: 160 poäng 
Indutrade AB: 161 poäng 
Nobina AB: 161 poäng 
Tieto AB: 163 poäng 
JM AB: 166 poäng 
COOR service. AB: 167p 
Transcom AB: 168 poäng 
HEXPOL AB: 173 poäng 
Lindab AB: 174 poäng 
Rezidor Hotel.G, AB: 178p 
Gunnebo AB: 184 poäng 
Cloetta AB: 187 poäng 
Systemair AB: 189 poäng 
Nolato AB: 199 poäng 
Mekonomen AB: 200 poäng 
Pandox AB: 200 poäng 
Clas Ohlsson AB: 203 poäng 
Inwido AB: 203 poäng 
Thule group AB: 208 poäng 
Nordnet AB: 214 poäng 
Avanza Bank AB: 215 poäng 
Elanders AB: 215 poäng 
New wave group AB: 215p  
Wallenstam AB: 216 poäng 
Kappahl AB: 221 poäng 
Dustin group AB: 222 poäng 
Klövern AB: 222 poäng 
Hoist finance AB: 224 poäng 
Fagerhult AB: 226 poäng 
Hufvudstaden AB: 226 p 

 
Kungsleden AB: 226 poäng 
Scandi Standard AB: 227p 
Gränges AB: 228 poäng 
Axis AB: 231 poäng 
Stor Enso AB: 236 poäng 
Wihlborg Fastigheter AB: 
236 poäng 
Semcon AB: 239 poäng 
Beijer Alma AB: 240 poäng 
Swedish OrphanBiovitrum 
AB: 240 poäng 
Nederman Holding AB: 245p 
SkiStar AB: 245 poäng 
Fabege AB: 246 poäng 
Byggmax Group AB: 255p 
Sagax AB: 260 poäng 
RNB retail & brands: 262p 
MQ AB: 271 poäng 
Platzer fastigheter: 275p 
Swedol AB: 280 poäng 
Victoria Park AB: 280p 
NOTE AB: 283 poäng 
Dometic group AB: 284p 
Rottneros AB: 284 poäng 
Lunding Mining AB: 286p 
Tobii AB: 291 poäng 
Venue Retail G. AB: 291p 
Catena AB: 292 poäng 
Munksjö AB: 293 poäng 
Lundin Petroleum AB: 295p 
Vitrolife AB: 302 poäng 
Semaforen AB: 304 poäng 
Trigon Manag. AB: 305p 
Enea AB: 308 poäng 
Björn borg AB: 312 poäng 
DGC One AB: 314 poäng 
Fenix Outdoor AB: 320p 
Fingerprint Cards AB: 325p  
Bactiguard AB: 328 poäng 
Lammhults D.Group AB: 
337 poäng 

 
 
 


