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Sammanfattning 
 
SAMMANFATTNING 

 
På senare tid har miljöfrågorna i samhället fått alltmer ökad uppmärksamhet. Kraven på att 
företag ska minimera den miljöpåverkan som verksamheten åstadkommer har tillsammans 
med ändringar i lagstiftningen gjort att allt fler företag har börjat upprätta miljöredovisning. 
Miljöredovisningen är en kanal genom vilken företaget kommunicerar med sina intressenter 
och i den redovisas bland annat hur företaget går tillväga för att minska de negativa 
miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Syftet med denna uppsats är att ur företagsperspektiv 
undersöka hur företag inom gruvnäringen utformar sina miljöredovisningar och vilka syften 
de vill uppnå med dessa. För att kunna uppfylla detta syfte har en fallstudie av två företag 
genomförts. Företagens miljöredovisningar har studerats och brevenkäter har genomförts med 
miljöredovisningsansvarig på respektive företag. Denna undersökning visade att innehållet är 
till vissa delar lika, men skiljer sig på många punkter. Företagens huvudsakliga syfte med 
miljöredovisningarna är att förmedla information om företagets miljöarbete, men företagen 
riktar sina redovisningar delvis till olika intressenter. Undersökningen indikerar emellertid att 
det finns en del områden där miljöredovisningarna kan förbättras. Det är främst inom det 
miljöekonomiska området som redovisningen behöver förbättras och jämförbarheten måste 
stärkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
ABSTRACT 
 
In recent times environmental issues have gained growing attention in society. The demand 
on companies to minimize the negative environmental effects that their production is causing 
have, together with changes in laws, had as a result that more and more companies have 
begun producing environmental reports. Environmental reporting is a channel through which 
the company communicateswith its interest groups and it says among other things what the 
company is doing to minimize the negative environmental effects. The purpose of this essay is 
to study, from the companies´ point of view, how Swedish mining companies are doing their 
environmental reports and what purposes they want to achieve with them.  To achieve this 
purpose I made a study of two Swedish mining companies. I studied the 
companies´environmental reports and written interviews were made with persons who are 
responsible for the environmental reports. This study has shown that the contents in the two 
environmental reports are the same in some parts, but in other parts totally different. The 
companies´main purpose with the environmental reports is to give information about the 
companies´environmental work, but the two companies direct their reports to partly different 
interest groups. The study indicates though that improvements  can be made in some areas of 
the environmental reports. It is mainly in the environmental economic area that the reports 
need to be done better than today and the comparability needs to be made easier for the 
readers of the environmental reports. 
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Inledning 
 
1    INLEDNING 
 
Detta kapitel innehåller bakgrund och problemdiskussion samt presentation av uppsatsens 
syften. Vidare finns en redogörelse för uppsatsens avgränsningar och fortsatta disposition 
samt definitioner på vissa för uppsatsen centrala begrepp. 
 
 
1.1   Bakgrund 
 
De negativa konsekvenserna av det moderna samhällets resursanvändning blir allt tydligare i 
form av bland annat försurning och växthuseffekt. Jordens befolkning ökar hela tiden kraftigt 
och befolkningen i tredje välden vill uppnå samma levnadsstandard som västvärlden. Det 
leder till att jordens resurser inte kommer att räcka till i framtiden med nuvarande förbrukning 
per individ. Allmänheten har blivit mer medveten om miljöproblemen och det gör att kraven 
på större miljöhänsyn ökar på alla nivåer i samhället. Tidigare behandlades ofta 
miljöaspekterna separat och det togs sällan någon notis om dem vid beslutsfattande av olika 
slag. Idag har dock miljöaspekterna börjat integreras i beslutssituationerna i högre grad än 
förut. (www.miljoredovisningar.com). 
 
Under lång tid var det myndigheter och politiker som ställde krav på företag genom regler och 
föreskrifter. Med tiden har dock marknadskrafterna blivit allt kraftigare, först genom krav på 
miljömärkta produkter, och numera ställs det även krav på att företagen ska bedriva ett seriöst 
miljöarbete. (www.ecomanagement.a.se). Företag som inte anpassar sig till intressenternas 
krav vad gäller miljötänkande kan drabbas av negativa ekonomiska konsekvenser. Idag ställs 
det också allt större krav på att företag ska redovisa miljödata och miljöarbete så att företagets 
intressenter kan ta del av hur företaget har lyckats inom det området. (Larsson, 1997). 
 
Företagens redovisning har förändrats över tiden i takt med att förutsättningarna för att äga 
och driva företag har förändrats. En av de största förändringarna skedde när ägarrollen och 
förvaltarrollen skildes åt och redovisningens användare därigenom inte längre var direkt 
involverade i transaktionerna. Förändringen har fortsatt och idag sker redovisning av 
ytterligare delar av verksamheten. (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 1998). 
 
 
1.2   Problembeskrivning  
 
Miljöredovisningens historia är relativt kort, inte förrän i slutet av 1960-talet går det att hitta 
förstadier till den. De första böckerna om miljöredovisning kom i slutet av 1980-talet och vid 
samma tid började flera företag att beakta miljöaspekter. Vid den tiden fanns inga regler, 
praxis eller lagstiftning om hur en miljöredovisning skulle utformas. Idag finns det däremot 
ett rikt utbud av miljöredovisningsmodeller och en global miljöredovisningspraxis. 
(Bergström, Catasús & Ljungdahl, 1998).  
 
Miljöredovisningen är ett av de viktigaste sätten för företag att beskriva och förmedla ett 
budskap om sitt miljöarbete till omvärlden. Där har företaget möjlighet att beskriva sitt 
övergripande miljöarbete, sina framtida mål för miljöarbetet samt hittills uppnådda resultat. 
Miljöredovisningen syftar till att ge den information som många olika intressenter kan ha 
nytta av. (Larsson, 1997). 



Inledning 
 
Innehållet i en miljöredovisning beror bland annat på vilka intressenter företaget vänder sig 
till. Ju fler intressenter ett företag har, desto mer omfattande och uttömmande bör 
miljöredovisningen vara. Miljöredovisningen används av intressenterna i många olika syften 
men de vanligaste användningsområdena är bedömning av företagets miljöpåverkan och vad 
företagets miljöarbete innefattar. (www.miljoredovisningar.com). 
 
Företag som har en verksamhet som har stor miljöpåverkan, till exempel gruvnäringen, har 
ofta i högre grad allmänhetens ögon på sig än företag vars verksamhet har liten påverkan. 
Antalet målgrupper är också ofta högre. Detta faktum ställer stora krav på hur 
miljöredovisningen utformas, då förkunskaperna inom området varierar mycket mellan 
målgrupperna. En fråga som då uppkommer är hur miljöredovisningar hos sådana företag 
egentligen ser ut i verkligheten. Hur utformar till exempel företag som bedriver 
gruvverksamhet sin miljöredovisning för att nå ut till sina målgrupper med informationen de 
vill förmedla? Och har dessa företag några särskilda tankegångar vid utformningen av 
miljöredovisningarna just på grund av det stora antalet intressenter? 
 
 
1.3   Syften 
 
Syftena med uppsatsen är följande:  
 
• Att utifrån företagets perspektiv undersöka hur företag inom gruvnäringen utformar 

innehållet i sina miljöredovisningar. 
 
• Undersöka  vilka syften de studerade företagen  vill uppnå med sina miljöredovisningar. 
 
 
1.4   Avgränsningar 
 
Eftersom tiden och  resurserna för denna uppsats är begränsad har jag funnit det nödvändigt 
att göra följande avgränsningar: 
 
• Jag har valt att inrikta mig på företag inom gruvnäringen då deras verksamhet har stor 

miljöpåverkan och är föremål för många olika typer av intressenter. 
 
• Geografiskt sett ska jag avgränsa mig till Sverige och svenska normer vad gäller 

miljöredovisning. 
 
• Det skriftliga materialet i form av miljöredovisningar och miljörapporter som kommer att 

behandlas begränsas till att omfatta verksamhetsåren 1997, 1998 och 1999 i båda fallen.  
 
• Studien kommer endast att omfatta företagens miljöredovisningar och det som 

framkommer i samband med brevenkäterna. 
 
 
 
 



Inledning 
 
1.5   Definitioner  
 
Miljöredovisning 
Uppgifter som har miljöanknytning och antingen redovisas i ett företags årsredovisning eller 
som separat miljöredovisning. (Ljungdahl, 1999). 
 
Miljöledningssystem 
De delar av det övergripande ledningssystemet som bidrar till att utveckla, uppfylla och 
upprätthålla miljöpolicyn hos ett företag (Larsson, 1995). Kallas ibland även 
miljöledningsmodeller. Fungerar som ett verktyg som underlättar för företaget att bedriva sitt 
miljöarbete på ett effektivt sätt. (Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
Miljöpolicy 
Ett företags (eller en organisations) övergripande mål och principer inom miljöområdet. 
(Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
Miljöarbete  
Miljöfrågor som är avgränsade och som handhas och behandlas av experter. Det kan förenklat 
uttryckas som alla handlingar som företag gör för att minimera miljöpåverkan av företagets 
verksamhet (Bergström, 1998). 
 
 
1.6   Uppsatsens fortsatta disposition 
 
• Kapitel 2, Metod: 

Följande kapitel behandlar uppsatsens ämnesval, forskningsansats undersökningsansats 
och metodproblem som kan uppstå.  
 

• Kapitel 3, Teori: 
I detta kapitel har jag sammanställt skriven teori och en del forskning som behandlar 
ämnesområdet miljöredovisning. Kapitlet är främst av beskrivande karaktär för att öka 
förståelsen för ämnet. 
 

• Kapitel 4, Empiri: 
Behandlar det som framkommit vid studier av miljöredovisningarna och vid intervjuerna 
av respondenterna. 

 
• Kapitel 5, analys och slutsatser: 

Utifrån vad som tidigare framkommit genomförs en analys och slutsatser dras därefter. 
Eventuella förslag till fortsatt forskning behandlas i detta kapitel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
 
 
2    METOD 
 
Följande kapitel behandlar uppsatsens ämnesval, forskningsansats, undersökningsansats, 
datainsamlingsmetod och metodproblem som kan uppstå.  
 
 
2.1   Ämnesval 
 
Miljöfrågor blir ett allt viktigare område på alla plan i samhället, även inom företag, och det 
har gjort att allt fler företag upprättar miljöredovisningar. Eftersom jag nyligen har läst 
Ekologi & Miljövård, 10 p. så tyckte jag att det kändes intressant att studera miljöfrågan även 
ur det ekonomiska perspektivet. Eftersom miljöfrågor intresserar mig känns det också viktigt 
att skaffa kunskap inom ämnet miljöredovisning för att kanske i mitt framtida yrkesliv få 
chansen att arbeta med miljöredovisningsfrågor. Att valet föll på att inrikta min undersökning 
på gruvnäringen beror på att den verksamheten har stor miljöpåverkan. 
 
 
2.2   Forskningsansats 
 
Det finns två olika sätt att bearbeta och analysera databeroende på hur problemet preciserats 
och vilken kunskap som söks, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod. Denna uppsats 
präglas huvudsakligen av den kvalitativa metoden. En djupare förståelse av miljöredovisning 
och dess utformning och syften har varit det som eftersträvats. En kvalitativ studie har gjort 
detta möjligt då den ger en helhetsbild av det ämne som avsågs att undersökas. Den 
kvalitativa metoden ger rikligt med information som gör det möjligt att göra en noggrann 
beskrivning av problemet som studeras. (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Inom företagsekonomin kan tre olika metodsynsätt användas, analytiskt-, system- och 
aktörssynsätt. Denna uppsats har haft aktörssynsättet som utgångspunkt, då fokus ligger på 
enskilda aktörer och helheten förklaras utifrån de olika delarnas egenskaper. (Holme & 
Solvang, 1997). Detta synsätt är relevant då jag avser att undersöka hur de utvalda företagens 
miljöredovisningar utformas och vilka syften företagen vill uppnå med dessa. 
 
Det finns två huvudsakliga angreppssätt för teoriutveckling, nämligen induktiv och deduktiv 
metod. Deduktiv metod innebär att forma hypoteser utifrån teorin som är testbara påståenden 
om verkligheten och genom logisk slutledning komma fram till resultat. (Holme & Solvang, 
1997). Min forskningsansats är uppbyggd på den deduktiva metoden som innebär att man 
försöker göra förutsägelser och dra logiska slutsatser utifrån vad som framkommit. (Lundahl 
& Skärvad, 1999). Uppsatsen  är deduktiv på så sätt att den utgår från befintliga teorier om 
miljöredovisning och dessa teorier har sedan använts för att göra en empirisk studie inom 
ämnet. (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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2.3   Undersökningsansats  
 
Första steget blev att göra en litteraturstudie av sekundärdata för att jag snabbt skulle kunna 
sätta mig in i ämnet miljöredovisning och få en teoretisk referensram att utgå ifrån. Det finns 
flera fördelar med litteraturstudier, dom är billiga att genomföra, ger snabbt resultat och är 
lätta att bygga vidare på. (Eriksson & Wiedersheim, 1991).  
 
En undersökning kan genomföras antingen på bredden genom surveyundersökningar, eller på 
djupet genom fallstudier. Fallstudier innefattar ett fåtal objekt där ett flertal variabler 
undersöks noggrant och djupgående. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). Denna uppsats 
bygger på fallstudier av två företag, LKAB och Boliden Mining AB. Fallstudier ger möjlighet 
att studera ämnet grundligt och i ett djupare perspektiv. För mig var det viktigt att få en 
inblick i hur de utvalda företagen utformar sina  miljöredovisningar och vilka syften företagen 
har med sina miljöredovisningar, och då lämpade sig fallstudier bäst för det ändamålet. Vad 
som dock bör uppmärksammas vid fallstudier är att man inte kan dra några generella 
slutsatser utifrån resultatet, utan endast få en bild av hur det ligger till i de specifika fallen. 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
Inom ramen för fallstudierna har jag studerat företagsspecifikt material i form av företagens 
miljöredovisningar, och även primärdata som jag har sammanställt efter brevenkäter. Med 
hjälp av dessa fallstudier har jag haft möjlighet att få en bättre och djupare förståelse för 
problemet. En stor fördel med att använda sig av fallstudie som undersökningsmetod är att 
man kan ge läsaren en uppfattning om verkligheten trots att resurserna är begränsade. En 
nackdel är dock att ett fåtal studerade fall inte kan representera verkligheten och det går därför 
inte att dra några generella slutsatser ur resultatet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 
 
 
2.4   Datainsamlingsmetod 
 
Jag inledde min informationsinsamling med litteraturstudier då jag granskade sekundärdata i 
form av befintlig teori inom det aktuella ämnesområdet. Sekundärdatan bestod av böcker, 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Materialet har jag hittat genom sökning i olika 
sökdatabaser för böcker och tidskriftsartiklar på Internet, exempelvis Libris och AffärsData. 
Jag har även gjort sökningar genom olika sökmotorer på Internet, till exempel Eureka och 
Yahoo. Sökorden jag har använt vid sökningen har bland annat varit "miljöredovisning", 
"miljö" och "redovisningsteori". Dessa sökord har även använts på engelska i sökdatabaserna. 
 
Insamlingen av sekundärdata under fallstudierna har dels skett genom företagens egna 
miljörapporter som jag har beställt, och även från företagens hemsidor på Internet. 
Insamlingen av primärdata har skett genom brevenkäter gjorda via e-post sedan jag hade 
studerat företagens miljöredovisningar noggrant. Fördelar med intervjuer via e-post är att 
frågorna inte behöver besvaras vid en viss tidpunkt, utan respondenten kan svara när denne 
har tid och möjlighet, och kostnaden för genomförandet blir väldigt låg. Nackdelarna är att det 
finns risk för bortfall, och man kan inte se hur respondenten reagerar på frågorna vilket ibland 
kan indikera om svaret är sanningsenligt eller inte. 
 



Metod 
 
2.5   Metodproblem 
 
I detta avsnitt kommenterar jag uppsatsens validitet och reliabilitet för att läsaren ska få en 
uppfattning om hur pass tillförlitligt materialet är. Validitet definieras som en metods eller ett 
mätinstruments förmåga att mäta eller avbilda det som avses. Med reliabilitet menas 
undersökningens grad av tillförlitlighet. God reliabilitet kännetecknas av att resultatet av 
undersökningen ska bli detsamma oavsett vem som utför den. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1991). 
 
För att jag snabbt skulle bli insatt i ämnet och få en ökad förståelse för ämnet gjorde jag en 
litteraturstudie i ämnet miljöredovisning. Det bidrog till att jag fick problemet belyst ut olika 
synvinklar och validiteten ökades då litteraturstudien gjordes före den empiriska 
undersökningen. Eftersom det saknas enhetliga standards för upprättande av 
miljöredovisningar kan det uppstå tolkningssvårigheter vid studerandet av 
miljöredovisningarna eftersom deras utseende och innehåll varierar. Det går inte att utesluta 
att olika individer värderar informationen på olika sätt. För att få en likartad bedömning av de 
båda miljöredovisningarna har jag valt ut vissa kärnområden och faktorer som jag har försökt 
granska på ett likartat sätt. Denna granskning kan ha en viss subjektivitet eftersom 
informationen i miljöredovisningarna måste tolkas för att kunna analyseras.  
 
Hur pass bra brevenkät fungerar som datainsamlingsinstrument beror på flera olika faktorer. 
Mätfelen kan delas in i två kategorier, respondentfel och instrumentfel. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1991). Respondentfel kan uppkomma från respondentens vilja eller 
möjlighet att lämna korrekta uppgifter, vilken kan påverkas av tidsbrist, humör eller ointresse. 
För att minska risken för att respondenterna skulle ha tidsbrist vid besvarandet av frågorna 
valde jag brevenkät istället för telefonintervju, eftersom respondenterna då själv kunde välja 
tid och plats för besvarande av frågorna. Till instrumentfel räknas att frågorna kan vara oklart 
eller för allmänt formulerade. För att minska risken för detta lät jag två personer granska 
frågorna innan dessa användes i brevenkäten. För att öka brevenkätens validitet var det viktigt 
att respondenterna hade mycket goda kunskaper om miljöredovisning och hade haft stor del 
upprättandet av de granskade miljöredovisningarna. Då båda respondenterna uppfyller båda 
dessa kriterier anser jag att validiteten är hög i detta avseende. Eftersom företagen själva fick 
välja ut den person som de ansåg mest lämpad att besvara mina frågor har reliabiliteten 
därigenom stärkts. 
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3    TEORI 
 
I detta kapitel har jag sammanställt en del av den skrivna  teori som finns och en del 
forskning som behandlar ämnesområdena redovisning och miljöredovisning. Här beskrivs 
bland annat  allmän redovisningsteori, miljöredovisningens utveckling, lagstiftning inom 
miljöområdet, miljöredovisningens syften och olika miljöledningssystem. 
 
 
3.1   Allmän redovisningsteori 
 
Redovisningens syften, teknik och användning har förändrats i takt med att förutsättningarna 
för att äga och driva företag har förändrats. Redovisningens roll förändrades avsevärt när 
redovisningen började användas som ett sätt att styra organisationen. Innan dess hade 
redovisningen enbart haft som uppgift att vara ett instrument för uppföljning och utvärdering. 
Internredovisningen började användas för att hitta framgångsrika avdelningar inom 
organisationen som kunde vara föredömen för de andra avdelningarna. Förändringen har 
fortsatt allteftersom och idag omfattas även andra delar av organisationernas verksamhet än 
de rent ekonomiska av redovisningen. (Bergström et al, 1998) 
 
Även innehållsmässigt har företagens årsredovisningar genomgått stora förändringar. 
Årsredovisningen var tidigare bara en redovisning för det som redan hade hänt, men numera 
presenteras bland annat också företagets affärsidéer och strategier i den. Årsredovisningen är  
ett företags mest välrenommerade och viktiga kanal för att kommunicera med omvärlden. 
(www.westinfo.nu) Redovisningen kan sägas uppfylla tre huvudsakliga syften: delge 
företagets intressenter information om företagets ställning och verksamhet, informera 
företagets ägare och ledning om resultatet, och att användas som ett styrningsinstrument för 
företagets ledning och personal. (Kam, 1990). Redovisning utgör ett språk för att 
kommunicera ekonomisk information till beslutsfattare både i och utanför företaget. 
Informationen ska ge en korrekt bild av företaget då den ska vara underlag för beslutsfattande 
i en mängd avseenden. Redovisning kan också ses som ett politiskt instrument i samhället. 
(www.westinfo.nu) 
 
 
3.2   Miljöredovisningens utveckling 
 
I västvärlden har miljöpolitiken under de senaste 30 åren genomgått en förändring mot ett mer 
ekologiskt synsätt och ett kretsloppstänkande som inte förekom förut. Inom allt fler 
organisationer och företag finns numera uppfattningen att en planerad hushållning med 
resurserna och bra miljö är förutsättningar för en långsiktig och god ekonomi. Insikten om att 
dagens verksamhet i företagen påverkar både dagens och morgondagens miljö är allmänt 
utbredd. (Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
Föregångaren till miljöredovisning var den sociala redovisningen som även den innebar att 
andra faktorer än de rent ekonomiska togs med i årsredovisningen, till exempel arbetsmiljö 
och personalens trivsel. Den sociala redovisningen uppstod under 70-talet som ett svar på de 
nya mjukare värderingar som fanns i samhället där intressenterna började kräva att företagen 
skulle börja visa ett större ansvar i sociala frågor. (Gray & Stone, 1994) 
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Miljöredovisningens historia är relativt kort, inte förrän i slutet av 1960-talet går det att hitta 
förstadier till den. Det stora genombrottet för miljöredovisning kom 1987 i samband med 
FN:s så kallade Bruntlandsrapport som handlade om hushållning med jordens resurser och hur 
en bättre miljö skulle uppnås. De första böckerna om miljöredovisning kom i slutet av 1980-
talet. Även svenska storföretag började beakta olika miljöaspekter och formulera miljöpolicys 
för sin verksamhet. Under 90-talet har en stor ökning av antalet företag som gör 
miljöredovisningar skett även i Sverige. (Bergström et al, 1998) 
 
 
3.2.1   Dagens miljöredovisning 
 
Det finns egentligen ingen officiell definition på vad begreppet miljöredovisning innefattar.  
 
En av de många definitionerna som förekommer i litteraturen är:  
"Miljöredovisning är miljörelaterade uppgifter som redovisas i ett företags årsredovisning, 
eller som bilaga till årsredovisningen i en särskild miljöredovisning". (Ljungdahl, s.38, 1999)  
 
En annan definition lyder:  
"Miljöredovisning är en sammanställning och beskrivning av företagets totala miljöarbete". 
(Larsson, s.16, 1995). 
 
Stora och viktiga miljöförbättringar har kommit till stånd under det senaste decenniet. En stor 
del av svenska företag har idag väl fungerande miljöledningssystem för att kunna ha bättre 
kontroll på vilken miljöpåverkan företagets verksamhet åstadkommer. Attityden bland 
företagen har förändrats från att vara avvaktande och anse miljöredovisning som något 
onödigt till att vara positiv. Många företag använder numera miljöarbetet som en del av sin 
strategi och profil. (Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
Från början var det mest de stora industrierna  vars verksamhet hade stor påverkan på miljön 
genom utsläpp i vatten och luft som upprättade miljöredovisningar. Idag finns nästan alla 
branscher representerade, även de vars verksamhet inte har någon direkt miljöpåverkan som 
till exempel banker och försäkringsbolag. (Gröjer, 1994) Miljöredovisningens innehåll 
varierar idag mellan olika branscher och företag. Den kan innehålla en genomgång av 
företagets miljöpolicy och riktlinjer för företagets miljöarbete. Den kan också innehålla  
företagets lång- och kortsiktiga mål och vision för miljöarbetet, och planerade aktiviteter för 
att minimera företagets miljöpåverkan. Miljöredovisningens innehåll  ska bidra till att ge en 
helhetsbild av hur företaget ser på sitt miljöarbete  i olika tidsperspektiv. (Ljungdahl, 1999) 
 
 
3.3   Lagstiftning som berör miljöredovisningen 
 
Lagstiftningen inom miljöområdet i Sverige har en relativt kort historia. Första 
Miljöskyddslagen kom 1964, och 1969 kompletterades den med lag om tillståndspliktig 
verksamhet. 1985 stiftades en lag om användande av kemiska ämnen och lagen om social och 
ekonomisk hushållning med naturresurserna kom 1987. (Larsson, 1997) Den nya miljöbalken 
som gäller idag kom 1998 och från och med 1999 finns lag om miljöredovisning. Miljöbalken  
 
 



Teori 
 
innehåller kriterier för vilka företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, och dessa 
företag ska upplysa i årsredovisningen om vilken miljöpåverkan företagets verksamhet 
orsakar. (Ljungdahl, 1999) 
 
Enligt Miljöskyddslagen 38§ är alla företag som bedriver verksamhet med stor miljöpåverkan 
som följd skyldiga att upprätta en särskild miljörapport varje år som ska sändas till 
Länsstyrelsen. Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat företag som använder mark 
eller anläggningar på sådant sätt att det finns risk för föroreningar av luft, vattendrag eller 
grundvatten. Även konstant störning av omgivningen genom buller eller annat räknas som 
miljöfarlig verksamhet. (Sveriges Rikes Lag, 2000) 
 
I Årsredovisningslagen 6 kap 1§ sägs det att i förvaltningsberättelsen ska även information 
lämnas om sådana förhållanden som inte redovisas i balans- och resultaträkning men som är 
viktiga för företagets ställning och resultat. Lagen omfattar även redovisning av händelser 
som är av västentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter 
dess slut. 
 
Exempel på viktiga miljöfrågor som företaget kan vara skyldiga att nämna enligt 
årsredovisningslagen är ändrade marknadsförutsättningar, betydande saneringsbehov eller 
överskridande av tillståndsvillkor. Det sägs även där att företag som bedriver verksamhet som 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) ska även lämna 
upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön, och sådana företag är 
också skyldiga att varje år ge in en miljörapport till den aktuella tillsynsmyndigheten. I 
miljörapporten ska även framgå vilka villkor som gäller för företagets miljötillstånd. (FAR, 
2001) 
 
 
3.4   Miljöredovisningens syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med att upprätta miljöredovisning är att företaget ska få en kanal att 
förmedla information genom om hur ett företags verksamhet påverkar miljön. 
Miljöredovisningen innehåller ofta även information om hur företaget går tillväga för att 
minimera företagets miljöpåverkan och hur företaget har tänkt gå tillväga i framtiden för bli 
bättre på att minimera företagets miljöpåverkan. Genom miljöredovisningen vill företaget föra 
en kommunikation med intressenterna, och då är det viktigt att informationen i den är 
utformad på ett sådant sätt att intressenterna kan ta den till sig. (Westermark, 1999) 
 
Enligt Ljungdahl (1995) kan informationen i en miljöredovisning sammanfattas inom tre 
områden, nämligen företagets miljöpåverkan, vilka åtgärder företaget har vidtagit för att 
minska de negativa miljökonsekvenserna, och vilka åtgärder man planerar att vidta i 
framtiden. Det finns två olika synsätt som förklarar miljöredovisningens existens. Det ena har 
som innebörd att allmänheten har rätt till information om hur företagens verksamhet påverkar 
miljön, och det andra innebär att aktieägarna och kreditgivarna har behov av information 
som kan användas som underlag vid beslutsfattande. (Gröjer, 1994) 
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3.5  Anledningar till att företag upprättar miljöredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Anledningar till upprättande av miljöredovisning. 
___________________________________________________________________________ 
 
Det finns olika anledningar till att företag upprättar miljöredovisningar och dessa framgår av 
figur 1 och följande text. Företagen har numera inte enbart ett finansiellt ansvar gentemot sina 
aktieägare och kreditgivare, utan även ett socialt ansvar gentemot samhället i sin helhet. I 
samband med senare tiders miljöproblem, utsläpp, företagsnedläggningar och 
personalnedskärningar har företagens sociala ansvar kommit alltmer i fokus. 
Miljöredovisningen har som funktion att visa intressenterna att företaget faktiskt är medvetna 
om sitt ansvar och att åtgärder utförs och planeras för att företaget ska kunna ta sitt ansvar på 
bästa sätt. (Gröjer, 1994) 
 
Miljöredovisningen skapar ett större förtroende för företaget och dess framtida utveckling och 
lönsamhet. Att uppvisa en miljöredovisning kan  ha en avgörande betydelse då företaget 
behöver finansiärer och kreditgivare. Företag som inte miljöredovisar väcker misstänksamhet 
om att företagets verksamhet har stora negativa miljökonsekvenser, och det kan i sin tur 
betyda lönsamhetsproblem i framtiden. Konsumenterna intresserar sig för miljöfrågor som 
den allmänna opinionen uppmärksammar och kan bestämma sig för att undvika 
miljöpåverkande produkter och därigenom påverka företagets försäljningssiffror.  
Miljögrupper börjar lättare ifrågasätta ett företag som inte miljöredovisar och kan bland annat 
mobilisera köpbojkotter mot företaget. (Larsson, 1997) 
 
En annan anledning är marknadens förväntningar och krav. Ett väl utarbetat och fungerande 
miljöarbete kan leda till konkurrensfördelar gentemot andra företag. Intresset för företagens 
hänsynstagande till miljön har ökat markant bland intressenterna, bland annat bland 
konsumenterna. Miljöredovisningen är ett sätt för företaget att profilera sig på marknaden som 
"miljövänligt" och ansvarstagande. Ett företag som helt saknar någon form av 
miljöredovisning kan få negativa reaktioner från flera av företagets intressentgrupper. 
(Larsson, 1997)  
 
Ytterligare en anledning är förhållandet till finansiärer och kreditgivare. Olika former av 
miljörelaterad information har fått ökad betydelse även bland intressenterna inom den 
finansiella sektorn, då ett framgångsrikt miljöarbete är en förutsättning för företagens  
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överlevnad och lönsamhet på lång sikt. Kreditgivarna ser detta som positivt då deras chanser 
att få tillbaka satsat kapital då ökar och även ger chans till att få en bra avkastning på sitt 
satsade kapital. (Erhardsson & Björnsjö, 1997) Den nya miljölagstiftningen anger 
minimikraven för företagens miljöarbete. Miljöproblemen har blivit allt mer komplexa och 
svåra att hantera och det har gjort att regeringens miljöpolitik har blivit strängare och alltmer 
återhållsam. Därför ställs högre krav på företagen själva att utarbeta en miljöstrategi för att 
visa att företagen själva kan ta ett eget ansvar. (Westermark, 1999) 
 
 
3.5.1   Miljöredovisningens intressenter 
 
Enligt Gröjer (1994) är det i stort sett omöjligt att kunna utforma en miljöredovisning på ett 
sådant sätt att den tillgodoser samtliga intressenters önskemål och krav på information. 
Kunskapsnivån hos företagens olika intressenter skiljer sig markant och behovet av 
information varierar också mellan dem. Detta gör att det är svårt att välja rätt svårighetsnivå 
på innehållet i miljöredovisningen. Miljöredovisningens form, omfattning och inriktning bör 
påverkas av vem den är avsedd för, och därför måste företagen fundera på vilka grupper det i 
första hand är som ska nås med miljöredovisningen.  
 
Olika typer av intressenter vill ha olika former av miljöinformation om ett företag enligt 
Larsson (1995). De grupper som Larsson (1995) nämner är enligt figur 2: 
 
 
     Anställda 
 Företagsledning                 Konsumenter 
 
 
        Myndigheter          Finansmarknaden 
 
 
                              Aktieägare             Leverantörer  
 
Figur 2. Miljöredovisningens olika intressenter. 
___________________________________________________________________________ 
 
Företagsledningen är intresserad av att miljöledningssystemet fungerar och att uppsatta mål 
har nåtts. De anställda vill ha information om vidtagna åtgärder och om hur miljöarbetet i 
stort fungerar. Konsumenterna bildar sig en uppfattning om företaget genom annonsering och 
övrig planerad kommunikation. De får även information genom massmedias bevakning av 
företagets agerande i miljöfrågor, men företagets årsredovisning kommer de sällan i kontakt 
med. Myndigheterna har sitt informationsbehov reglerat i lagar och förordningar, och i dem 
regleras också vilket format och innehåll informationen ska ha.  
 
Finansmarknaden kräver att få kvalitativa data och detaljerad information. Eventuell 
miljöskuld och eventuella framtida skyldigheter läggs det stor vikt vid. Okunskap om 
miljöfrågor kan betyda finansiella risker. Aktieägarna fäster inte så stor vikt vid företagens 
miljöinformation, de ser mest miljöredovisningen som en ren kostnad. Leverantörerna har en 
avgörande betydelse eftersom de levererar materialet som används i företagets verksamhet.  

Miljöredovisning
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Det ställs krav på leverantörerna att de ska kunna miljödeklarera sina varor och tjänster för att 
dessa ska vara i linje med företagets miljöpolicy. Därför måste leverantörerna vara väl insatta 
i företagets miljöredovisning. Bergström et al, 1998) 
 
Gemensamt för alla användare är att de vill ha information i varierande grad om företags 
miljöpåverkan och vilka åtgärder som är genomförda och/eller planeras för att minimera 
denna miljöpåverkan. Dessutom vill de kunna bedöma effekterna av miljöåtgärderna både ur 
ekonomisk och miljömässig synvinkel. Under de senaste åren har företag alltmer börjar 
differentiera miljöredovisningarna och ge ut olika versioner av den för att bättre kunna 
tillgodose olika intressentgruppers olika krav på information. (ibid) 
 
 
3.5.2   Miljöredovisning ur företagsperspektivet 
 
Eftersom miljöredovisningen upprättas på frivillig basis och det inte finns några huvudsakliga 
riktlinjer får det konsekvenser för de mest aktiva företagen som är föregångare inom området. 
De får stå för största delen av kostnaderna vid framtagande av nya system och metoder för 
miljöredovisning, medan andra företag kan imitera och slippa nästan alla kostnader. Detta 
talar i hög grad emot miljöredovisning sett ur företagets perspektiv, och får den effekten att 
ingen vill leda utvecklingen och stå för de största kostnaderna. (Ljungdahl, 1995) 
 
Att utforma en miljöredovisning är ofta ett resurskrävande arbete vad gäller tid och pengar, 
vilket innebär att det kan vara frestande att lägga dessa resurser på någon annan investering 
istället. Företagen får helt enkelt själva avgöra vilka fördelarna med en miljöredovisning är, 
då kostnaden för att utföra miljöredovisningen inte ska överstiga nyttan med densamma. 
Fördelar kan vara att företagets miljöimage förstärks, företaget upplevs som mer seriöst av 
intressenterna och företagets aktiekurs kan påverkas positivt. (Gray et al, 1993) 
 
Ett problem som de som upprättar miljöredovisning råkar ut för är att kunna känna till  vilken 
typ av miljöinformation som intressenterna förväntar sig att få ta del av. Intressenterna har 
ofta väldigt olika nivå på förkunskaperna inom miljöområdet och har olika bakomliggande 
motiv till att studera ett visst företags miljöredovisning. Det gör att det blir väldigt svårt för 
företaget att veta vilken information som är nödvändig att ha med, och hur informationen ska 
utformas för att största delen av intressenterna ska kunna förstå den. (Ljungdahl, 1995) 
 
 
3.6   Miljöredovisningens utformning 
 
Miljöredovisning produceras idag i två former, separat miljöredovisning  och integrerad 
miljöredovisning som ingår i årsredovisningen. (Larsson, 1995) De separata 
miljöredovisningarna har oftast en högre kvalitet på sitt innehåll än de miljöredovisningar 
som integreras i årsredovisningen. Innehållet är mer utförligt och detaljerat och informationen 
har en större bredd och är utformad på ett relativt enkelt sätt. Vanliga delar i en separat 
miljöredovisning är presentationer av företagets miljöledning, miljöpolicy, miljöprogram och 
information om vilka åtgärder som är genomförda och planeras att genomföra. Val av strategi 
utifrån verksamhetens miljöpåverkan presenteras också ofta. Dock är företagen tämligen 
sparsam med att redovisa tvister, klagomål och avvikelser från uppsatta mål inom 
miljöområdet. (Deloitte & Touche, 1996) 
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Den integrerade miljöredovisningen har blivit allt vanligare i svenska företag. Informationen i 
den här typen av miljöredovisning är oftast av allmän karaktär vilket innebär att det redovisas 
sparsamt med detaljer och konkreta formuleringar. Ofta saknas kopplingen mellan ekonomi 
och miljö, och miljöredovisningens omfattning varierar beroende på vilken bransch företaget 
tillhör. En del företag som använder sig av integrerad miljöredovisning väljer ändå att även 
upprätta en separat miljöredovisning. (Linghede, 1996) 
 
 
3.6.1   Miljöredovisningens innehåll 
 
För att informationen i miljöredovisning ska vara användbar bland annat som underlag vid 
investeringsbeslut måste informationen vara relevant och ha hög användbarhet. Företagen bör 
rikta särskild uppmärksamhet mot att göra sina miljöredovisningar användarvänliga med en 
hög grad av jämförbarhet och trovärdighet. Miljöredovisningen bör även präglas av öppenhet, 
som är det mest grundläggande inom miljöredovisning och ger ett förtroendeingivande 
intryck. (UNEP, 1994) Enligt UNEP (1994) bör en så stor del av informationen som möjligt 
vara kvantitativ, då en hög nivå av kvantitativ information anses göra en större nytta och vara 
lättare att jämföra med andra företags siffror än kvalitativa fakta. I motsats till den 
ekonomiska redovisningen måste miljöredovisningen baseras på en mängd olika enheter. För 
att förenkla detta faktum kan relevanta nyckeltal användas i hög grad istället, till exempel 
utsläpp och energiförbrukning. 
 
Larsson (1995) har gjort en sammanställning av de vanligast förekommande kraven på 
miljöredovisning som finns i de många rekommendationerna. Dessa punkter presenteras i 
figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. De vanligaste kraven på miljöredovisningens innehåll. 
___________________________________________________________________________ 
 
Kopplingen mellan ekonomiska aspekter och miljöaspekter bör inkluderas i 
miljöredovisningarna i form av till exempel miljöinvesteringar, miljöskulder och 
miljökostnader. En miljöinvestering är kapitalinsatser i miljörelaterade projekt, och 
miljökostnader är miljörelaterade rörelsekostnader och övriga kostnader för det löpande 
miljöarbetet. En miljöskuld är vad det kommer att kosta för företaget att återställa miljön i sitt 
ursprungliga skick efter avslutad verksamhet. Till miljöskulder räknas även vad det kommer 
att kosta att återta och återvinna företagets produkter när de är utslitna. (UNEP, 1994)  
 
Det finns även andra begrepp som är viktiga inom det miljöekonomiska området i en 
miljöredovisning. Företagets framtida vinstpotential visar möjliga framtida vinster som har 
sitt ursprung i process- och produktrelaterade miljöförbättringar. Även företagets ideella  

• Noggrann redogörelse för företagets verksamhet och miljöpåverkan, helst med konkreta exempel. 

• Tydlig och lättförståelig miljöpolicy. 

• Specificerade miljömål som är mätbara och realistiska. 

• Jämförelser mellan tidigare mål och uppnådda resultat. 

• Översikt över fördelningen av miljöansvaret inom företagets organisation. 

• Eventuella kostnader och investeringar kring företagets miljöarbete och miljöpåverkan. 
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miljöengagemang bör redovisas, liksom  vilka statliga miljöavgifter som företaget betalar. 
Dessa delvis ekonomiska aspekter är av intresse för ägare, kreditgivare, finansiärer och 
aktieägare i första hand. (Ljungdahl, 1999)  
 
 
3.6.2   Problem vid miljöredovisning 
 
Trots att miljöredovisningen som företeelse har förekommit under ett par decennier finns det 
fortfarande många brister på detta redovisningsområde. Det kan vara svårt för utomstående 
intressenter att förstå och bedöma informationen som lämnas i redovisningarna eftersom det 
kan vara svårt att veta om uppgifterna som lämnas är bra eller dåliga. Om intressenterna inte 
vet hur idealfallet ser ut kan det vara omöjligt att bedöma om företaget har varit framgångsrikt 
i sitt miljöarbete. Dessutom varierar miljöredovisningarnas innehåll och utseende kraftigt 
vilket också försvårar jämförelsen mellan olika företag och branscher. Ofta används helt olika 
nyckeltal av företag i samma bransch. (Linghede, 1996) 
 
Miljöinformationen som redovisas i finansiella termer, till exempel miljöskyddskostnader och 
miljöinvesteringar, är också ofta svåra för utomstående intressenter att förstå och bedöma. De 
finansiella effekterna av miljökrav och lagstiftning som till exempel utsläppsavgifter, är ofta 
mycket sparsamt redovisade. Det är få företag som beräknar finansiella miljöposter på samma 
sätt, och företagen anger oftast inte heller vilka beräkningsregler och definitioner de har 
använt sig av. Detta gör att det kan bli svårt för intressenterna att använda siffrorna för 
jämförelse med andra företag, men det kan också uppfattas som svårt att förstå vad siffrorna 
egentligen visar. (Linghede, 1996) 
 
Företagen visar idag väldigt litet intresse för den finansiella sidan av miljöredovisningen. Att 
omvandla miljön till finansiella termer uppfattas av företagen själva som väldigt svårt. En 
trolig orsak till att miljöredovisningarnas innehåll är svåra att jämföra kan vara att 
intressegruppernas antal och sammansättning varierar både mellan olika företag i samma 
bransch och mellan olika branscher. I sina försök att tillfredsställa alla intressenter kan   
utformningen bli alltför omfattande och komplicerad. (Westermark, 1999) 
 
 
3.7   System för miljöredovisning och miljöledning 
 
Försök har gjorts att skapa olika former av modeller inom miljöredovisningsområdet och 
meningen med detta är att de ska kunna användas som hjälp vid uppbyggnad av 
miljöledningssystem. Alla modeller utgår från ett gemensamt synsätt som går ut på att allt vi 
gör påverkar miljön, och ett miljöledningssystem är till för att minska denna påverkan. 
(Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
 
3.7.1  EMAS 
 
EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, och är EU:s officiellt 
antagna miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Syftet med den är att främja användandet 
av miljöledning inom industrin, och att förbättra möjligheterna för företagens intressenter att  
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få information om företagens miljöarbete. Det är frivilligt  för företagen att delta men för att 
bli registrerad måste det aktuella företaget uppfylla vissa krav. (www.miljoredovisning.com) 
 
För att bli registrerad ska företaget bland annat följa aktuell miljölagstiftning, ha upprättat en 
miljöpolicy och ett miljöprogram med fastställda mål för miljöarbetet och vilka åtgärder som 
ska vidtas för att uppnå dessa mål. (www.miljoredovisning.com). Företaget ska också ha ett  
väl fungerande miljöstyrningssystem som miljöarbetet organiseras genom. Miljörevision ska 
också genomföras med jämna mellanrum, och anläggningarna granskas med högst tre års 
mellanrum. (www.ecoorbis.se) 
 
Företaget måste också gå ut med en offentlig miljöredogörelse eftersom både den och 
företagets miljöstyrsystem ska granskas av en objektiv ackrediterad miljökontrollant. Till 
skillnad från andra miljöledningssystem ställer EMAS även krav på att företaget upprättar en 
offentlig redovisning av miljöarbetets status, måluppfyllelse, samt kommande års miljömål. 
(www.ecoorbis.se) Förordningen ska i första hand ha en förebyggande funktion men även 
stimulera till kontinuerlig förbättring av företagens miljöarbete och samarbete mellan 
industriella verksamheter. (Larsson, 1997). För närvarande är EMAS öppen endast för 
industriell verksamhet, men systemet genomgår förändringar för att gälla även andra  
branscher i framtiden. (Westermark, 1999) 
 
 
3.7.2  ISO 14001 
 
ISO är en förkortning och betyder International Organisation for Standardisation. ISO 14000 
är en serie av olika miljöstandarder. ISO 14001 är en kravspecifikation  som innehåller 
vägledning för miljöledningssystem och den fastslogs 1996. ISO 14001 innehåller en rad 
olika element som samverkar för att hantera företagets miljöfrågor på ett effektivt sätt.  
(Erhardsson & Björnsjö, 1997) Ständig förbättring är ett nyckelord i systemet och detta ligger 
till grund för företagets miljöarbete. Företaget formulerar konkreta miljömål, organiserar sina 
resurser, dokumenterar tydliga instruktioner för hur företagets verksamhet skall drivas, samt 
utvärderar och därefter korrigerar miljöarbetet med jämna mellanrum. ISO 14001 är godkänt 
av EU som komplement till EMAS. (www.ecoorbis.se) 
 
Företagen genomgår en så kallad certifiering som innebär att en tredje part granskar och 
godkänner företagets miljöledningssystem, och därefter ingår årliga kontroller av att systemet 
fungerar bra. Miljöcertifikatet som företaget erhåller får användas till marknadsföring av 
företaget, men däremot inte till marknadsföring av företagets produkter. Kostnaden för 
certifieringsarbetet är hög och orsaken till detta är att det krävs att den som utför certifieringen 
verkligen har gedigna kunskaper om de tillverkningsprocesser som används inom det aktuella 
företaget. www.miljoredovisning.com) Ett företag som har erhållit miljöcertifikat enligt ISO 
14001 måste kunna visa upp ständiga förbättringar i sitt miljöledningssystem. Syftet med 
detta är dock inte att utveckla det perfekta miljöledningssystemet, utan att stimulera företagen 
till att fortlöpande försöka reducera sin miljöpåverkan. (Westermark, 1999)  
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3.7.3   UNEP - Company Environmental Reporting 
 
UNEP är en förkortning av United Nations Environment Programme och är FN:s miljöorgan. 
UNEP har i samarbete med ett engelskt konsultföretag som heter SustainAbility Ltd upprättat 
en rapport kallad "Company Environmental Reporting". Rapporten togs fram för att det fanns 
en brist i de befintliga rekommendationerna om hur miljörapporter ska utformas vad gäller 
innehåll och utseende. I rapporten betonas särskilt vikten av finansiell information i 
miljöredovisningen. UNEP har sammanställt en lista innehållande 50 punkter som anses 
viktiga för en bra miljöredovisning. Man betonar att företagen inte behöver använda sig av  
alla punkterna utan listan ska ses som ett förslag till vilka punkter  som kan ingå i 
miljöredovisningen. Dock anses att 20 av de 50 punkterna är ett minimum som bör ingå för att 
företagets miljöinformation ska bli effektiv. (UNEP, 1994) 
 
 
3.8   Sammanfattning av behandlad teori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Faktorer som påverkar en miljöredovisnings utformning och innehåll. 
___________________________________________________________________________ 
 
När ett företag upprättar en miljöredovisning finns det flera faktorer som påverkar 
miljöredovisningens utformning och innehåll. Bland annat går utvecklingen inom 
miljöredovisningsområdet hela tiden framåt, dels genom att företagen själva försöker 
vidareutveckla sin redovisning men även genom att studera andra företags redovisningar och 
få nya idéer därifrån. I svensk lagstiftning är det främst i miljöbalken det finns lagar som styr 
och  påverkar företagens  miljöredovisning. Där finns exempelvis krav på vilka företag som är 
skyldiga att upprätta miljöredovisning och till vilka myndigheter miljöredovisningen ska 
skickas in. Även i årsredovisningslagen finns lagstiftning som rör miljöredovisningen främst i 
form av krav på miljöredovisningens innehåll.  
 
Utformningen och innehållet påverkas också i hög grad av vilka syften företaget vill uppfylla 
med sin miljöredovisning. Ett syfte kan till exempel vara att förmedla information till 
intressenterna om företagets miljöarbete. Samhället i form av bland annat myndigheter ställer 
krav på vilken information som ska finnas med i miljöredovisningen. Informationen som 
lämnas påverkas också i hög grad av vilka krav företagets intressenter ställer. Olika 
intressenter vill ha olika typer av information. Det finns även olika miljöledningssystem och 
miljöstandards som företagen kan använda som vägledning i miljöredovisningsarbetet. Om 
företagen anpassar sig och följer dessa miljöledningssystem kan de erhålla exempelvis 
miljöcertifiering. 
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4   EMPIRI 
 
Detta kapitel innehåller presentationer av de båda studerade företagen, samt  en 
sammanställning av vad som framkommit vid studier av företagens miljöredovisningar. Här 
ingår även en sammanställning av svaren på brevenkäterna som erhållits från ansvariga för 
upprättande av miljöredovisning på de båda studerade företagen. 
 
 
4.1   Studiens utförande 
 
Studien är utförd på två bolag som är verksamma inom gruvnäringen i Sverige, LKAB och 
Boliden Limited. För att underlätta förståelsen av den empiriska undersökningen finns 
presentationer av de bägge företagens verksamhet och miljöpolicy också med. Innehållet i 
dessa är hämtade från respektive företags årsredovisning och bygger därför på företagens 
egna subjektiva bedömningar. Syftet med denna undersökning är att utifrån 
företagsperspektivet undersöka hur två svenska bolag inom gruvnäringen utformar sina 
miljöredovisningar, och vilka huvudsakliga syften företagen vill uppnå med 
miljöredovisningarna. 
 
För att uppfylla uppsatsen första syfte har jag genomfört en studie av de utvalda företagens 
miljöredovisningar där jag har utgått från vissa i förväg utvalda områden som finns 
presenterade i stycke 4.1.1. Miljöredovisningar från åren 1997, 1998 och 1999 har ingått i 
studien för att få ett perspektiv på hur utvecklingen av innehållet i miljöredovisningarna ser 
ut. Huvudsakligen har redovisningarna för 1999 studerats och därefter har en jämförelse av 
eventuella skillnader mellan dessa och de tidigare årens miljöredovisningar genomförts.  
 För att uppfylla uppsatsens andra syfte har jag genomfört en brevenkät med ansvariga för 
miljöredovisningarna i respektive företag. 
 
 
4.1.1    Studerade områden i miljöredovisningarna 
 
För att kunna åstadkomma en likartad bedömning av de båda företagens miljöredovisningar 
har jag koncentrerat min studie av dessa till följande områden:  
 
Språk och utformning: 
Det allmänna intrycket av miljöredovisningen i form av bland annat utformning, språkbruk, 
layout och disposition.  
 
Miljöpåverkan: 
Hur företaget beskriver förhållandet mellan företagets verksamhet och miljön. Finns det 
beskrivet hur verksamheten påverkar miljön, och finns det konkreta exempel på 
verksamhetens miljöpåverkan?  
 
Miljödata: 
Hur miljöredovisningen beskriver verksamhetens utsläpp till luft, vatten och mark, och 
verksamhetens förbrukning av miljöfarliga ämnen.  
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Miljöledning: 
Om redovisningen innehåller någon information om vilket miljöledningssystem företaget 
använder sig av, samt mål och planer för miljöarbetet. Nämns något om företagets insatser 
inom forskning och utveckling för att förbättra förhållandet mellan företaget och miljön? 
 
Energiförbrukning: 
Hur mycket energi det går åt till företagets verksamhet. Vilka energikällor använder sig 
företaget av? 
 
Ekonomi: 
Hur samspelet mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer beskrivs. Finns det information 
om företagets miljökostnader, miljöskulder och miljöinvesteringar? 
 
Relationer till intressenter: 
Hur förhållandet till intressenterna beskrivs. Vad har gjorts för att tillmötesgå företagets 
intressenter. Finns det information om eventuella tvister eller klagomål inom miljöområdet 
där företaget är delaktigt? 
 
Framtiden: 
Går det att utläsa ur miljöredovisningen vilka planer och mål företaget har inför framtiden? Är 
dessa allmänt eller konkret formulerade? 
 
 
4.2   LKAB 
 
LKAB är en av världens ledande producenter av högförädlade järnmalmsprodukter och en av 
de största pelletsleverantörerna i världen. LKAB:s magnetitbaserade pellets är mindre 
energikrävande vid tillverkningen än konkurrerande pelletsprodukter och därmed 
fördelaktigare ur miljösynpunkt (www.lkab.se). LKAB har underjordiska järnmalmsgruvor i 
Kiruna och Malmberget, och malmförädlingsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. 
Cirka 80% av företagets export går till europeiska stålverk, och dessutom har företaget sedan 
länge en stark ställning på marknaden för pellets i Mellanöstern och Sydostasien. Företaget är 
ett aktiebolag som är helägt av svenska staten genom Näringsdepartementet. Antalet anställda 
uppgick i slutet av år 2000 till 3248 st. och koncernen omsatte under samma år 3 985 miljoner 
kronor. (ibid) 
 
 
4.2.1   LKAB:s miljöpolicy 1999 i korthet 
 
LKAB:s verksamhet och produkter ska kännetecknas av hänsyn till människa och miljö. 
Miljöskyddsarbetet grundas på sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. LKAB eftersträvar en arbetsmiljö som är säker och 
stimulerande och som präglas av respekt för och tillit till individen. Fastställda krav är 
minimikrav. Därutöver strävar LKAB aktivt mot förbättringar inom ekonomiskt försvarbara 
ramar (www.lkab.se).  
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Framgångsrikt miljöarbete kräver ekonomiska resurser som skapas genom nya och effektivare 
former för verksamheten. Produkterna ska utvecklas så att de ger konkurrensfördelar i 
kundernas stålframställning och miljö. Inför investeringsbeslut belyses miljöfrågorna. Ny 
teknik värderas med hänsyn till arbetsmiljö och miljöskydd. Investeringar som innebär mindre 
belastning på människa och miljö ska prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ. (ibid) 
 
LKAB:s miljöplanering är långsiktig och följer utvecklingen av miljöfrågorna. Företaget ska 
ha goda kunskaper och bidra till utvecklingen inom miljöområden i företaget och branschen 
samt medverka i myndigheternas utredningar. LKAB:s anställda ska ges rätt miljöutbildning 
och allmänheten ska informeras om miljöfrågor av betydelse. (ibid) 
 
 
4.2.2   Studie av LKAB:s miljöredovisning 1999 
 
Språk och utformning: 
LKAB har både en miljöredovisning som är integrerad i årsredovisningen, men även separata 
miljöredovisningar för var och en av företagets anläggningar. Den integrerade 
miljöredovisningen för året 1999 finns redovisad på åtta sidor i årsredovisningen, och finns 
tillgänglig både på svenska och engelska. Texten innehåller mycket fakta och konkreta 
exempel som är presenterad på ett lättfattligt sätt. Innehållet är uppdelat i olika kapitel så att 
det är lätt att hitta den fakta som söks. Figurer och diagram används i presentationen och 
dessa är utformade på ett överskådligt sätt. Ungefär en fjärdedel av miljöredovisningens 
volym upptas av stora fotografier med motiv ur företagets verksamhet. 
 
Miljöpåverkan: 
I miljöredovisningen finns beskrivet i löpande text hur dagbrott, gråbergsupplag och 
dammsystem ger synliga effekter på landskapet och störningar i form av buller och 
vibrationer. Det finns en redogörelse för torrläggningen av en sjö, som har fått till följd att 
damningen har ökat och landskapet har blivit drastiskt förändrat. Den stora kratern i 
Malmberget finns också beskriven och att där finns problem med sprickbildningar och 
sättningar i marken, vilket påverkar exempelvis byggnader som ligger nära kratern. Problem 
med damning har fått ett eget stycke i miljöredovisningen, där det står att damningen 
uppkommer vid malmhanteringen- vid lastning, lossning, transport och lagring. Där står att 
trots åtgärder som exempelvis vattning och inbyggnad är det svårt att komma tillrätta med 
problemet. Det är till största delen kring hamnanläggningar och gråbergsupplag problemet 
uppstår. Ett särskilt kapitel behandlar återställande av miljön, då främst landskapet, efter att 
företagets verksamhet i ett område har avslutats. 
 
Miljödata: 
Utsläpp till luft och till vatten har fått var sin avdelning i miljöredovisningen där det på ett 
lättfattligt sätt med kompletterande figurer och diagram förklaras om de aktuella utsläppens 
art och omfattning. Där finns fakta om vilka ämnen som släpps ut och hur mycket av 
respektive ämne det rör sig om. Det redogör också för hur produktionsprocessen ser ut i form 
av verksamhetens input och output och var i produktionskedjan de aktuella utsläppen uppstår. 
Även utsläpp av tungmetaller och försurande ämnen till mark finns redovisade, och de kan  
uppkomma i form av vittring och damning från gråbergsupplagen. Vad gäller utsläpp till 
vatten finns en översiktlig förklaring till hur dammsystemen som tar hand om gruv- och 
processvattnet fungerar. Här finns även kvantitativa mått på utsläppens storlek redovisade.  
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Det finns också information om att det är i första hand utsläpp av kväve till vatten som 
orsakar problem genom igenväxning av de sjöar och vattendrag som vattnet släpps ut i efter 
att ha passerat dammsystemet. Vidare står där att gråbergsdeponeringen ibland kan orsaka 
utsläpp till vatten. Gråberget innehåller ibland tungmetaller och försurande ämnen som kan 
läcka ut i vattendrag. Det finns ingen information om företagets användning av miljöfarliga 
ämnen i verksamheten, exempelvis kemikalier av olika slag eller bränsleanvändning. 
 
Miljöledning: 
Ämnesområdet miljöorganisation och ansvar finns sammanfattat under en egen punkt i 
miljöredovisningen. Där finns bland annat information om att VD:n har det övergripande 
ansvaret för miljöfrågor, och enhetscheferna har det operationella ansvaret. Vidare har 
företaget tre olika specialistfunktioner: yttre miljö, kemiska nämnden och 
företagshälsovården. Dessa tre funktioner deltar aktivt i miljöarbetet och fungerar också som 
stöd för enhetschefer och övrig personal i olika miljöfrågor. Företagets miljökontrollrutiner 
finns beskrivna och omfattar kontroll av utsläpp och miljöpåverkan genom olika 
provtagningar. Däremot står det ingenting om vilket miljöledningssystem företaget använder 
sig av. Företagets insatser inom forskning och utveckling finns specificerat under respektive 
ämnesområde i texten. Det nämns att företaget genom forskning och förbättring har kunnat 
minska energiåtgången i produktionen med cirka 20%. I pelletsverken har det provats en ny 
typ av gasrening som har sänkt utsläppen till luften. För att undvika damning vid 
malmhantering pågår ständigt försök att lindra problemen men ännu har ingen riktigt bra 
metod upptäckts.  
 
Energiförbrukning: 
Verksamhetens energibehov finns detaljerat beskrivet, och där sägs bland annat att företaget 
är en av landets största elkonsumenter. Företaget står för drygt 1% av landets totala 
elförbrukning och största delen av energiförbrukningen kommer från elkraft. Under den 
senaste tioårsperioden har dock elförbrukningen minskat avsevärt i förhållande till 
produktionen och förbrukningen av olja som energikälla har minskat. Däremot finns ingen 
information om hur stor del av den totala energiförbrukningen som kommer från olja 
respektive elström. Vidare finns beskrivet hur företaget återanvänder värmeenergi som frigörs 
under vissa produktionsprocesser i pelletsverken. Värmeenergin slussas också delvis över till 
värmeverk. Det finns också kvantitativa mått på hur hög energikostnaden per färdig produkt 
är, och hur hög energikostnadens del i de totala rörelsekostnaderna är.  
 
Ekonomi: 
Redovisningen av den ekonomiska sidan av miljöarbetet är ganska bristfällig. Under rubriken 
"energiförbrukning" har det finns det allmänna formuleringar om minskade kostnader för 
energiförbrukning i tillverkningsprocessen av pellets. Det finns ingen information om 
miljökostnader. En miljöskuld finns omnämnd i form av efterbehandlingsarbetet av en 
torrlagd sjö, och det beräknas kosta 12 miljoner kronor. Miljöinvesteringar finns omnämnda i 
form av vad företaget gör för att förbättra miljöförhållandena kring verksamheten, men det 
finns inte några kvantitativa mått angivna på den ekonomiska delen av miljöinvesteringarna.  
Det står också att den totala kostnaden för återställande av landskapet i gruvområdena inte 
kan fastställas ännu eftersom det ännu inte finns fullständiga och godkända planer för 
genomförandet av detta. 
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Relationer till intressenter: 
De typer av intressenter som huvudsakligen uppmärksammas är närboende och anställda. 
Problemen med damning, sprickbildning och sättningar i marken finns beskrivet, liksom vad 
som har vidtagits för åtgärder för att minska problemen. Även åtgärder som genomförts och 
planeras för att återställa miljön till ett så bra skick som möjligt finns i ett särskilt kapitel. 
Relationen till de anställda finns beskriven vad gäller förbättringar av arbetsmiljö, och att 
företaget har en företagshälsovård som arbetar med förebyggande åtgärder. Även antal 
arbetsplatsolyckor för året finns specificerade. Två fall av klagomål finns också redovisade, 
det första  handlade om ett tiotal fastigheter i Malmberget som har drabbats av 
sprickbildningar, och fastighetsägarna har lämnat in en anmälan till bergmästaren som ska 
göra en utredning om det finns något samband mellan sprickbildningarna och gruvdriften. Det 
andra handlade om en dom som fastslogs i december 1999 som innebar att LKAB är 
skadeståndsskyldiga till följd av damningen gentemot de boende kring den gamla hamnen i 
Luleå. Även relationer till stat och kommun finns beskrivna i allmänna ordalag utan några 
konkreta exempel. Företaget är också delaktigt i två forskningsprojekt, Mimer och MiMi, i 
samarbete med forskare och universitet. 
 
Framtiden: 
Det finns inga konkreta mål och planer inom det fortsatta miljöarbetet uppsatta i 
miljöredovisningen, utan framtiden beskrivs i mer allmänna ordalag att förbättringar inom 
respektive område eftersträvas. Exempel på sådant är återställande av landskapet, fortsatt 
forskning och utveckling för att kunna minska energiförbrukningen och att kunna bli ännu 
bättre på återvinning av olika slag. 
 
 
4.2.3   Jämförelse med tidigare års miljöredovisningar     
 
1997 års miljöredovisning har ungefär samma innehåll som 1999 års men i mer komprimerad 
form och på betydligt färre antal sidor. Antalet tabeller är betydligt mindre än i 1999 års 
redovisning. I 1998 års redovisning har tabellerna blivit fler och innehållet lite mer utförligt 
redovisat jämfört med 1997 års redovisning. Informationen som lämnas är dock ungefär  
detsamma som i 1997 års redovisning. En jämförelse mellan åren 1998 och 1999 års 
miljöredovisningar visar att innehållet och omfånget är i stort sett lika. 
  
 
4.2.4 Presentation av resultatet från brevenkät gjord med Kenneth Nordström, 
miljöredovisningsansvarig, LKAB 
 
Vilka är företagets huvudsakliga syften med miljöredovisningen? 
 
”Att i första hand tillgodose ägares och kunders behov av relevant miljöinformation.” 
 
 
Vilka målgrupper har Er miljöredovisning i huvudsak? (t ex anställda, kunder, ägare.) 
 
”Målgrupper är i huvudsak ägare, kunder och samhället.” 
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Försöker Ni utveckla miljöredovisningen?  
 
”Självklart försöker vi utveckla den för varje år. 1991 var det första 
året som LKAB arbetade med någon form av miljöredovisning. (undantaget de 
årliga miljörapporterna till miljömyndigheterna som sammanställts från och med 
1977). Efter ett antal år med miljöredovisningen i årsredovisningen gjordes en 
separat frivillig miljöredovisning 1997. LKAB har således provat båda koncepten, gör varje år 
en bedömning, och anser nu att den bästa spridningseffekten nås genom att ha 
miljöredovisningen inbunden i årsredovisningen. Förutom sifferunderlag för utsläpp till luft, 
vatten och mark finns numera också trender över resursförbrukning av energi, råvaror och 
insatsvaror. Beträffande den framtida utvecklingen så ska LKAB identifiera 
miljönyckeltal på ett bättre sätt än hittills. Andra utvecklingsplaner är 
omvärldsbevakning och att tydliggöra åtgärder inkl kostnader för att minska 
LKAB:s miljöpåverkan.” 
 
 
4.3   Boliden Limited 
 
Boliden AB ombildades 1997 och bytte namn till Boliden Limited med säte i Kanada. Bolaget 
och dess dotterbolag bryter, bearbetar och marknadsför metaller och mineralprodukter, i 
huvudsak zink och koppar, men även guld, bly, silver och svavelsyra. Boliden bedriver gruv-, 
anriknings- och bearbetningsverksamhet i Sverige, Kanada, Spanien och Chile samt 
smältnings- och raffineringsverksamhet i Sverige och Norge. Bolaget har sammanlagt ca 950 
anställda inom gruvnäringen i Sverige fördelat på tio gruvor. Gruvorna ligger i Aitik 
(Norrbotten), Laisvall (Norrbotten), sex gruvor i Bolidenområdet (Västerbotten) och två 
gruvor i Garpenberg (Dalarna). Boliden Limited har även ett eget smältverk i Sverige, 
Rönnskärsverken i Skellefteå,  som smälter och raffinerar det som bryts i bolagets svenska 
gruvor. Där bearbetas smälts och raffineras också återvinningsmaterial i form av metaller från 
till exempel blybatterier. (www.boliden.se) 
 
 
4.3.1   Boliden Limited:s miljöpolicy i korthet 
 
Boliden Limited anser att fastställa och följa högt satta miljöstandards är nödvändigt för att 
kunna upprätthålla en livskraftig verksamhet i ett hållbart samhälle. Boliden Limited 
engagerar sig för att förvalta ansvaret för liv, hälsa och miljö på ett bra sätt. Boliden Limited 
ska även i fortsättningen ha en aktiv roll inom forskning och utveckling för att göra framsteg 
med att ta fram miljömässigt säkra tekniska lösningar och processer inom kärnområden som 
energibesparingar, återvinning och återställning av miljön. Boliden Limited ska rätta sig efter 
all tillämplig lagstiftning. Boliden Limited ska tillämpa goda principer för miljöledning och 
använda sig av tekniskt hållbara och ekonomiskt försvarbara lösningar för att skydda miljön 
kring företagets verksamhet även om aktuell miljölagstiftning har lägre krav. 
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4.3.2   Boliden Limited:s miljöredovisning 1999 
 
Språk och utformning: 
Boliden Limited tillämpar separat miljöredovisning där hela företagets olika 
verksamhetsgrenar innefattas. Den omfattar cirka 35 sidor, och den finns endast tillgänglig på 
engelska. Texten är skriven på ett lättförståeligt sätt men förutsätter att läsaren har bra 
kunskaper i engelska, och texten innehåller en del fackuttryck som inte finns i de flesta 
allmänna språklexikon. I texten är fakta uppblandat med annat innehåll som till exempel 
intervjuer av anställda och övrig text. En del fotografier med motiv från företagets olika 
verksamheter finns också med dessa är i litet format och tar inte upp stor plats. 
 
Miljöpåverkan: 
Det står att gruvindustri är en verksamhet som inte kan bedrivas utan att lämna spår efter sig i 
landskapet i form av bland annat gruvschakt, dammar och gråbergsupplag. Även buller och 
damning beskrivs. Ett kapitel ägnas speciellt åt hur landskapet ska återställas efter att 
gruvverksamheten har upphört, men det finns inga specifika exempel på platser där företagets 
nuvarande verksamhet orsakar stor miljöpåverkan. Det står att det kan ske läckage av 
försurande partiklar och tungmetaller från gråbergsupplagen, och det förs också en diskussion 
om hur detta ska åtgärdas. Återställande av miljön efter avslutad verksamhet behandlas 
utförligt i ett särskilt kapitel. 
 
Miljödata: 
Utsläppen till luft och vatten finns specificerat i en tabell där det även presenteras även hur 
mycket vatten som används av respektive anläggning. Utsläppen specificeras i form av vilka 
ämnen det rör sig om och i vilka mängder de släpps ut i miljön. Det finns även skrivet att 
försurande partiklar och tungmetaller kan läcka från gråbergsupplagen. På några av 
anläggningarna sker provtagningar fortlöpande för att material som har sådant innehåll ska 
kunna delas direkt från material som är ”rent”, och deponeras på ett sätt så att inget läckage 
kan uppstå. Om företagets användning av miljöfarliga ämnen i verksamheten som till exempel 
kemikalier finns ingen information om.  
 
Miljöledning: 
Företaget använder sig av ISO 14001 som miljöledningssystem och det finns beskrivet på 
flera ställen i miljöredovisningen. En del av företagets anläggningar är redan certifierade och 
några andra anläggningar ska genomgå test för eventuell certifiering. Miljöinspektioner 
genomförs regelbundet vartannat år enligt reglerna för ISO 14001. En miljömanual har 
sammanställts under 1999 och ska implementeras under det kommande året. Den ska 
definiera standards och rutiner inom företaget men även underlätta att företagets miljöarbete 
och svenska lagar och normer stämmer överens. Vidare finns information om att företagets 
insatser inom forskning och utveckling ligger främst inom områdena rening, återanvändning 
av metaller och återställning av miljön. Miljöredovisningen inleds med ”ord från ledningen” 
där ledningens miljömässiga engagemang kan utläsas. I samband med presentationen av 
miljöpolicyn och policyn för hälsa och säkerhet finns ett antal punkter uppräknade som 
definierar hur företaget ska handla för att kunna uppfylla dessa policys. 
 
Energiförbrukning: 
Energiförbrukningen finns specificerad i kvantitativa mått i en tabell som visar hur mycket 
energi varje anläggning använder sig av per producerat ton. I den löpande texten finns också  



Empiri 
 
information om att energianvändningen har kunnat minskas under de senaste åren, och att 
forskning pågår för att kunna minska energibehovet ytterligare i framtiden. Däremot finns 
ingen tydlig specifikation på vilka typer av energikällor som används av företaget, och hur 
stor del av den totala energiåtgången varje energikälla står för. Återanvändning av 
värmeenergi både inom företaget och via värmeverk finns också beskriven. 
 
Ekonomi: 
Miljöskulder behandlas i kapitlet som handlar om återställning av miljön efter att 
gruvverksamheten har upphört, men det finns inga summor angivna på vad det kommer att 
kosta. Kostnadsbesparingar på grund av minskat energibehov och effektiv återvinning 
beskrivs i allmänna ordalag men några kvantitativa angivelser på kostnader och besparingar 
finns däremot inte. Miljöinvesteringar nämns generellt men det finns inga konkreta exempel 
redovisade. 
 
Relationer till intressenter: 
De anställdas hälsa och säkerhet har högsta prioritet i miljöredovisningen. Ungefär hälften av 
sidorna i redovisningen handlar om faktorer som har anknytning till personalen. Det finns 
fastställda mål och procedurer för att kunna uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. Företaget har en 
definierad policy för hälsa och säkerhet för företagets personal. Det finns noggrant beskrivet 
vad som görs för att olyckor ska förebyggas och hur en hög olycksberedskap ska 
upprätthållas. Det står också att samarbete mellan anställda och ledning ska prioriteras. 
Personalen utbildas för att undvika risker och olyckor i arbetet. Antalet arbetsplatsolyckor och 
sjukfrånvaro redovisas utförligt i diagram. Även miljöförbättringar som gynnar de boende och 
övriga i områden där företaget bedriver verksamhet redovisas noggrant. Både förbättringar 
vad gäller olika utsläpp, damning, buller och återställning av landskapet vid stängda gruvor 
behandlas i texten.  
 
Det står också att omfattande satsningar har gjorts på att regelbundet informera allmänheten i 
närområdena  om företagets verksamhet, både genom offentliga möten och trycksaker. Utöver 
dessa två typer av intressenter nämns regeringen, berörda myndigheter och universitet. 
Samarbete med regering och myndigheter sker dels genom inrapportering, men även genom 
ett forskningsprojekt. Det beskrivs även att företaget finansierar och stödjer cirka tio 
examensarbeten gjorda av universitetsstudenter varje år. Även relationen till aktieägare och 
leverantörer finns beskriven. Företaget har också börjat med en ny policy att endast anlita 
entreprenörer som är villiga att arbeta enligt samma miljömål som företaget har. En del tvister 
och liknande finns beskrivna, bland annat om en gruva i Bolidenområdet som hade problem 
med att få en ny vattenbehandlingsanläggning att rena vattnet tillräckligt bra så att 
gränsvärdena hölls.   
 
Framtiden: 
Boliden Limited har konkret uppställda mål för vad företaget ska uppnå under år 2000. Där 
sägs bland annat att implementeringen av den nya miljömanualen ska slutföras, och även 
implementeringen av nya principer för hälsa och säkerhet ska slutföras under året. Det finns 
även en sammanställning där det undersöks till vilken grad 1999 års mål har uppfyllts. I den 
löpande texten finns information om att forskning och utveckling pågår, som syftar till att 
åstadkomma ständiga förbättringar i förhållandet mellan företagets verksamhet och miljön. I 
texten om respektive enskild anläggning finns mål för år 2000 för just den anläggningen 
specificerade. 
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4.3.3   Jämförelse med tidigare års miljöredovisningar  
 
Både 1997 och 1998 års miljöredovisningar är i stort sett likartade med 1999 års redovisning 
vad gäller innehållet i miljöinformationen. Det enda som skiljer är att en del material har 
förtydligats med figurer i 1999 års redovisning.  Det stora skillnaden är att i 1999 års 
redovisning finns en ny del som handlar om hälsa och säkerhet för i första hand företagets 
anställda. Detta område finns redovisat i 1997 och 1998 års redovisningar också men i 
betydligt mindre omfattning.  
 
 
4.3.4   Presentation av resultatet från brevenkät gjord med Lars-Åke Lindahl, 
           Vice President Environmental Affairs, Boliden Limited 
 
”Boliden Limited har åtminstone tre olika årliga miljöredovisningar. På koncernnivå 
produceras en "Miljö. hälsa, säkerhet" - redovisning som för 1999 och 2000 bara tryckts på 
engelska. På lokal nivå lämnas dels en miljörapport till myndigheterna, dels trycks en 
platsspecifik "Miljö, hälsa, säkerhet"- rapport. Omfattningen på den senare är en broschyr på 
fyra till åtta sidor.” 
 
 
Vilka är företagets huvudsakliga syften med miljöredovisningen? 
 
”Huvudsyftet med vår rapportering är att informera omvärlden om det miljöarbete Boliden 
Limited gör. Vår trovärdighet bygger på att vi öppet informerar om både framgångar och 
tillkortakommanden. Omvärldens förtroende är nödvändiga för en fortsatt utveckling av vår 
verksamhet.”  
 
 
Vilka målgrupper har Er miljöredovisning i huvudsak? (t ex anställda, kunder, ägare.) 
 
”Koncernredovisningen riktar sig i första hand till myndigheter och organisationer (inklusive 
miljöorganisationer) samt till den del av allmänhet och aktieägare som är någorlunda insatta i 
denna typ av frågor. De lokala miljörapporterna riktar sig till den bredare allmänheten i 
närområdet/regionen och till företagets egna anställda.”  
 
 
Försöker Ni utveckla miljöredovisningen ?  
 
”Vi arbetar självklart med att utveckla vår redovisning. Bland annat genom att ta fram 
nyckeltal som på ett meningsfullt sätt kan beskriva hur väl vi lyckas. Nytt för fjolårets 
koncernredovisning var en redovisning av interna målsättningar, nytt i år är bland annat en 
redovisning av miljökostnader.” 
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5   ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel analyseras och sammanfattas empirin som framkommit i kapitel 4 , och knyts 
ihop med valda delar av den teorin referensramen som behandlas i kapitel 3. Jag kommer 
även att dra egna slutsatser av det som framkommit och göra en cross-case-analys mellan de 
studerade företagen. Mina egna slutsatser förs löpande in i texten med kursiv stil och finns 
även sammanfattade i ett avslutande stycke. 
 
 
5.1   Analys och jämförelse av företagens miljöpolicys 
 
Ett av de vanligaste kraven på en miljöredovisnings innehåll är en tydlig och lättförståelig 
miljöpolicy (Larsson, 1995). Båda de studerade företagen har presenterat sin miljöpolicy 
ordentligt. LKAB:s miljöpolicy är detaljerad och skildrar hur företaget ser på olika faktorer i 
miljöarbetet inom företaget. I policyn binds flera områden inom miljöområdet ihop som till 
exempel arbetsmiljön och de ekonomiska aspekterna. Policyns utformning bygger på att 
förbättringarna inom miljöområdet ska ske inom ekonomiskt försvarbara ramar. 
 
Boliden Limited:s miljöpolicy baseras till stor del  på företagets engagemang i forskning och 
utveckling inom miljöområdet. Företaget har som ett av målen att ta fram säkra tekniska 
lösningar inom verksamhetens processer som är bättre för miljön. Boliden Limited:s 
miljöpolicy är dock mer allmänt formulerad än LKAB:s miljöpolicy, men i anslutning till 
miljöpolicyn finns en handlingsplan utarbetad som presenterar hur företaget ska gå tillväga 
för att uppfylla miljöpolicyn. Det gör att policyn ger intryck av att vara väl genomtänkt och att 
företaget verkligen arbetar enligt policyn. 
 
LKAB:s miljöpolicy känns lättare att ta till sig därför att den binder ihop flera områden och 
ger konkreta exempel på hur företaget ser på sitt miljöarbete. Det faktum att företaget säger 
att miljöarbetet ska ske inom ekonomiskt försvarbara ramar gör att den känns mer trovärdig 
på så sätt att företaget inte lovar för mycket i den. Boliden Limited:s miljöpolicy är mer 
allmänt formulerad vilket kan ge ett mindre trovärdigt intryck. Men eftersom det finns en 
handlingsplan i anslutning till miljöpolicyn så blir intrycket ändå trovärdigt. 
 
 
5.2   Cross-caseanalys och slutsatser av de studerade områdena i   
        miljöredovisningarna 
 
Detta avsnitt är upplagt så att respektive studerat område i miljöredovisningarna behandlas i 
var sitt kapitel. Jag har jämfört de båda studerade fallen med varandra och anknyter till 
teorin.  

 
 

5.2.1   Området ”språk och utformning” 
 
Enligt Larsson (1995) produceras idag miljöredovisning i två olika former, separat och 
integrerad miljöredovisning. Deloitte & Touche (1996) säger att den separata redovisningen 
ofta har högre kvalitet på innehållet. LKAB har använt sig av båda formerna, och i den  
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integrerade redovisningen har företaget lyckats bra med att få med väldigt mycket fakta på de 
åtta sidor som den integrerade miljöredovisningen innefattar. Dock finns det mesta av den 
kvantitativa faktan i de separata miljöredovisningarna för respektive anläggning. 
Informationen är kompletterad med bra och lättförståeliga figurer. 
 
En stor fördel är att den integrerade miljöredovisningen finns tillgänglig på både svenska och 
engelska, därigenom kan fler intressenter ta del av den. En onödigt stor del av sidornas yta 
upptas av fotografier med motiv från företagens verksamhet som inte tillför något i form av 
miljöinformation utan endast har ett estetiskt värde. Om läsaren är ute efter att snabbt finna 
fakta om en viss uppgift är LKAB:s miljöredovisning lättare att hitta i än Boliden Limited:s 
eftersom innehållet är mer uppdelat under rubriker i den. 
 
Boliden Limited har endast en separat miljöredovisning, och den finns tyvärr bara tillgänglig 
på engelska vilket gör att det bara är intressenter med kunskaper i engelska som kan ta del av 
den. Omfattningen på 35 sidor innehåller mycket fakta i form av både miljöfakta och annan 
information av exempelvis visioner, mål och policys. Informationen är kompletterad med bra 
och lättförståeliga figurer. 
 
Att redovisningen bara finns tillgänglig på engelska känns som en stor nackdel då många av 
de svenska intressenterna säkerligen inte har tillräckliga kunskaper i engelska. 
Innehållsmässigt känns  redovisningen tillräcklig eftersom största delen av de 35 sidorna 
upptas av text. De fotografier som förekommer är små och upptar ingen onödig plats. I den 
löpande texten finns också exempelvis intervjuer av anställda vilket gör att texten ger ett 
splittrat intryck. 
 
 
5.2.2   Området ”miljöpåverkan”  
 
Enligt Ljungdahl (1995) är beskrivning av företagets miljöpåverkan en av de viktigaste 
delarna i en miljöredovisning. Larsson (1995) menar att trovärdighet hos miljöredovisningen 
kan uppnås genom att redovisa konkreta data och fakta. Detta har LKAB lyckats bra med i 
sin miljöredovisning eftersom det finns rikligt med konkreta exempel på platser som är utsatt 
för negativ miljöpåverkan och vilken typ av påverkan det rör sig om på respektive plats. 
Boliden Limited däremot har nästan inga detaljerade exempel på vilken typ av miljöpåverkan 
som finns kring respektive anläggning i sin redovisning. Det nämns bara att problemen finns, 
men det är inte specificerat vilken verksamhet eller anläggning det förekommer i anknytning 
till. Däremot finns ett utförligt och bra kapitel i Boliden Limited:s redovisning om 
återställande av miljön efter avslutad verksamhet, och om forskning och utveckling inom det 
området. Även LKAB har ett kort kapitel i sin miljöredovisning om återställande av miljön. 
 
LKAB:s redovisning inom detta område är mer intressant och givande att läsa eftersom det 
finns konkreta exempel som gör det lättare att förstå situationen.  Återställande av miljön är 
ett annat område som känns befogat att få information om eftersom det aldrig går att komma 
ifrån att miljön måste återställas förr eller senare. Här gäller samma att LKAB har lyckats bäst 
med att ge en beskrivande bild av situationen eftersom det finns med konkreta exempel på vad 
som ska göras och vilka platser det gäller. Boliden Limited har mest beskrivit olika 
tillvägagångssätt som kan användas och vilken forskning som bedrivs inom området. 
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5.2.3  Området ”miljödata” 
 
Enligt UNEP (1994) bör en så stor del som möjligt av informationen i en miljöredovisning 
vara kvantitativ eftersom sådan information anses vara till större nytta och är lättare att 
jämföra med andra företags siffror än kvalitativa data. LKAB har i sin integrerade 
redovisning med kvantitativa mått på utsläpp till luft och vatten av olika ämnen, och i de 
separata redovisningarna för respektive anläggning finns sådana mått ännu mer 
specificerade. I dessa presenteras även resultat från olika typer av provtagningar i och 
omkring företagets anläggningar. Det lämnas också en del information om vad ämnena som 
släpps ut kan orsaka för negativa miljökonsekvenser. Utsläppen förtydligas genom bra figurer 
vilket ökar förståelsen för informationen. I Boliden Limited:s miljöredovisning finns 
kvantitativa utsläppsdata specificerat i en tabell, där det går att utläsa mängd som släpps ut 
och vilka ämnen det rör sig om. Informationsmängden är dock ganska knapphändig. 
 
Utsläppsinformation är ett område som intresserar de flesta intressenterna och mycket energi 
borde läggas ner på att redovisa detta. I anslutning med redovisningen av utsläppen kunde det 
finnas en kort information om vad ämnena som släpps ut kan ha för negativa effekter för 
miljön. I Boliden Limited:s redovisning skulle utförligare information om utsläppen önskas. 
Inget av de studerade företagen nämner något om användning av övriga miljöpåverkande 
ämnen, exempelvis avgasutsläpp från maskiner eller användning av kemikalier vilket också 
borde  ha en viss påverkan eftersom verksamheten är koncentrerad till begränsade ytor. 
 
 
5.2.4   Området ”miljöledning” 
  
Enligt Larsson (1995) bör en översikt av fördelningen av miljöansvaret inom företaget finnas 
med i miljöredovisning. LKAB har förklarat ansvarsfördelningen ordentligt i sin 
miljöredovisning, medan Boliden Limited inte har nämnt något om det. Vanligen använder 
företag som upprättar miljöredovisning någon av de modeller, så kallade 
miljöledningssystem, som finns utarbetade (Erhardsson & Björnsjö, 1997). Boliden Limited 
har i sin miljöredovisning redovisat att de använder sig av miljöledningssystemet ISO 14001 
som är en kravspecifikation som innehåller en rad olika element som samverkar för att 
hantera företagets miljöfrågor på ett effektivt sätt. Företag som använder sig av ISO 14001 
genomgår en så kallad certifiering då tredje part granskar företagets 
miljöledningssystem.(ibid) Hos Boliden Limited genomförs miljöinspektionerna regelbundet 
enligt reglerna för ISO 14001. LKAB nämner däremot ingenting i sin om vilket eventuellt 
miljöledningssystem företaget använder sig av. 
 
Att ha med en ordentlig presentation av fördelningen av miljöansvaret ger ett 
förtroendeingivande intryck. En väl organiserad ansvarsfördelning är en bra förutsättning för 
att miljöarbetet fungerar tillfredsställande, annars kan det lätt bli att alla i organisationen 
menar att miljöfrågorna är ”någon annans” ansvar. Det är en brist att LKAB inte har någon 
information alls om vilket miljöledningssystem de arbetar efter. Det kan lätt ge intrycket av 
att miljöarbetet inom företaget är en aning oorganiserat. Bolidens presentation av 
miljöledningssystemet är däremot föredömlig. 
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5.2.5   Området ”energiförbrukning” 
 
LKAB har en mycket bra information i sin miljöredovisning om energiförbrukningen. Där 
kan utläsas hur mycket energi företaget använder och vilka typer av energikällor som 
används, vilket också är viktigt genom att källorna har olika stor negativ miljöpåverkan. 
LKAB använder mest energi från elkraft som är en förhållandevis miljövänlig energikälla om 
det förutsätts att elkraften produceras genom vattenkraft. Förbättringar pågår ständigt för att 
ytterligare kunna minska energibehovet. Företaget återanvänder också värmeenergi från 
processerna som även slussas över till Kiruna värmeverk. Det gör att värmeverket inte 
behöver förbränna lika mycket för att få nödvändig värmeenergi och då minskas luftutsläppen 
därifrån. 
 
I Boliden Limited:s miljöredovisning finns ingen information om vilken typ av energikällor 
som används så därför är det svårt att avgöra hur företagets miljöpåverkan därigenom ser ut. 
Däremot finns specifikation på mängden energi som används, och information om att 
förbättringar ständigt görs för att minska energibehovet ytterligare. Även inom Boliden 
Limited återanvänds värmeenergi både inom företaget och via värmeverk, vilket i slutändan 
minskar luftutsläppen från värmeverken.  
 
Enligt min uppfattning är ett företags energiförbrukning och användning av olika 
energikällor en viktig indirekt miljöpåverkan men har inte kunnat finna någon befintlig teori 
om detta. Inget av företagen har lyckats till fullo med att redovisa detta område. Eftersom 
företagens anläggningar bedriver verksamhet som är koncentrerad till en förhållandevis liten 
yta borde till exempel avgaser och lösningsmedel ha en viss påverkan av miljön och 
användningen av sådant borde också finnas med i redovisningen. En bättre redovisning av 
vilken typ av energikällor som används och till vilken procent respektive energikälla används 
skulle också behövas. 
 
 
5.2.6   Området ”ekonomi” 
 
Enligt UNEP (1994) bör finansiella mått inkluderas i miljöredovisning. Även Larsson (1995) 
tycker att eventuella miljörelaterade kostnader och miljöinvesteringar ska behandlas i 
miljöredovisning. Båda företagen har nämnt kostnadsminskningar i samband med 
energibesparingar, men inget nämns om miljökostnader. Båda företagen har också nämnt 
miljöskulder i form av återställning av miljön efter avslutad verksamhet. Miljöinvesteringar 
nämns generellt i form av förbättringar som görs för miljön. Inget av företagen har några 
kvantitativa angivelser på de ekonomiska aspekterna. Enligt UNEP (1994) bör finansiell 
information vara med i kvantitativa mått för att kunna användas vid investeringsbeslut och av 
aktieägare. Dessa båda företag har dock inte med någon ekonomiinformation som kan vara 
relevant att använda i sådana syften. Inom det miljörelaterade ekonomiområdet finns hos båda 
företagen utrymme för förbättringar av miljöredovisningen. Linghede (1996) säger att 
finansiella effekter av miljökrav och lagstiftning är sällan redovisade. I de två studerade 
redovisningarna finns ingen information om sådant. Enligt Westermark (1999) visar företag 
väldigt lite intresse för den finansiella sidan av miljöredovisningen.  
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Inget av företagen har lyckats särskilt bra med redovisningen av kopplingen mellan ekonomi 
och miljö. Efter vad som har framkommit i studien stämmer Westermarks (1999) teori om att 
företag väldigt litet intresse för den ekonomiska sidan av miljöredovisningen. Man får leta 
länge i de båda studerade miljöredovisningarna för att hitta något med ekonomisk 
anknytning. På detta område skulle det behövas en ordentlig förbättring av redovisningarna. 
  
 
5.2.7   Området ”relationer till intressenter” 
 
Enligt Gröjer (1994) är det i stort sett omöjligt att utforma innehållet i en miljöredovisning så 
att alla intressenters önskemål och krav blir tillgodosedda. Intressenterna som finns 
omnämnda är till stora delar lika i de båda miljöredovisningarna. Båda nämner relationer till 
anställda, men Boliden Limited har mer djupgående information om vad som görs för att 
ständigt förbättra de anställdas miljö, och vilka mål som finns inom det området. Båda 
företagen nämner också de boende kring företagens anläggningar, men här har LKAB en 
noggrannare beskrivning och har även redovisat tvister och klagomål från de närboende. Båda 
företagen nämner kort relationer till stat och kommun. Därutöver har Boliden Limited också 
nämnt aktieägare, leverantörer och entreprenörer.  
 
Intressenter som inte alls nämns är finansiärer och kreditgivare. Enligt Larsson (1995) vill 
finansmarknaden ha information om eventuell miljöskuld och framtida skyldigheter, men i 
dessa två miljöredovisningar finns sådan information i mycket liten skala. Kreditgivarna ser 
dock enligt Erhardsson & Björnsjö (1997) miljöredovisningen som helhet som något positivt 
då ett framgångsrikt miljöarbete ökar företagets lönsamhet på lång sikt. I de två studerade 
miljöredovisningarna ligger fokus på närboende och anställda.  
 
Det skulle ge ett mer allsidigt intryck om fler intressenter omnämndes mer ingående än i 
nuvarande miljöredovisningar. Som det ser ut nu är det i första hand anställda och 
närboende som ägnas mest utrymme. Mer beskrivningar om hur relationerna till andra 
intressenter fungerar skulle vara önskvärt. Tvister och klagomål finns redovisade men en 
fråga som då uppkommer är till vilken del dessa redovisas. Är det samtliga tvister som nämns 
eller bara en del av dem? 
 
 
5.2.8   Området ”framtiden” 
 
Enligt både Larsson (1995) och Ljungdahl (1999) bör miljöredovisning innehålla information 
om företagets framtida mål och information om möjliga framtida vinster som har sitt ursprung 
i miljöförbättringar. Att företag kan redovisa en framtida planering visar att företaget 
engagerar sig inom miljöområdet och har handlingsplaner för att kunna bli ännu bättre inom 
detta område. Sådant intresserar många intressenter, inte minst potentiella aktieägare och 
finansiärer. Framtida planering ger ett seriöst intryck och ökar chanserna för företagets 
lönsamhet och överlevnad ska bli gynnsam.  
 
LKAB presenterar inga konkreta planer och mål inför framtiden, utan nämner framtiden i mer 
allmänna ordalag och att företaget ska fortsätta sträva efter förbättringar inom alla områden 
och fortsätta satsa på forskning och utveckling. Boliden Limited däremot har konkret 
formulerade mål på vad företaget ska uppnå under kommande år både för hela företaget och  
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för varje anläggning. Sen redovisas också hur de tidigare målen har uppnåtts. Detta ger 
läsaren en uppfattning att företaget satsar hårt på att utveckla företagets miljöarbete, och 
sådant är förtroendeingivande för intressenterna. 
 
LKAB skulle behöva redovisa mer konkreta planer och mål inom miljöområdet inför 
framtiden.  När framtiden nämns i allmänna ordalag ger det intrycket av att företaget inte har 
några konkreta planer och det kan upplevas som en form av osäkerhet. Boliden Limited:s 
redovisning av framtiden inom miljöarbetet är däremot utmärkt och lämnar inget övrigt att 
önska. Den ger intrycket av att företaget har tänkt igenom och planerat framtiden ordentligt. 
Sådant ger ett gott intryck inte minst för finansiärer och kreditgivare. 
 
  
5.3   Analys och slutsatser av brevenkäterna 
 
Enligt Westermark (1999) är det huvudsakliga syftet med att upprätta miljöredovisning att få 
en kanal att förmedla information genom om hur ett företags verksamhet påverkar miljön och 
vad företaget gör för att minimera denna påverkan. Enligt Lars-Åke Lindahl, Boliden Limited, 
är företagets syfte med sin redovisning att förmedla information till omvärlden om företagets 
miljöarbete. Informationen ska präglas av öppenhet för att ge ett förtroendeingivande intryck. 
LKAB:s huvudsyfte med sin miljöredovisning är enligt Kenneth Nordström att i första hand 
tillgodose ägares och kunders behov av relevant miljöinformation.  
 
Bolidens syfte verkar vara betydligt bredare än LKAB:s huvudsakliga syfte vilket borde ha 
betydelse vid fastställande av miljöredovisningens utformning och innehåll. Att avgöra vilket 
av företagen som har det bästa syftet är svårt, båda har sina för- och nackdelar, men det kan 
enligt min mening vara bättre att inte göra en för smal fokusering redan i syftet.  
 
Enligt Gröjer (1994) finns det två olika synsätt som förklarar miljöredovisningens existens. 
Det första innebär att allmänheten har rätt till information, och det andra innebär att 
aktieägarna och kreditgivarna har behov av information. Boliden ansluter sig mest till det 
första synsättet, att förmedla information till omvärlden, men där kan även aktieägare och 
kreditgivare förväntas ingå. LKAB ansluter sig däremot främst till det andra synsättet genom 
att deras syfte främst innefattar ägare och kunder.  
 
Enligt min mening är anställda och närboende de viktigaste intressenterna eftersom de lever 
nära och i företagets verksamhet. Om företaget hade dåliga miljöförhållanden vore dessa två 
grupper de som drabbades mest. Dessutom måste även myndigheterna få tillräcklig 
information som krävs enligt svensk lagstiftning. Därför verkar Bolidens metod att upprätta 
två olika miljöredovisningar som riktar sig till olika intressenter vara en bra metod.  
 
Larsson (1997) säger att miljöredovisning skapar ett större förtroende för företaget och dess 
framtida utveckling och lönsamhet. Lindahl har nämnt just detta att det är viktigt för företaget 
att skapa förtroende för dess verksamhet och miljöarbete. LKAB är inne på samma tankegång, 
men inriktar sig mer på de intressenter som för in kapital till företaget, nämligen ägare och 
kunder. Enligt Erhardsson & Björnsjö (1997) är ett framgångsrikt miljöarbete en förutsättning 
för företagets överlevnad och lönsamhet på lång sikt och därför kan det vara värdefullt att 
redovisa för dessa intressenter hur miljöarbetet fortskrider. 
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Det är enligt Gröjer (1994) i stort sett omöjligt att utforma en miljöredovisning på ett sätt som 
tillgodoser samtliga intressenters önskemål och krav på information. Det är även svårt att 
välja rätt svårighetsnivå på informationen som presenteras. LKAB har enligt Nordström 
fokuserat på ägare, kunder och samhället. Samhället kan bestå av flera intressenter som till 
exempel stat, kommun och närboende kring företagets anläggningar. Bolidens 
miljöredovisning på koncernnivå riktar sig enligt Lindahl i första hand till myndigheter och 
organisationer och även allmänheten och aktieägarna. Företagets lokala miljöredovisningar 
riktar sig i första hand till anställda och närboende.  
 
LKAB har provat att använda både separat och integrerad miljöredovisning och har funnit att 
den integrerade miljöredovisningen får den bästa spridningen bland intressenterna. Enligt 
Deloitte & Touche (1996) har de separata redovisningarna ofta en högre kvalitet på innehållet 
än de integrerade redovisningarna. 
 
Det borde bli fler intressenter som tar del av miljöredovisningen om den är integrerad i den 
ordinarie årsredovisningen då det annars är lätt att miljöredovisningen väljs bort av 
intressenterna som då bara skaffar årsredovisningen. En integrerad miljöredovisning får nog 
i många fall ta upp endast ett begränsat antal sidor och då måste en del information sållas 
bort. Det gör att kvaliteten kan bli lägre och figurer och diagram används i mindre 
omfattning än i separata miljöredovisningar. 
 
Enligt UNEP (1994) är kvantitativ information mest användbar då den går att använda till att 
göra jämförelser mellan olika företag. Enligt Nordström arbetar LKAB med att identifiera 
miljönyckeltal. Även Boliden arbetar enligt Lindahl med att ta fram nya miljönyckeltal. 
Larsson (1995) säger att eventuella miljörelaterade kostnader  och intäkter bör finnas 
redovisade. LKAB planerar att redovisa åtgärder och kostnaderna för dessa mer noggrant än 
tidigare och Boliden planerar tydligare redovisning av sina miljökostnader.  
 
Denna utveckling är positiv då båda företagen hade ytterst lite miljöekonomisk information i 
de studerade miljöredovisningarna. Om miljönyckeltal tas fram kommer möjligheterna att 
göra jämförelser mellan företag att öka. På detta område skulle samarbete mellan företag 
vara att önska, kanske kunde gemensamma branschnyckeltal tas fram. 
 
5.4   Analys och slutsatser av jämförelse med tidigare års  
        miljöredovisningar 
 
Efter att ha gjort en jämförelse mellan 1999 års miljöredovisningar och två tidigare års 
miljöredovisningar för respektive har det visat sig att de till stora delar har sett likadana ut 
under den tidsperioden. Största förändringen har skett i Boliden Limited:s miljöredovisning 
där en helt ny sektion som handlar om hälsa och säkerhet har tillkommit. Innebörden i 
miljöinformationen är dock i stort sett likartade i båda företagens redovisningar, fast den har 
blivit lite utförligare för varje år. 
 
Slutsatsen som kan dras av denna jämförelse är att utvecklingen av miljöredovisningarnas 
innehåll har hittills gått relativt sakta hos de båda studerade företagen. Till stora delar har 
materialet från tidigare år använt i påföljande års redovisning och det är inte så 
förtroendeingivande. Det ger intrycket av att miljöredovisningen inte har prioriterats  
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tidsmässigt av företagen. Även om förutsättningarna inte har ändrats inom vissa områden ser 
det bättre ut om texten inte ordagrant följer tidigare års redovisningar. 
 
 
5.5   Helhetsintryck och sammanfattning 
 
Min första reflektion är att det faktum att båda företagens miljöredovisning finns tillgänglig 
på Internet gör att fler intressenter kan få tillgång till materialet på ett enkelt sätt. Det vore 
dock en fördel om Boliden Limited:s miljöredovisning hade funnits tillgänglig även på 
svenska för i nuläget kan intressenter utan kunskaper i engelska inte ta del av den. I valet av 
utformning av miljöredovisning har båda modellerna för- och nackdelar. Den separata 
miljöredovisningen blir mer utförlig än den integrerade, men i gengäld kan den lätt bli 
förbisedd. Den integrerade miljöredovisningen kommer ju automatiskt med i 
årsredovisningen och kan därigenom få fler läsare.  
 
Innehållet i miljöredovisningarna kan bitvis kännas tungt och svårt att förstå, men vissa delar 
kan de flesta intressenter ta till sig. Att göra jämförelser mellan miljöredovisningarna är 
ganska svårt då det inte finns några enhetliga redovisningsstandards. Det finns flera områden 
där miljöredovisningarna brister, exempelvis redovisningen av de ekonomiska aspekterna av 
miljöarbetet. En tänkbar anledning till att en del områden inte redovisas kan vara att företagen 
inte vill offentliggöra en del information ur konkurrenssynpunkt.  En annan tänkbar anledning 
kan vara att företagen prioriterar andra områden högre. Här kan också avsaknaden av 
redovisningsstandards ha betydelse. Denna skillnad i behandlade områden gör också att det 
uppstår jämförelseproblem.   
 
Innehållsmässigt har båda företagens redovisningar både för- och nackdelar. LKAB är bra på 
att redovisa även negativa effekter och tvister som uppstår på grund av deras verksamhet, 
medan Boliden har en bra redovisning av konkreta uppsatta miljömål och måluppföljning. Jag 
upplevde LKAB:s miljöredovisning  som mer lättläst än Boliden Limited:s miljöredovisning, 
men det kan delvis bero på att Boliden Limited:s redovisning är publicerad endast på 
engelska. Det finns dock förbättringar som kan göras, exempelvis användning av mer diagram 
och figurer som illustrerar det som finns i texten.  
 
Även beskrivningen av negativa miljökonsekvenser skulle kunna bli mer konkret och 
detaljerad. Eftersom de båda studerade företagen är i samma bransch och kan antas ha samma 
intressenter vore det en fördel om det gick att utveckla en branschanpassad 
redovisningsstandard. Det skulle underlätta jämförelser mellan företagens miljöredovisningar. 
Att använda sig av mer konkreta exempel i miljöredovisningen som helhet skulle göra att 
trovärdigheten ökar och läsaren har lättare för att förstå informationen som lämnas. Eftersom 
båda företagen håller på att utveckla miljönyckeltal till sin redovisning vore det bra om de 
kunde inleda samarbete med det för om företagen använder samma nyckeltal underlättas 
jämförelser mellan företagen. 
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Jämförelsen med tidigare års miljöredovisningar för respektive företag visar att utvecklingen 
inte har gått särskilt fort hos företagen mellan åren 1997 och 1999. I brevenkäterna 
framkommer dock att båda företagen planerar för förändringar i kommande 
miljöredovisningar så utvecklingen är kanske på väg att ta fart igen. Förändringar planeras  
hos båda företagen inom redovisning av den ekonomiska delen av miljöarbetet. Detta område 
är mest bristfälligt redovisad hos båda företagen idag så det bådar gott inför framtiden. 
 
Om alla för- och nackdelar hos de båda miljöredovisningarna vägs samman så känns LKAB:s 
redovisning bättre att läsa trots att den är i betydligt mindre omfång än Boliden Limited:s  
redovisning. Om LKAB skulle lägga in lite mer information om mål inför framtiden och de 
ekonomiska aspekterna så skulle den redovisningen kännas relativt komplett. En orsak till att 
LKAB:s miljöredovisning känns bättre att läsa kan vara att den finns tillgänglig på svenska. 
Det förekommer ganska många fackuttryck i miljöinformation och är då texten på engelska 
måste lexikon användas en hel del. LKAB har många konkreta exempel i sin redovisning och 
det gör att förståelsen ökar. 
 
Området miljöredovisning är fortfarande relativt outforskat så det finns många 
undersökningar som kan utföras. Ett undersökningsområde skulle kunna vara att undersöka 
möjligheterna för att en svensk miljöredovisningspraxis skulle kunna utarbetas. Då det inte 
finns någon sådan praxis idag ser miljöredovisningarna väldigt olika ut så en praxis skulle 
underlätta både för företagen och intressenterna. Även möjligheter till upprättande av en 
praxis inom respektive bransch vore ett tänkbart undersökningsområde. 
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