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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter LULEBO AB, LULEÅ LOKALTRAFIK AB samt 
WIBAX AB som har hjälpt oss att genomföra denna studie. Samtliga personer som vi var i 
kontakt med har varit mycket tillmötesgående. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Håkan Perzon och våra opponenter för värdefulla åsikter 
och kommentarer. 
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Åsa Gustafsson  Maria Hellberg 



 

  
 

SAMMANFATTNING 
 
Under senare år har miljömedvetenheten ökat bland politiker och i näringslivet. I dagens 
samhälle är hållbar utveckling ett allt viktigare begrepp. Det är för många företag viktigt att 
visa sitt miljöarbete, exempelvis för att skapa legitimitet hos intressenter och i samhället. 
Företagets miljöarbete kan skrivas ner i en miljöredovisning som sedan förmedlas till 
intressenterna. Lagen som reglerar miljöredovisning är otydlig och berör dessutom inte alla 
företag. Det finns heller ingen standard på vad en miljöredovisning ska innehålla. Det här 
bidrar till att det är ett problem både för företag som inte vet hur de ska utforma en 
miljöredovisning och för läsare som inte vet hur de ska tillgodogöra sig informationen. 
 
Syftet med uppsatsen var att svara på vad små och medelstora företag anser att god 
miljöredovisning bör innehålla samt hur den kan förmedlas på ett bra sätt. För att uppnå vårt 
syfte har vi utgått ifrån relevanta teorier och därefter utfört en empirisk undersökning i form 
av personliga intervjuer i tre företag. Vårt resultat visar att företagen anser att god 
miljöredovisning bland annat bör innehålla företagets: miljöpåverkan, miljöpolicy, miljömål 
och måluppnåelse, misslyckade etappmål och planerade åtgärder samt uppfylla de krav som 
lagen ställer. Innehållet i en god miljöredovisning skiljer sig dock åt beroende på vilken 
bransch företaget verkar i. Bra miljöredovisning ska i första hand innehålla relevant 
miljöinformation för intressenten. 



 

  
 

ABSTRACT 
 
During the last few years, environmental consciousness has increased among our politicians 
and companies. Today, sustainable development is an important subject. For many 
companies, it becomes important to emphasize their efforts regarding environmental 
conservation. It strengthens the company’s legitimacy. One way to show that they care is to 
establish environmental accounting. Today in Sweden, there is no standard for environmental 
accounting and the law is unclear for the companies concerned. 
 
For this reason, the purpose of this essay is to examine the opinion of companies regarding 
what good environmental accounting should contain and how it could be delivered. We began 
by examining relevant theories. Thereafter we performed an empirical investigation in the 
form of personal interviews at three companies. Our result shows that companies find that 
good environmental accounting should contain the company’s: environmental influence, 
environmental policy, environmental targets, unsuccessful targets and meet legal 
requirements, among other things. The content of good environmental accounting depends on 
the industry in which the company acts. Relevance for the reader is the most important criteria 
for good environmental accounting.  
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1 INLEDNING  
 
I det här kapitlet redogör vi för bakgrund och problemdiskussion till miljöredovisning. 
Därefter beskriver vi syftet med uppsatsen följt av definitioner som vi använder oss av i 
arbetet. 
 

1.1 Bakgrund och Problemdiskussion 
 
Tio jordklot till. 
Om alla människor på jorden skulle leva som vi svenskar gör, skulle vi behöva tio jordklot 
till, åtminstone med dagens kända naturtillgångar och dagens teknik för att omvandla resurser 
till bland annat hus, vägar, ljus, semesterresor och mobiltelefoner.1  
 
Dagens miljöproblem berör alla individer i samhället på olika sätt vilket leder till successivt 
ökade krav på att visa större miljöhänsyn. Företag måste förändra sin verksamhet och 
människor sina levnadsvanor om utvecklingen skall vändas och miljön räddas.2 
 
Enligt en undersökning, som Ulrika Wennberg från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds 
universitet har gjort, framgår att majoriteten av landets 500 största företag betraktar företagets 
anseende viktigare än vinstmaximering. De sociala och etiska frågorna är på frammarsch och 
de flesta av företagen i undersökningen tror att dessa frågor kommer att få en ökad betydelse i 
framtiden.3 
 
Idag påverkas företags redovisning bland annat av att det inte bara är monetära transaktioner 
som uppmärksammas. Samhällsinformation kan vara en viktig del för att bedöma ett företags 
ställning och framtidsutvecklingsmöjligheter. I årsredovisningen presenteras inte bara det som 
har inträffat, även mål och strategier för framtiden kan presenteras.4 
 
På 1980-talet gav FN ut en rapport ”Vår gemensamma framtid”. I den konstaterades bland 
annat att: ”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers förmåga att klara sina behov.” 

5 Synsättet på miljön förändrades 
och förståelsen för miljöproblemen ökade.6 
 
Om samhället ska utvecklas i hållbar riktning måste ett system som leder individerna i rätt 
riktning mot ett fungerande miljöarbete skapas. Ett sätt att framhålla viktig information är att 
upprätta redovisningar som är inriktade mot att ta hänsyn till miljön och beskriva 
miljöfaktorer, till exempel gröna nyckeltal.7 
 

                                                 
1 Edman, 1998  
2 Borgström, 1994 
3 Lindsö, 1999 
4 Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002 
5 Citat: Bergström m.fl., 2002 s. 12 
6 Bergström m.fl., 2002 
7 Drakenberg & Jakobsson, 1995 
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Redovisning av extern miljöinformation började sprida sig bland de multinationella företagen 
på 1980-talet. Då fanns varken tvingande regler, etablerad praxis, utarbetade riktlinjer eller 
vägledning för vad miljöredovisning skulle innehålla. Eftersom det inte fanns någon lag som 
reglerade offentlig miljöredovisning, var all offentlig information om miljön frivillig.8 
 
En bidragande faktor till att miljöredovisningen har tagit fart i näringslivet var Förenta 
Nationernas konferens i Rio de Janeiro 1992. Där uppkom en handlingsplan, Agenda 21, som 
uppmanar fler aktörer i samhället att engagera sig i och ta ansvar för miljöfrågorna. Därmed 
har initiativet att lösa miljöproblem flyttats från ett nationellt plan till ett lokalt plan. Detta 
ställer högre krav på företagens miljöarbete.9  
 
Andra viktiga faktorer för miljöredovisningens utveckling är de internationella normer, 
EMAS och ISO 14001, som har utformats.10 Förordningen EMAS är en del i Europeiska 
Unionens miljöprogram och tanken bakom är att frivilligt arbete i riktning mot kontinuerliga 
förbättringar av industrins miljöprestanda ska främjas.11 ISO är en internationell 
standardiseringsorganisation. 1996 antog de en standard för miljöledningssystem, ISO 14001. 
ISO 14001 ska underlätta för företag som vill organisera ett effektivt miljöarbete.12 
 
Under senare år har miljömedvetenheten om miljöproblem ökat bland politiker. Flera länder 
har lagstiftning och riktlinjer för miljöredovisning.13 Verksamheter som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga, enligt miljöbalken ska upplysa om verksamhetens miljöpåverkan i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse.14 Lagregleringen är som många andra regleringar, 
beträffande miljön, otydlig. Miljöbalken gäller bara svenska företag och miljöinformation om 
utländska dotterbolag ska inte redovisas. Bolag med miljöskadlig verksamhet utomlands 
måste inte redovisa denna, vilket kan medföra att intressenter som bedömer bolagets ställning 
får en missvisande bild av företaget.15 
 
Miljöredovisningens utformning är inte standardiserad och lagen anger inte mer konkret vad 
miljöredovisningen ska innehålla, vilket innebär att företagen har möjlighet att utforma sin 
miljöinformation efter egna kriterier. Miljöredovisningens innehåll och utseende kommer att 
variera beroende av vilket företag som bedriver redovisningen.16 Ur ett företagsperspektiv kan 
det vara svårt att veta vilken miljöinformation som bör finnas med i en miljöredovisning. För 
användarna kan det vara svårt att tillgodogöra sig den miljöinformation som företag redovisar 
ifall företaget använder ett komplicerat språk eller bara redogör för siffror som ur ett 
användarperspektiv saknar innebörd.17  
 

                                                 
8 Bergström m.fl., 2002 
9 Engblom, 1997 
10 Larsson, 1997 
11 Högström, 1996 
12 Brorson, 1998 
13 Flening, 1999 
14 FARs samlingsvolym, 2002  
15 Larfeldt, 1999 
16 Holmqvist-Larsson, 1999 
17 Ljundahl, 2000 
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Hållbar utveckling är inte bara ett modeord utan möts med respekt hos näringsliv, 
myndigheter och privatpersoner. Detta har lett till att det miljöarbete som tidigare styrdes av 
miljölagar genom myndigheter, numera även drivs på av kunder och av företagens egna 
personal.18 I takt med att allt fler intressenter börjar intressera sig för företagens miljöarbete 
måste miljöredovisningens innehåll utökas och anpassas.19 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är: 

• att undersöka vad små och medelstora företag som bedriver miljöredovisning anser att 
en god extern miljöredovisning bör innehålla. 

 
Delsyftet är:  

• att ta reda på hur miljöredovisning kan förmedlas på ett bra sätt till intressenterna 
enligt små och medelstora företag. 

 

1.3 Definitioner 
 
Företagsstorlek 
Vi definierar företag med upp till 50 anställda som små företag. Företag med 50 – 250 
anställda definieras som medelstora företag.20   
 
Gröna nyckeltal 
Gröna nyckeltal är ett sätt att i siffror och diagram åskådliggöra miljötillståndet, 
miljöpåverkan, resursanvändningen och miljöarbetet. Det kan vara ett sätt att sätta fokus på 
frågor om resursförbrukning, miljöarbete och miljötillstånd.21 Exempelvis kan gröna nyckeltal 
vara mängd bensinförbrukningen per buss och år.   
  
Miljö 
Med miljö avser vi den yttre miljön, det vill säga naturen i egenskap av luft, vatten och mark. 
 
Miljöpolicy 
En miljöpolicy avser att sammanfatta inriktningen av ett företags insatser på miljöområdet. 
Den bör skräddarsys för varje enskild verksamhet, det vill säga den skall spegla den 
verksamhet som bedrivs. Normalt utgör en miljöpolicy kärnan i verksamhetens miljöarbete 
och det kan vara företagsledningens grundläggande uttalande.22  
 

                                                 
18 Axelsson & Marcus, 2001 
19 Pernfors, 1999 
20 Europaparlamentet, hämtat från: http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_14_0_sv.htm 15 April 2003 
21 Svenska kommunförbundet, hämtat från: http://www.svekom.se/sok/query.htm 3  April 2003 
22 Larsson, 1997 
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Miljöredovisning och miljöinformation  
Vi kommer att använda miljöredovisning och miljöinformation synonymt.  Dessa definieras 
som miljörelaterade uppgifter vilka dokumenteras och redovisas skriftligt i någon extern form 
av ett företag. Möjligheten finns att även använda den externa miljöredovisningen i internt 
syfte. Denna definition av miljöredovisning och miljöinformation kan innefatta såväl 
kvalitativa redogörelser som kvantitativa uppgifter uttryckta i till exempel monetära termer, 
det vill säga pengar. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
I det här arbetet kommer vi bara att skriva om miljöredovisning beträffande den yttre 
naturmiljön. Vi kommer inte att behandla den inre arbetsmiljön i företag, eftersom det är två 
skilda företeelser och det skulle bli för omfattande att behandla båda två. 
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2 MILJÖREDOVISNING 
 
I det här kapitlet tar vi upp miljöredovisningens utveckling sedan går vi in på olika teorier 
som kan förklara miljöredovisningens förekomst. När man tittar på miljö- och samhälls-
relaterad information kan man skilja på de relationer som i första hand värdesätts av 
företagen. Relationen mellan företagsledningen och ägarna värdesätts framförallt i de 
ägarorienterade teorierna som exempelvis beslutsanvändbarhetssynsättet och agentteori. 
Intressentteori (stakeholder theory) och legitimitetsteori (legitimacy theory) koncentrerar sig 
på relationen mellan företagsledningen och samhället samt övriga intressenter. Vi tar även 
upp miljöledningssystem som är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i företag. 
 

2.1 Miljöredovisningens utveckling 
 
Redovisning är en urgammal teknik som började användas redan för 5000 år sedan. Till en 
början handlade den mest om minnesanteckningar för ekonomiska transaktioner. Det vill säga 
någon form av notering för tillgångar och skulder.23  
 
I och med att förutsättningen för att äga och driva ett företag förändras, så förändras även 
syftet, tekniken och användningen av redovisningen. Händelser som spelat en stor roll för 
redovisningens utveckling har bland annat varit när ägarrollen och förvaltarrollen skildes åt. 
Användaren av redovisningen var inte längre direkt involverad i transaktionerna. 
Redovisningens roll påverkades även avsevärt när den, från att tidigare bara använts som 
uppföljnings och utvärderingsinstrument, även började användas för att styra organisationer.24 
  
Vad är det då som har gjort att miljöinformation börjat tas upp i näringslivets 
årsredovisningar? Miljöredovisning är ett exempel på hur redovisning förändras och 
framförallt är det ett exempel på hur nedifråndrivna förändringar i redovisningspraxis initieras 
och utvecklas25.  
 
2.1.1 Miljödebatten vaknar 
 
1962 publicerades en bok i USA med den svenska titeln ”Tyst vår”. Författarinnan Rachel 
Carson skrev om ett litet amerikanskt samhälle, vilket var känt för sitt fågelliv, som mötte en 
vår utan fågelsång. Carson var marinbiolog och gick till angrepp mot användningen av DDT26 
och andra giftiga växt- och insektsbekämpningsmedel. Boken fick stor uppmärksamhet via 
massmedia. Den här boken blev som en väckarklocka för omvärlden. Människorna började 
känna rädsla för att en tyst vår skulle bli verklighet. Miljödebatten började ta fart. På den tiden 
fanns inte någon praktisk form av miljöarbete utvecklat och näringslivet var generellt passiva, 
skeptiska och avvisande. Men politikerna i Sverige tog i slutet av 1960-talet några viktiga 
steg.  Naturvårdsverket i Sverige inrättades 1967. 1 juli, 1969 började Miljöskyddslagen gälla. 
På 1970-talet totalförbjöds användningen av DDT i Sverige och USA27 
 

                                                 
23 Artsberg , 2002 
24 Bergström m.fl., 2002 
25 Ljungdahl, 1999 
26 DDT är förkortning av diklordifenyltrikloretan 
27 Karpesjö, 1992 
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1972 hölls Förenta Nationernas första miljökonferens i Stockholm. Samma år gjorde 
Romklubben en prognos, tillväxtens gränser, som skulle komma att bli världsberömd. Den 
innehöll beräkningar av att resurser som olja, kol och metaller inom en nära framtid skulle ta 
slut. De fastställde att ”vi har allt som är fysiskt nödvändigt för att skapa en helt ny form av 
mänskligt samhälle, ett som skulle byggas för att vara i generationer”.28 Problemet är dock att 
den mänskliga viljan att nå långsiktiga mål som kan leda till ett jämviktssamhälle saknas.29 
 
Målen med miljöpolitiken var till en början att få ner punktutsläppen från de tunga 
industrierna. Det gjordes en noggrann avgränsning till yttre miljö. Det var politikerna som 
fastställde reglerna för miljöarbetet. Arbetet med miljölagstiftningen fortskred. De 
miljöskadliga verksamheterna förbjöds dock inte, utan miljölagen omvandlade 
ställningstagandet till en bedömnings- och prövningsfråga. Omvärlden var emellertid fortsatt 
negativt inställd mot industrin. Politikens inflytande på miljöarbetet minskade men 
motsättningarna i miljöfrågan blev mer framträdande under 1980-talet. Det fanns ingenting 
konkret som tydde på att punktutsläppen var på väg att avklaras. Det var bland annat otålighet 
som låg till grund för att det under 1980-talet bildades olika miljöorganisationer som skulle 
öka trycket på industrin.30 
 
2.1.2 Brundtland-kommissionen 
 
1987 ger Brundtland-kommissionen ut en rapport ”Vår gemensamma framtid”. I och med 
denna rapport blir hållbar utveckling inom olika områden viktigt. Rapporten försöker förbinda 
hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ekologisk hållbarhet handlar om skydd 
för miljön, effektiv användning och hållbar försörjning. Under social hållbarhet återfinns till 
exempel god hälsa och trygghet vid ålderdom, arbetslöshet och sjukdom. Till ekonomisk 
hållbarhet räknas bland annat hög ekonomisk tillväxt, jämvikt i bytesbalansen samt jämn 
fördelning av levnadsstandarden.31 
 
2.1.3 Miljömedvetenheten växer 
 
”Vår gemensamma framtid” användes som underlag för Rio de Janeiro konferensen 1992. I 
Rio de Janeiro skapades ett antal förslag till rekommendationer och dessa gick under namnet 
Agenda 21. Tack vare dokumentet har den miljömedvetenhet som finns i stora delar av 
världen idag uppkommit. Som tidigare nämnts är Agenda 21 ett internationellt handlings-
program som bryter ner miljöproblemen på nationell, regional och till sist lokal nivå.32 
 
2.1.4 Miljöredovisningen idag 
 
Idag finns det en hel del ostandardiserande, konkurrerande och kompletterande system för 
miljöredovisning. Företagen kan använda sig av olika miljöredovisningsformer eller miljö-
redovisningsrapporter för att nå olika målgrupper och användare. De vanligaste formerna av 
miljöredovisning i Sverige idag är:33 
 

• Miljörapport enligt miljöbalken 

                                                 
28 Citat: Pettersson, 1998 s. 19 
29 Pettersson, 1998 
30 Karpensjö, 1992 
31 Petterson, 1998 
32 Larsson, 1997 
33 Ljungdahl, 2000 
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• EMAS redovisning 
• Separat miljöredovisning 
• Miljöinformation i årsredovisningen 

 
Flera företag lämnar ut en miljöredovisning som snarare har karaktären av att vara 
marknadsföringsmaterial. De presenterar endast positivt miljöarbete utan att nämna möjliga 
förbättringsåtgärder eller så tar de bara upp diffusa ambitioner beträffande miljöprestationer. 
Det behöver inte betyda att informationen är irrelevant att ha med, men den kan ge en 
subjektiv och svårbedömd bild av företagets miljösituation.34 
 
När företaget offentligt bedriver miljöredovisning för kunder, aktieägare och andra 
intressenter, ökar kravet på företagsledning och hela organisationen att vidta åtgärder och 
medverka till förbättringar. Även om den första miljöredovisningen redovisat ett acceptabelt 
resultat, kommer detta framöver att jämföras med kommande redovisningar och därmed öka 
trycket på företaget.35  
 

2.2 Varför bedriver företag miljöredovisning? 
 
Enligt Beckmans motivtypologi (figur 1) kan det vi helst gör motiveras utifrån det nöje som 
aktiviteten innebär, den nytta som handlingen åstadkommer, de normer som anses tvungna att 
följa samt det som nöden kräver.36  
 
Nöje och nytta är två drivkrafter som motiveras internt i ett företag. Det kan exempelvis 
handla om motiv som passar in i verksamhetens affärsidé. Nöd och norm motiveras utifrån, 
till exempel av att en intressent påverkar genom att ställa krav. Nöje och norm är motiv som 
har egenvärde, det vill säga handlingen är så gott som självklar och behöver inget formulerat 
motiv. Ett exempel kan vara att göra någonting för att det är trevligt. Nytta och nöd beskrivs 
som motiv där argumenten vilar på konsekvenser av handlandet, såsom att följa en lag.37 
 

 

 Figur 1:Motivtypologin, en bild över olika motiv för att bedriva miljöredovisning38 
                                                 
34 Ljungdahl, 1999 
35 Larsson, 1997 
36 Bergström m.fl., 2002 
37 Ibid. 
38 Källa: Bergström m.fl., 2002 s. 29 
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2.2.1 Nöjesmotivet 
 
En ekonom som har vinstmaximering i tankarna kan tycka att det är konstigt att ”redovisa för 
nöjes skull”. Men det finns exempel där miljöredovisningen anses ha egenvärde och bedrivs 
för att det ”känns rätt”. Dit hör Borlänges kommun. Borlänge var länge en av Sveriges 
smutsigaste kommuner. Det var några entusiastiska personer som startade upp kommunens 
miljösatsning, uppmärksamheten skapade ett intresse som gjorde att beslut fattades och det i 
sin tur ledde till handlande. Studier har visat att ledningens inställning till miljöarbete är av 
oerhörd vikt för miljösatsningarnas resultat. Verkställande direktörer, produktionschefer, 
marknadschefer och säljare påverkas alla privat beträffande miljöfrågor och det i sin tur 
påverkar företagen. Kanske lider personal som källsorterar och handlar ekologiskt av att ingen 
hänsyn till miljön tas på arbetsplatsen. Om ett företag satsar på miljön, och visar det med en 
miljöredovisning som håller en bra grafisk kvalitet, så är det någonting roligt att berätta om.39 
 
2.2.2 Nyttomotivet 
 
Företag ska bedrivas målinriktat och det innebär att måluppfyllelse och konsekvenser alltid 
står i fokus. Företagsledningen blir påverkad av affärsdokument, kickoff-tal, strategier samt 
affärsplaner och dessa interna influenser kan leda fram till en strategi om hur företagets skall 
drivas.  När ett företag drivs, är ett grundläggande motiv att det ska vara lönsamt. Intäkterna 
påverkas av det försäljningspris som en vara eller tjänst har, samt den volym som varan eller 
tjänsten säljer. Ifall en verksamhet bedriver miljöredovisning, så visar det att den sörjer för 
miljön och därmed kan ett högre pris tas för varan eller tjänsten. På en del marknader kan 
försäljningen öka ifall ett företag visar upp en bra miljömedvetenhet. Att satsa på miljön kan 
vara viktigt för konkurrensen i framtiden. Enligt författarna kan en verksamhets framtida 
intjäningsförmåga bero av att miljöfrågorna hanteras och presenteras på ett bra sätt. Det har 
blivit vanligare att företag som är miljömedvetna väljer miljövänliga leverantörer. 
Miljöredovisning har blivit ett sätt för företag att visa upp sin miljöprofilering. De flesta 
uttalade motiv för att bedriva en miljöredovisning återfinns i den här delen av 
motivtypologin.40 
 
2.2.3 Normmotivet 
 
Det finns två olika normmotiv för miljöredovisning, det medvetna valet och det omedvetna 
valet. De grundar sig båda på internaliserade vanor, vilket innebär att vi gör någonting med 
självklarhet eller kanske till och med i ”vanans makt”. Om ett val medvetet görs för att 
miljöredovisa kan det vara frågan om ”organisatoriska hjälten”. Mycket affärslitteratur 
handlar om ”hjältesagor” och olika framgångshistorier beskrivs. Flera företag följer efter sina 
organisatoriska hjältar, det här märktes tydligt på antalet företag som började bedriva 
miljöredovisning på 1990-talet. Det har varit en stor ökning av antalet miljöredovisningar och 
detta har inte bara sin grund i de tre andra fälten i motivtypologin. Det omedvetna valet för att 
miljöredovisa är inte speciellt påtagligt. Det är ett motiv som ligger mellan praxis och lag. Om 
några år ställs kanske inte längre frågan varför ett företag bedriver miljöredovisning. Det kan 
hända att miljöredovisning blir en självklar handling, en plikt, som inte behöver motiveras.41  
 

                                                 
39 Bergström m.fl., 2002  
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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2.2.4 Nödmotivet 
 
Företag kan tvingas bedriva miljöredovisning. Till exempel på grund av en lag, eller så kan 
det vara en viktig intressent som driver fram tvånget. Ifall ett företag, som bedriver 
miljöredovisning utifrån ett nödmotiv, missar att rapportera miljöinformation kan det få 
ödesdigra konsekvenser som lagföring, missade order, negativ uppmärksamhet i media eller 
problem med finansiärer. Nödmotivet är det utmärkande motivet bakom rapporter som 
skickas in till myndigheter och andra kontrollorgan. Nödmotivet gör att företag måste 
certifiera sig för att inte förlora kunder. Ett stort företag som kan vara en mycket betydelsefull 
kund kanske ställer höga krav på miljöinformation eller miljöcertifiering av sina 
underleverantörer. Flera verksamheter börjar bedriva miljöredovisning utan att själva stå för 
initiativet.42 
 
2.2.5 Flera motiv 
 
Motivet för att ett företag bedriver miljöredovisning behöver inte vara endast ett av dessa fyra 
motiv ifrån motivtypologin. Dessa motiv speglar det som företaget anser vara viktigast att 
presentera.43  
 

2.3 Beslutsanvändbarhetssynsättet 
 
I angloamerikansk redovisningspraxis läggs ofta tonvikten på redovisningen vid att 
användarna det vill säga investerarna eller aktieägarna ska kunna fatta rationella och 
välgrundade investeringsbeslut. Det är ett synsätt som kallas decision-usefulness. Det 
amerikanska redovisningsrådet FASB44 har gjort följande uttalande om redovisningens syfte 
och användare: ”Financial reporting should provide information that is useful to present and 
potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit, and 
similar decisions.”45 Redovisningen ska alltså vara användbar i beslutssituationer och 
framförallt när det gäller ekonomiska beslut.46 
 
Även ett flertal svenska redovisningsauktoriteter tar ställning för ett beslutsanvändbarhets-
perspektiv. Framförallt ska aktiemarknadens krav tillgodoses när noterade företag upprättar 
sin årsredovisning.47 Edenhammar och Hägg har skrivit följande: 

 
”Då och då presenteras också krav på att årsredovisningen skall innehålla diverse 
information som skall tillgodose andra intressen än aktiemarknadens… Det kan gälla 
olika typer av krav på redovisningen av miljökonsekvenser eller andra konsekvenser 
av bolagets verksamhet. När det gäller årsredovisningen skall sådana önskemål ses 
från aktiemarknadens synpunkt. Det är alltså bara i den omfattning som denna 
information är av intresse för aktiemarknaden som den skall finnas med i 
årsredovisningen för börsbolag.”48 

 

                                                 
42 Bergström m.fl., 2002 
43 Ibid. 
44 FASB är en förkortning av Financial Accounting Standards Board 
45 Citat: Ljungdahl, 1999 s. 29 
46 Ljungdahl, 1999  
47 Ibid. 
48 Citat: Edenhammar och Hägg, 1997 s.18 
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Både FASB och Edenhammar & Hägg anser att det som aktiemarknaden finner intressant och 
användbart bör finnas med i årsredovisningen. Med tanke på detta har FASB gjort en 
referensmodell i form av en hierarki innehållande viktiga egenskaper för användbar 
redovisningsinformation. Se figur 2.  
 

 
 

Figur 2: FASB:s hierarki av kvalitativa egenskaper 49 
 

 
Nedan förklaras de faktorer i figur 2, som vi anser vara mest centrala i samband med 
miljöredovisning.  
 
När ett företag upprättar sin miljöredovisning bör inte kostnaderna för företaget överstiga 
nyttan för användarna benefits > costs.50 Genom att miljöfrågorna är komplexa kan det vara 
ett problem för användarna att förstå miljöredovisningen. Exempelvis bör en privatperson 
som är aktieägare kunna förstå miljöredovisningen utan större förkunskaper. Detta syftar till 
rutan understandability som innebär att miljöredovisningen skall vara begriplig.51 
 
Utgångspunkten för decision usefulness i miljöfrågor är att dessa frågor inte är mer 
annorlunda än andra frågor som får ekonomiska konsekvenser i redovisningen. Miljöarbeten 
redovisas i företagens årsredovisningar eftersom det anses förknippas med betydande 

                                                 
49 Källa: Ljungdahl, 1999 s. 30 
50 Gray, Owen & Maunders, 1987 
51 Ljungdahl, 1999 
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ekonomiska konsekvenser för företagen. Företagen antas påverka lönsamheten på ett eller 
annat sätt och därmed även aktiekurserna.52  
 
FASB anser att de mest betydelsefulla faktorerna i hierarkin av kvalitativa egenskaper är 
relevans (relevance) och tillförlitlighet (reliability). Dessa faktorer krävs för att kunna jämföra 
(comparability) olika företag och olika tidsperioder. För investerare eller potentiella 
investerare i företag är det viktigt att kunna göra dessa bedömningar med hjälp av 
årsredovisningen. För att informationen ska vara relevant måste läsaren till redovisningen 
kunna bedöma företagets framtidsutsikter.53 
 
För att informationen ska ha ett förutsägande värde (predictive value) måste den bidra till att 
aktieägaren kan bedöma ett miljöpåverkande företags framtidsutsikter.54   
 
Längst ner i modellen står Materiality som innebär att obetydliga förhållanden och värden inte 
behöver redovisas.55 
 

2.4 Agentteorin  
 
Agentteorin uppstod på 1970-talet. Principalen (ägaren) delegerar befogenheter och ansvar till 
agenten (anställda). I teorin görs antagandet att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. 
Relationerna mellan principal och agent är konfliktartade, genom att de kanske har olika 
självintressen med arbetet.56   
 
I agentteorin har företagsledningen en framträdande roll. Stora och lönsamma företag blir ofta 
granskade i olika sammanhang exempelvis av massmedia. Samhällsrelaterad miljöinformation 
kan vara ett sätt att avleda uppmärksamhet från företagen. Enligt Dye finns det en princip, 
disclosure principle, som säger att aktiemarknaden är benägen att tro att om 
miljöredovisningen inte finns med så är det på grund av att den är ofördelaktig.57 
 
Miljöinformationen är ojämnt fördelad mellan företagsledningen och ägarna. Det här leder till 
två typer av problem moraliska och ogynnsam selektion. I båda fallen är det frågan om 
företagsledningens sätt att inte delge ägarna information. De har möjlighet att dra nytta av sitt 
informationsövertag och vilseleda ägarna när de väljer att redovisa mer eller mindre frivillig 
information. Ogynnsam selektion kan handla om att ett företag bara tar upp positiv 
information, på ett sådant sätt signalerar de företagets värde. Ekonomisk agentteori kan 
förklara företagens miljö- och samhällsrelaterade redovisning med redovisningens funktion, 
bland annat genom att avleda uppmärksamheten och som ett signalverktyg på 
aktiemarknaden.58 
 

                                                 
52 Ibid. 
53 Ljungdahl, 1999  
54 Ibid. 
55 Ibid.  
56 Artsberg, 2002 
57 Ljungdahl, 1999 
58 Ibid. 
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2.5 Intressentteorin  
 
Begreppet intressent indikerar på att det handlar om aktörer eller grupper som har någon form 
av intresse i ett företags verksamhet.59  
 
Donaldson och Preston delar in intressenterna stakeholder i två kategorier. Stake är de som 
lämnar någon slags insats eller visar ett tydligt intresse för företag, exempelvis aktieägare. De 
som bara är intresserade i företaget och har små möjligheter att påverka verksamheten, kan 
kallas för influencers. Influencers skulle kunna var opinionsbildare och massmedia.60 
 
Intressenterna kan även delas in i primära och sekundära grupper, där företaget skiljer på 
intressentens betydelse för företaget. Mellan företaget och de primära intressenterna finns ett 
ömsesidigt beroendeförhållande.61 Företagets primära intressenter kan definieras som en 
grupp med kontinuerliga insatser och företagets fortsatta överlevnad är beroende av dessa. 
Sekundära intressenter innebär intressenter som påverkar eller påverkas av företaget, men 
företaget är inte beroende av dessa för sin överlevnad. Den här indelningen innebär att 
företaget har en instrumentell syn på sina intressenter. Företagsledningen anser att de 
viktigaste intressenterna är de primära. Det är vanligt att företagsledningen använder ett 
instrumentellt synsätt eftersom de måste bedöma hur intressenterna reagerar på olika beslut 
och utifrån det avgöra potentiella hot och möjligheter. Om en primär intressent bedöms 
reagera negativt på ett eventuellt beteende eller en transaktion försöker ledning undvika 
utfallet i större utsträckning än om det är frågan om en sekundär intressent.62 
 
Det finns olika strategier för hur ett företag kan främja samarbete eller rentav övertala sina 
intressenter. En övertalningsstrategi för att försöka påverka betydelsefulla intressenters 
uppfattning om företaget, kan till exempel vara att använda sig av miljö- och samhälls-
relaterad information. Ett företag kan välja att redovisa en viss information på ett visst sätt vid 
ett visst tillfälle utifrån vad de tror sig veta om sina olika intressenters åsikter, för att skapa en 
fördelaktig bild av företaget. Miljöredovisning kan ses som ett led i ett övergripande 
tillvägagångssätt för att sköta relationerna med väsentliga intressentgrupper.63 

                                                 
59 Ljungdahl, 1999 
60 Donaldson & Preston, 1995 
61 Pfeffer & Salancik, 1978 
62 Ljungdahl, 1999 
63 Ibid. 
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Följande figur är en bild av ett företags potentiella målgrupper för miljöredovisning. Dessa 
varierar dock från företag till företag.64 
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Figur 3:Intressentmodell 65 
 
 

2.6 Legitimitetsteorin  
 
Legitimitet är något som omgivningen ger företaget genom att acceptera deras handlingar och 
målsättningar.66 
 
Ur företagsledningens syn har legitimitet en nära koppling till intressentteorin. Företaget 
måste kunna bedöma intressenternas krav och eventuella reaktioner på företagets handlande. 
Avsikten är att företaget skall kunna hantera intressenternas reaktioner och krav på ett 
lämpligt sätt.67 
 
”Legitimacy is a conferred status and, therefore, always controlled by those outside the 
organization. As with the existence of social norms generally, legitimacy is known more 
readily when it is absent than when it is present. When activities of an organization are 
illegitimate, comments and attacks will occur.” 68 
 

                                                 
64 Jakobsson & Jakobsson, 1998 
65 Källa: Jakobsson & Jakobsson, 1998 s. 31  
66 Ljungdahl, 1999 
67 Ibid. 
68 Citat: Pfeffer & Salancik, 1978 s. 194 
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Något som anses vara legitimt bedöms efter värderingar och normer för att vara rätt och 
riktigt.69 Det är många gånger lättare att fastställa illegitima handlingar än att bekräfta 
legitima handlingar.70 Om ett företag har dålig eller saknar legitimitet så krävs legitimerade 
åtgärder för att skapa eller återfå den erforderliga legitimiteten. Det här kan göras med hjälp 
av kommunikativ karaktär vilket innebär att använda sig av verbala förklaringar eller 
motiveringar. Det är mer kostsamt och kan vara svårare att genomföra en förändring.71 
Suchman menar att företagsledningar som använder sig av en legitimeringsstrategi utan att 
göra några verkliga åtgärder kan skapa sig en bild som manipulativ verksamhet.72 Företag 
bedriver miljöredovisning bland annat med syftet att förhindra eventuella legitimitetshot.73   
 
Alla intressenter har olika värderingar och detta torde leda till att de bedömer företagets 
legitimitet olika. Någonting som är legitimt för en intressent behöver inte vara det för en 
annan.74 Fortsatt resursbidrag från betydelsefulla intressenter är av oerhörd vikt och företagen 
måste försäkra sig om att detta sker. Sekundära intressenter kan skapa en immateriell resurs 
för företaget i from av samhällelig legitimitet. De åsikter och det beteende som sekundära 
intressenter visar kan påverka de primära intressenterna och deras handlande med företaget. 
Därför kan det vara viktigt för företag att aktivt bearbeta de sekundära intressenterna för att 
bevara legitimiteten.75 
 

2.7 Årsredovisningslagen, ÅRL 
 
1999 beslutade Sveriges Riksdag om en ändring i Årsredovisningslagen. Anledningen till 
lagförändringen är att bolagen skall upprätta en mer omfattade miljöredovisning så att 
utomstående intressenter med hjälp av denna ska kunna bedöma företagets långsiktiga 
finansiella utvecklingsförmåga.76 Här följer ett utdrag från Årsredovisningslagen 6:1. Hela 
paragrafen är bifogad i bilaga 1. 
 
6 kap. Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys 
 
Förvaltningsberättelsen 
1§ Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. 
 
Upplysningar skall även lämnas om 

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 
noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat,  

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 
räkenskapsåret eller efter dess slut, 

3. företagets förväntade framtida utveckling. 
 

                                                 
69 Karlsson, 1991 
70 Ljungdahl, 1999 
71 Karlsson, 1991 
72 Suchman, 1995 
73 Ljungdahl, 1999 
74 Pfeffer & Salancik, 1978 
75 Ljungdahl, 1999 
76 Larfeldt, 1999  
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Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall lämnas enligt 
första och andra styckena skall företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) lämna upplysningar i övrigt om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 

 
2.7.1 BFNs bedömning  av ÅRL 6:1 
 
Här följer ett utdrag av Bokföringsnämndens uttalande av Årsredovisningslagen 6:1. Hela 
paragrafen är bifogad i bilaga 2.  
 
Bokföringsnämndens uttalanden om BFN U 98:2 är minimikrav och det är naturligtvis tillåtet 
och ibland även lämpligt att företagen utökar informationen beroende på deras förhållanden. 
Enligt 6 kapitlet 1 § andra stycket ÅRL ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om 
bland annat sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och 
resultat men som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna.77  
 
Kopplingen till miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt innebär att 
upplysningskravet gäller endast för verksamhet i Sverige. Bolaget ska ange vad tillstånds eller 
anmälningsplikten avser. För tillståndspliktig verksamhet ska det anges om miljöpåverkan i 
huvudsak sker genom utsläpp till luft, vatten, mark och avfall, buller eller annat. Man betonar 
därvid att upplysningskravet är begränsat till verksamhetens direkta påverkan på den yttre 
miljön. Om väsentliga tillstånd behöver förnyas eller revideras under det kommande 
räkenskapsåret ska detta anges samt skälet eller skälen till detta. Om tillstånd eller godkänd 
anmälan ännu inte föreligger ska bolaget kommentera detta. Bolaget ska ange hur beroende 
det är av den tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamheten. Detta kan ske till 
exempel genom en uppgift om hur stor andel av nettoomsättningen eller produktionen som 
omfattar sådan verksamhet. Har bolaget flera tillstånds- eller anmälningspliktiga 
verksamheter kan dessa redovisas sammanställda på ett lämpligt sätt.78 
 

2.8 God redovisningssed 
 
Redovisningslagstiftningen i Sverige är många gånger utformade som ramlagar. God 
redovisningssed är ett viktigt begrepp som man ofta hänvisar till när lagen inte är tillräckligt 
detaljrik. Lagens otillräcklighet kan bero på att praxis är oklar eller så sker utvecklingen i en 
sådan takt att en detaljrik lag snabbt skulle bli inaktuell.79 God redovisningssed omfattas av 
regler på fullständighet, riktighet och verifierbarhet.80 
 

2.9 Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystem framhålls i olika sammanhang som ett sätt för företagen att visa upp sin 
miljöverksamhet samt att certifiera sin miljöverksamhet. Det är en möjlighet för företagen att 
visa sina intressenter att de uppfyller vissa bestämda mål. Det är framförallt två standarder 
som används, ISO och EMAS.81 En ISO-certifiering eller en EMAS-registrering visar att det 
                                                 
77 Flening, 1999 
78 Ibid. 
79 Artsberg, 2002 
80 Flening, 1999 
81 Pettersson, 1998 



MILJÖREDOVISNING 
 

 16 

finns ett organiserat miljöarbete och att ett systematiskt arbete bedrivs för att successivt 
minska miljöbelastningen.82  
 
2.9.1 Eco- Management and Audit Scheme, EMAS 
 
EMAS är Europeiska Unionens förordning för miljöstyrning och miljörevision. Det är ett 
verktyg för att uppmuntra verksamheter, framförallt inom industrin, till en mer strukturerad 
hantering av sina miljöförhållanden som syftar till kontinuerliga förbättringar i miljön.83 
Deltagande i EMAS är frivilligt. Registrering enligt EMAS sker anläggningsvis och för att bli 
antagen för registrering måste ett antal krav vara uppfyllda.84 
 
Krav i EMAS- förordningen: 
 

• Först och främst måste företaget följa aktuell miljölagstiftning. Företaget måste anta 
en miljöpolicy som innehåller de krav som finns i lagstiftningen och utöver det måste 
de ständigt arbeta med att förbättra sitt miljöarbete. 

 
• En miljöutredning (nulägesanalys) skall genomföras. 

 
• Utifrån miljöpolicyn och resultatet av miljöledningen skall företaget fastställa ett 

miljöprogram för anläggningen. Det skall innehålla kvantifierade mål och åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå målen. 

 
• För att policyn och miljöprogrammet skall kunna genomföras på ett effektivt sätt 

måste ett miljöledningssystem införas. Företagen kan skräddarsy system efter egna 
behov eller använda sig av ett nationellt, europeiskt eller internationellt standardiserat 
miljöledningssystem till exempel ISO. 

 
• Miljökontroll på anläggningen skall genomföras minst vart tredje år. 

 
• Företagen skall i en offentlig miljöredovisning informera om anläggningens 

miljömässiga situation och om hur långt man kommit när det gäller att uppfylla 
uppsatta mål. Redovisningen ska även innehålla nya mål för ytterligare förbättringar. 

 
• En oberoende, legitimerad miljökontrollant granskar miljöredovisningen och 

miljöstyrningssystemet. 
 
Den godkända miljöredovisningen skickas inom Sverige till Svenska Miljöstyrningsrådet AB 
som registrerar godkänd anläggning under EMAS- förordningen. Företaget är skyldig att ge ut 
sin miljöredovisning vid förfrågan.85 
 

                                                 
82 Lindsö, 1999 
83 Bergström m.fl., 2002 
84 Brorson & Larsson, 1998 
85 Ibid. 



MILJÖREDOVISNING 
 

 17 

2.9.2 ISO 
 
ISO är en förkortning av International Organization for Standardization. Det är en 
övergripande organisation för olika nationella standardiseringsorganisationer. Det svenska 
standardiseringsorganet heter Standardisering i Sverige (SIS).86 Serien ISO 14000 består av 
ett antal standarder inom miljöområdet.87  
 
ISO14001 är en standard för ett miljöledningssystem. Den ska vara till hjälp för företag som 
vill organisera ett effektivt miljöarbete. ISO14001 innehåller komponenter som anger hur ett 
företag ska arbeta vid införandet av standarden samt krav för hur miljöarbetet kan underhållas 
och utvecklas. Rutiner, fördelning av ansvar och justeringsmekanismer är viktiga styr-
principer i miljöledningssystemet. Miljöarbetet förbättras genom att företaget ställer upp 
konkreta miljömål och organiserar resurserna (personal, kapital och teknik) samt fastställer 
tydliga instruktioner för hur olika aktiviteter skall bedrivas. Miljösituationen utvärderas och 
jämförs med de uppställda målen för att därefter vid behov kunna korrigeras på ett relevant 
sätt.88 
 
ISO14001 består av 5 huvudkomponenter; miljöpolicy, planering, införande och drift, kontroll 
och korrigerande åtgärder samt ledningens genomgång. Varje rubrik har systemelement och 
dessa i sin tur innehåller skallsatser. Dessa skallsatser måste beaktas i företagets 
miljöledningssystem för att företaget ska bli certifierat. Nedan ges en översikt av 
miljöledningsstandarden.89 
 

 
TABELL 1. Huvudkomponenterna i ISO 

 
HUVUDKOMPONENTERNA I ISO 14001 

4.2 MILJÖPOLICY 4.4.5 Dokumentstyrning 
4.3 PLANERING 4.4.6 Verksamhetsstyrning 
4.3.1 Miljöaspekter 4.4.7 Nödlägesberedskap (brand, spill) 
4.3.2 Lagar och andra krav 4.5 KONTROLL OCH KORRIGERANDE 
4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade    ÅTGÄRDER 
  Miljömål 4.5.1 Övervakning och mätning 
4.3.4 Miljöledningsprogram 4.5.2 Avvikelser, korrigerande och 
4.4 INFÖRANDE OCH DRIFT   förebyggande åtgärder 
4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar 4.5.3 Redovisande dokument 
4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens 4.5.4 Revision av miljöledningssystem 
4.4.3 Kommunikation 4.6 LEDNINGENS GENOMGÅNG 
4.4.4 Dokumentation av miljöledningssystem     
 

Källa: Brorson & Larsson, 1998  s.17 
 

                                                 
86 Brorson & Larsson, 1998 
87 Ibid. 
88 Brorson & Larsson, 1998 
89 Ibid. 
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3 METOD 
 
I det här kapitlet behandlas hur vi har gått tillväga i vårt uppsatsarbete och vilka problem vi 
har mött. Vi redogör för forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod och 
metodproblem. 
 

3.1 Forskningsansats 
 
I vårt arbete har vi använt oss av en deduktiv forskningsansats. Det innebar att vi utgick från 
befintliga teorier och testade dem i verkligheten. Vidare använde vi oss av ett kvalitativt 
angreppssätt. 
 
Den information som undersöktes kan jämföras med mjukdata, det vill säga verbala ord. Den 
berör inte siffror och statistik i någon större utsträckning, vilket kännetecknar det kvantitativa 
angreppssättet. Kvalitativ metod har i första hand ett förstående syfte. Det centrala inom 
kvalitativ metod är att information söks för en djupare förståelse av det komplexa problem 
som studeras. Ett kvalitativt angreppssätt innebär att det finns flera verkligheter som kan vara 
sanna och författaren eftersträvar att beskriva en bild av verkligheten, till skillnad mot den 
kvantitativa ansatsen som menar att det endast finns en sann verklighet. 90 
 

3.2 Undersökningsansats 
 
Vi ville få en inblick i varför företag bedriver miljöredovisning, eftersom vi tror att företag 
bedriver miljöredovisning av olika anledningar och det i sin tur leder till att företag har olika 
åsikter om vad som är viktigt i en miljöredovisning. Vi ville erhålla detaljerad kunskap om 
vad företag anser att god miljöredovisning bör innehålla samt hur den kan förmedlas. Vi var 
även tvungna att beakta den tid som vi hade till förfogande för vår uppsats. Utifrån dessa 
förutsättningar valde vi att göra en beskrivande fallstudie i tre företag. I och med att vi 
använde oss av få företag hade vi möjligheten att få mer detaljerad kunskap beträffande deras 
miljöredovisningar än om vi till exempel genomfört en survey. 
 
Nackdelen med att vi gjorde en fallstudie var att våra slutsatser endast baserades utifrån tre 
företag. Det är sannolikt att en undersökning med fler företag borde spegla verkligheten mer 
tillförlitligt91.  
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi började med att göra en litteraturstudie för att läsa in oss på ämnet samt för att få idéer och 
en översikt över den tidigare samlade kunskapen inom området. Litteraturstudier är en bra 
metod för att få kunskap och de är förknippade med låga kostnader92. Vi använde oss av 
sökfunktionerna Libris och Lucia på biblioteket vid Luleå tekniska universitet. Våra sökord 
var environmental accounting, god redovisningssed, miljöinformation, miljörapportering, 
                                                 
90 Eriksson & Wiedersheim, 1991  
91 Eriksson & Wiedersheim, 1991 
92 Eriksson & Wiedersheim, 1991 



METOD 
 

 19 

miljöredovisning och miljörevision. Genom dessa sökord fick vi fram relevanta böcker och 
artiklar. Efter litteraturstudien skapades en intervjuguide. När vi formulerade våra 
undersökningsfrågor så utgick vi ifrån de teorier som vi funnit relevanta och lämpliga med 
tanke på att uppnå vårt syfte. I undersökningen ville vi få svar på: vad små och medelstora 
företag som bedriver miljöredovisning anser att en god extern miljöredovisning bör innehålla 
samt hur den kan förmedlas till intressenterna på ett bra sätt. 
  
För att uppnå vårt syfte tyckte vi att lämpligaste sättet var att ta personlig kontakt med 
företagen. Vi var intresserade av att ta reda på små och medelstora företags åsikter kring 
miljöredovisning och valde därmed att göra personliga intervjuer. I och med de personliga 
intervjuerna kunde vi ställa följdfrågor och gå djupare med våra undersökningsfrågor och 
likaså reda ut missförstånd. Det gav oss även möjligheten att tolka ifall de intervjuade 
personernas gester och ansiktsuttryck stämde överens med de svar vi fick på frågorna. 
 
Nackdelen med en personlig intervju är att företagsrespondenten inte är anonym och detta kan 
påverka svaren på undersökningsfrågorna. Exempelvis kan den intervjuade vilja göra ett gott 
intryck.93  
 
Personerna vi har intervjuat har varit väldigt öppna med sina svar, även på frågor som varit 
känsliga. Under intervjutillfällena har vi inte kunnat tolka någonting som skulle tyda på att 
svaren på våra frågor inte överensstämde med sanningen. 
 
Vi valde att undersöka ett anmälningspliktigt företag, ett anmälnings- och tillståndspliktigt 
företag samt ett företag som varken är anmälnings- eller tillståndspliktigt. Vi fann det 
intressant att undersöka uppkomsten av samt åsikter om miljöredovisning från företag som är 
lagreglerade i olika stor utsträckning. Vi tog kontakt med företagen via telefon och blev 
hänvisade till de personer som arbetar med miljöfrågor. Vi bokade tid för en personlig 
intervju. Efter intervjuerna sammanställde vi resultatet och analyserade det med hjälp av 
teorierna i vår referensram, vilket ledde fram till våra slutsatser. 
 

3.4 Metodproblem 
 
Ett problem vi ställdes inför var att hitta lämpliga företag för vår undersökning. Vi ville i 
första hand vända oss till mindre företag med ca 20 anställda. Men efter att vi kontaktade ett 
stort antal företag insåg vi att verksamheter av den storleken sällan bedriver miljöredovisning, 
trots att de flesta av företagen var miljöcertifierade. Därefter kontaktade vi KPMG för att få 
tips om företag som bedriver miljöredovisning. Vi bestämde att vända oss till lite större 
företag, med upp till 150 anställda, som låg regionalt nära, för att som tidigare nämnt kunna 
utföra personliga intervjuer genom att besöka företagen. 
 
För att öka validiteten, det vill säga att vi mäter det vi avser att mäta, prövade vi våra 
undersökningsfrågor på studenter som besitter kunskap inom ämnesområdet miljöredovisning. 
Vi lät även personer som inte besitter lika stor kunskap inom området att tolka våra frågor för 
att ta reda på om vi använt ett lättförståeligt språk. Därmed tog vi reda på att testpersoner 
förstod frågorna på samma sätt som vi tänkt oss. 
 

                                                 
93 Halvorsen, 1992 
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Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i mätningen. Företagen fick tillgång till vår 
intervjuguide (bilaga 3) ca en vecka före intervjuerna skulle äga rum. Anledningen till att 
företagsrespondenterna fick undersökningsfrågorna i förväg, var för att de skulle kunna 
förbereda sig inför intervjutillfället. Därmed minskades risken för att respondenternas svar 
skulle påverkas av hur vi ställde frågorna genom att höra hur vi betonade dessa.   
 
Intervjuerna bandades och noggranna anteckningar fördes under intervjutillfällena. Vi 
sammanställde materialet direkt efter vi utfört intervjuerna. Vid sammanställningen lyssnade 
vi samtidigt igenom inspelningen för att inte gå miste om någonting. Sammanställningen 
skickades sedan tillbaka till företagens respondenter så att de kunde korrigera eventuella 
missuppfattningar. När vi återfått materialet från respondenterna började vi analysarbetet. Vi 
har noga angett källor till de data vi använt oss av för att läsaren ska kunna spåra upp 
materialet. 
 
Vår definition utav miljöredovisning ledde till att vi tvingades arbeta med flera olika 
miljöredovisningar inom varje företag. Det innebar att olika teorier lämpade sig för olika 
miljöredovisningar. Materialet blev komplext. I arbetet försökte vi genomgående tydligt 
klargöra för vilken del av företagets miljöredovisning vi behandlade. 
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4 INSTÄLLNING TILL MILJÖREDOVISNING 
 
I detta kapitel redovisar vi sammanställningar av de intervjuer vi genomfört och datan ligger 
till grund för vårt fortsatta arbete.  
 

4.1 LULEBO AB 
 
Vi har intervjuat Anna Gabrielsson som är projektsamordnare samt Katrina Wikström som är 
områdeschef och kvalitetschef för LULEBO AB. 
 
4.1.1 Företagspresentation 
 
LULEBO AB bildades 1996 och ägs till 100% av Luleå Kommun. 
 
Tidigare fanns två kommunala bostadsstiftelser, stiftelsen bostadsbyggen som förvaltades av 
Riksbyggen, samt Lulebostäder som förvaltades av HSB. 1996 avvecklades dessa två 
stiftelser och bildade ett kommunalt bostadsbolag, LULEBO AB. HSB och Riksbyggen var 
fortfarande förvaltare. Senare anställdes folk för att driva LULEBO som ett kommunalt bolag 
fullt ut. I samband med att personal anställdes och företaget blev bemannat så anställdes även 
en person som bara skulle ha hand om miljöfrågor. Ett projekt med ett ledningssystem för 
LULEBO startades. I projektet ska det ingå kvalitet, den inre arbetsmiljön och den yttre miljön. 
Kvalitetsdelen är i stort sätt klar. Miljödelen har påbörjats och den fortsätter företaget att 
arbeta med. När den miljöansvarige sa upp sig övervägde LULEBO ifall de borde anställa en 
person som enbart skulle arbeta med miljöfrågor eller om de skulle anställa någon som arbetar 
med utvecklingsprojekt där en del är miljön. Deras utvecklingsprojekt är på väldigt många 
olika sätt och de bestämde att de inte ville isolera miljöfrågorna. Idag har LULEBO 64 anställda 
och en omsättning på 515 miljoner. 
 
LULEBO:s primära intressenter är hyresgästerna och kommunen är deras sekundära 
intressenter. 
 
4.1.2 LULEBO:s Miljöredovisning 
 
Wikström har tidigare gått en Agenda 21-utbildning och alla anställda inom LULEBO har fått 
en skräddarsydd miljöutbildning med tanke på LULEBO:s verksamhet. Den anpassade 
utbildningen var med inslag av Agenda 21. Gabrielsson har gått en kvalitet- och miljö-
revisionsutbildning. 
 
LULEBO är varken anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken.  
 
LULEBO har en uttalad miljöpolicy och arbetar ständigt med åtgärder för att förbättra den inre 
och yttre miljön för sina hyresgäster. LULEBO ställer krav på de företag som de upphandlar 
med. Det innebär att deras leverantörer ska vara miljövänliga vid bland annat renovering, 
målning och takläggning. 
 
Miljöredovisning började bedrivas inom företaget redan vid starten 1996. Den främsta 
anledningen till miljöredovisningens tillkomst var omsorgen om hyresgästerna. Det fanns 
även ett allmänt intresse hos personalen. Anledningarna till att miljöredovisning bedrivs har 
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inte förändrat sig under åren. Situationen hade sett annorlunda ut ifall konkurrensen varit 
större anser Wikström. Hon berättar att LULEBO har 80 % av bostadsmarknaden och därför 
ligger inga konkurrensskäl bakom miljöredovisningen.  
 
LULEBO bedriver miljöredovisning i form av tidningen ”HÄR & DÄR” som ges ut till alla 
bolagets hushåll. Tidningen riktas till hyresgästerna. Ett miljöavsnitt återfinns i förvaltnings-
berättelsen i deras årsredovisning som i första hand riktar sig till kommunen. För intresserade 
går det även att läsa om LULEBO:s  miljömedvetenhet på deras hemsida. Ifall det handlar om 
miljöfrågor som berör ett fåtal så kan företagets personal ta personlig kontakt med de 
vederbörande. Vidare har LULEBO miljöredovisning i form av gröna nyckeltal som redovisas i 
en fil till kommunen, eftersom kommunen har tagit beslut om att dessa faktorer ska 
rapporteras. Gröna nyckeltal innebär uppgifter om bland annat hur mycket olja och bensin 
som företaget förbrukar, samt åtgången av papper. Dessa gröna nyckeltal sammanställs sedan 
av kommunen och återfinns i en total sammanställning av Luleå kommun.  
 
I årsredovisningen berättar LULEBO att de ska satsa på miljöriktig förvaltning. LULEBO ska 
alltid arbeta med minst tre projekt som utvecklar företaget varav ett ständigt inom 
miljöområdet. De eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan inom samtliga verksamhets-
grenar. Kretsloppstanken är vägledande för deras miljöpolicy där de anger en inriktning på att 
verka för en ekologisk hållbar utveckling av samhället. De ska ständigt arbeta med att minska 
den egna verksamhetens miljöpåverkan så att inverkan på miljön i deras bostadsområden 
minskar. Deras mål är att under 2003 vara klara med sitt miljöledningssystem. På Hemsidan 
går det att läsa om källsortering, hantering av grovsopor och miljöfarligt avfall. Tidningen 
”HÄR & DÄR” skriver om aktuell information och där redovisas projekt beträffande miljön. 
Till exempel fanns det en artikel om vikten av källsortering i det nummer som kom ut i 
februari 2003. LULEBO redovisar det de anser vara viktigt samt det som företaget tycker att 
folk bör veta. 
 
Både Gabrielsson och Wikström är nöjda med LULEBO:s miljöredovisning. Gabrielsson menar 
att eftersom det inte finns några direkta krav på vad som ska vara med, så får de vara nöjda. 
Hon nämner dock att de gröna nyckeltalen som redovisas till kommunen kanske inte alltid är 
de centrala. Wikström menar på att LULEBO jobbar med miljöfrågor som ger resultat. De tar 
upp saker som är väsentligt. LULEBO gör någonting som syns och som märks och som har 
betydelse. Även Wikström anser att nyckeltalen får för mycket plats. Nyckeltal som används 
måste fylla någon nytta och funktion, de måste visa på någonting och i många fall bidrar de 
inte till någonting utan det är bara siffror som inte gynnar någon. Att göra någonting och 
skapa resultat är det som är väsentligt. Det är viktigare att företaget gör någonting än att de 
skriver någonting. Vill LULEBO förbättra någonting i sin miljöredovisning, så gör företaget 
det. Just nu arbetar de som nämnt för att integrera miljön i ledningssystemet. 
 
Luleå kommun skickar ut en mall över hur de gröna nyckeltalen ska redovisas och den 
använder sig LULEBO av. Sen tar företaget även hänsyn till ISO-krav när de arbetar in 
miljöfrågorna, de ser efter vad företaget har idag och vad som saknas för att kunna leva upp 
till ISO-modellens krav. LULEBO är ännu inte miljöcertifierade, men de arbetar utifrån ISO-
modellen för att i framtiden eventuellt kunna certifiera sig. De har som mål att under 2003 
förbereda så att de kan ISO-certifiera sig, de har dock fortfarande inte fattat beslutet om de 
verkligen kommer att göra det. Wikström berättar att detta beror på att certifieringen kostar en 
del pengar och kanske finns det andra mer lämpade områden att lägga pengarna på. LULEBO 
skulle varken jobba bättre eller sämre med kvalitet och miljöfrågor om de vore certifierade. 
Hade LULEBO haft fler konkurrenter skulle situationen ha sett annorlunda ut.  
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Till hösten kommer LULEBO att göra en översyn över de miljöaspekter som finns och värdera 
dessa. Det kostar mycket pengar att jobba med allt på en gång, därför prioriteras vad som ger 
mest nytta och vad LULEBO ska satsa på i första hand. 
 
När LULEBO utformar sina miljöredovisningar, tycker de att det är viktigt att tänka på att de 
som är berörda av miljöfrågor ska få information om hur det ser ut i dagsläget, vad det är som 
har hänt och vilka risker som finns. LULEBO ser på miljöfrågorna i ett hyresgästperspektiv.  
 
Wikström anser att bagatellartad miljöinformation inte fyller någon funktion av större värde. 
Hon tycker att fokuseringen sker på fel områden. Kommunen kontrollerar flera nyckeltal som 
är lätta att räkna ut, exempelvis åtgången av antalet papperskopior och bensinförbrukningen. 
Stora miljöfrågor som kräver mer utredning kanske gynnar miljön, företaget och hyres-
gästerna men dessa frågor kommer i skymundan. Till exempel kan det vara viktigare att 
kontrollera PVC och Radonhalter där detta kan vara ett problem än att räkna antal tjänsteresor 
som är gjorda med tåg. 
 
Det är viktigt att miljöfrågorna är en aspekt bland många. Det är farligt om man sätter in 
miljöfrågorna i ett eget fack som ska behandlas på ett speciellt sätt. Miljön ska vara en 
naturlig del i arbetet. Wikström tycker att det finns en tendens i Sverige att se saker som 
enskilda frågor. Hon ger exemplet med mål, strategier och miljön, där måste man kunna se att 
många frågor går ihop i varandra och man kan inte titta på en fråga isolerat. 
 
LULEBO arbetar med sin miljöredovisning för att göra sina hyresgäster nöjda och trygga. 
 
4.1.3 Allmänna åsikter om miljöredovisning 
 
LULEBO anser att miljöredovisning kan förmedlas genom en hemsida, tidning och även via 
direktkontakt. Wikström tycker exempelvis inte att årsredovisningen är ett bra 
kommunikationsmedel i deras bransch, eftersom hon tror att de inte når ut till LULEBO:s 
primära målgrupp. 
 
Gabrielsson tycker att visioner alltid ska finnas med i en redovisning, och det är ingenting 
som skiljer sig i en miljöredovisning. 
 
Ett mål som inte uppfylls, ska det alltid redogöras för. Det spelar ingen roll om det är ett 
ekonomiskt  mål eller om det är ett annat mål.  

 
Hur ett företag ska behandla negativ information, beror på vem de är. LULEBO har en stor 
marknadsandel och på grund av detta, så granskas de oftare. Det är viktigt för dem att vara 
ärliga med sin information. Saklig information kan vara negativ men den är saklig och 
grundad och då ska den finnas med. 
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4.2 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 
 
Vi har intervjuat Gun Söderberg som är marknadschef samt Ange Björk som är VD för 
LULEÅ LOKALTRAFIK AB (LLT). 
 
4.2.1 Företagspresentation 
 
LLT är ett kommunalägt företag och har en politisk styrelse. För tillfället har företaget 125 
anställda och en omsättning på 66 miljoner kronor.  
 
För närvarandet planerar LLT ett nytt linjenät som kommer att tas i bruk 22 september 2003. 
Det innebär att ca 80 % av luleåborna kommer att få kortare restider om man räknar från 
bostaden till destinationen. Deras mål är att bussresandet ska ökas med 20 %. Ett bättre 
linjenät brukar leda till att resandet med buss ökar, men det här är ingenting som går av sig 
själv utan det är en fråga om attityder enligt Björk och han ser detta som en utmaning. 
Smedjegatan kommer att bli ett nav i framtiden där alla linjer kommer att passera. Det 
kommer att förenkla bussresandet för luleåborna och särskilt för resande som inte känner till 
Luleå.  
 
Björk anser att LLT:s primära intressenter är kommuninvånarna samt politikerna.  Sekundära 
intressenter är tekniska förvaltningen, fastighetskontoret, barn och utbildningsförvaltningen, 
miljökontoret, länstrafiken och vägverket.  
 
4.2.2 LLT:s Miljöredovisning 
 
1996 gick alla anställda en grundläggande miljöutbildning med namnet Agenda 21. De 
anställda får viss kontinuerlig utbildning. Exempelvis om nya miljökrav kommer. 
 
LLT:s huvudverksamhet är inte anmälnings eller tillståndspliktig enligt miljöbalken, men 
däremot är företaget anmälningspliktiga enligt miljöbalken på grund av sina anläggningar för 
drivmedel och busstvätt. 
 
LLT bedriver framförallt miljöredovisning i form av en rapport som ges ut i samband med 
årsredovisningen. I sin årsredovisning nämner de några rader om sina utsläpp. Utöver det 
lämnas regelbundet uppgifter om bland annat förbrukad mängd olja per år och rengörings-
medelsförbrukning samt allmänt miljöfarligt utsläpp till miljökontoret. De försöker hålla 
miljöinformationen på en bred front beträffande emissioner och miljöfarliga ämnen. 
  
Miljöredovisning började bedrivas 1996 inom företaget. De viktigaste faktorerna till att 
företaget började bedriva miljöredovisning var framförallt att det användes som ett 
försäljningsargument. LLT kan inte kräva att deras resenärer ska vara miljömedvetna utan att 
själva föregå som gott exempel. Miljöredovisningen är även en intern marknadsföring. En 
annan anledning till miljöredovisningens uppkomst är krav från politiker.  
 
Idag skiljer sig anledningarna inte nämnvärt, miljöredovisning bedrivs till stor del på grund av 
att politikerna är intresserade av utsläppen.  LLT vill bygga ett varumärke som är erkänt och 
belyser miljön. Deras miljöredovisning riktar sig i första hand till kunder, politiker och egna 
anställda. Miljöredovisningen förmedlas i en årsrapport. LLT arbetar med att utveckla sin 
hemsida, så att det ska vara möjligt för intresserade att läsa om företagets miljöarbete på 
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Internet. I sin årsrapport tar de upp förändringar i snittförbrukningen av diesel under de 
senaste tre åren. De anger totala utsläppet för kväveoxider, partiklar och koldioxid i kg/år och 
i g/km. Miljömål anges samt om LLT uppfyllt dessa eller inte. 
 
Björk och Söderberg är inte nöjd med LLT:s Miljöredovisning. Ambitionen sen år 2000 är att 
bygga in miljöredovisningen bättre i årsredovisningen, men det är någonting som de 
fortfarande arbetar med. Miljöredovisningen är inte bra strukturerad och en kalkyl på 
miljöbesparingar är någonting som saknas idag. 
 
LLT följer ingen känd miljöredovisningsprincip men nämner bland annat att Göteborgs 
spårvagnar har en bra miljöredovisning och kan ses som förebild. I svenska lokaltrafik-
föreningens (SLTF) miljöpolicy finns stalltips, men LLT har ännu inte kommit så långt att de 
börjat arbeta med dessa. LLT är inte miljöcertifierade och har heller inga planer på att arbeta 
för en certifiering inom den närmsta framtiden. 
 
Enligt Björk är det viktigt att tänka på krav och visioner samt att få en uppfattning om den 
totala miljöbelastningen när företaget utformar sin miljöredovisning. Utsläppen för LLT:s 
busstrafik bör relateras till exempelvis bilåkandet. Det bör finnas en koppling till 
miljöbesparingar och resor per resenär.  
 
Med sin miljöredovisning vill LLT beskriva att de jobbar med miljön. I slutändan kommer LLT 
aldrig ifrån att de påverkar miljön negativt, men om de kan koppla ihop det här med 
samhällsnyttoeffekten och vad LLT faktiskt bidrar med, så kan det vändas till någonting 
positivt. Miljöredovisningen ska även ge bra marknadsföring för LLT.  
 
4.2.3 Allmänna åsikter om miljöredovisning  
 
Björk säger att miljöredovisning kan förmedlas genom en årsrapport, annonsering eller på en 
hemsida. Vidare tycker han att om ett företag ska komma framåt måste framtidsvisioner 
finnas. Det är bra att ha höga visioner men de måste hela tiden kopplas till de medel som 
finns.  För att framtidsvisioner ska tas upp i miljöredovisningen måste det finnas ekonomiska 
förutsättningar att genomföra detta. Ett företag måste se till att visionerna är någorlunda 
rimliga. Företaget ska kunna närma sig visionerna och det ska inte bara handla om 
marknadsföring. Till exempel skulle en vision att bara köra bussar på biogas vara ouppnåelig 
för LLT eftersom ekonomiska medel saknas och en sådan vision är då irrelevant att ha med i 
en miljöredovisning. 
 
Björk berättar om ett exempel med LLT när de inte lyckades uppnå sina etappmål. LLT har 
misslyckats med att uppnå utsläppsmålen för Nox, CO2 och partiklar och detta finns med 
årsrapporten 2002. Han talar om vikten av hur de kan komma till rätta med problemen. Björk 
reste ner till Stockholm och lyssnade på en utvärdering av biobränslen, detta för att hitta en 
ekonomisk åtkomlig lösning.  Björk och Söderberg tycker att det är självklart att företag ska 
ta upp misslyckade etappmål i sina miljöredovisningar. Men tillägger att det kan finnas 
situationer då det är benäget att inte offentliggöra allt. Björk ser negativ information som en 
sporre och anser att negativ information bidrar till att miljöredovisningen blir mer trovärdig.  
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4.3 WIBAX AB 
 
Vi har intervjuat Tomas Sandström som är kvalitetschef på WIBAX AB. Han arbetar med 
kvalitetsfrågor, miljöfrågor som berör den yttre naturmiljön och kemifrågor i allmänhet. 
 
4.3.1 Företagspresentation 
 
WIBAX AB registrerades 1985 och huvudkontoret är beläget i Piteå. WIBAX koncern består av 
WIBAX TRANSPORT AB och WIBAX TECH AB. Koncernens kärnverksamhet är import, 
distribution och försäljning av kemikalier. De har specialiserat sig på flytande produkter i 
bulk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
 
 
 

                     Figur 4: WIBAX koncern 
 

 
WIBAX TRANSPORT AB är ett helägt dotterbolag till WIBAX AB. Deras primära uppdrag är att 
urföra koncernens behov av landtransporter. WIBAX TECH AB ska vara koncernens spets och 
stöd för nya kommersiella produkter och teknik.  
 
WIBAX AB har 35 anställda och en omsättning på 120 miljoner kronor.  
 
WIBAX AB:s primära intressenter är industrikunder samt leverantörer och de sekundära 
intressenterna är myndigheter som till exempel miljökontoret enligt Sandström. 
 
4.3.2 WIBAX miljöredovisning 
 
Sandström har inte någon speciell utbildning beträffande miljöredovisning men han har fått 
information av Piteå kommun som har tagit fram en rapport med namnet ”En miljörapport 
enligt miljöbalken.”. 
 
WIBAX AB är sedan år 2000 anmälningspliktiga för:  
 

• hantering av 5.000 – 50.000 ton/år oljeprodukter eller kemiska 
produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön. 

WIBAX KONCERN 

WIBAX AB 

WIBAX TRANSPORT 
AB 

WIBAX TECH AB 
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WIBAX AB är sedan år 2000 tillståndpliktiga för:  
 

• Anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där 
tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer. 

• Anläggning för tillverkning av organsiska kemiska produkter där 
tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer. 

• Anläggning för rengöring av tankar eller fat som används för 
förvaring eller för transport av kemiska produkter. 

 
WIBAX bedriver miljöredovisning i form av den offentliga årsredovisningen samt en 
miljörapport som lämnas till länsstyrelsen. Vid förfrågningar lämnas detaljer från miljö-
rapporten.  
 
WIBAX började bedriva miljöredovisning i årsredovisningen år 2000, eftersom de var tvungna 
att följa krav enligt miljöbalken. Verksamhetens utveckling samt krav från intressenter var 
förutsättningen för att miljöredovisning började bedrivas av företaget. Det är fortfarande 
samma faktorer som gör att WIBAX bedriver miljöredovisning. Redan år 1996 började 
företaget informera om miljön i en verksamhetsrapport till miljökontoret. 

 
WIBAX:s miljörapport riktar sig mot kommunen och länsstyrelsen. Årsredovisningen vänder 
sig i första hand till kunder och leverantörer men även till banker och försäkringsbolag. 
 
I årsredovisningen redogör WIBAX för att de är anmälnings- och tillståndpliktiga enligt 
miljöbalken samt vad tillstånden avser. De skriver om förlängda försäljningstillstånd som de 
erhållit under årets gång och att det i övrigt inte har förändrats eller kommit till några tillstånd. 
Vidare skriver de att under året har anläggning för hantering av spillvatten för verksamheten i 
Piteå tagits i drift. En utbyggnad av invallad uppställningsplats för cisterner har påbörjats i 
anslutning till den befintliga, vilken beräknas färdigställas under 2003. 
 
I den sjusidiga miljörapporten, som är väldigt omfattande i jämförelse med årsredovisning, tar 
WIBAX bland annat upp vad anmälnings- och tillståndsplikterna avser. Rapporten innehåller 
en emissionsdeklaration där årets utsläppsmängd till luft och vatten är sammanställd. Det har 
även gjorts beräkningar för utsläpp av opolära alifatiska kolväten för olika perioder under år 
2002. Dessa anges i m3, mg/l samt kg. WIBAX tar även upp planerade framtida förbättringar 
till exempel ska bolaget installera flödesmätare, vattenprovtagare och även överfyllnadsskydd 
på cisterner. Vidare skriver de om hushållning med råvaror och energi samt verksamhetens 
produkters miljöpåverkan och åtgärder som vidtagits för att minska denna miljöpåverkan. 
   
Sandström är nöjd med WIBAX:s miljöredovisning. Den beskriver det väsentliga i 
verksamheten. För att förbättra miljöredovisningen, skulle dock företaget kunna använda sig 
av mer grafiska beskrivningar i sin miljöredovisning. Till exempel kan en tabell införas som 
visar på emissions- och utsläppsförändringar över några års tid. 
 
WIBAX följer ingen känd redovisningsprincip som till exempel EMAS, men däremot har Piteå 
kommun tagit fram en mall som WIBAX använder sig av när de utformar sin miljörapport. 
Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter som företaget beaktar. WIBAX är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001. I och med ISO-certifieringen blir företaget externt granskade två gånger per 
år. Genom ISO-certifieringen måste WIBAX ständigt utveckla sitt miljöarbete.  
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WIBAX vill med sin miljöredovisning visa hur företaget ser ut och vad det är för status på 
företaget.  
 
WIBAX tycker det är viktigt att ta fram de fakta som krävs och är relevanta när de ska utforma 
sin miljöredovisning. 
 
4.3.3 Allmänna åsikter om miljöredovisning 
 
Miljöredovisning kan, förutom i årsredovisningen och i miljörapporten, även förmedlas via 
hemsidan.  

 
Framtidsvisioner kan väl finnas med tycker Sandström. Exempelvis har WIBAX tagit upp 
visioner som de har för det närmaste året. 

 
Hur misslyckade etappmål ska behandlas beror på vilka orsaker som ligger bakom 
misslyckandet och hur ett företag hanterar det. Finns relevanta orsaker bakom varför 
någonting har inträffat så bör detta finnas med. Det kan vara en styrka att notera ett 
misslyckande om det visas att det hanteras på ett professionellt sätt. Det stärker mer än det 
stjälper. Behandlingen av negativ information skiljer sig från fall till fall, det beror på vad som 
har inträffat och vad orsaken bakom är. Det är klart att det är lite känsligt med negativ 
information. I miljörapporten till myndigheten ska allt fram, vad som har skett och eventuella 
olyckor och incidenter. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I det här kapitlet gör vi en sammankoppling mellan empirin och teorierna i vår referensram. 
Vi jämför varje företag mot referensramen. Resultatet utav detta ligger till grund för våra 
slutsatser. För att underlätta för läsaren så har vi kursiverat våra slutsatser i avsnittet 5.1. 
 

5.1 Miljöredovisning i företag 
 
Det finns olika skäl till uppkomsten av miljöinformation inom företag. Den miljöredovisning 
som en verksamhet bedriver används och utformas på olika sätt, bland annat beroende på vem 
företaget riktar sig till. 
 
5.1.1 Miljöredovisningens uppkomst i företag ur ett tidsperspektiv 
 
På 1980-talet började multinationella företag att bedriva extern miljöredovisning.94 I och med 
uppkomsten av Agenda 21, år 1992, började miljömedvetenheten ta allt större fart bland våra 
större svenska företag.95 LULEBO, LULEÅ LOKALTRAFIK och WIBAX började bedriva 
miljöredovisning 1996. Bland annat i årsredovisningen och i form av en verksamhetsrapport 
till miljökontoret. Det här är ett tidigt skede med tanke på att alla dessa företag tillhör 
gruppen små och medelstora företag. Initieringsfasen skedde redan fyra år efter uppkomsten 
av Agenda 21, som endast tillhandahöll rekommendationer. LULEBO bedriver dessutom ingen 
miljöfarlig verksamhet och har i princip ingen konkurrens. WIBAX införde miljöinformation i 
sin årsredovisning år 2000, när företaget blev anmälnings- och tillståndpliktigt. Detta kan 
verka sent med tanke på att företaget började lämna in miljörapporter till miljökontoret redan 
1996. Dessutom tillhandahåller WIBAX kemiska produkter och ett företag med miljöskadlig-
verksamhet torde gynnas av att visa en miljömedvetenhet utåt. Men vi får inte glömma att 
företaget bara har 35 anställda och därmed säkerligen begränsade resurser. Luleå kommun 
tillhandahöll en Agenda 21 utbildning, som alla anställda på LLT gick 1996. Eftersom alla tre 
företag började bedriva miljöredovisning 1996, så tror vi att kommunen har haft stort 
inflytande i processen.   
 
5.1.2 Faktorer till miljöredovisningens uppkomst i företag 
 
Olika anledningar till att ett företag börjar med miljöredovisning kan, enligt motivtypologin, 
vara nöje, nytta, norm eller nöd.96 Uppkomsten av miljöredovisning i LULEBO:s 
förvaltningsberättelse samt i tidningen ”HÄR & DÄR”, som enligt vår åsikt är de mest 
betydelsefulla delarna av miljöinformationen för LULEBO, kan relateras till nöjesmotivet. 
Genom att företaget anställde en person som enbart hade till arbetsuppgift att hantera 
miljöfrågor, så anser vi att det fanns ett stöd från ledningen att främja miljötänkande. Andra 
anledningar till att LULEBO började med miljöredovisning var de anställdas intresse, samt 
omsorgen om hyresgästerna så att de känner sig trygga. LULEBO tvingades inte ta upp 
miljöredovisningen i förvaltningsberättelsen på grund av några lagkrav, det var heller inga 
konkurrensskäl som låg bakom miljöinformationen eftersom de har en så pass stor del av 
marknaden. 1996 ansågs inte miljöredovisning vara en norm. Anledningen till att LULEBO 

                                                 
94 Bergström m.fl., 1998  
95 Engblom, 1997  
96 Bergström m.fl., 2002 
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började använda gröna nyckeltal var att kommunen ville se informationen. Det innebär att 
nödmotivet låg bakom redovisningen av gröna nyckeltal.  
 
LLT:s främsta anledning till att de började med miljöredovisning i årsrapporten, som kommer 
ut i samband med årsredovisningen, var att det användes som ett försäljningsargument. Detta 
innebär att LLT:s skäl kan härledas från nyttomotivet i motivtypologin. Miljöredovisningen 
kan användas som ett konkurrensmedel. Anledningen för tillkomsten av de uppgifter som 
lämnas till miljökontoret, är samma skäl som för LULEBO:s gröna nyckeltal. 
 
WIBAX började bedriva miljöredovisning i årsredovisningen genom att utvecklingen i 
företaget ledde till att de blev tillstånds- och anmälningspliktiga. I motivtypologin relateras 
det till nödmotivet. WIBAX är tvungna att följa årsredovisningslagen. Även miljörapporten 
kan relateras till nödmotivet eftersom miljökontoret krävde uppgifterna utav WIBAX. 
 
Med undantag av gröna nyckeltal så började LULEBO, LLT och WIBAX bedriva 
miljöredovisning av helt olika anledningar. Vi tror att detta framförallt beror på att företagen 
verkar inom så skilda branscher. LLT har till skillnad mot de andra två företagen mer nytta av 
att använda miljöinformationen i ett marknadsföringssyfte. WIBAX är det företag som är mest 
reglerat utav krav. De får sina restriktioner tilldelade och sköter dessa på ett bra sätt, men vi 
tror att på grund av detta så hämmas kreativiteten hos WIBAX. Det vill säga det som måste 
göras blir gjort. Förutsättningarna ser annorlunda ut för LULEBO. Förutom nyckeltalen, har 
de aldrig mött några krav som ska uppfyllas. Hos LULEBO styrs allt utav deras egna kreativa 
förmåga. 
 
5.1.3 Miljöredovisningens användare 
 
Enligt beslutsanvändbarhetssynsättet ska företag rikta sin miljöredovisning mot sina 
aktieägare. Intressentteorin framhäver vikten av att koncentrera sig på relationen mellan 
företagsledningen och samhället samt övriga intressenter och framförallt ska företag handla 
utifrån de primära intressenternas åsikter. Legitimitetsteorin utgår ifrån att omgivningen ger 
ett företag legitimitet genom att acceptera dess handlingar och målsättningar.97  
 
LULEBO lämnar in gröna nyckeltal till sina aktieägare, det vill säga kommunen. Där återfinns 
endast de uppgifter som tillfredställer kommunen så att de ska kunna fatta relevanta beslut 
beträffande framtiden. Detta kan härledas till beslutsanvändbarhetssynsättet. I en rapport av 
Naturvårdsverkat står det att företag kan använda sig av olika redovisningsformer för att nå ut 
till olika målgrupper98. LULEBO använder sig utav denna metod eftersom miljöinformationen 
som finns i årsredovisningen framförallt riktas till styrelsen, tidningen ”HÄR & DÄR” riktas 
mot hyresgästerna. Ett exempel för att skapa legitimitet hos hyresgästerna är ifall LULEBO tar 
upp de miljökrav som de ställer på sina leverantörer. Deras leverantörer ska vara miljövänliga, 
bland annat vid renovering, målning och takläggning. Hemsidan är till för de som är 
intresserade, gröna nyckeltal riktas som vi nämnt till kommunen och direktkontakt används 
när ett fåtal personer är berörda. Med tanke på LULEBO:s användaranpassade 
miljöredovisningssystem så tror vi att de når ut till sina intressenter på ett bra sätt. 
 
LLT vänder sig med sin miljöinformation i årsrapporten till politiker, kunder och egna 
anställda. Deras miljöredovisning är med andra ord inte bara riktad till aktieägarna. Vidare 
använder sig företaget av miljöinformation för att kunna påverka viktiga intressenter, i deras 
                                                 
97 Ljungdahl, 1999 
98 Ljungdahl, 2000 
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fall kunderna, genom att framhäva fördelarna med lokaltrafiken exempelvis jämfört med att 
köra bil. Därmed tillämpar LLT Legitimitetsteorin. Med våra erfarenheter och kunskaper så 
tror vi inte att LLT når ut till alla sina viktiga intressenter eftersom exempelvis många 
luleåbor inte läser deras årsredovisning och inte heller känner till den årsrapport som ges ut 
i samband med årsredovisningen.  
  
WIBAX:s årsredovisning riktar sig i första hand mot kunder samt leverantörer men även till 
banker och försäkringsbolag.  De har gjort en uppdelning mellan primära och sekundära 
intressenter, där de har ett ömsesidigt beroendeförhållande till kunder och leverantörer. 
WIBAX handlande går att tolka ur intressentteorin. Genom att vi inte känner till WIBAX 
bransch, konkurrenssituation och hur beroende de är av sina kunder och leverantörer så har 
vi svårt att bedöma ifall deras miljöredovisning når intressenterna på ett lämpligt sätt. 
 
5.1.4 Miljöredovisningens utformning och innehåll 
 
Beslutsanvändbarhetssynsättet framhåller vikten av att en miljöredovisning ska vara relevant 
och tillförlitlig. Detta är viktigt för att besitta möjligheten att jämföra olika företag och olika 
tidsperioder.99 
 
LULEBO anser att miljöredovisningens utformning ska göras ur användarnas perspektiv. 
Miljöinformationen ska vara väsentlig och intressant för läsaren. Vi tror att det är på grund av 
detta som företaget bedriver flera olika typer av miljöredovisningar så att innehållet anpassas 
efter mottagare. LULEBO tillämpar beslutsanvändbarhetssynsättet i hög grad. Dels genom de 
gröna nyckeltal som skickas till aktieägarna så att de kan fatta beslut, och även genom att 
LULEBO har anpassat språkbruk efter läsarna och det leder till ökad begriplighet. En central 
del i modellen är att miljöinformationen ska vara relevant och det här uppnår LULEBO med 
sina användaranpassade miljöredovisningar, de informerar om olika miljöfrågor till de olika 
läsarna och därmed får de som är berörda av miljöfrågorna rätt information. Vidare menar 
LULEBO att bra miljöinformation ska belysa företagets: miljöpåverkan, miljöpolicy, miljökrav 
på deras intressenter samt mål och framtidsplaner.  
 
När en verksamhet ska utforma en miljöredovisning tycker LLT att det är viktigt att tänka på 
krav och genomförbara visioner samt att få en uppfattning om den totala miljöbelastningen. 
LLT anser att en god miljöredovisning ska vara välstrukturerad och innefatta företagets 
föroreningar samt förändringar utav dessa för de senaste åren. Om läsarna ser 
utsläppsförändringen under de senaste åren, är det lättare att få en överblick av utvecklingen i 
miljöarbetet. Det kan enligt beslutsanvändbarhetssynsättet vara relevant information för 
investerarna i deras beslutsfattande. Enligt LLT ska miljömål och måluppnåelse ingå i 
miljöredovisningen och ifall målen inte uppnåtts ska anledning till detta nämnas samt vilka 
åtgärder som företaget tänker vidta för att komma till rätta med problemen. Negativ 
information bidrar till att miljöredovisningen blir mer trovärdig, men det kan finnas 
situationer som inte bör offentliggöras. Det här stämmer överens med Ljungdahls uttalande, 
där han menar på att verksamheter kan välja vilken information som ska redovisas för att 
skapa en fördelaktig bild av företaget 100. 
 
WIBAX AB anser att det är viktigt att ta fram de fakta som krävs och de fakta som är relevant 
när ett företag utformar en miljöredovisning. Ett företag ska i sin årsredovisning redogöra för 
om ett det är anmälningspliktigt och/eller tillståndpliktig samt vad plikterna avser. Utöver det 
                                                 
99 Ljungdahl, 1999 
100 Ibid. 
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ska det även framgå när tillstånden måste förnyas eller om det har blivit några förändringar 
beträffande tillstånden. De här kraven återfinns i BFNs tolkning av årsredovisningslagen 
6:1101. WIBAX anser att miljömålen ska finnas med i en miljöredovisning. Ifall ett miljömål 
inte uppnås så hanteras detta beroende på orsaken bakom det misslyckade målet. Ett företag 
ska redogöra för relevanta orsaker till att det misslyckats. Det kan vara en styrka att notera ett 
misslyckande, oftast stärker det mer än det stjälper. Även här finns en koppling till 
Ljungdahls uttalande om att skapa en fördelaktig bild av företaget102. I miljörapporten ska 
däremot allting alltid anges, vad som har hänt, eventuella olyckor och andra incidenter. 
WIBAX miljöredovisnings trovärdighet är stark tack vare att företaget granskas externt två 
gånger per år. Liksom LLT tycker även WIBAX att en bra miljöredovisning ska innehålla en 
tabell som redogör för till exempel utsläppsförändringen över några års tid, så att läsaren kan 
skapa sig en uppfattning om miljöpåverkan inom företaget. Sandström menar på att ett företag 
gärna kan använda sig av grafiska förklaringar i sin miljöredovisning. Det är lättare för 
läsaren att snabbt få en bra överblick med hjälp av en figur, än att behöva läsa siffer-
förklaringar för olika utsläppsförändringar. 
 
Ljungdahl menar att flera företag bedriver miljöredovisning som har karaktären att vara 
marknadsföringsmaterial eftersom de endast presenterar positivt miljöarbete.103 Det här 
stämmer inte överens med de resultat som framkommit ur vår undersökning. Alla våra företag 
är positivt inställda till negativ information och tycker att förbättringsåtgärder är viktiga att 
redovisa. De anser att trovärdigheten i en miljöredovisning stärks om även misslyckanden tas 
upp. 
 

5.2 Sammanfattande kommentarer 
 
Vårt syfte med det här arbetet var att ta reda på vad små och medelstora företag anser att god 
miljöredovisning bör innehålla samt hur den kan förmedlas på ett bra sätt. Vi har nedan gjort 
en tabell som sammanställer resultatet av vår empiriska undersökning. (Tabell 2.) Vi vill dock 
poängtera att underlaget är för tunt för att några generella slutsatser ska kunna dras ifrån vårt 
resultat. 
 

TABELL 2. Egenskaper för god miljöredovisning 
 

GOD MILJÖREDOVISNING ENLIGT LULEBO, LULEÅ LOKALTRAFIK OCH WIBAX 
Utformning: Innehåll: Förmedlingsmöjligheter:
  Verksamhetens:   
Relevant Miljöpåverkan Årsredovisning 
Välstrukturerad Miljöpolicy Miljörapport 
Användaranpassad Miljökrav på leverantörer Företagstidning 
Begriplig Miljömål och miljömåluppnåelse Internet 
Intressant Misslyckade miljömål och planerade åtgärder Annonsering 
Innefatta ett tidsperspektiv Genomförbara framtidsvisioner Direktkontakt 
Innefatta grafer Lagkrav enligt miljöbalken kap. 9   

 

                                                 
101 FARs samlingsvolym, 2002 
102 Ljungdahl, 1999 
103 Ljungdahl, 1999 
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En miljöredovisning ska vara relevant för dess användare. Den bör vara användaranpassad 
och begriplig för att informationen bättre ska nå ut till intressenterna. Dessutom ska den vara 
välstrukturerad, innefatta ett tidsperspektiv och gärna involvera grafer för att intressenterna 
ska få en bra överblick av företagets utveckling i miljöarbetet. 
 
Miljöredovisning bör enligt respondenterna innehålla verksamhetens påverkan på miljön och 
företagets miljöpolicy. Det bör även framgå ifall företagen har några miljökrav på sina 
leverantörer. Vidare bör verksamhetens miljömål finnas med och ifall dessa mål har uppnåtts. 
Ifall miljömålen inte uppfyllts bör orsak till detta anges samt framtida åtgärder. Relevanta 
framtidsvisioner beträffande miljön kan förväntas tas upp i en god miljöredovisning. Utöver 
detta måste naturligtvis de lagkrav som finns på en miljöredovisning enligt miljöbalken 
nionde kapitlet uppfyllas i miljöredovisningen.  
 
God miljöredovisnings innehåll varierar dock beroende på vilken bransch ett företag befinner 
sig i och vilken miljöpåverkan företaget har på den yttre miljön. Bra miljöinformation ska 
vara relevant och det som är relevant för ett företag behöver inte vara relevant för ett annat. 
 
Miljöredovisningen kan förmedlas på olika sätt och de metoder som framkommer i vår 
undersökning är följande: Årsredovisningar, miljörapporter, företagstidningar, Internet, 
annonsering samt direktkontakt. 
 
Förmedlingen av miljöredovisningen är beroende av vem företaget riktar sig mot i första 
hand. Olika kommunikationskanaler når ut till olika läsare olika effektivt. Vi tror att företaget 
i fråga måste tänka på ifall de intressenter som de vill nå ut till, läser det material som 
företaget valt att använda sig av. 
 
Utifrån den tid vi har haft till förfogande och med tanke på de problem vi har stött på, som 
nämns i metodkapitlet, tycker vi att vi har uppnått vårt huvudsyfte. Delsyftet skulle ha 
uppfyllts bättre om vi utfört undersökningen bland företagens intressenter eftersom de har 
kännedom ifall miljöredovisningen nått fram eller inte. Våra slutsatser för att uppfylla vårt 
delsyfte, är baserade på företagens antaganden om miljöredovisningens förmedling. 
 

5.3 Förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet 
 
Det skulle vara intressant att studera vad användarna av miljöinformation anser att god 
miljöredovisning ska innehålla. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka hur 
miljöinformation skulle kunna redovisas i monetära belopp. 
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Bilaga 1 
 
Årsredovisningslagen, ÅRL 
 
6 kap. Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys 
 
Förvaltningsberättelse 
 
1§ Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. 
 

Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat,  
2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 

räkenskapsåret eller efter dess slut, 
3. företagets förväntade framtida utveckling, 
4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling, 
5. företagets filialer i utlandet, 
6. antal och nominellt belopp för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av 

aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalts 
för aktierna, 

7. antal och nominellt belopp för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, 
den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning 
som har betalts, 

8. antal och nominellt belopp för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, 
den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning 
som har erhållits, och  

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under 
räkenskapsåret. 

 
Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som skall lämnas enligt 

första och andra styckena skall företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) lämna upplysningar i övrigt om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 
 Andra stycket 3 och 5 gäller inte företag som avses i 3 kap. 8§ andra stycket. 
 
Lag (2000:73) 
 



 

  

Bilaga 2 
 
BFNs bedömning av ÅRL 6:1 
 
6 kap. 1§ andra stycket ÅRL 
 
Av 6 kap. 1§ andra stycket följer att upplysningar skall lämnas i förvaltningsberättelsen om 
miljöfrågor som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och resultat eller som är av 
betydelse för bolagets förväntade framtida utveckling. Bolag som anges i 3 kap. 6§ andra 
stycket (s.k 10/24-bolag) behöver dock inte upplysa om bolagets framtida utveckling. 
Exempelvis ändras marknadsförutsättningar, betydande saneringsbehov eller överskridande 
av tillståndsvillkor kan medföra skyldighet att lämna upplysningar av nu angivet slag i 
förvaltningsberättelsen. Bedömningen av huruvida en miljöfråga är så viktig att den bör anges 
i förvaltningsberättelsen kan göras med ledning av vad som framgår av BFN U 96:6 
beträffande information av annat slag. I koncernförhållanden skall motsvarande information 
lämnas också i koncernförvaltningsberättelsen beträffande koncernens verksamhet. 
 
6 kap. 1§ tredje stycket ÅRL 
 
I 6 kap. 1§ tredje stycket ÅRL anges att bolag som bedriver verksamhet som är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen 
om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Det förtjänar att påpekas att kravet på 
upplysningar i förvaltningsberättelsen inte påverkas av att den redovisningsskyldige lämnar 
information om verksamhetens miljöpåverkan också på annat sätt, t.ex. i en miljörapport 
enligt miljöbalken, i bilagor till årsredovisningen eller i en separat miljöredovisning. 
Kopplingen till miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt innebär att 
upplysningskravet gäller endast för verksamhet i Sverige. 

I förarbetena förutsätts att den redovisningsskyldige skall lämna en redovisning av 
miljörelaterad information som har direkt eller indirekt betydelse för företagets finansiella 
utvecklingsmöjligheter. Upplysningsskyldigheten är dock begränsad till den miljöpåverkan 
som produktionsprocessen ger upphov till. (Se prop. 1996/97:167 s.20.) 

Tillstånds- eller anmälningsplikten i sig, liksom innehållet i ett tillståndspliktigt företags 
miljörapport, kan ge ledningen för hur upplysningarna om miljöpåverkan skall utformas. 

BFN anser att om ett bolag bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig, 
skall detta anges i förvaltningsberättelsen. Bolaget skall även ange vad tillstånds- eller 
anmälningsplikten avser. För tillståndspliktig verksamhet skall anges om miljöpåverkan i 
huvudsak sker genom utsläpp till luft, vatten eller mark eller genom avfall eller buller. Om 
väsentliga tillstånd behöver förnyas eller revideras under det kommande räkenskapsåret skall 
detta anges samt skälet härför. Om tillstånd eller godkänd anmälan ännu inte föreligger skall 
bolaget kommentera detta. Väsentliga förelägganden enligt miljöbalken skall kommenteras. 
Bolaget skall vidare ange hur beroende det är av den tillstånds- respektive anmälningspliktiga 
verksamheten. Detta kan ske t.ex. genom en uppgift om hur stor andel av nettoomsättningen 
eller produktionen som omfattar sådan verksamhet. Har bolaget flera tillstånds- eller 
anmälningspliktiga verksamheter kan dessa redovisas sammanställda på ett lämpligt sätt. 

Upplysningskraven är som framgått begränsade till den direkta påverkan på den yttre 
miljön av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet i Sverige. Här utöver kan det många 
gånger vara lämpligt att lämna upplysningar om t.ex. indirekt miljöpåverkan och 
miljöpåverkade verksamheter vid utländska anläggningar. 



 

  

Bilaga 2 
 
Upplysningskraven omfattar också förvaltningsberättelsen i koncernredovisningen. I 

denna kan upplysningarna om påverkan på miljön lämnas mera översiktligt och begränsas till 
i detta hänseende viktiga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. 

Hur upplysningsskyldigheten enligt 6 kap. 1§ tredje stycket ÅRL kan fullgöras framgår av 
följande exempel. Omfattningen av och innehållet i informationen skall naturligtvis anpassas 
till förhållandena i det enskilda fallet. 

   
 



 

  

Bilaga 3 
 
Undersökningsfrågor 

  

1) Vilken befattning har Ni och vad arbetar Ni med? 

2) Hur många anställda har Ni idag? 

3) Vad har Ni för omsättning per år? 

4) Vilka anser Ni vare Ert företags viktigaste intressenter i allmänhet, finns primära och 

sekundära intressenter? 

5) Har Ni någon slags utbildning beträffande miljöredovisning och i sådana fall vilken 

typ av utbildning? 

6) Är Ert företag anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken? 

7) När började Ert företag bedriva miljöredovisning? 

8) Vilken eller vilka faktorer anser Ni har varit viktigaste förutsättningen för 

miljöredovisningens tillkomst i Ert företag? (Rangordna med den viktigaste först.)  

9) Vilken eller vilka faktorer anser Ni vara den främsta anledningen till att Ni bedriver 

miljöredovisning idag? (Rangordna med den viktigaste först.) 

10)  Till vem eller till vilka riktas Er miljöredovisningen i första hand? (Rangordna) 

11)  Vad tar Ni upp i Er miljöredovisning? 

12)  Hur förmedlar Ni ut Er miljöredovisning? 

13)  Är Ni nöjd med Er miljöredovisning, varför/varför inte? 

14)  Följer Ni någon miljöredovisningsprincip, vilken? 

15)  Har Ni någon miljöcertifiering och i sådana fall vilken/vilka? 

16)  Vad tycker ni är viktigt att tänka på när Ni utformar Er miljöredovisning? 

17)  Vad vill Ni åstadkomma med Er miljöredovisning? 

18)  I vilka avseenden kan miljöredovisningen eventuellt förbättras? 

Följande frågor är allmänna och är inte kopplade till Ert företag 
 

19)  Hur kan miljöredovisning förmedlas till användarna på ett bra sätt? 

20)  Hur bör ett företag behandla framtidsvisioner i sin miljöredovisning? 

21)  Hur bör ett företag behandla misslyckade etappmål, varför? 

22)  Hur bör ett företag behandla negativ information*, varför? 

                                                 
* Med negativ information menar vi någon företeelse som påverkar den yttre miljön negativt 
 




