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SAMMANFATTNING 
 
Många företag gör en årlig frivillig miljöredovisning, antingen separat eller som en del i 
årsredovisningen. Definitioner av traditionella finansiella redovisningsbegrepp borde gå 
att använda även till finansiella miljöredovisningsbegrepp. Frågan är alltså, hur 
miljöredovisningsbegrepp går att relatera till traditionella redovisningsbegrepp. Vi har 
valt att i vår uppsats; beskriva miljöredovisningen inom den traditionella redovisningen, 
specifikt beskriva hur börsnoterade företag respektive inte börsnoterade företag 
utformar sin miljöredovisning samt hur de använder och tolkar 
miljöredovisningsbegrepp. Vi har även tittat på revisorns roll i utformandet av 
miljöredovisningar sett ur ett företagsperspektiv. Vår empiriska studie genomfördes på 
två börsnoterade företag (Billerud AB och SCA) samt två företag som inte var 
börsnoterade (Bäckhammars Bruk AB och Smurfit Munksjö AB). Analys och resultat 
visar att det skiljer sig åt mellan börsnoterade företag som har antingen separat 
miljöredovisning eller som en del i årsredovisningen. De företag som inte är 
börsnoterade redovisar ingen miljöinformation externt, de gör bara det de är tvungna till 
enligt tillstånds och anmälningsplikt enligt miljöbalken. Miljöredovisningsbegreppen 
tolkas lika av de företag vi pratat med men långt ifrån alla begrepp vi talade om 
används. De intervjuade företagen ansåg att standard inte är relevant eller möjligt att 
utforma gemensamt för alla företag på grund av den dåliga jämförbarheten mellan olika 
industrier och branscher. Revisorerna har ingen delaktighet i företagens utformning av 
miljöredovisningar. 



ABSTRACT 
 
Many companies yearly have a voluntary environment accounting, either as a separate 
report or as a part in the annual report. Definitions of the traditional financial concept 
ought to be used for financial environmental concepts. The question is how 
environmental concepts can be related to traditional accounting concepts? We have in 
our report chosen to describe environment accounting within traditional accounting and 
to describe specifically how listed companies and unlisted companies respectively 
design their environment accounting report and how they use and interpret concepts for 
environment accounting. We have also looked at the auditor’s role in the design of the 
environment accounting report from a company point of view. Our case study was 
carried out on two listed companies, Billerud AB and SCA, and two un-listed 
companies, Bäckhammars Bruk AB and Smurfit Munksjö AB. The analysis and results 
show that there are differences between listed companies, which have either separate 
environment accounting reports or as a part in the annual report. The companies that are 
un-listed don’t give out external environment information, they only do what they have 
to do according to the environment laws. The interpretations of the environment 
accounting concept are similar among the companies we have talked to. But far from all 
concepts we talked about are in use. The interviewed companies thought that a standard 
for environment accounting is not relevant or possible to create due to the lack of 
possibilities to make comparisons between different companies and branches. The 
auditors do not participate in the companies’ design of their environmental report.                                       
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INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel presenterar vi en kort bakgrund till miljöredovisningsområdet 
samt en  problemdiskussion som avslutas med frågor ur problemdiskussionen. Dessa  
mynnar  ut i vårt syfte.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Offentlighetens ökade intresse för miljömässiga förhållanden har de senaste åren 
medfört stigande krav och ökande förväntningar på bolagens miljöinformation. Även 
lagstiftaren har uppmärksammat att det finns ett behov av miljöinformation i bolagens 
årsredovisningar och har därför lagstiftat om detta. (Norregårdh, 1999) 
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kapitlet 1 § 3 stycket ska bolag som bedriver 
verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6 § Miljöbalken 
lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Även de företag 
som inte är börsnoterade skall precis som de börsnoterade koncernerna ha med 
miljöinformation i sina årsredovisningar, enligt miljöbalken och ÅRL. De ska då följa 
rekommendationerna i Bokföringsnämndens (BFN) uttalanden BFN U 98:2. Uttalandet 
innehåller en ickerättsligt bindande rekommendation som är mycket kortfattad. (FARs 
samlingsvolym, 2002)  
 
Kraven på redovisning av miljöinformation gäller sedan 1999 då Miljöbalken lades till i 
Sveriges Rikes Lag. Miljöbalkens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling där dagens och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. (Höglund, 2002) Syftet med införandet av miljöredovisning i ÅRL och 
miljöbalken är enligt regeringens proposition att öka omfattningen av bolagens 
miljöinformation i årsredovisningen, för att ligga till grund för utomstående 
intressenters bedömning av företagens långsiktiga finansiella utveckling. (Larfeldt, 
1999) 
 
Miljömedvetandet är en process som utvecklas eftersom i samhället idag, såväl på det 
lokala planet som på det regionala och internationella. Arbetet med att diskutera 
definitioner av finansiella begrepp vid miljöinformation i företagens miljöredovisningar 
blir allt viktigare. Idag lämnar många företag en årlig frivillig miljöredovisning vid 
sidan om årsredovisningen. I miljöredovisningarna ges oftast en bred beskrivning av hur 
miljöarbetet sker med till exempel miljöledningssystem, miljörevision med mera samt 
uppgifter om utsläpp och till vilka miljöeffekter de bidrar. (Flening, 1998) 
 
Som ett led i den nya miljölagstiftningen har redovisningslagstiftningen ändrats och god 
revisionssed har därmed utökats. Detta har skett genom ändringarna i ÅRL som utökats 
med krav på miljöinformation som omfattas av den sedvanliga revisionen och 
revisionsberättelsen. (Flening, 1999) 
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INLEDNING 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Inom loppet av de sju senaste åren har miljöredovisning gått från att ha ansetts ganska 
marginellt och irrelevant till att bli ett av det mest centrala betänkandet i den världsliga 
redovisningsprofessionen. Idag är miljöredovisning ett av det viktigaste elementet i 
många organisationer, mycket för att visa intressenterna vad de gör för miljön. (Gray & 
Bebbington, 2001)  
 
Utvecklingen av separata miljöredovisningar pekar på att allt fler företag insett vikten 
av att innehållet i miljöredovisningarna motsvarar kravet på såväl omfattning som 
korrekthet och relevans. Härtill kommer kravet på väsentlighet och jämförbarhet. 
Slutligen bör innehållet vara utformat så att det kan granskas på ett objektivt sätt. Detta 
understryker naturligtvis kraftigt behovet av riktlinjer och standarder. (Pernfors, 1999) 
 
Det finns behov men även ett ökat krav på den ekonomiska redovisningen så att denna 
tar upp kvantitativa och kvalitativa termer, miljöpåverkan, miljöhänsyn samt 
miljökostnader med mera. Med detta menas hur företagens marknadssituation påverkas, 
hur företagen kan ge en heltäckande bild av sin miljöpåverkan samt hur denna ska 
relateras till verksamhetens omfattning och de globala miljöhoten. Litteraturen som 
behandlar miljöredovisning är relativt ny och mycket av problematiken ligger i hur 
miljörelaterad information skall redovisas. (Palm, 2000) 
 
Felaktig miljöinformation i förvaltningsberättelsen kan vara av mycket stor finansiell 
betydelse och måste därför ges samma omsorg som övrig revision. Revisorn måste 
därför skaffa sig grundläggande förståelse för den miljöinformation som ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Det är av stor vikt att utvecklingen av god revisorssed tar 
hänsyn till revisorernas begränsade miljökunskap. (Flening, 1999)  
 
Området miljö innebär också krav på ny sakkunskap hos revisionsgruppen1. 
Revisionsgruppen måste förstå hur ett miljöarbete byggs upp och styrs i en organisation 
och till exempel hur miljöaspekter identifieras och utvärderas. Detta borde inledningsvis 
kräva kompletterande miljöexpertis. I vissa fall vid finansiell revision kommer 
granskningen av miljöredovisning att göras av en så kallad multidisciplinär grupp, där 
olika kunskapsområden är företrädda för att säkerställa relevant kompetens för 
granskningsuppdraget. (Pernfors, 1999) 
 
Det finns ett stort behov av riktlinjer eftersom många andra än de godkända och 
auktoriserade revisorerna granskar miljöredovisningar och avger yttranden i olika 
former idag (Ibid). De internationella redovisningsstandarderna ger inte tillräcklig 
vägledning i de olika miljörelaterade redovisningsfrågorna som kan uppstå. Därför 
förekommer det idag en intensiv diskussion mellan olika internationella normgivare. 
Många av de tongivande organisationerna anser att god redovisningssed gäller även för 
finansiella miljöbegrepp. Vidare finns det olika åsikter när det gäller avgränsning av 
ordinarie finansiella begrepp för att de ska kunna redovisas som finansiella 
miljöbegrepp. Detta kan bero på att miljökostnader inte kan särskiljas från andra 
kostnader då utgifterna oftast sker av både miljö-, marknads-, och produktionsskäl. 
Miljöbedömningar kan också oftast vara mycket komplexa. Det kan råda en ekonomisk 
osäkerhet när det gäller till exempel framtida inflation eller eventuellt 
                                                 
1 Revisionsgrupp: ”En grupp av företag av vilket minst ett revisionsföretag ingår och som på grund av 
ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan anledning får anses ingå i samma 
affärsmässiga gemenskap” Revisorslagen 2§ 6punkten. 
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INLEDNING 
 
diskonteringsbehov men även en juridisk osäkerhet som bygger på ens eget ansvar eller 
andras ansvar samt om nya lagar införs. Politisk osäkerhet påverkar på det sätt att 
samhällsutvecklingen kan ändra riktning men också en ekologisk osäkerhet som kan 
förändra synen på vad som är bra eller dåligt för miljön. Definitionerna av de finansiella 
miljöbegreppen bör därför vara gemensamma inom en och samma koncern, men det 
borde gå att utarbeta branschgemensamma definitioner. I miljöredovisningarna bör 
företagen öppet visa de definitioner och principer som används för beräkning och 
redovisning. (Flening, 1998)  
 
Det finns idag ingen allmänt vedertagen formel för extern miljöredovisning, vilket är en 
anledning till att miljöredovisningar i praktiken ser mycket olika ut. En annan anledning 
är att företagen och deras verksamheter ser olika ut med varierande grad av 
miljöproblem och ansträngningar för att hantera miljöredovisningen. Dessutom har 
företagen kommit olika långt i utvecklingen av de interna miljöredovisningssystem som 
i en ideal värld ligger till grund för den externa miljöredovisningen. (Bergström et al, 
1998)  
 
Utifrån ett traditionellt redovisningsperspektiv ställer vi frågorna: 

 
• Hur ser miljöredovisning ut i börsnoterade respektive inte börsnoterade företag, 

skiljer miljöredovisningen sig åt i avseende på utformning samt när det gäller 
användning och tolkning av miljöredovisningsbegrepp? 

 
• På vilket sätt är revisorn inblandad i företagets miljöredovisning, är det någon 

skillnad när det gäller revisorns inblandning avseende om företaget är 
börsnoterat eller inte? 

 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva miljöredovisningens roll inom den traditionella 
redovisningen. Vi vill rent specifikt beskriva: 

1. Hur börsnoterade företag respektive inte börsnoterade företag utformar sin 
miljöredovisning samt hur de använder och tolkar miljöredovisningsbegrepp i 
sin miljöredovisning. 

2. Revisorns roll i utformandet av miljöredovisning sett ur ett företagsperspektiv, 
skiljer miljöredovisningen sig åt avseende om företaget är börsnoterat eller inte. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskriver vi den traditionella redovisningen och kopplar den till 
miljöredovisning. Vi beskriver olika traditionella och miljörelaterade 
redovisningsbegrepp teoretiskt samt vilken inverkan revisorns roll kan ha på 
utformningen av miljöredovisningen. 
 
 

2.1 Traditionell redovisning 
 
Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna av organisationers verksamhet (Gröjer, 2002). Med traditionell 
redovisning idag i Sverige så är det den redovisningsmodell som i nuläget är accepterad 
av redovisningsprofessionen, det vill säga International Accounting Standards Board 
(IASB) som gäller. IASB är en privat organisation som ger ut rekommendationer 
angående redovisning. EU har i sitt fortsatta arbete med att närma sig de anglosaxiska 
ländernas redovisningar beslutat sig att förlita sig på IASB: s arbeten som i grunden är 
lik de anglosaxiska ländernas redovisningar. Traditionell redovisning har två uppgifter, 
för det första att ta reda på vad som har hänt. Det vill säga mäta hur stor vinsten är för 
den gångna perioden, intresset fokuseras på det som varit. Den andra uppgiften består i 
att ge ekonomisk information som kan vägleda företag om hur stor vinsten kan bli i 
framtiden, här blickas det framåt. (Artsberg, 2002) 
 
Traditionell redovisning är ingen isolerad del av företagens verksamhet, utan 
tillsammans med bland annat budgetsystem är redovisning en del av företagens 
informationssystem och ett underlag för deras planering och kontroll. Redovisning 
bygger på att systematiskt registrera och rapportera de ekonomiska konsekvenserna av 
verksamheten för en förfluten tidsperiod. (Thomasson et al, 2000)  
 
Enligt ÅRL skall årsredovisningar upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed. Med uttrycket god redovisningssed menar vi att det är en rättslig 
standard som grundar sig på lagar, praxis och rekommendationer. Den innebär en 
skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild 
betydelse har också de allmänna råd som utges av auktoritativa organ som 
Redovisningsrådet och BFN, därutöver definieras god redovisningssed i förarbetena till 
bokföringslagen (BFL) och ÅRL som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ 
representativ krets av bokföringsskyldiga. (FARs samlingsvolym, 2002)  
 
God redovisningssed är ett begrepp som traditionellt refererar till hur företagen faktiskt 
redovisar, det vill säga vilken sed de har. ”En kvalitativ representativ krets av 
redovisningsskyldiga” har varit den allmänt vedertagna definitionen, men det är de 
enskilda lösningarna som kommer i fokus och därför är begreppet processorienterat. 
(Artsberg, 2002)  
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Vid redovisningsperiodens slut ska två rapporter sammanställas för årsbokslutet, och för 
detta finns det två bokslutskonton: 
 

• Resultaträkning (RR), resultaträkningen är ett samlingskonto för kostnader och 
intäkter. Detta konto benämns ibland för Vinst- och Förlustkonto alternativt 
Resultatkonto. 

• Balansräkning (BR), balansräkningen är ett samlingskonto för tillgångar 
respektive skulder och eget kapital. Detta konto benämns ibland för Utgående 
balans alternativt Balanskonto. 

• Noter, ÅRL ställer krav på att tilläggsupplysningar lämnas på ett antal områden 
när det gäller redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Dessa ska lämnas 
som noter i balans- och resultaträkningen. (Thomasson et al, 2000).  

 
Kravet på noter har utökats genom ÅRL och ett stort antal preciseringar av poster i 
balans- och resultaträkning måste göras. Systemet med noter möjliggör en utveckling av 
den finansiella redovisningen utan att dess grundstruktur behöver andras. (Gröjer, 2002)  
 
 

2.2 Miljöredovisning 
 
Miljöredovisningens historia är relativt kort, men det fanns försök till miljöredovisning i 
slutet av sextiotalet och början på sjuttiotalet. Det stora uppsvinget kom dock i slutet av 
åttiotalet, då kom även de första böckerna på marknaden och fler företag började beakta 
miljöaspekter. Under nittiotalet ökade antalet företag som valde att redovisa 
miljöinformation i sina årsredovisningar eller i separata miljöredovisningar. (Bergström 
et al, 1998) 
 
Miljöredovisning ges två olika synsätt av redovisningskommittén. De säger att det ena 
synsättet är att miljöredovisning utgår från traditionell redovisning. Detta innebär att 
redovisningen skall vara underlag för framförallt ekonomiska beslut. Miljöredovisning 
kan utifrån det här synsättet syfta till att identifiera, redovisa och rapportera miljörisker 
som kan resultera i ekonomiska förpliktelser. Det vill säga händelser där det enligt 
professionens ramar föreligger förpliktelser (skuld och avsättning) och 
eventualförpliktelser. Det andra synsättet är ett bredare samhällssynsätt där syftet är att 
skapa en redovisning som syftar till att öka miljömedvetenheten. Därmed kan det i 
förlängningen påverka miljöarbetet i företagen, detta oberoende av om företaget har 
något juridiskt ansvar eller inte för sådan miljöpåverkan.  I detta senare fall blir 
miljöredovisning en kompletterande upplysningsplikt och kan inte drabba balans- och 
resultaträkningarna. Sådan miljöredovisning kan till exempel ske genom att företaget 
beskriver sin miljöpolicy samt de miljöskyddsåtgärder som vidtagits. (Artsberg, 2002) 
 
För miljöredovisningen gäller samma bedömningsgrunder avseende extern redovisning 
för verksamheternas miljömässiga effekter som vid bedömning av dess övriga 
aktiviteter. Sedvanliga regler för intäkts- och kostnadsrapportering såsom försiktighets- 
och realisationsprincipen gäller även för miljöanknutna händelser. Det är därför de 
traditionella redovisningsstandarderna och miljöstandarderna relaterar till varandra, 
vilket också förklarar varför finansiell redovisning ska jämföras med miljöstandarder. 
(Larsson, 1999) God redovisningssed gäller även för miljöbegrepp (Flening, 1998).  
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Miljöfaktorer kommer i ökande utsträckning att påverka företagens framtida vinster och 
kassaflöden samt risker. Därmed kommer företagets finansiella intressenter att öka sina 
krav på relevant miljöinformation. Vid finansiella analyser av företag används 
företagets årsredovisning som en primär informationskälla. Det är därför naturligt att 
sammanfatta den information som är relevant för finansiella intressenter i 
årsredovisningen. (Linghede, 1996) 
 
De grupper som företag i första hand vände sig till med sina miljöredovisningar var 
1993 de anställda, närboende och industrikunder. Aktieägarna ersatte industrikunderna 
tre år senare, men under de senaste åren har det skett en förskjutning av 
miljöredovisningens prioriterade målgrupper. De har gått från de ideella intressenterna 
som miljögrupper, media och akademiker/skolor till de institutionella användarna som 
kunder, leverantörer och myndigheter. Det är problematiskt att framställa en 
redovisning som tillgodoser samtliga intressenters önskemål. På senare tid har det därför 
växt fram en trend i extern miljöredovisning där företag publicerar olika typer av 
redovisningshandlingar ämnade att tillgodose olika intressentgruppers behov av 
miljöinformation. (Bergström et al, 1998) 
 
 

2.3 Miljöredovisningsbegrepp kopplade till traditionell redovisning 
 
Bergström et al (1998) säger att trots flera rekommendationer och modeller för extern 
miljöredovisning, poängterar författarna att fast det är viktigt med miljöredovisning i 
finansiella termer erbjuds det sällan någon mer konkret vägledning för hur detta bör 
göras. Uppenbarligen antas det i rekommendationerna att redovisningen av sådana 
finansiella uppgifter är oproblematisk och att uppgifterna finns lättillgängliga inom 
företagen. Svenska börsbolags års- och miljöredovisningar visar dock att så är knappast 
fallet, utan istället råder det en påtaglig förvirring när det gäller redovisningsbegrepp 
och former gällande miljöredovisningar. Vidare säger Bergström et al (1998) att det inte 
är lätt alla gånger att förstå vad som döljer sig bakom ord som miljökostnad, miljöskuld 
och miljöinvestering.  
 
De lagstadgade kraven är begränsade till att miljöpåverkan av företagets 
tillverkningsprocess redovisas. Den frivilliga utvecklingen täcker däremot även in 
redovisning av miljöpåverkan av produkter. Vissa företag har också försökt redovisa 
kvantitativa uppgifter om miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder. Detta har 
emellertid visat sig vara svårt eftersom det kan vara besvärligt att identifiera vad som är 
miljörelaterat. Miljöåtgärder är svåra att skilja från andra åtgärder inom företaget 
speciellt om miljöhänsyn byggts in i företagets olika processer. De flesta företag 
redogör därför kvalitativt för sitt miljöarbete, sina miljöproblem och de vidtagna 
åtgärder som genomförts samt att företag de sista åren även för information om sina 
miljöorganisationer relaterade till miljöledningssystem och internationella 
miljöstandards. (Artsberg, 2002)  
 
Det kan finnas perspektiv som gör det möjligt att uppfatta de ekonomiska 
miljöredovisningsbegreppen som utgifter för anskaffning av miljöresurser eller som 
miljöåtgärder periodiserade till olika räkenskapsår. Det finns fördelar med att sätta in 
begreppen i sammanhang där de kan relatera till varandra via begreppen miljöutgift och 
miljörelaterade åtgärder. Detta förutsätter förstås att miljöåtgärder klart kan definieras 
och identifieras, vilket tenderar att bli svårare efter hand eftersom miljöaspekter allt 
oftare integreras och kombineras med andra åtgärder i företagen. (Larsson, 1999) 
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Som vi ser det kan vissa miljöfrågor ha att göra med företagets affärshändelser (Se figur 
1 nedan). 

• (1) Affärshändelser kan bestå av både  
• (2) Utgifter för verksamheten.  
• (3) Inkomster för verksamheten.  

 
I Figur 1, urskiljer vi miljörelaterade utgifter och inkomster, de  

• (4) utgifter och inkomster som inte har med miljö att göra lämnar vi därhän i 
detta fall.  

 
Kan det fastställas att företaget har en  

• (5) miljörelaterad affärshändelse måste det utredas, och se vad den består av och 
hur den skall redovisas.  

 
Inkomster som är miljörelaterade är inte alltför vanliga, men det kan tänkas att en  

• (6) miljöintäkt för till exempel försäljning av avfall är en sådan inkomst.  
 
När en  

• (7) miljöutgift ska redovisas bör det ses över hur 
• (8) miljöutgifter ska periodiseras.  

 
De faktorer som ska tas hänsyn till är att se om det är en  

• (9) miljökostnad som skall kostnadsföras direkt 
 
eller om det är en  

• (10) miljöskuld eller  
• (11) miljöinvestering/tillgång.  

 
Beroende på om det är framtida utgifter som ska matchas med framtida intäkter och de 
ska det därför enligt gängse redovisningsprinciper inte redovisas som kostnad i 
innevarande redovisningsperiod (Bergström et al, 1998). När det avgjorts vad utgifterna 
består av redovisas de som skulder, investeringar/tillgångar i balansräkningen eller som 
noter. Kostnaderna redovisas i resultaträkningen med eventuell not.  
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Figur 1: Figuren visar samband mellan företagets ekonomiska verklighet och begreppen 
miljöutgift, miljökostnad, miljöinvestering, miljöintäkt och miljöskuld (Bergström et al, 
1998 s 100, egen bearbetning). 
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2.3.1 Miljöintäkt/Inkomst 
 
Med miljöintäkter menas oftast de inkomster som uppstår vid till exempelvis försäljning 
av avfall. Miljörelaterade affärshändelser i företagets löpande försäljning av varor och 
tjänster identifieras och rapporteras sällan externt. Miljörelaterade större investeringar 
diskuteras oftast men med tyngdpunkt på svårigheten i att fördela poster på en miljödel. 
Intäktsredovisning baseras på när en intäkt kan anses vara realiserad. Detta anses vara 
fallet när de risker och förmåner som är förknippade med varan/tjänsten övergått mellan 
parterna. Detta inträffar oftast när leverans skett. Redovisningsproblem kan dock uppstå 
om leveranser sker under flera perioder. Viktigast är att samma redovisningsprincip 
används mellan åren för att få jämförbarhet. Miljöintäkter skall följa dessa 
redovisningsregler. Problemet är ofta att förutom för de direkta miljöinkomsterna, är det 
svårt att fastställa hur stor andel av erhållna försäljningsintäkter som kan anses 
hänförliga till miljöinvesteringar eller miljörelaterade kostnader. (Flening, 1998) 
 
2.3.2 Miljöutgift 
 
Genom att definiera miljöutgifter som utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, 
förminska eller reparera skador på miljön eller bevara naturresurser reduceras 
miljöredovisningen i monetära termer till ett periodiseringsproblem som kan lösas med 
hjälp av gängse redovisningsregler. (Larsson, 1999) 
 
Accounting Advisory Forum (AAF) anser att utgifter för åtgärder som är avsedda att 
förhindra eller minska framtida skador i miljön eller för att bevara resurser kan 
redovisas som tillgång under förutsättning att de är avsedda att användas löpande i 
verksamheten. Utgifter för att minska skada i miljö från kommande verksamhet med 
framtida intäkter skall aktiveras och matchas mot dessa framtida intäkter. (Flening, 
1998)  
 
Miljöutgifter redovisas då som en kostnad för den aktuella perioden det vill säga som 
miljökostnad. Aktiveras miljöutgiften som en tillgång kallas den för miljöinvestering. 
Bokas utgiften som en avsättning på balansräkningens passiva sida faller det under 
miljöskuld. (Ljungdahl, 1999) 
 
2.3.3 Miljökostnad 
 
Miljökostnader skall följa samma redovisningsregler som övriga kostnader och 
särredovisas sällan. Ett grundläggande problem är att avgöra om en utgift är en kostnad 
eller en tillgång. Utgifter kostnadsförs normalt i den period de uppstår medan tillgångar 
kostnadsförs genom avskrivningar över sin ekonomiska livstid. Avgörande för 
bedömningarna är beloppets storlek, om livslängden är över ett år samt om tillgången 
förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Matchningsprincipen måste också beaktas i 
detta sammanhang. Dessa regler gäller naturligtvis även för miljökostnader där den 
avgörande frågan är vilka belopp som skall urskiljas och avgränsas för att kunna sägas 
vara miljörelaterade. Urvalet måste ske så att en ökning kan tolkas som positiv eller 
negativ, till exempel bör böter och miljöskyddskostnader särredovisas. (Flening, 1998) 
 
En miljökostnad karakteriseras som en periodiserad miljöutgift som behövs för att driva 
en verksamhet i enlighet med de miljökrav som ställs på företaget av omgivningen. I 
termer av kostnadsslag kan miljökostnader relateras till specifika kostnadsställen som 
exempelvis en miljöavdelning, och kostnaderna kan vara personalkostnader, 
materialkostnader och kapitalkostnader för miljöutrustning. (Palm, 2000) 
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Miljökostnader kan även avse miljöåtgärder som är förebyggande eller återställande. I 
praktiken används ofta begreppet miljökostnad för att markera att de upplevs som 
betungande och utanför den egentliga verksamheten. Redovisningen blir då ett sätt att 
visa att företaget tagit sitt ansvar som laglydigt och miljömedvetet företag. (Ljungdahl, 
1999) 
 
AAF definierar begreppet miljökostnad med att endast identifierbara och tillkommande 
kostnader som har till primärt syfte att vara utgifter för åtgärder som är avsedda att 
förhindra, minska eller återställa (reparera) skador på miljön samt om det bidrar till eller 
sparar resurser. Enligt AAF så utesluter detta utgifter för böter och viten för 
överträdelser av lagar och tillstånd, men även ersättningar till tredjeman för förluster 
eller skador på grund av tidigare miljöskador. Bland svenska aktörer anses det att en 
snävare definition är lämplig främst då för att en miljökostnad inte kan särskiljas från 
andra kostnader. Kostnader för att följa gällande regler skall inte särredovisas såvida de 
inte utgör väsentliga belopp. (Flening, 1998) 
 
2.3.4 Miljöskuld 
 
Miljöutgifter som förväntas betalas i framtiden för kommande åtgärder kan behövas 
redovisas som en skuld eller vid osäkerhet, som en avsättning eller ansvarsförbindelse. 
Skuld ska redovisas när företaget har ett juridiskt ansvar för ett åtagande som innefattar 
en framtida överföring av betalning, vara eller tjänst. Detta kan ske genom lag eller 
avtal. Åtagandet skall härröra ur tidigare händelser för att vara en miljöskuld. Upptäckt 
av en tidigare inträffad skada skall resultera i en redovisning av miljöskuld.  En skada 
som uppstår i miljön gradvis som vid deponi eller grustäkt, skall skuldföras direkt. 
Miljökostnader ska redovisas så snart som de upptäcks, om de avser tidigare år ska de 
redovisas när de identifieras och inte korrigera tidigare års resultat. En förpliktelse skall 
skuldföras som miljöskuld till det belopp som motsvarar ledningens bästa uppskattning 
av kommande utgifter. Miljöskulder ska värderas till beräknat framtida kassaflöde 
baserad på dagens kostnadsläge. Beloppet skall diskonteras till nuvärde om detta har en 
väsentlig påverkan på skuldens storlek.(Flening, 1998) 
 
Ett problem är att miljöskulder inte redovisas så länge inte miljölagstiftning eller ett 
civilrättsligt avtal tvingar företagen att genomföra åtgärder. Vissa frivilliga avsättningar 
för miljöskulder och miljöförpliktelser borde därmed få göras.  Grunden för att 
kostnadsföra en framtida utgift är att den kan bokföras som en skuld eller avsättning på 
balansräkningens passiva sida. (Ljungdahl, 1999) 
 
I allmänhet har det varit vanligt att inkludera miljöskulder bland övriga skulder eller 
ansvarsförbindelser utan att närmare beskriva miljöskuldens särdrag. Det finns ingen 
praxis idag som säger att det måste informeras om miljöskulder men det blir allt 
vannligare att företag idag gör det. (Westermark, 1999) Miljöskuldsbegreppet kan dock 
sätts in i ett betydligt bredare perspektiv. Där företagets miljöskuld utgör en andel av 
samhällets totala återställningsbehov eller miljöskuld till kommande generationer, 
oberoende av gällande lagstiftning. (Larsson, 1999) 
 
2.3.5 Miljöinvestering/Tillgång 
 
Miljöinvesteringar kan förutom i egenskap av aktiverade miljöutgifter, analyseras 
relativt andra investeringstyper som ett kalkyl- eller planeringsproblem där frågan om 
miljöinvesteringens syfte och avkastning fokuseras. Problem uppstår då det kan vara 
svårt att avgöra vad som är miljöinvesteringar eftersom en sådan investering inte alltid 
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går att distinkt urskilja. En miljöinvestering kan vara antingen en till synes ren 
miljöinvestering avseende till exempel en reningsanläggning, eller en integrerad 
investering omfattande en hel produktionsanläggning. Vilken bedöms innehålla en viss 
miljökomponent. I andra fall motiveras miljörelaterade investeringar med att de är 
strategiska för företaget. Antingen i offensiv bemärkelse därför att företaget tror sig få 
framtida inbetalningsöverskott via produktmarknaden, eller i en defensiv bemärkelse 
därför att de utan investeringar kan tvingas till större investeringar i framtiden eller att 
lägga ned verksamheten.(Larsson, 1999) 
  
En miljöutgift är en tillgång endast om den leder till framtida ekonomiska fördelar. En 
tillgång vars värde påverkas av miljöfaktorer skall värderas efter samma regler som 
andra tillgångar, det vill säga enligt god redovisningssed. Praktiska problem kan dock 
uppstå när det gäller belopp och livslängd. I praktiken tas det hänsyn till om det är 
värderingar som påverkas av nya förbehåll/regler eller om det avser värdering av nya 
investeringar. (Flening, 1998) 
 
Det är även möjligt att föreställa sig miljöinvesteringar som återställande åtgärder.  
Sådana miljöresurser som i sig inte bidrar till några framtida ekonomiska fördelar, men 
som krävs för att företaget skall kunna tillgodogöra sig ekonomiska fördelar från övriga 
tillgångar. Återställande åtgärder kan betraktas som tillgångar. En annan syn på 
miljöinvestering tar som utgångspunkt i investeringen i sig, men med fokus på 
investeringsbeslut och investeringsprocessen. I litteraturen skiljs det på realinvesteringar 
och finansiella investeringar. Då miljöinvesteringar har ett nära samband med företagets 
produktionsprocess torde de tillhöra realinvesteringar i likhet med marknadsförings- 
eller forskning och utvecklings investeringar. För att inte alla investeringar som har en 
miljöaspekt skall falla in under begreppet investering, så har AAF föreslagit att det som 
utmärker en miljöinvestering är att den primärt skall vara sedd att minska företagets 
miljöbelastning. Valet kan bli mer eller mindre subjektivt och resultatet av beräkningen 
kan upplevas som konstgjort. (Ljungdahl, 1999) 
 
Vissa utbetalningar avser investeringar, det vill säga en ökning av företagets kapital. 
När dessa utbetalningar översätts till kostnader sker det genom periodiseringar det vill 
säga avskrivningar. Eftersom miljöfrågor ofta handlar om långsiktiga konsekvenser är 
det möjligt att tänka sig ett behov av att identifiera miljöinvesteringar som en särskild 
klass av investeringar med osedvanligt lång avskrivningstid. (Bergström et al, 1998) 
 
 

2.4 Revisorns roll i miljöredovisningen sett ur ett företagsperspektiv 
 
Det finns ett uttalande från FARs revisionskommittè som lyder: Revisorns beaktande av 
miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen. Där får revisorerna vägledning om 
vilken ansvarsfördelning som ska gälla, även hur de ska planera och genomföra 
granskning av miljöredovisningar och att de kan anlita miljöexperter samt hur 
rapporteringen skall göras. (FARs Samlingsvolym, 2002) 
 
Omvärlden kan ha stora förväntningar på revisorns insats samtidigt som revisorns 
kunskap är begränsad. Revisorn måste därför skaffa sig grundläggande förståelse för 
den miljöinformation som ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Det är av stor vikt att 
utvecklingen av god revisionssed tar hänsyn till revisorns begränsade miljökunskap. 
Denna bör som FARs revisionskommitté gör i sitt uttalande, utgå från den allmänna 
innebörden av god revisionssed och koncentreras på granskning av att företaget har god 
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intern kontroll när det gäller hantering av relevanta miljöfrågor. Det speciella med 
miljöinformation är att det kan vara svårare att ta reda på om uppgifter stämmer, vilket 
kombinerat med revisorns begränsade kunskap innebär behov av praktiskt stöd i 
revisionsarbetet. Revisionen underlättas om revisorn har kunskap om motiven till 
lagändringen samt grundläggande kunskap om miljöbalken. Vidare behöver revisorn 
veta var han/hon hämtar relevant information och vilka begränsningar och risker som 
kan finnas vid genomförandet av granskningen. (Flening, 1999) 
 
Överhuvudtaget har den utökade upplysningsplikten avseende miljöfrågor även 
inneburit en ökning av revisorns granskningsuppgifter. I samband med den 
bestämmelsen i ÅRL fördes en debatt om huruvida den ordinarie auktoriserade och 
godkända revisorn hade tillräcklig kompetens att även revidera den miljöinformation 
som bolagen förväntades redovisa.  I ett remissvar försäkrade FAR att inte revisorskåren 
betvivlades att de skulle klara av att anpassa revisionsinsatsen till den utökade 
miljöinformationen i årsredovisningen. Dessutom påpekades det i FARs 
revisionsrekommendationer (1999) att revisorerna kan behöva anlita en miljöexpert för 
att understödja granskningen. (Ljungdahl & Dahlström, 2001) 
 
Väsentliga frågor ur revisorns synvinkel är den lagstadgade informationen i företagets 
förvaltningsberättelse och frågor som har en väsentlig ekonomisk påverkan på 
företagets årsredovisning. Revisorn ska kritiskt granska och bedöma värdet av den 
erhållna miljöinformationen och i sin sammanvägning av granskningsresultatet bilda sig 
en uppfattning om huruvida företaget fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt ÅRL 
och god redovisningssed. (FARs Samlingsvolym, 2002) 
 
Det ökande trycket i miljöfrågor ger en ökning av företagens affärsrisker, men ofta även 
affärsmöjligheter. Detta påverkar revisionsriskerna och således revisorns arbete och 
ansvar. Samtidigt innebär kunskap om företagets miljösituation en möjlighet till utökad 
kunskap om företaget som helhet för revisorn och ger information till en förbättrad 
omvärldsanalys i samband med planering av revisionen. Kraven på revisorn kan dock 
bli mer omfattande än vad ÅRL anger idag. Många företag lämnar redan nu 
miljörelaterade upplysningar i årsredovisningen utöver den lagstadgade informationen. 
Denna fristående information omfattas av revisorns översiktliga granskning. 
Utvecklingen av kraven på utökad miljöinformation i företags årsredovisningar går nu 
snabbt.  Ansvarsområdet kommer att utökas ytterligare och kraven på kunskap, 
kompetens, praktiska hjälpmedel och utbildningsinsatser kommer att stegras. 
Företagsledningen är ansvariga för redovisningen och dess materiella innehåll och 
revisorns uppgift är att granska redovisningen i förhållande till de regler som finns 
angående revision och redovisning (Flening, 1999) 
 
I nedanstående figur (figur 2) har vi velat visa på var inom den traditionella 
redovisningen som miljöredovisningen hör hemma. Till den traditionella redovisningen 
hör balans och resultaträkningen, det är mellan dessa två delar som miljöredovisningen 
ofta ligger idag. Det finns idag ingen generell riktlinje för var miljöbegrepp skall 
redovisas i den traditionella redovisningen. Figuren kan även användas för att visa hur 
det kan se ut när företag och revisorn ska avgöra vad som är relevant i en 
miljöredovisning. Revisorns inblandning i ett företags miljöredovisning går oftast ut på 
att denne skall se till att företaget har bedömt de miljörelaterade händelserna rätt. För att 
förtydliga revisorns inblandning i ett företags miljöredovisning har vi gjort bilden nedan 
som visar miljöredovisningsrelaterade begrepp och deras möjliga roll i traditionell 
redovisning. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs det hur vi har gått till väga för att genomföra denna uppsats. Vi 
redogör för vår datainsamling och de olika metoder som har använts för att angripa det 
valda ämnesområdet, samt att vi beskriver hur dess olika delar stämmer överens med 
teorin inom metodområdet. 
 
 

3.1 Metodsynsätt och undersökningsansats 
 
Hela detta arbete har genomförts med ett analytiskt synsätt och en primärt deduktiv 
ansats med induktiva inslag. Vi har valt det analytiska synsättet i och med att vi vill 
beskriva en företeelse samt knyta den till befintlig teori. Som definition på analytiskt 
synsätt och primär deduktiv ansats använder vi följande: 

 
”En logisk analys av vad den allmänna teorin säger om en specifik händelse 
imorgon.” (Arbnor & Bjerke 1994; 108) 

 
Induktion är den slutledning där forskaren utifrån enskilda fall sluter sig till en princip 
eller allmän lag (Patel & Tebelius, 1987). Vi har belyst aktörernas åsikter och 
värderingar angående miljöbegreppens användning och tolkning samt vilken roll 
revisorer har i utformandet av deras miljöredovisningar. I aktörsynsättet riktas intresset 
mot att i dialog förstå och förutsätta människan som handlande, reflekterande, skapande 
och inte som betingad av yttre faktorer (Arbnor & Bjerke, 1994).  Vår empiriska 
fallstudie har baserat sig på semistrukturerade intervjuer, då vårt fall har varit att ta reda 
på vilka begrepp som företag använder samt hur de tolkar dessa begrepp. Själva studien 
har bestått i att den semistrukturerade intervjun genomförts ungefär som ett vanligt 
samtal där intervjuaren har kontroll. Den har utövats på ett sådant sätt att vi i förväg har 
tagit fram vad som är viktigt att ta reda vid intervjun, utifrån vår referensram. Yin 
(1994) ser två stora fördelar med att intervjua deltagarna i en fallstudie. Det första är att 
en intervju är på ett tidigt stadium är målinriktad och försöker få svar på en viss typ av 
frågor. Det andra är att det dessutom är ett relativt lätt sätt att tränga in i ett område som 
forskaren är intresserad av. Vår intervju har karaktären av vad Yin (1994) benämner 
som en ”open-ended interview”, (semi-strukturerad intervju). Den undersöker den 
intervjuades faktakunskap kring en fråga, samt dennes åsikter kring ämnet. Men även 
övriga kommentarer om det ämne som undersöks kan användas som en grund för vidare 
diskussion. 
 
 

3.2 Litteraturstudie 
 
För att hitta böcker, uppsatser, artiklar samt vetenskapliga artiklar som behandlar 
miljöredovisning och traditionell redovisning gjorde vi sökningar i Luleå tekniska 
universitets (LTU) bibliotek. Sökorden har varit redovisning, miljöredovisning, 
miljöskuld, environment, och environment and accounting.  Detta gjordes för att samla 
material till vår teoretiska referensram.  
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3.3 Val av företag 
 
Vid valet av lämpliga företag som har miljöredovisningar valde vi att koncentrera oss på 
pappersindustrin. Detta eftersom vi ville få tag på företag med respondenter som har 
jobbat med miljöredovisningar några år och som på detta sätt innehar goda kunskaper 
och åsikter i det undersökta ämnet.  Pappersindustrins verksamhet är alltid tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6 § Miljöbalken. Samt att de enligt ÅRL 6 
kapitlet 1 § 3 stycket ska lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre 
miljön. Vi har två stora pappersindustrier i Piteå där vi bor som båda bedriver 
verksamhet enligt vad som menas i miljöbalken 6 §. Vi ansåg det därför lämpligt att 
söka inom denna företagskategori. Vi gjorde sökningar på LTU: s bibliotek via sidan 
Företagsfakta, där hittade vi branschen: Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp, SNI-
kod 21123. För att få lämplig spännvidd i fallstudien valde vi två börsnoterade 
respektive två företag som inte är börsnoterade. Utifrån dessa kriterier bestämde vi oss 
för SCA och Billerud AB (Billerud) som båda är börsnoterade samt Bäckhammars Bruk 
AB (Bäckhammar) och Smurfit Munksjö AB (Munksjö) som inte är börsnoterade.  
 
3.3.1 Val av respondenter 
 
I skedet när vi skulle börja boka intervjuer så tog vi kontakt via E-mail med de personer 
vi hittat på företagens respektive hemsidor. Den person vi valde ut på de olika företagen 
var antingen miljöansvarig, ekonom eller annat likvärdigt. De personer vi kontaktade 
var Anders Snell, teknisk direktör på Billerud, Patrik Isaksson, strategisk analytiker på 
SCA, Per Robert, Koncernchef på Munksjö samt Ulrika Staake, ekonomichef på 
Bäckhammar.  
 
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Primärdata består av de data som samlas in. Eftersom vårt syfte har varit att beskriva ett 
fenomen i nutid, valde vi att utföra intervjuer. För deskriptiva undersökningar kan man 
inte påstå att en viss undersökningsuppläggning är mer lämplig än någon annan (Patel & 
Tebelius, 1987). Vi valde att göra telefonintervjuer eftersom vi varit tvungna att hålla 
oss på koncernnivå när det gäller miljöredovisning. Miljöredovisningar görs på 
koncernnivå och det är oftast huvudkontoren som gör dessa redovisningar. 
Huvudkontoren har legat alldeles för långt bort för att vi skulle ha kunnat göra 
besöksintervjuer. Vid valet av intervjupersoner har vi tagit kontakt med den person på 
företaget som har någon anknytning till just miljöredovisning. Intervjufrågorna har 
kretsat runt ämnet miljöredovisning kopplat till traditionell redovisning och vilka 
begrepp som används samt vad begreppen står för i deras tolkning, och sedan har vi 
renskrivit det som blivit vår empiri. 
 
 

3.5 Analysmetodik 
 
I analysen har vi knutit de miljöredovisningsbegrepp som uppkommit vid intervjuerna 
till vår teoretiska referensram. Utifrån detta har vi sett vilka begrepp som företagen 
använder sig av och hur de tolkar dem. Vi har sedan knutit an dessa miljöredovisnings-
begrepp till de traditionella redovisningsbegreppen. Miljöredovisningens utformning 
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och revisorns roll i framtagandet av miljöredovisningar ur ett företagsperspektiv har vi 
analyserat genom att ställa den empiri som framkommit mot vår teoriram. Slutligen 
analyserade vi detta och jämförde skillnaderna mellan börsnoterade respektive inte 
börsnoterade företag. Detta låg sedan till grund för våra slutsatser. 
 
 

3.6 Metodproblem 
 
Patel och Tebelius, (1987) menar att reliabilitet vid kvalitativ forskning kan beskrivas 
med ordet pålitlighet. Med pålitlighet menas det hur forskaren kan undvika att andra 
faktorer påverkar informationsutbytet, som till exempel störande miljö under 
intervjuerna eller svårtydda frågor. Vidare menar Patel och Tebelius att den information 
forskaren har tagit fram skall vara pålitlig, det vill säga att informationen samlas in och 
tolkas på ett trovärdigt sätt. För att ytterligare stärka reliabiliteten kommer vi att 
använda oss av bandspelare och högtalartelefon vid telefonintervjuerna.  
 
Validitet kan i det analytiska synsättets mening i första hand sägas vara, den grad i 
vilken ett mätinstruments indikator motsvarar en definition. Validitet kan således 
förbättras genom en kontinuerlig anpassning mellan teoriserandet och 
undersökningsmetoderna. (Arbnor & Bjerke, 1994) Vi utformade intervjufrågorna 
utifrån de teorier vi tillgodogjort oss ur litteraturen. Vi har försökt att vara så objektiva 
som möjligt vid intervjuerna för det kan förekomma en viss intervjuareffekt som kan 
sänka validiteten. Intervjuareffekten består i att respondenten kan påverkas av oss som 
intervjuare (Arbnor & Bjerke, 1994). I detta sammanhang vill vi också lyfta fram att det 
vid intervjuerna förekom vissa påverkande faktorer. Det var ringande telefoner och 
passerande kollegor som störde. De störande momenten gjorde att vi som intervjuare 
kom av oss något, men eftersom vi spelade in intervjuerna med en minibandspelare 
kunde vi i efterhand lyssna igenom bandet. Vi konstaterade då att allt väsentligt kom 
med. Allt detta kunde ha påverkat validiteten, men det var kortvariga störningar och 
respondenterna var professionella på detta område. Vid intervjuerna förde vi en bra 
dialog, vi tyckte inte att validiteten påverkats nämnvärt av de störande momenten. 
Validiteten kunde ha påverkats av att vi använde oss av högtalartelefon och bandspelare 
vid intervjuerna, men vi tycker inte att validiteten påverkats av detta eftersom 
intervjuerna flöt på så bra som de gjorde. De intervjuade fick veta redan när vi ringde 
och bokade intervjuerna att vi skulle använda oss av både högtalartelefon och 
bandspelare så de var väl förberedda. 
 
3.6.1 Metodkritik 
 
Vi anser att de intervjuer som vi genomförde med våra respondenter inte skull ha givit 
något mera om de hade genomförts som personliga intervjuer istället för 
telefonintervjuer. Detta för att respondenterna var mycket kunniga inom området. 
 
I och med att vi endast undersökt en bransch är det inte möjligt att dra några generella 
slutsatser från vårt arbete. Pappersbranschen som vi undersökt, är en ganska säregen 
industri som har likartade tillverkningsprocesser, även om företagen mellan är mycket 
olika. Dock anser vi att de resultat vi kommit fram till kan genrealiseras inom den 
undersökta branschen.  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar det material som vi inhämtat från våra intervjuer. Vi 
presenterar resultaten från intervjuerna med de två börsnoterade företagen respektive 
de två företag som inte är börsnoterade. Vi presenterar resultatet i löpande text, men 
det kommer att finnas en sammanställning i tabellform i början av analyskapitlet (5.1). 
 
 

4.1 Intervju med Billerud, börsnoterat företag 
 
Vi har intervjuat Anders Snell, teknisk direktör på Billerud, han har tidigare varit 
brukschef på ett av deras bruk. Billerud tillverkar och marknadsför förpackningspapper i 
form av kraftpapper och wellråvara samt pappersmassa för avsalu. Billerud har bildats 
genom en sammanslagning av Assidomäns pappersbruk Skärblacka och Karlsborg och 
Stora Ensos pappersbruk Gruvön. Efter sammanslagningen ägde Stora Enso och 
Assidomän 50 procent vardera av aktierna i Billerud. Den 20 november 2001 noterades 
Billerud på Stockholmsbörsens O-lista. 
 
4.1.1 Miljöredovisningens utformning och revisorns roll ur ett företagsperspektiv i 
börsnoterade respektive inte börsnoterade företag 
 
När det gäller utformningen av miljöredovisningen gör Billerud sin miljöredovisning på 
koncernnivå, som en del i årsredovisningen, men varje bruk redovisar egen miljödata 
enligt ISO 140012  och EMAS3. Snell tycker inte att han märker någon skillnad för att 
de är börsnoterade, han menar att eftersom de utgår från ISO 14001 och EMAS tycker 
de att det är en bra grund att stå på när det gäller miljöredovisning. Snell säger att deras 
miljöredovisning vänder sig till aktieägarna i första hand. På senaste stämman var det en 
av aktieägarna som bad att få komma fram och säga några ord, han sa: 
 

”Att jag är så glad att jag har aktier i ett företag som är både ISO och EMAS-
registrerat på alla tre enheter” 
 

Revisorerna är inte inblandade i framtagandet av miljöredovisningen. På Billerud gör de 
sin miljöredovisning helt själva. Men visst sneglar de på andra företag och ser hur andra 
företag gör samt att de tar till sig av det som är bra i andra företags miljöredovisningar. 
EMAS-redovisningarna revideras av ”Det Norske Veritas Certification AB” 4(DNV) för 
deras del. 

                                                 
2 International Organisation for Standards, standardens mål är att utgöra grunden för ett bättre samspel 
mellan miljö och företag. ISO 14000-serien är en riktlinje för miljörevision, dess krav på dokumentation 
och information avser tekniskt miljörelaterade och inte ekonomiskt miljörelaterade faktorer. (Larsson, 
1999) 
3 Eco-management and Audit Scheme, är en förordning från EU som handlar om miljöstyrning och 
miljörevision. EMAS avser endast industriell verksamhet och är numer inkorporerad i svensk lagstiftning 
sedan 1995 (SFS 1995: 294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision och består av information om 
företagets miljöhållning. (Ibid) 
4 Miljöackrediterade miljökontrollanter som granskar miljöledningssystemet EMAS. 
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4.1.2 Användning och tolkning av miljöredovisningsbegrepp 
 
På Billerud används begreppet miljörelaterade investeringar. Miljörelaterade 
investeringar är en investering som görs för att klara de krav som finns enligt miljö-
domstolen. De investeringar som genomförs just nu är att Karlsborg lägger om sin 
produktion från massa till pappersproduktion, det kostar en hel del. Skärblacka gör ett 
nytt muddringsverk i sin biobassäng. Gruvön gör en ny reningsanläggning, de 
modifierar barkpannan. Dessa investeringar särredovisas inte, utan de finns med i den 
finansiella årsredovisningen som investeringar. Billerud har utformat en miljöpolicy 
som styr verksamheten på koncernnivå. I övrigt används de begrepp som kommer från 
den tillämpning som sker på bruken, där ISO 14001 och EMAS är utgångspunkter. 
 
Miljöbegreppen miljöintäkt/inkomst, miljöutgift, miljökostnad, miljöskuld och 
miljöinvestering/tillgång är uttryck som känns minst fem till tio år gamla menar Snell. 
De är från den tid då det skulle sättas pengar på allt. På Billerud används endast 
uttrycket miljöinvestering i deras årsredovisning.  För Billerud är ISO 14001 och EMAS 
tillräckliga för att ge en bra bild av företaget. Om det skulle bli nödvändigt att redovisa 
med dessa begrepp skulle det gå att ta fram dessa siffror men det är att ta ett steg 
tillbaka. Och som Snell utrycker sig: 
 

”Miljöredovisningen kan göras till en papperstiger, men använder företag 
miljöredovisningen på ett förnuftigt sätt och tittar på hur de förbättrar sig så 
blir det OK. Det viktiga är att fastställa sitt eget startläge och sedan försöker 
förbättra sig hela tiden” 

 
Snell säger att han tycker det är svårt att tänka sig hur en standard för 
miljöredovisningen skulle kunna se ut. På Billerud används ISO 14001 och EMAS och 
det tycker vi är alldeles tillräckligt. Den miljöredovisning som skrivs idag innehåller det 
som känns viktigt att förmedla till våra aktieägare. För djupare information får den 
intresserade gå vidare till varje bruksenhets EMAS-redovisning. 
 
 

4.2 Intervju med SCA, börsnoterat företag 
 
När det gäller SCA-koncernen intervjuade vi Patrik Isaksson, strategisk analytiker med 
ansvar inom RMS (resursledningssystem) med miljö och teknikfrågor. Han jobbar på 
SCAs huvudkontor i Stockholm och har jobbat på denna position i fem år. SCA 
producerar och säljer absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och 
tryckpapper. Västeuropa är SCAs huvudmarknad men koncernen har även starka 
positioner inom vissa segment i Nordamerika. Handeln i SCA-aktier sker på börserna i 
Stockholm och London, men aktien kan även handlas i USA i form av depåbevis. 
 
4.2.1 Miljöredovisningens utformning och revisorns roll ur ett företagsperspektiv i 
börsnoterade respektive inte börsnoterade företag 
 
På SCA är miljöredovisningen en egen separat del, som det hänvisas till i 
årsredovisningen. Isaksson säger att SCA har haft det på detta sätt de senaste fyra till 
fem åren. Om miljöredovisning påverkas av att de är börsnoterade? Isaksson uttrycker 
sig så här: 
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”Ja, det har en påverkan, idag så finns det ett antal viktiga 
miljöinstitutföretag som undersöker företags miljöarbete. Ett exempel är 
Dow Jones sustainability index där SCA i alla år legat i en topposition”  

 
En rad försäkringsbolag undersöker också företagens miljöarbeten. Det har direkt 
koppling till aktiemarknaden, och 5 % av fonderna på aktiemarknaden är så kallade 
miljöfonder. Visst påverkar det att SCA är börsnoterade säger Isaksson, SCA är på det 
sättet mer intressanta, mer i fokus och det är fler som har ögonen på en. 
 
Isaksson säger att de har tre målgrupper som de skriver sin miljöredovisning för i 
huvudsak, dessa är deras kunder, de anställda och miljöfondsanalytikerna. 
Miljöfondsanalytiker har en stor nytta av denna rapport, den används och behövs. Men 
den är viktig för alla grupper. Isaksson har sett en undersökning som säger att det trots 
allt är företagens anställda som läser miljöredovisningarna mest. 
 
Revisorerna hjälper inte till med utformningen av miljöredovisningen, annat än normal 
granskning och anmälan av fel. Men de hjälper SCA att utveckla den genom att peka på 
områden som är möjliga att utveckla. På SCA har de olika revisionsbyråer för 
årsredovisningen och miljöredovisningen, det blev på det sättet av en ren slump när de 
gjorde upphandlingarna. 
 
4.2.2 Användning och tolkning av miljöredovisningsbegrepp 
 
Resursanvändning och utsläpp är det som SCA mest redovisar i sin miljöredovisning. 
Miljöinvestering är väl i så fall det begrepp som används och som de definierar i två 
nivåer. Den första nivån kallar de för ren miljöinvestering, det är de investeringar som 
görs enbart för att förbättra miljön. Ett exempel kan vara att de bygger en biologisk 
reningsdamm. Den stora kategorin i deras siffror är den andra nivån som är de 
investeringar som görs av ekonomisk hänsyn, men som har miljöpåverkan när den är 
genomförd. I detta fall bedöms det hur stor del av investeringen som har miljöpåverkan. 
Ett exempel på en sådan investering kan vara att SCA bygger om en 
förbränningsanläggning för att kunna använda biobränsle istället för olja. Det är en stor 
miljövinst som görs av ekonomiska skäl, men redovisas kanske till 50 % som 
miljöinvestering. 
 
Det enda av begreppen miljöintäkt/inkomst, miljöutgift, miljökostnad, miljöskuld och 
miljöinvestering/tillgång som nämns så är det bara begreppet miljöinvestering som SCA 
använder. 
 

”Totalt redovisas 8  % av SCAs investeringar som miljöinvesteringar”  
 
Isaksson menar att övriga begrepp är svåra att applicera i verksamheten. Vem skulle 
vara intresserad av en sådan information, hur skulle den kunna mätas? Miljöintäkt 
skulle kunna vara en ökad försäljning av vår gröna el.  
 
Isaksson anser att det inte går att göra en allmän standard, som alla företag överlag kan 
använda. Men visst är det en brist att det inte går, men han tycker att det i stort sett är 
omöjligt. Isaksson ser ingen som helst framkomlighet när det gäller att hitta 
gemensamma parametrar för miljöredovisning. Det är svårt att jämföra mellan företag 
på grund av att förutsättningarna ser väldigt olika ut för företag i vår bransch, med tanke 
på placeringar och annat. Det enda som kan göras är att titta på det egna företaget och se 
hur det förbättrats sen föregående år. Här pratas det också om tal kopplade till 
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produktionen eller absoluta tal på utsläpp. SCA redovisar de absoluta talen för att det är 
fiskarna i havet som besväras av detta och ingen annan. Isaksson anser att det inte är 
möjligt att koppla dagens miljöredovisningar till traditionell redovisning.  
 
 

4.3 Intervju med Munksjö, inte börsnoterat företag 
 
Respondenten Per Robert är koncernchef på Munksjö och har jobbat på den posten i 4 
år. Smurfit Munksjö är ett specialiserat pappersbruk (papper, pappersmassa och hygien) 
med en koncentration på pappersprodukter med hög kvalitet, som har stor 
marknadsandel och är i ledande position. Smurfit Munksjö packaging håller en stark 
position i Wellpapper- branschen i Skandinavien. De har 23 % av marknadsandelarna i 
Sverige och ca 38 % i Norge. Smurfit Munksjös huvudkontor ligger i Jönköping, de har 
varit börsnoterade men är det inte längre sedan årsskiftet 2003. 
 
4.3.1 Miljöredovisningens utformning och revisorns roll ur ett företagsperspektiv i 
börsnoterade respektive inte börsnoterade företag 
 
Robert säger att numer uppfyller vi bara de formella krav som finns enligt lag om 
tillståndspliktig verksamhet, och vi gör ingen separat miljöredovisning. På Munksjö 
nämns det inget om miljöredovisning i årsredovisningen. Däremot lägger de ut sin 
miljöinformation på hemsidan med all annan information om företaget. Eftersom 
Munksjö inte längre är börsnoterade så anser de att årsredovisningen inte är den 
huvudsakliga informationsgivningen till allmänheten utan den är en mer strikt 
bokföringsmässig rapportering enligt Aktiebolagslagen (ABL). Så därför lägger de ut 
mer information på sin hemsida som numer är deras främsta media för att nå ut till 
intressenterna. Årsredovisningen och givetvis miljöredovisningen påverkas mycket 
eftersom de inte längre är börsnoterade. Robert säger att: 
 

”Nu mer så har vi ett presentationsmaterial, som vi utformar på ett sätt så att 
det passar mottagargruppen bättre än vad en årsredovisning kanske gör”  

 
Munksjös målgrupp via hemsidan är de som är intresserade av den verksamhet de har, 
deras produkter och hemsidan är mer allmänt riktad än vad miljöinformationen var förut 
när Munksjö var börsnoterade. Enligt Roberts uppfattning var det mer fokus på det här 
med miljön för några år sedan, och att de på Munksjö fick många frågor som de idag 
inte får. Robert tror att detta sjunkit beroende på att det idag finns vissa lagstadgade 
miljökrav och miljöstandarder såsom ISO 14001 och EMAS, som många företag idag 
redovisar enligt. Allt detta gör att folk slappnar av för de vet av att detta kontrolleras av 
andra.  
 
4.3.2 Användning och tolkning av miljöredovisningsbegrepp 
 
I den miljöredovisning som idag görs på Munksjö presenterar endast de värden som 
krävs enligt ÅRL och miljöbalken, de använder sig inte av några andra så kallade 
miljöbegrepp. 
 
Begreppet miljöinvestering är ett begrepp som används när de på Munksjö diskuterar 
och tar beslut om vilka investeringar som ska göras. Exempel på miljöinvesteringar kan 
vara att det köps en ny maskin för att öka kapaciteten eller att ersätta en befintlig maskin 
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utan att öka kapaciteten samt andra slags investeringar för att upprätthålla 
verksamheten.  
 
Miljöinvesteringar finns enligt Robert, i olika typer och graderingar såsom: 
 

”De mer generella investeringar som ingen ställer krav på att de görs, men det 
finns också sådana investeringar som enligt tillståndsgivningen måste göras för 
att vissa övergripande beslut tagits” 

 
Munksjö delar inte upp investeringarna i årsredovisningen, när de var börsnoterade 
angav de vilka miljöinvesteringar som gjorts. Det finns andra investeringar såsom 
säkerhet där det inte handlar om att öka produktion Men idag är de flesta maskiner 
mycket förbättrade jämfört med förr. De flesta maskiner idag kräver mindre energi och 
är mer miljövänliga, allt som byts ut eller köps nytt är egentligen miljöinvesteringar. 
Enligt Roberts uppfattning tror de flesta att: 
 

”Genom att sätta en siffra på allt tror vi att allt blir mer exakt och lättförståeligt 
men så enkelt är det inte” 

 
Miljöskuld är inget som de på Munksjö använder, Robert säger att en miljöskuld skulle 
väl i så fall kunna vara om något måste återställas efter en viss produktion eller något 
annat som påverkat miljön, men det är inget som de gör. Miljöintäkter är inget som 
pratas om på vårt företag, inte heller begreppen miljöutgift och miljökostnader används. 
 
Miljöredovisningen kopplas inte mot traditionell redovisning och Robert tycker det 
skulle vara omöjligt och alldeles för komplicerat. Den positiva effekten för företaget när 
det gäller miljöredovisning är att miljön blir bättre och företagets image förstärks, men 
om företaget säljer mer produkter på grund av detta är svårt att säga. På Munksjö 
hoppas de att det ska ha en positiv effekt. Någon standard för industrin som helhet tror 
Robert blir svårt eftersom företag inom industrin är väldigt olika. Det är svårt att till 
exempel jämföra mellan olika företag men även mellan branscher, eftersom utsläpp kan 
se mycket olika ut för en pappersfabrik jämfört med en konfektionsfabrik.  
 
Revisorerna är inte alls involverade i deras miljöredovisning. Hela skogsindustrin har 
som tradition att göra en omfattande redovisning till Länsstyrelsen sen urminnes tider. 
Känsliga utsläppssiffror har vi redovisat långt innan miljödebatten kom igång. På den 
tiden var detta en ren produkt som vissa certifierade miljöinspektörer och vissa 
labboratorier som godkände miljörapporterna. När miljön kom mer i fokus började 
skogsindustrierna göra en redovisning som andra än experterna kunde förstå. Nu när 
den skulle in i redovisning blev revisorernas jobb mer att se att se över hur framtagandet 
gått till, hur siffrorna kommit fram och att det är gjort på ett vederhäftigt sätt.  
 
 

4.4 Intervju med Bäckhammar, inte börsnoterat företag 
 
På Bäckhammar pratade vi med Ulrika Staake, som är ekonomichef. En sulfatfabrik 
startade 1871 i Bäckhammar, där det tidigare funnits en stångjärnshammare sedan 1690-
talet. Idag bedrivs här högteknologisk och miljöanpassad skogsindustri, från intag av 
råvara till färdig produkt. Förutom papper i stora rullar tillverkas s.k. diskrullar för 
emballering av varor och paket, vi säljer även tallolja och terpentin, två biprodukter som 
utvinns vid massaproduktionen. Bäckhammar är inte börsnoterade. 
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4.4.1 Miljöredovisningens utformning och revisorns roll ur ett företagsperspektiv i 
börsnoterade respektive inte börsnoterade företag 
 
Enligt Staake gör de ingen separat miljöredovisning på Bäckhammar, de nämner inte 
heller något om miljöredovisning i sin årsredovisning. Den miljöredovisning som utförs 
är endast den som är kopplad till de krav som måste uppfyllas för att få behålla 
verksamhetstillståndet. Denna redovisning lämnas till länsstyrelsen för granskning. 
Bäckhammar redovisar inte externt något av detta utan använder det endast som interna 
företagsuppgifter.  
 
Att Bäckhammar inte är börsnoterade har nog en stor påverkan. De behöver inte 
redovisa för den breda allmänheten utan de gör det som ska göras enligt miljöbalken 
och ÅRL. Bäckhammar har en hemsida där de har kort information om sitt företag samt 
en redogörelse för hur de ser på miljön. Bäckhammar vänder sig till de som är 
intresserade av företaget, både privata kunder och företagskunder. 
 
Bäckhammars revisorer är inte inblandade i miljöredovisningen, de granskar 
årsredovisningen men är inte inblandade i framtagandet av denna. 
 
4.4.2 Användning och tolkning av miljöredovisningsbegrepp 
 
De begrepp som används när de på Bäckhammar talar om miljöredovisning är 
investeringar, miljöinvesteringar. Begreppen miljöintäkt/inkomst, miljöutgift, 
miljökostnad, miljöskuld är inget som de använder sig av när de gör årsredovisningen, 
de särredovisar inte heller några ”miljösiffror”.  
 
Staake saknar ingen standard för miljöredovisning och tror att det skulle vara 
svårgenomförbart med något sådant eftersom det ser så olika ut i deras bransch, plus att 
jämförbarheten mellan olika branscher blir nästan omöjlig. När de diskuterar framförallt 
investeringar för sin verksamhet är en av de viktigaste aspekterna att investeringen ska 
ge positiva miljöeffekter, som gör att verksamheten kan fortleva. Att diskutera 
miljöfrågor av olika karaktär ingår som en naturlig del av deras operativa verksamhet, 
men att ta steget ut och göra offentliga miljöredovisningar känns inte relevant för 
Bäckhammar idag. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att jämföra vårt empiriska material med den valda teorin från 
kapitel 2. Informationen från de intervjuer vi gjort kommer att analyseras tillsammans. 
För att underlätta för läsaren redovisar vi först en förkortad version av empirin. 
 
 

5.1 Sammanfattning av empirimaterialet  
 
Tabell 1: Sammanfattning av empirimaterialet. 
 
Fråga Billerud SCA Munksjö Bäckhammar 
2) Hur utformar ni er 
miljöredovisning, i 
års-redovisningen 
eller som separat 
del? 

Miljö-
redovisningen 
som del i års-
redovisningen 
samt varje 
bruks EMAS-
redovisning. 

Enskild miljö- 
redovisning 
som det 
hänvisas till i 
årsredo-
visningen 

Ingen 
kommentar i 
årsredo-
visningen utan 
miljö-
information på 
hemsidan 

Ingen 
kommentar i 
års-
redovisningen 
utan miljö-
information på 
hemsidan 

3) Påverkar det er 
miljöredovisning av 
att ni är 
börsnoterade/inte 
börsnoterade? 

Nej Ja  Ja Ja 

4) För vilken 
målgrupp skriver ni 
er miljöredovisning 
och vilken respons 
får ni? 

Aktieägare 

Kunder 
Anställda  
Miljöfonds-
analytiker 

Intresserade 
Privata och  
Företags  
Kunder 

5) Är era revisorer 
involverade i 
skapandet i 
årsredovisningen 
(miljöredovisning) 
på något sätt? 

Nej 

Nej, men de 
hjälper till med 
vidare-
utveckling 

Nej Nej 

6) Vilka typer av 
begrepp använder 
ni när ni pratar om 
Miljöredovisning? 

Miljörelaterad 
investering Miljöinvestering Endast 

utsläppssiffror 
Endast 
utsläppssiffror 

7) Använder ni 
några av dessa 
begrepp 
miljöinvestering, 
miljöskuld, 
miljöintäkt, 
miljöutgift och 
miljökostnad, och 
hur definierar ni 
dem i så fall? 

Miljöinvestering Miljöinvestering 
(Miljöintäkt) 

Internt 
diskuteras 
miljöintäkt 

Internt 
diskuteras 
miljöintäkt 

8) Saknar ni 
standard för hur 
miljöredovisningen 
ska utformas, kan ni 
koppla den till 
traditionell 
redovisning? 

Nej Nej Nej Nej 
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5.2 Miljöredovisningens utformning i börsnoterade respektive inte 
börsnoterade företag 
 
Miljöredovisningar i börsnoterade respektive inte börsnoterade företag skiljer sig åt en 
del när det gäller utformning. De börsnoterade företagen är mer noggranna med sina 
årsredovisningar. De redovisar mycket om sin miljöpolicy, hur de genomfört sitt 
miljöarbete, vad de tänker göra, men de visar också på de utsläpp och den påverkan de 
gör i naturen. Detta redovisas som separat miljöredovisning eller som en del i 
årsredovisningen. Företag som inte är börsnoterade redovisar mycket lite 
miljöinformation externt. De nämner kort om sitt miljöarbete på sina hemsidor, men de 
redovisar bara faktiska utsläppstal internt, det som företagen är tvungen till enligt 
tillståndsgivningen i ÅRL och miljöbalken.  
 
God redovisningssed är ett begrepp som traditionellt refererar till hur företagen faktiskt 
redovisar, det vill säga vilken sed de har. ”En kvalitativ representativ krets av 
redovisningsskyldiga” har varit den allmänt vedertagna definitionen, men det är de 
enskilda lösningarna som kommer i fokus och därför är begreppet processorienterat. 
(Artsberg, 2002) De traditionella redovisningsstandarderna och miljöstandarderna 
relaterar till varandra, vilket också förklarar varför finansiell redovisning ska jämföras 
med miljöstandarder. (Larsson, 1999) God redovisningssed gäller även för miljöbegrepp 
(Flening, 1998).  
 
Kraven enligt lag är att företag skall redovisa sin miljöpåverkan av sin 
tillverkningsprocess. Den frivilliga utvecklingen täcker också in redovisning av 
produkternas miljöpåverkan. De flesta företag redogör endast kvantitativt för sitt 
miljöarbete, sina miljöproblem och de vidtagna åtgärderna. De sista åren har det blivit 
allt vanligare att företag redovisar information om sitt miljöarbete relaterat till 
miljöledningssystem och internationella miljöstandards. (Artsberg, 2002) 
 
Som vi tidigare nämnt (kapitel 2.3) är detta med miljöredovisningar något ganska nytt, 
det är först på nittiotalet som fler och fler företag började särredovisa sin miljöpåverkan 
(Bergström et al, 1998). De börsnoterade företagen är mer noga med att få ut mycket 
miljöinformation för att visa sina intressenter hur de tar hänsyn till miljön. 
Intressenterna ökar hela tiden sina krav på relevant miljöinformation.  
 
Det är problematiskt att framställa en miljöredovisning som tillgodoser samtliga 
intressenters önskemål. Trenden i extern miljöredovisning är att företag redovisar olika 
typer av redovisningshandlingar för att tillgodose sina olika intressegruppers behov. 
(Bergström et al, 19998)  
 
De börsnoterade företagen menar att intressenterna efterfrågar allt mer 
miljöinformation, det vill säga på vilket sätt tar företaget hänsyn till sin närmiljö. Detta 
märks bland annat i en kommentar från Billeruds senaste årsstämma, där en aktieägare 
sa följande: 
 

”Att jag är så glad att jag har aktier i ett företag som är både ISO och EMAS-
registrerat på alla tre enheter” 

 
Miljöfaktorer påverkar i ökad utsträckning också företagens framtida vinster och 
kassaflöden. Företagets finansiella intressenter lägger större vikt vid 
miljöinformationens relevans. (Linghede, 1996) Det bredare samhällssynsättet där syftet 
är att skapa redovisningar som i längden ökar miljömedvetenhet och även påverkar 
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miljöarbetet i företagen oberoende om de har sådant juridiskt ansvar eller inte för 
miljöpåverkan. (Artsberg, 2002) 
 
Företagens målgrupper varierar både när det gäller börsnoterade respektive inte 
börsnoterade företag, men även målgrupperna mellan de börsnoterade företagen skiljer 
sig åt. Billerud som är börsnoterade vänder sig till sina aktieägare, Billerud anser att 
deras aktieägare är de som har mest nytta av miljöredovisningen. SCA som också är 
börsnoterade säger att de har tre målgrupper med sin miljöredovisning och det är, deras 
kunder, de anställda och miljöanalytikerna. SCA anser att miljöredovisningen är viktig 
för alla sina intressegrupper.  
 
Under de senaste åren har de skett en förskjutning av miljöredovisningens prioriterade 
målgrupper. Från att det huvudsakligen har varit ideella intressenter till att i allt större 
utsträckning vara institutionella användare. (Bergström et al, 1998) Empirin visar att 
företagen har ganska klart för sig vilka som är deras viktigaste intressenter, och de 
skriver sin miljöredovisning utifrån dem.  
 
Företagen har lite olika uppfattning om hur det påverkar deras redovisningar angående 
om de är börsnoterade eller inte. Börsnoterade SCA kan se att det har en viss påverkan, 
eftersom de kontrolleras mer än de företag som inte är noterade. Billerud också 
börsnoterade anser att det inte påverkar deras redovisning eftersom de redovisar enligt 
ISO 14001 och EMAS. Bäckhammar och Munksjö som inte är börsnoterade anser att 
deras miljöredovisning påverkas av att de inte är börsnoterade. Munksjö ser detta mest 
tydligt eftersom de varit börsnoterade, men är sedan årsskiftet 2003 inte längre 
börsnoterade. Att anpassa sin miljöinformation till de externa intressenterna anser 
Munksjö vara lättare då någon rapportering enligt ABL inte är nödvändig:  
 

 ”Nu mer så har vi ett presentationsmaterial, som vi utformar på ett sätt så att 
det passar mottagargruppen bättre än vad en årsredovisning kanske gör”  

 
Både Bäckhammar och Munksjö som inte är börsnoterade redovisar idag extern 
miljöinformation på sina respektive hemsidor. 
 
 

5.3 Miljöredovisningsbegrepp kopplade till traditionell redovisning 
 
Ett av de begrepp som företagen använder i sina miljöredovisningar är miljöpolicy. 
Bäckhammars bruk använder sig av ordet miljövård.  Idag är det ett krav att företag som 
bedriver verksamhet som är tillstånds och anmälningspliktiga enligt ÅRL och 
miljöbalken redovisar för sin miljöpåverkan.  
 
Eftersom de flesta företag inte redovisar i finansiella termer blir miljöredovisningen en 
kompletterande upplysningsplikt som inte drabbar balans- och resultaträkningen. Sådan 
miljöredovisning kan till exempel ske genom att företaget beskriver sin miljöpolicy 
samt de miljöskyddsåtgärder som vidtagits. (Artsberg, 2002) 
 
Det begrepp som används av alla de intervjuade företagen i någon form är 
miljöinvestering. Börsnoterade Billerud använder sig av miljörelaterade investeringar, 
de skiljer på investeringar som är miljörelaterade och redovisar dem separat. SCA som 
också är börsnoterat delar sina miljöinvesteringar i två nivåer, rena miljöinvesteringar 
och investeringar som genomförs av ekonomiska skäl men som i slutändan har 
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miljöpåverkan. Företagen Bäckhammar och Munksjö som inte är börsnoterade använder 
också begreppet miljöinvestering, men endast vid den interna diskussionen i samband 
med investeringsbeslut.  
 
Investeringar i företag sker oftast genom ökning av tillgångarna i balansräkningen, en 
tillgång kan vara en anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Tillgångarna skall 
vara avsedda för stadigvarande bruk eller innehas i verksamheten (ÅRL 4 kap 1 §). 
 
Det kan vara svårt att avgöra vad som är miljöinvesteringar eftersom en sådan 
investering inte alltid går att distinkt urskilja. En miljöinvestering kan vara antingen en 
till synes ren miljöinvestering avseende till exempel en reningsanläggning, eller en 
integrerad investering omfattande en hel produktionsanläggning, som bedöms innehålla 
en viss miljökomponent.  I andra fall motiveras miljörelaterade investeringar med att de 
är strategiska för företaget. Antingen i offensiv bemärkelse därför att företaget tror sig 
få framtida inbetalningsöverskott via produktmarknaden, eller i en defensiv bemärkelse 
därför att utan investeringar kan företagen tvingas till större investeringar i framtiden 
eller att lägga ned verksamheten. (Larsson, 1999)  
 
Begreppen miljöintäkt, miljöutgift, miljökostnad och miljöskuld upplevs av företagen 
lite svåra att applicera till deras verksamheter. Uttrycken upplevs som gamla och var 
aktuella för cirka fem till tio år sedan. Det var på den tiden när det skulle sätta ett värde 
på allt. Miljöintäkter är det begrepp som känns mest lättredovisat för branschen, men 
som inte används i någon större utsträckning idag. Miljöintäkt skulle kunna användas 
eftersom en del av företagen ibland producerar någon form av miljövänliga biprodukter. 
Exempelvis det börsnoterade SCA som producerar överskottsenergi, som de säljer i 
form av grön el, den skulle kunna särredovisas som miljöintäkt men de väljer att inte 
göra detta i dagsläget.  
 
I definitionen av intäkt talas det om två sätt att bestämma att vi fått en intäkt, antingen 
genom att det finns en inbetalning eller att det uppstått en ökning av tillgångarnas värde 
eller en eventuell minskning av skulderna. Intäkter redovisas i resultaträkningen till det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas (Artsberg, 2002). 
Miljöintäkter kan vara de intäkter som kommer från försäljning av till exempel avfall 
eller grön el. Det vanligaste är att det sällan rapporteras om miljörelaterade intäkter i 
företagets löpande försäljning av sina varor och tjänster. Skulle det sen visa sig att ett 
företag har stora miljöintäkter, kanske fler skulle redovisa dem separat, men oftast rör 
det sig om små summor som inte särredovisas. (Flening, 1998)  
 
Begreppen miljökostnad, miljöskuld och miljöutgift känns väldigt främmande för de 
flesta företagen idag. De anser att det är förlegat att redovisa sådana poster, det kräver 
en del arbete om någon ska gräva fram alla dessa siffror. Vidare är det nog få 
intressenter som egentligen är intresserade av sådana uppgifter.  
 
Hänsyn skall tas till alla förutsedda och möjliga förluster och de ekonomiska 
förpliktelser som är hänförliga till detta eller tidigare räkenskapsår (ÅRL 2 kap 4 § 
punkt 3b). Kostnader som hör till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för 
betalningen (ÅRL 4 § punkt 4). Bland svenska aktörer anses det att en snävare 
definition är lämplig främst då för att en miljökostnad inte kan särskiljas från andra 
kostnader. Kostnader för att följa gällande regler skall inte särredovisas såvida de inte 
utgör väsentliga belopp. (Flening, 1998)  
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En skuld definieras som ett befintligt åtagande som kommit till följd av en eller flera 
inträffade händelser samt att det förväntas leda till ett utflöde av ekonomiska resurser 
från företaget. (Artsberg, 2002) Ett problem är att miljöskulder inte redovisas så länge 
inte miljölagstiftning eller ett civilrättsligt avtal tvingar företagen att genomföra åtgärder 
(Ljungdahl, 1999).  
 
Utgifter definieras som ett utflöde av tillgångar eller som ett utflöde av 
produktionsresurser. Med utgifter avses således den ekonomiska ersättning ett företag 
lämnar för de produktionsresurser som anskaffas. (Gröjer, 1997) Genom att definiera 
miljöutgifter som utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, förminska eller reparera 
skador på miljön eller bevara naturresurser reduceras miljöredovisningen i monetära 
termer till ett periodiseringsproblem som kan lösas med hjälp av gängse 
redovisningsregler. (Larsson, 1999) 
 
De krav som finns på företagen när det gäller miljöredovisningar idag är att redovisa de 
faktiska utsläpp företaget har, samt att redovisa för sitt miljöarbete i form av skriftlig 
information. Det finns inga krav på att företag ska sätta siffror på miljöinformationen 
idag, och eftersom det inte finns några sådana krav på företagen görs det inte. (FARs 
samlingsvolym, 2002 samt Artsberg, 2002) 
 
De begrepp som används i den traditionella redovisningen är inget som kopplas till 
miljöredovisning. De flesta företagen tycker att det inte är relevant att särredovisa all 
miljöpåverkan för sig, utan de tycker att det räcker att redovisa sin miljöpåverkan 
utifrån miljöbalken med utsläppstal och värden som påverkar omgivning och natur. 
Miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS blir allt vanligare i de flesta företag i alla 
fall inom denna bransch. Dessa system underlättar miljöredovisningen och företagen har 
klart för sig vad det är som ska redovisas enligt dessa. De företag som använder 
miljöledningssystemen ISO 14001 eller EMAS är mycket nöjda. Miljöbegreppen 
kopplade till traditionell redovisning blir överflödiga eftersom fler och fler företag idag 
väljer miljöledningssystem. 
 
Saknaden av standarder inom miljöredovisningen anses inte existera enligt dessa 
företag. En del av dem redovisar idag med ISO 14001 och EMAS. De som inte 
redovisar enligt dessa anser det som omöjligt att utforma en standard som skall gälla för 
alla företag. Jämförbarheten mellan företag kan vara en svår balansgång. Eftersom 
företagen har olika förutsättningar genom placering, produktion och sin närmaste 
omgivning. En standard med de miljöbegrepp vi berört anses både omöjligt och förlegat 
att göra. De företag som idag redovisat miljöinformation ett par år har hittat ett sätt som 
passar dem och deras intressenter. De är i dag inte intresserade av någon standard där 
det petas för mycket i siffror, och görs en ytterligare pappersbyråkrati av detta.  
 
När vi intervjuade de olika börsnoterade respektive inte börsnoterade företagen, var vi 
ute efter att se vilka begrepp de använder sig av samt hur de tolkar dem. Detta för att 
sedan kunna analysera och knyta an företagens miljöredovisningsuttryck, till de 
miljöredovisningsbegrepp vi stött på i litteraturen. Slutligen ville vi visa var i den 
traditionella redovisningen dessa begrepp kan höra hemma (se Figur 3). 
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Figur 3: Begreppsfigur när analysen är genomförd. (Egen figur) 
 
 

5.4 Revisorns inblandning i företagets miljöredovisning sett ur ett 
företagsperspektiv 
 
Revisorerna har ingen eller mycket liten inblandning i framtagandet av 
miljöredovisningarna på företagen idag. De reviderar endast redovisningarna, på 
uppdrag av företaget. Revisorerna granskar och påvisar de eventuella brister som finns i 
miljöredovisningarna. 
 
Många företag lämnar redan nu miljörelaterade upplysningar i årsredovisningen utöver 
den lagstadgade informationen. Denna fristående information omfattas av revisorns 
översiktliga granskning. Vidare behöver revisorn veta var han/hon hämtar relevant 
information och vilka begränsningar och risker som kan finnas vid genomförandet av 
granskningen. (Flening, 1999) 
 
Börsnoterade SCA framhåller att revisorn inte är med i utformningen av 
miljöredovisningen, men deras revisorer är med och vidareutvecklar vilka områden 
miljöredovisningen bör behandla samt kontrollerar riktigheten i de redovisade siffrorna. 
Revisorerna är sällan inblandade i framtagandet av miljöredovisningar utan de 
godkänner dem endast när de är klara. Revisorerna går noggrant igenom det som 
företagen presenterat, är något fel får företaget korrigera detta och till slut godkänner 
revisorerna miljöredovisningen.  
 
Kraven på revisorn kan dock bli mer omfattande än vad ÅRL anger idag (Flening, 
1999). Revisorn ska kritiskt granska och bedöma värdet av den erhållna 
miljöinformationen och i sin sammanvägning av granskningsresultatet bilda sig en 
uppfattning om huruvida företaget fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt ÅRL och 
god redovisningssed. (FARs Samlingsvolym, 2002) 
 
Det krävs att revisorerna kan ganska mycket om miljöredovisning, för de måste 
kontrollera att all information som krävs enligt lag är med och att alla siffror som 
presenteras verkar rimliga. Revisorernas arbete underlättas om de har goda kunskaper 
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om motiven till att lagen om miljöinformation kom till samt att de har grundläggande 
kunskaper om miljöbalken. (Flening, 1999) 
 
Det är inte samma revisorer som granskar de börsnoterade företagens årsredovisningar 
och miljöredovisningar. SCA anlitar två olika revisionsbyråer, mer av en slump i 
upphandlingen än som en policy. Billerud redovisar enligt ISO 14001 och EMAS, 
eftersom de redovisar på detta sätt är det miljöackrediterade miljökontrollanter som 
granskar miljöledningssystemen. Billerud anlitar ”Det norske Veritas Certification AB” 
för granskning av miljöledningssystemet EMAS.  
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6 SLUTSATSER 
 
Detta kapitel avslutar vår uppsats och här presenters de slutsatser vi dragit utifrån vår 
teori samt de intervjuer vi gjort. Slutsatserna är inte generaliserbara på alla företag och 
branscher eftersom de relaterar endast till fyra företag inom en enda bransch. 
 
 

6.1 Slutsatser om miljöredovisning kopplat till traditionell redovisning i 
börsnoterade respektive inte börsnoterade företag 
 
 

• Utformning av miljöredovisning samt användning och tolkning av 
miljöredovisningsbegrepp i börsnoterade respektive inte börsnoterade företag. 

 
Skillnaden mellan börsnoterade respektive inte börsnoterade är ganska väl uttalad, de 
börsnoterade är noga med sina miljöredovisningar och de har gärna separata 
miljöredovisningar där de redogör för sitt miljöarbete samt sina utsläppstal. De lägger 
ned mycket arbete på att göra en så snygg miljöredovisning som möjligt. De 
börsnoterade är mer intressanta ur både aktieägare och andra intressenters ögon, de är 
mer i centrum och fler håller koll på vad de gör och eventuellt inte gör. 
 
Alla intressentgrupper har ökat kraven på miljöinformation, det räcker med att se tio år 
tillbaka i tiden. Alarmerande rapporter om miljöförstöring kommer varje dag, och 
företag har blivit nogare med att redovisa hur de ska ta reda på sitt avfall. Företagen är 
nöjda med hur de idag redovisar, mest utsläppssiffror och deras faktiska miljöarbete i 
ord. Det blir mer vanligt i denna bransch att företagen använder sig av 
miljöledningssystem. I litteraturen har vi sett att revisorer samt vissa forskare tycker att 
det skulle redovisas mer traditionella miljöredovisningar, att företagen skulle särredovisa 
alla miljörelaterade kostnader, utgifter, intäkter/inkomster och investeringar.  
 
Tolkningen av begreppen är ganska lika mellan både börsnoterade respektive de inte 
börsnoterade företagen, användningen skiljer något men inte mycket. Alla företag har 
med begreppet miljöinvestering på ett eller annat sätt. En del redovisar miljöinvestering 
men de flesta använder begreppet när de diskuterar investeringar. De övriga 
miljöbegrepp vi pratat om känns överflödiga och det finns inget företag som skulle vilja 
använda sig av dessa, möjligtvis då begreppet miljöintäkt som kan användas om de kan 
sälja, exempelvis överskottsenergi. 
 

• Revisorns inblandning i företagets miljöredovisning sett ur ett företagsperspektiv 
 
Revisorns roll är obefintlig när det gäller utformning av miljöredovisningar idag i både 
börsnoterade företag och de företag som inte är börsnoterade. Företagen själva utformar 
redovisningarna och revisorernas roll är att traditionellt granska och se att alla siffror är 
trovärdiga. De företag som har miljöledningssystem granskas av miljöackrediterade 
miljökontrollanter. 
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6.2 Avslutande diskussion  
 
Utifrån vår teori och empiriska referensram har vi dragit den slutsatsen att det inte finns 
något behov av en standard utifrån miljöbegrepp som särredovisar alla miljörelaterade 
affärshändelser. Företagen är nöjda med det sätt de idag redovisar, men det måste 
tillföras att företagen utvecklar sin redovisning för varje år och de kikar gärna på 
varandra. Miljöledningssystemen blir allt vanligare på företag som är skyldiga att 
redovisa sin miljöpåverkan enligt ÅRL och miljöbalken. Miljöledningssystemen upplevs 
som lätta att följa och de ger information som är relevant både för företagen och deras 
intressenter. Vi har utgått från våra resultat och sammanställt en möjlig arbetsgång för 
att kunna följa de miljörelaterade eventuella intäkterna samt miljöinvesteringar som är 
det mest aktuella för företag i denna bransch (se figur nedan). 
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Figur 4: Hur vi ser på sambandet mellan företagets ekonomiska verklighet och 

begreppen miljöintäkt och miljöinvestering. (Egen figur) 
 
 
6.2.1 Reflektioner över miljöredovisningens betydelse 
 
Idag är miljöredovisning ett av det viktigaste elementet i många organisationer, mycket 
för att visa intressenterna vad de gör för miljön. Vi har upptäckt att utvecklingen av 
separata miljöredovisningar pekar på att företagen insett vikten av att innehållet i 
miljöredovisningarna är lättförståeligt och inte bara en massa siffror. Företag idag har 
nästan alltid en uttalad miljöpolicy som de följer. Fokus på miljön har kanske lättat 
något men vi tror ändå att skötsel av vår miljö alltid kommer att vara i ropet. 

31 



SLUTSATSER 

Miljöredovisningsbegrepp kopplade till traditionell redovisning är inget som företagen 
eller intressenterna efterfrågar, miljöledningssystemens intåg har möjliggjort en mall för 
hur företagen kan redovisa miljöinformation på ett bra sätt. 
 
Företag känner inget behov och vill inte redovisa miljöinformation enligt traditionell 
redovisning. De kan heller inte tänka sig att göra detta om det inte skulle lagstiftas. De 
revisorer och forskare som tycker att miljöinformation ska redovisas enligt traditionell 
redovisning är de som inte har någon anknytning till industrin. Dessa revisorer och 
forskare tycker kanske att det är relevant information, men företagen inom industrin ser 
ingen framkomlighet att redovisa på det sättet Företagen uttrycker, vem skulle 
egentligen vara intresserad av sådana siffror förutom revisorer och forskare. Kunder av 
alla slag har blivit kräsnare och vill gärna för sitt eget goda samvete vädja om naturen, 
de väljer då företag som tänker på naturen. Där spelar företagens miljöredovisningar en 
stor roll, de bör vara lättlästa och lätta att förstå och vända sig till alla intressenter som 
företaget kan tänkas ha.  
 
Revisorerna är inte involverade i miljöredovisningar alls eftersom företagen utformar 
dem själva samt att miljöledningssystem används mer frekvent. Vi ser inte att revisorns 
roll kommer att utvidgas när det gäller miljöredovisningar. Detta bland annat eftersom 
fler företag idag skaffar miljöledningssystem som inte granskas av revisorer, men även 
det faktum att någon större koppling till traditionell redovisning idag inte existerar eller 
efterfrågas. 
 
Vi anser som företagen att det inte finns något behov att knyta miljöbegreppen hårdare 
mot den traditionella redovisningen, ifråga om sifferredovisning. Men vi anser att det 
borde gå att standardisera de vanligaste miljöbegreppen, så att intressenterna på ett bättre 
sätt kan tillgodogöra sig miljöinformation. Samt underlätta jämförelser mellan företag. 
Vi tycker att det som företagen gör idag är bra, och genom att det används 
miljöledningssystem i allt större utsträckning blir företagens miljötänkande och 
miljöredovisningar väl bearbetade och genomtänkta. 
 
6.2.2 Vidare forskning 
 
Eftersom vi begränsade vår uppsats till en bransch kunde det vara intressant att i vidare 
forskning genomföra samma typ av undersökning fast på fler branscher. Det skulle även 
vara intressant att titta på om den miljöredovisning som gäller idag enligt ÅRL och 
miljöbalken kan knytas till traditionell redovisning på något sätt. Vidare skulle det också 
kunna forskas på temat, hur kan informationen användas från miljöledningssystem i 
miljöredovisningen. 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till de börsnoterade samt de företag som inte 
är börsnoterade  
 
1) Vilken position har du i företaget? 
 
2) Hur utformar ni er miljöredovisning, i årsredovisningen eller som separat del? 
 
3) Påverkar det er redovisning av att ni är börsnoterade/inte börsnoterade? 
  
4) För vilken målgrupp skriver ni er miljöredovisning och vilken respons får ni? 
 
5) Är era revisorer involverade i skapandet i årsredovisningen (miljöredovisning) 
på något sätt? 
 
6) Vilka typer av begrepp använder ni när ni pratar om Miljöredovisning? 
 
7) Använder ni några av dess begrepp miljöinvestering, miljöskuld, miljöintäkt, 
miljöutgift och miljökostnad och hur definierar ni dem i så fall?  
 
8) Saknar ni standard för hur miljöredovisningen ska utformas, kan ni koppla den 
till traditionell redovisning? 
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