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Sammanfattning
Världens allt större miljöproblem gör att alla måste ta sitt ansvar för miljön, även företag. 
Företags miljöarbete kan göras systematiskt med hjälp av miljöledningssystem såsom 
International Standardization for Organization (ISO) och Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS). Endast en certifiering från EMAS kräver att företaget upprättar en miljöredovisning.     

Miljöredovisning tar upp företags påverkan på miljön, både positiv och negativ. Inom 
miljöredovisning existerar inga standarder för dess utformning men olika organisationer har 
utfärdat rekommendationer utifrån vilka företag kan upprätta sin miljöredovisning. Några av 
dessa organisationer är FN, Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), och The Global 
Reporting Initiative (GRI). 

Då miljöredovisning är ett frivilligt åtagande är även en miljörevision det. Revisionerna ser 
mycket olika ut mellan olika miljöredovisningar eftersom alla företag utformar dem olika.

Denna uppsats är en fallstudie av Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB):s 
miljöredovisning. Undersökningen har genomförts med kvalitativ, semistrukturerad intervju 
som metod och företagets fem senaste miljöredovisningar har även granskats. Detta företag 
valdes som studieobjekt på grund av deras miljöverksamhet som borde göra dem till ett 
företag som inte enbart upprättar en miljöredovisning för att locka kunder utan som är genuint 
miljömedvetna. SÖRAB är ISO – certifierade och de har upprättat sin miljöredovisning på 
eget initiativ då ISO ej kräver detta. Dessutom är redovisningen inte utformad efter en mall 
utan är gjord på egen hand.  Deras motiv till att miljöredovisa är att de vill att deras 
intressenter ska kunna se vad de har för miljöpåverkan. SÖRAB:s miljöredovisning innehåller 
ingen finansiell information då de anser att hela deras verksamhet och därmed årsredovisning 
handlar om miljö. De har i sin miljöredovisning istället visat miljöpåverkan på andra olika sätt 
genom åren. Denna avsaknad av ekonomiska termer gör att läsaren får svårt att skapa sig en 
bild av miljöarbetets ekonomiska påverkan på företaget.

Även KPMG har intervjuats för att ge en allmän bild av miljöredovisningens styrkor och 
svagheter utifrån en revisors synvinkel. Avsaknaden av enhetliga regler och det stora utbudet 
av olika rekommendationer gör det inte lätt att få klarhet om vad som ska tas med för företag 
som vill upprätta en miljöredovisning. Trots svårigheterna har en miljöredovisning stora 
fördelar i form av den utförliga miljöinformation läsarna och företaget själva får. Svagheter 
som framkommit består bland annat av att olika miljöredovisningar inte kan jämföras med 
varandra då de alla ser olika ut beroende på var upprättaren funnit inspiration. En annan 
svaghet är att bristen på krav på miljörevidering gör att läsarna inte vet om 
miljöredovisningen är kontrollerad eller ej. I de fall miljöredovisningen återfinns i samband 
med den vanliga årsredovisningen kan läsarna lätt tro att allt är reviderat. Detta är något som 
skulle kunna vara fallet i SÖRAB då deras miljöredovisning finns i anslutning till 
årsredovisningen. Efter en granskning av de krav EMAS ställer på sina medlemmars 
miljöredovisning samt FN:s, SFF:s och GRI:s rekommendationer framträder en oklar bild av 
finansiell miljöinformation. Det är inte alla som tar upp detta område och i de fall det görs är 
definitionerna otydliga. Nackdelen med detta är att det är mycket svårt för företag att fastställa 
exempelvis miljöintäkter och miljökostnader då det ej ges klarhet i riktlinjerna. 

I uppsatsen ges förslag till hur miljöredovisningens svagheter kan undvikas. En enhetlig 
och obligatorisk standard för alla miljöredovisande företag skulle ge tydligare vägledning och 
öka jämförbarheten mellan dem. I denna standard finns krav på miljörevision vilket skulle öka 
trovärdigheten hos miljöredovisningarna för användarna.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet ges först en bakgrund till miljöredovisning, med syfte att skapa ett 
intresse för uppsatsens ämne och relevans. Bakgrunden ligger sedan till grund för 
problemdiskussionen, som mynnar ut i en problemformulering och ett syfte. Vidare redogörs 
för uppsatsens avgränsning och disposition. Hela inledningskapitlet är en introduktion till de 
efterföljande kapitlen där miljöredovisningsområdet grundligt behandlas.

1.1 Bakgrund
Alltsedan industrialismen har människor ökat takten på utnyttjandet av naturens resurser. På 
relativt kort tid har detta resulterat i en negativ miljöpåverkan. Denna negativa påverkan har 
kunnat pågå länge utan att miljön har visat tecken på att bli skadad. Naturen har dock på 
senare tid gjort jordens invånare uppmärksammade på problemen. Synen på natur som en 
oändlig resurs har förändrats och till att börja med utfördes projekt för att försöka förbättra
den negativa inverkan på närmiljön. Senare har insikten om stora miljöproblem såsom 
växthuseffekt, ozonhål och försurning lett till ökade globala krav på samhällets miljöhänsyn. 

Detta innebär att även företag är tvungna att ta mer och mer ansvar för att stoppa den 
negativa trenden. Från att tidigare ha blivit sett som bara en kostnad för företag, är nu 
miljömedvetenhet något som stärker företagets attraktivitet och därmed har kostnaden 
förvandlats till något positivt. Ökad medvetenhet hos kunder och andra intressenter har gjort 
denna attitydändring möjlig. En del företag använder sig dock av miljöredovisning enbart för 
deras egen vinnings skull och inte för miljöns. Miljöredovisningen blir således endast ett 
medel för att marknadsföra sig. I den sistnämnda typen av företag uppfylls inte grundtanken 
med miljöredovisningen. Grundtanken är att ta ansvar för sitt företags miljöpåverkan. 

Ett sätt att lyckas med en hållbar utveckling vad gäller företagets miljöfrågor, är att arbeta
med ett ledningssystem anpassat till miljöarbetet, ett så kallat miljöledningssystem. 
Miljöledningssystemet innebär bland annat att en miljöpolicy innehållande mål och visioner
formuleras. Utifrån miljöpolicyn redovisas det sedan skriftligt huruvida målen uppnåtts. En 
certifiering av ett miljöledningssystem blir möjlig när företag följer alla de krav som satts upp.

Miljöredovisning är en skriftlig metod som har vuxit fram snabbt sedan slutet av 1980-talet. 
Det är ett verktyg som används för att visa vad man som företag har för inverkan på miljön 
och att framhålla miljöinformation för att öka medvetenheten om miljöproblematiken. I
Sverige är det idag frivilligt att upprätta en miljöredovisning och krävs ej av alla standarder 
för miljöledningssystem.

1.2 Problemformulering
På grund av att miljöredovisning är ett relativt nytt begrepp som håller på att rota sig gör det 
att ämnet är intressant att studera och även se till om det finns utvecklingsmöjligheter på 
området. Många företag är nya inom miljöredovisning och känner sig förmodligen ännu inte 
helt insatta i det, vilket torde skapa en del problem för dem i dess utformning. Företag med 
miljön som verksamhetsområde borde ha stora möjligheter att lyckas med en fungerande 
miljöredovisning då huvudsyftet med den är för miljöns skull. Trots en god utgångspunkt är 
det inte självklart att allt går felfritt med tanke på att miljöredovisning är ett rätt nytt fenomen 
vars utformning antagligen inte hittat sin rätta form ännu. Hur fungerar miljöredovisningen i 
ett företag med hög miljöprofilering? Finns det några svårigheter, brister samt styrkor med 
miljöredovisningen – och i så fall vilka? Är det något som behöver utvecklas inom 
miljöredovisning generellt sett?
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1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den aktuellt betydelsefulla 
miljöredovisningen; dess styrkor och svagheter, för att därigenom belysa eventuella behov av 
vidare utveckling. Eftersom teorier och modeller inom detta område är relativt nya är det 
viktigt att dessa utsätts för prövning. Detta ämnar vi göra med vår undersökning.

1.4 Avgränsning
Med den tid vi har till vårt förfogande för vår uppsats avgränsar vi oss till en fallstudie av ett 
företag som upprättar miljöredovisning. För att även få ett generellt perspektiv på ämnet 
kontaktas en miljörevisor. Inom miljöbegreppet avgränsar vi oss till påverkan på naturen, inte 
miljö som helhet som exempelvis kan innefatta arbetsmiljö.

1.5 Disposition
Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel 1 gavs en inledande förståelse av den 
bakgrund som mynnar ut i uppsatsens problem. Därefter följer metodkapitlet där uppsatsens 
vetenskapsteoretiska förhållningssätt tas upp tillsammans med metodval av datainsamling. 
Vidare i kapitel 3 redogörs för den teori som detta arbete grundas på utifrån en litteraturstudie. 
De viktiga delarna från kapitel 3 tas med in i kapitel 4, empirin, där svar på uppsatsens 
problemformulering söks genom intervjuer och en studie av det aktuella företagets 
miljöredovisningar. Därefter analyseras hela uppsatsen utifrån teorin och empirin i kapitel 5. 
Slutsatserna av analysen presenteras översiktligt i kapitel 6. I kapitel 7 ser vi sedan kritiskt på 
genomförandet av vår uppsats och lämnar förslag till vidare forskning. Källförteckningen 
återfinns i kapitel 8 och bilagor till arbetet i det sista kapitlet, kapitel 9.
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2. Metod
I följande metodkapitel redogör vi för de vetenskapsteorier vår uppsats utgår ifrån. Vidare 
tillämpar vi vetenskapsteorierna på datainsamlingen. Inom metodkapitlets underrubriker 
skildrar vi först kortfattat de möjliga alternativ som finns att tillgå inom just det aktuella 
området för att sedan motivera våra val av alternativ. Hela diskussionen kring metodvalen
cirkulerar kring vår problemformulering för att valen på bästa sätt ska kunna möjliggöra en 
lösning av uppsatsproblemen.

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt
Vetenskaplig forskning kan ses ur olika perspektiv. Inom detta avsnitt tas - förutom de synsätt
denna uppsats är präglad av – även övriga alternativ upp. Motivering ges sedan till vårt val av 
synsätt.

2.1.1 Kvantitativt och kvalitativt förhållningssätt
Klassificeringen av samhällsvetenskapens forskningsmetoder kan göras utifrån kvantitativt 
och kvalitativt förhållningssätt1. 

Kvantitativ forskning består till stor del av att kvantifiera data och då helst i siffror. Denna 
typ av forskning vill så snabbt som möjligt få fram svar som kan kodas till statistiska 
generaliseringar 2 . Det är även viktigt att data som framkommer under forskningen kan 
generaliseras till en hel population. Det hela handlar om att fokusera på generella trender. Här 
eftersträvas distans för att upprätthålla objektivitet. Inom det kvantitativa förhållningssättet 
utgår forskarna från en teori som de sedan prövar, deduktiv ansats. Relationer mellan 
variabler betonas vilket gör att de ofta får fram en statisk bild av verkligheten och en 
förändring endast blir till på ett mekaniskt sätt. Konsekvenserna av att kvantitativt inriktade 
forskare väljer att studera ett fåtal, väl avgränsade aspekter är att forskningen blir mycket 
strukturerad.  Jämfört med det kvalitativa förhållningssättet där fokus ligger på meningen med 
människors beteende studeras enbart beteendet hos människor i det kvantitativa 
förhållningssättet. Kvantitativ forskning bedrivs i en konstlad och styrd miljö3.

Inom kvalitativ forskning läggs stor vikt vid ord och beskrivningar och att få fram hur 
individer uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Detta görs ofta under en lång tid i en 
begränsad miljö vilket resulterar i uttömmande information. Kvalitativ forskning ger en bild 
av ständig förändring som härleds till verklighetens deltagare4. En förståelse av den sociala 
verkligheten är viktig och för att få den förståelsen observeras hur deltagarna själva tolkar 
verkligheten. Detta kräver en närhet för att forskaren ska kunna uppfatta verkligheten på 
samma sätt som subjekten.  I kvalitativ forskning utformas teorin utifrån insamlad data och 
forskningen kan ändra riktning och anpassas allteftersom nya fakta och insikter uppkommer. 
Det är således en ostrukturerad forskningsmetod. Fokus i den kvalitativa forskningen ligger 
som tidigare sagts på meningen med människors beteende och detta studeras i dess naturliga 
miljö5.

I all vetenskaplig forskning är det tre variabler som är av stor vikt; reliabilitet, replikation 
och validitet. Reliabilitet kan med andra ord förklaras som tillförlitligheten till en 
undersökning. För att forskningsprojektet ska ha hög reliabilitet ska resultatet bli detsamma 
om projektet utförs på nytt och resultatet ska därigenom inte vara påverkat av slumpmässiga 
betingelser. Replikation handlar om att när en forskare upprepar en annan forskares forskning 

                                                
1 Bryman, A, 2002, s. 33.
2 Bryman, A, 2002, s. 299-300.
3 Bryman, A, 2002, s. 272-273.
4 Bryman, A, 2002, s. 33, 35, 273.
5 Bryman, A, 2002, s. 250, 272.
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ska denne kunna komma fram till samma resultat som den ursprunglige forskaren. Detta 
kräver noggrann dokumentation av tillvägagångssättet i forskningen. Validitet berör frågan
om de mätinstrument som används i forskningen lyckats mäta det som avsågs mätas6. Dessa 
tre ovan nämnda variabler är något som är av stort intresse vid kvantitativ forskning. Inom 
kvalitativ forskning finns det dock dem som anser att variablerna behöver anpassas mer till 
det kvalitativa synsättet på grund av den kvalitativa uppfattningen om hur forskning ska 
bedrivas7. I slutet av uppsatsen argumenteras det för hur väl våra undersökningar är gjorda 
utifrån dessa tre variabler.

Vår uppsats är mer influerat av ett kvalitativt synsätt än av ett kvantitativt synsätt. Dock är 
vår uppsats inte av den karaktär som är typisk för kvalitativ forskning då vi inte ämnar
fokusera på den sociala verkligheten och sociala betingelser. En anledning till varför vi anser 
att vår uppsats ska vara präglat av det kvalitativa synsättet är att det skulle vara svårt att mäta 
våra undersökningar och intervjuer om miljöredovisningens styrkor och svagheter med siffror. 
För att vår problemformulering ska kunna bli besvarad krävs det att våra insamlade data är så 
fylliga och rika som möjligt, vilket således uttrycks bättre med hjälp av ord istället för siffror. 
Även genom att enbart studera ett enda fall ges tid och möjlighet att få en mer djupgående 
förståelse för ämnet.

Vår uppsats har även inslag av kvantitativ forskning då vi exempelvis inte ämnar skapa 
några nya teorier utifrån de data vi samlar in, utan vi utgår från teorier för att skapa förståelse 
för miljöredovisningens funktion för att sedan genom empiristudien se hur de nu existerande 
teorierna ter sig i praktiken. Vi vill även, utöver vår fallstudie, få en generell syn av 
miljöredovisningens styrkor och svagheter med tanke på att en del av vår problemformulering 
utgörs av frågan om det är något som behöver utvecklas inom miljöredovisning generellt sett.
Som sagts tidigare eftersträvas det i kvantitativ forskning att resultaten ska kunna 
genrealiseras till en hel population.

2.1.2 Positivism och hermeneutik 
Positivism och hermeneutik är två kunskapsteoretiska uppfattningar som svarar på frågan om 
vad som är eller vad som betraktas som kunskap inom ett område8. 

Positivismen är ett synsätt av homogent slag, influeras av naturvetenskapen och vars mål är 
att bland annat hitta lagbundenheter även för sociala fenomen som helst ska vara uttryckta i 
matematisk form9. För att ett forskningsresultat ska bli så giltigt som möjligt krävs distans till 
det som studeras hävdar de med positivistisk syn. Positivismen följer även naturvetenskapen 
på så sätt att den vill förklara orsak och verkan och finna sambandet mellan dessa10.  Ett 
viktigt inslag i positivismen är att verkligheten ska avbildas i kunskapen. Utifrån antagandet 
att det är en komplicerad värld vi lever i blir avbildningen en förenklad verklighet.  Det är 
bara några aspekter som tas hänsyn till, detta för att resultatet av forskningen ska kunna bli 
allmängiltigt11. Att utgå från hypotesen att framtiden kommer att vara som idag är något som 
anhängarna till positivismen gör. De vill att resultaten av deras forskning ska gälla i framtiden 
och därmed vara en giltig förutsägelse12. 

                                                
6 Bryman, A, 2002, s. 43.
7 Bryman, A, 2002, s. 45.
8 Bryman, A, 2002, s. 24.
9 Andersson, S, 2006, s. 9, 14, 17.
10 Andersson, S, 2006, s. 28.
11 Andersson, S, 2006, s.48, 53.
12 Andersson, S, 2006, s. 86-87.
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I positivismen skiljs det mellan vetenskap och personlighet. Detta gör att både forskare och 
det som undersöks måste följa generella regler. Forskarens och undersökningsobjektets 
personlighet får inte påverka forskningen vilket är ett sätt att få objektivitet i forskningen som 
eftersträvas inom positivismen13.  

Ett synsätt som motsätter sig positivismen är hermeneutiken. Till skillnad från förklaring 
vill forskare inom hermeneutiken få förståelse. En händelse kan enligt det hermeneutiska 
synsättet ha många olika innebörder beroende på från vems perspektiv det ses ifrån14. I 
hermeneutiken betonas tolkning framför avbildning. Det finns enligt detta synsätt inget 
neutralt seende vilket leder till att det blir oundvikligt att inte tolka verkligheten 15 . 
Tolkningsprocessen kan åskådliggöras grafiskt i den hermeneutiska spiralen nedan.

Den hermeneutiska spiralen

Utifrån forskarens förkunskaper 
uppkommer frågor och idéer 
som ligger till grund för en 
dialog mellan forskaren och 
antingen fysiska personer eller 
dokumenterat material. 
Forskaren tolkar därefter det som 
framkommit ur dialogen och 
detta skapar nya frågor, idéer 
och dialoger som i sin tur ger en 
ny förståelse. Detta fenomen 
upprepas i form av en 
spiralsekvens16.

Figur 1. Den hermeneutiska spiralen. Källa: 
Wiedersheim-Paul, F, Eriksson, L T, Att utreda, 
forska och rapportera, s 152.

Att problematisera betyder att upplösa det självklara och vardagliga vilket är något som görs 
inom hermeneutiken. Förhållningssättet vill tränga ner på djupet av verkligheten istället för att 
bara se till det ytliga som positivismen vill göra17. Att utgå från hypotesen att framtiden 
kommer att vara som idag är något som hermeneutikerna motsätter sig. Förutom att försöka 
förstå förändringar eftersträvas även att skapa förändringar inom hermeneutiken eftersom 
forskare inom detta synsätt anser att deltagarna i verkligheten även är med att skapa 
verkligheten18.

                                                
13 Andersson, S, 2006, s. 91.
14 Andersson, S, 2006, s. 31, 32.
15 Andersson, S, 2006, s. 57, 58.
16 Wiedersheim-Paul, F, Eriksson, L T, 1991, s 152.
17 Andersson, S, 2006, s. 50.
18 Andersson, S, 2006, s. 90.
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I motsats till positivismens strikta åtskillnad mellan vetenskap och personlighet förespråkar 
hermeneutiken enhetlighet mellan liv och lära. Det tar sig uttryck i att vetenskapen och 
personligheten beblandas genom hela forskningsprocessen vid valet av till exempel teori, 
metod, problemområde och slutsatser19.

Denna uppsats är präglad av det hermeneutiska synsättet då uppsatsens syfte är att få en 
förståelse för miljöredovisning. Eftersom ämnesområdet är relativt nytt passar inte en strävan 
efter att söka den absoluta förklaringen och vi går in med förförståelsen att vårt 
forskningsområde inte kommer att fortsätta att se ut som idag utan kommer att 
vidareutvecklas. En annan förklaring till att vi anser att det hermeneutiska synsättet är bättre 
lämpat för vår uppsats är att vi är ute efter att få de intervjuade personernas subjektiva 
tolkning av ämnet. Detta för att kunna få förståelse för miljöredovisning utifrån vad en 
upprättare och en revisor av den anser. Vi är också av den uppfattning att våra personligheter 
har en stor roll i utformningen av vår uppsats. Det var för oss oundvikligt att inte lägga in ett 
personligt engagemang vid valet av miljöredovisning som ämne då vi personligen anser att 
miljöfrågor är viktiga för världens fortlevnad. Vi vill utifrån det problem som vi ämnar söka 
svar på, problematisera och ta med så många aspekter som möjligt av miljöredovisningen som 
finns i vårt undersökningsfall för att få en mer ingående uppfattning om hur deras
miljöredovisnings verklighetsbild ser ut istället för att enbart ta med några aspekter och då få 
en förenklad verklighetsbild vilket eftersträvas i positivismen. Som även sades i avsnittet om 
kvantitativt och kvalitativt förhållningssätt innefattar vår problemformulering att undersöka 
mer generella aspekter av miljöredovisning vilket gör att vår uppsats även får ett positivistiskt 
inslag.

Genom hela uppsatsen följs vi av den hermeneutiska spiralen. Vi går in i uppsatsskrivandet 
med en förförståelse om miljöredovisning utifrån personliga erfarenheter. Förförståelsen vi 
har innan teori- och empirikapitlen inom detta område är att miljöredovisningens utseende 
och arbetsgång påminner om den vanliga redovisningen då den i många fall återfinns i 
samband med företags årsredovisning. Även genom att se till ordet i fråga får vi bilden av att 
miljöredovisning påminner om den ordinarie redovisningen. Vår bild av vanlig redovisning är 
att den innehåller noggrann bokföring av poster, är reglerad av lagar samt kontrollerad. En 
annan förförståelse vi går in i uppsatsen med är att med tanke på det ökande intresset detta 
område tycks ha fått, finns många som upprättar en miljöredovisning för att vara moderiktiga 
även fast de kanske inte alls är miljöintresserade. Utifrån förförståelsen formuleras vår 
problemformulering. Sedan ger litteraturstudien oss mer kunskap om ämnet och efter en 
tolkning av teorin skapas nya frågor. Frågorna leder oss till empiristudien där vi söker svar på 
våra frågor genom dialoger med våra undersökningspersoner. I kapitlet slutsatser, tas 
slutsatser från analysen upp. Här redovisas den förståelse vi fått om miljöredovisning och som 
är den förståelse vi kommer att lämna arbetet med. Även i slutdiskussionen kommer den 
hermeneutiska spiralen in genom de nya frågor som uppkommit under uppsatsens gång, som 
vi inte har möjlighet att svara på beroende på tidsbrist. Dessa redovisas under 
avsnittet ”förslag till vidare forskning”.

2.1.3 Teoriverifiering och teoriutveckling
Deduktiv metod är vanligast inom den kvantitativa forskningen. Denna metod går ut på att 
hypoteser deduceras utifrån en teori som sedan prövas empiriskt - det vill säga att forskaren 
går in i en studie med förutbestämda antaganden som är baserade på befintlig teori20.

I motsats till den deduktiva metoden innebär kvalitativ forskningsansats för det mesta ett 
induktivt angreppssätt i forskningen. Kvalitativa forskare utgår då ej från någon hypotes, utan 

                                                
19 Andersson, S, 2006, s. 95.
20 Bryman, A, 2002 s. 78.
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går in i studien med ett öppet förhållningssätt som gör att undersökningen får de resultat som 
sedan kommer fram under studiens gång. Generella frågeställningar beskrivs innan själva 
studien påbörjas, men det är inte detta som är det viktigaste i forskningen, utan de fakta som 
upptäcks vid observationen av fenomenet. Målet är att teorin ska uppkomma ur 
datainsamlingen – induceras21. 

Trots att vi i denna uppsats anser oss vara mer influerade av ett kvalitativt synsätt, använder 
vi oss av den deduktiva metoden inför vår empiriska undersökning. Vår teoridel ligger till 
grund för empiridelen, där vi prövar de befintliga teorierna i ett företags miljöredovisning. Vi 
efterstävar dock öppenhet i vår studie på det sätt som beskrivs för induktiv metod. Detta för 
att kunna få fram undersökningspersonernas subjektiva tolkningar och inte bara försöka 
verifiera teorier då området är relativt nytt och dessa teorier ej är många och förmodligen ej 
heller färdigutvecklade. Ett öppet förhållningssätt kan lättare ge oss svar på frågan om vad 
som kan tänkas behöva utvecklas inom miljöredovisningsområdet.

2.2 Datainsamling
Datainsamling i en kvalitativ undersökning kan utföras på olika sätt. I de följande avsnitten 
förklaras de olika designerna för att sedan gå in på den vi valt för denna uppsats – en 
fallstudie. Vår fallstudie genomförs genom semistrukturerade intervjuer som är en av de 
kvalitativa intervjutekniker som tas upp. Avsnittet om datainsamling avslutas med en 
diskussion om hur uppsatsens urval gått till av de företag som undersöks.

2.2.1 Undersökningsdesign
Det finns fem olika undersökningsdesigner som kan utforma en undersökning. Dessa är 
experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, jämförande/komparativ design 
och fallstudie 22.

Experimentell design innebär en studie av en experimentgrupp respektive en kontrollgrupp.  
En manipulering genomförs av en variabel i experimentgruppen, och kontrollgruppen 
fungerar som dess jämförelse, där ingen manipulation skett.  Denna design är dock inte vanlig 
inom den kvalitativa forskningen23. Tvärsnittsdesign handlar om att samla in data från mer än 
ett enda fall vid samma tillfälle, i syfte att upptäcka mönster och samband. Det kan vara 
genom till exempel observationer, enkäter och strukturerade intervjuer24. En longitudinell 
design pågår under lång tid och kräver stora resurser och används sällan inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Det är en utvidgning av tvärsnittsdesign med skillnaden att 
longitudinell design även får med variablers tidsmässiga förhållanden25. Användning av en 
jämförande/komparativ design betyder att två motsatta fall studeras i syfte att jämförelsen ska 
skapa en större förståelse för ett fenomen26. Avslutningsvis förknippas ofta ett genomförande 
av en fallstudie med kvalitativ forskning, men det kan även utformas utifrån ett kvantitativt 
synsätt. Det förekommer ofta att fallstudier får inslag av dem båda. Fallstudier är ett intensivt 
studium av ett enda fall 27.

                                                
21 Bryman, A, 2002, s. 249, 252-255.
22 Bryman, A, 2002, s. 46.
23 Bryman, A, 2002, s. 46-47.
24 Bryman, A, 2002, s. 56-57.
25 Bryman, A, 2002, s. 62.
26 Bryman, A, 2002, s. 69.
27 Bryman, A, 2002, s. 64-65.
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Fallstudie
För att kunna genomföra vår studie på ett detaljerat och noggrant sätt har vi valt att använda 
oss av en fallstudie som undersökningsdesign. För att en studie ska klassas som en fallstudie 
måste själva fallet ha en avgörande betydelse för forskningen. Det kan handla om en speciell 
plats eller organisation som är av stor vikt för ämnesvalet. 
De olika typer av fall som finns är det unika fallet, det informationsrika/avslöjande fallet och 
det kritiska/avgörande fallet. Ett unikt fall är inte representativt för alla utan är som namnet 
säger ganska unikt, men kan i dess skillnader ge ledtrådar till hur majoriteten fungerar. Det 
informationsrika/avslöjande fallet är ett fall där forskaren får tillgång till att forska om ett 
fenomen som varit oåtkomligt för tidigare forskning. Det kritiska/avgörande fallet står för en 
studie som utgår från en tydlig hypotes. Fallet väljs utifrån tron att det kommer att ge en bättre 
förståelse av områdets villkor, där hypotesen antingen behålls eller förkastas28.

Vi ämnar studera ett företag som arbetar med miljöfrågor dagligen för att se hur deras 
miljöredovisning fungerar. Därmed kan vi antingen behålla eller förkasta vår hypotes i 
problemformuleringen om att det, som en följd av att miljöredovisning är ett nytt område, 
finns svagheter med den som skulle behöva utvecklas. Detta närstudium klassar vi som ett 
kritiskt/avgörande fall då vi vill utöka förståelsen för de förutsättningar som finns på området. 
Fallet väljs på grund av att ett miljöföretag borde uppfylla grundtanken med miljöredovisning, 
det vill säga att värna om miljön. Mer om fallets urval kan läsas i avsnittet urval längre ned. 
Vi använder oss av uppsatsens teoretiska avsnitt för att skapa förförståelse för hur 
miljöredovisning fungerar, för att sedan studera detta område i vårt fall. Utifrån teorin och 
empirin kan sedan hypotesen från uppsatsens problemdiskussion om att 
miljöredovisningsområdet ej är färdigutvecklat behållas eller förkastas.

Deltagande observationer eller ostrukturerade intervjuer är metoder som ofta väljs vid en 
fallstudie av kvalitativt slag. Dessa metoder väljs för att de möjliggör intensiva och 
detaljerade granskningar29.

2.2.2 Intervjumetod
Kvalitativa intervjuer kan anpassas efter intervjupersonernas svar och frågeschemat kan 
frångås beroende på vad intervjupersonerna anser vara viktigt. Denna typ av intervju ger 
således fylliga svar30. 

I denna undersökning vill vi ta reda på vad som kan vara styrkor och problem med 
miljöredovisningen, därför kan vi inte på förhand utforma specifika frågemallar utan måste 
förlita oss på att de som intervjuas är kunniga inom området och därmed kan trycka på viktiga 
aspekter och utveckla frågeområdena.

Det finns två huvudsakliga intervjutekniker; ostrukturerade och semistrukturerade. En 
ostrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal där forskaren utgår från en enda fråga för att 
starta samtalet och låta intervjupersonen associera fritt inom nämnda området. Som mest 
använder sig forskaren av ett PM som stöd vid intervjutillfället. Semistrukturerade intervjuer 
utgår från en intervjumall med specifika teman som ska beröras. Intervjupersonen har dock 
stor frihet att utforma svaren på eget sätt då frågorna ej har alternativsvar utan måste utvecklas. 
Ytterligare frågor än de som står i intervjuguiden kan uppkomma och ordningen på frågorna 
kan även frångås 31 . Den hermeneutiska spiralen kan kopplas till semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer då det är helt acceptabelt att ställa följdfrågor eller helt nya frågor 
under intervjuns gång. När det som kommit fram ur dialogen med den intervjuade tolkas av 
forskarna, kan detta leda till att nya frågor uppkommer.
                                                
28 Bryman, A, 2002, s. 67-68.
29 Bryman, A, 2002, s. 65.
30 Bryman, A, 2002, s. 300.
31 Bryman, A, 2002, s. 301-302.
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Semistrukturerad intervjumetod
Vi har för avsikt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i denna uppsats. I vår studie 
är det behändigt att använda sig av just denna intervjumetod då vi kan få en bra bild av vad 
den intervjuade personen har för uppfattning om området när vi ställer frågor som denne kan 
utveckla. Metoden att låta den intervjuade få utforma sina egna svar och inte behöva välja 
mellan teoristyrda svarsalternativ är typiskt för det hermeneutiska perspektivet. Att inte välja 
en ostrukturerad intervjumetod har att göra med vår begränsning inom området. Att helt 
lämna ordet fritt skulle kunna leda till att svaren blir för vida och därmed icke hanterbara. 

2.2.3 Urval
Som nämndes i inledningen har anledningen till att upprätta en miljöredovisning kommit att 
variera. En huvudanledning är att värna om miljön medan en annan kan vara ett sätt att 
försöka attrahera kunder genom att försöka upprätta en miljöimage. Vi är av den 
uppfattningen att en miljöredovisning ska upprättas av den anledning att företaget i fråga vill 
värna om miljön. Företag som arbetar för att uppfylla detta och inte ser miljöredovisningen 
som enbart en möjlighet till att stärka sin image, får en miljöredovisning som vi tror är bättre 
utvecklad och mer givande att studera. Vi har valt att kontakta återvinningsföretaget
Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) och vårt val av företag grundar sig på två saker. 
SÖRAB är ett företag som tillämpar miljöredovisning och företaget arbetar dessutom med att 
hjälpa företag och privatpersoner att ta hand om sitt avfall på ett miljöriktigt sätt32. Av detta 
att döma tror vi att SÖRAB är av samma uppfattning som vi angående huvudsyftet med att ett 
företag upprättar en miljöredovisning; att i första hand värna om miljön och försöka minimera 
företagets miljöpåverkan i den utsträckning som det är möjligt. Den andra anledningen till 
varför vi valt att kontakta SÖRAB är att en av oss har kontakter i företaget vilket gör att vi 
kan få tillgång till mycket information och hjälp. En annan fördel är att den av oss som har
kontakter i SÖRAB även har bra kunskap om företaget och det spar tid i vårt arbete. Det går 
fortare att sätta sig in i hur företaget fungerar och är uppbyggt samt att det går lättare att förstå 
och tolka den information som ges.

Vi har även valt att vända oss till företaget KPMG, som är en av världens ledande 
revisionsbyråer33, för att kunna få en mer övergripande syn på miljöredovisningen. Detta val 
kom naturligt då vi genom deras hemsida fick vetskap om att de uppmuntrar uppsatsskrivande 
inom miljöredovisning och kan bistå med intervjutillfällen.          

Genom vårt urval får vi två olika infallsvinklar på miljöredovisning, dels från en fallstudie 
av ett företag som upprättar miljöredovisning och dels generella aspekter från ett företag som 
granskar och ger rådgivning om ämnet.

                                                
32 http://www.sorab.se/indexvadar2.htm.
33 http://www.kpmg.se/pages/100010.html.
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2.3 Sammanfattning av metod
I metodkapitlet berättar vi om den vetenskapsteoretiska ståndpunkt denna uppsats utgår från
samt de val som gjorts för att utforma undersökningen.  

Vi är influerade av ett kvalitativt förhållningssätt på så sätt att vi är ute efter detaljrika 
beskrivningar av problemen med miljöredovisning. Det finns även inslag av kvantitativt 
synsätt på forskningen då vi förutom en fallstudie ämnar söka kunskap om mer generella 
egenskaper hos dagens miljöredovisning.

Hermeneutiken förknippas med kvalitativ forskning och står i vårt fall för en strävan efter 
att skapa förståelse för det relativt nya området miljöredovisning. Denna förståelse skapas 
genom att föra fram undersökningspersonernas subjektiva tolkningar. Den hermeneutiska 
spiralen är central inom hermeneutiken och innebär att tolkning av den nya kunskap som 
uppkommer skapar frågor som i sin tur leder till att ny kunskap söks genom en dialog. Detta 
fortsätter som en spiral.
En deduktiv metod används i uppsatsen för att pröva de teorier som i dagsläget finns inom 
miljöredovisning. Vi behåller dock ett öppet förhållningssätt liknande den induktiva metoden 
för att kunna vara öppna för allt relevant för problemställningen som kan komma fram under 
undersökningen.

Undersökningen om hur miljöredovisningen fungerar genomför vi genom en fallstudie på 
ett företag som arbetar för miljön; Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB). Fallet anser vi 
är av betydelse för ämnesvalet miljöredovisning då ett miljöföretag ej torde upprätta en 
miljöredovisning enbart i ett marknadsföringsmässigt syfte, utan torde vilja utforma den på ett 
så bra sätt som möjligt för att hjälpa natur och miljö. En fallstudie ger goda möjligheter att få 
en djupgående förståelse för ämnet i och med dess fördjupning. Fallstudien kompletteras med 
en intervju på KPMG för att, förutom en miljöredovisningsupprättares syn, även få en mer 
generell bild som kan ges av en som granskar miljöredovisningar.

Den kvalitativa metod vi valt för fallstudien är semistrukturerad intervjumetod där 
undersökningspersonerna intervjuas utifrån en frågemall med bestämda teman utifrån vilka de 
intervjuade kan associera fritt. Detta val hänger ihop med hermeneutiken på så sätt att relativt 
öppna frågor resulterar i intervjupersonernas egna tolkningar av miljöredovisning.
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3. Teori
Vi ämnar använda detta kapitel som ett underlag för vidare bearbetning av vårt 
uppsatsproblem om miljöredovisningens funktion samt dess styrkor och svagheter. Det inleds 
med definitioner av de viktiga begrepp som behövs för att få en korrekt förståelse av ämnets 
innebörd. Vidare ges en överblick över det historiska miljöarbetet främst i Sverige. Fokus i 
detta kapitel ligger på miljöredovisningsteori och detta område har även anknytning till 
områdena miljöledningssystem och miljörevision som även dessa ingår i detta kapitel.
Avslutningsvis sammanfattas det viktigaste delarna ur teorin som ger en grund för 
nästkommande kapitel, empirin.   

3.1 Definitioner
Vissa av de ord vi valt att definiera har många olika definitioner. Definitionerna av miljö, 
redovisning, miljöredovisning, hållbar utveckling och miljörevision nedan är sådana som är 
relevanta för denna uppsats. 

Med miljö menas i denna uppsats omgivning eller omgivande förhållanden34. Miljö är allt 
som har en koppling till naturen35. Miljö är även den omgivning som påverkar växters, djurs, 
människors och samhällets utveckling36. 

Definitionen av redovisning är systematisk insamling, bearbetning, rapportering, analys och 
värdering av ekonomiska transaktioner inom företag med mera37.

Miljöredovisning definieras som en beskrivning av företagets totala miljöarbete38.
Hållbar utveckling förklaras som ”att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”39.
Miljörevision definieras som ett instrument som innebär en systematisk, dokumenterad, 

periodisk och objektiv värdering av hur väl företagets miljöskyddsorganisation, 
ledningsrutiner och utrustning fungerar40.

3.2 Historisk miljöutveckling
Ett steg mot hållbar utveckling och som även spelade en stor betydelse för världens 
miljömedvetenhet är Agenda 21 – ett internationellt handlingsprogram som bryts ner till 
lokala handlingsprogram. Dess syfte är en förbättring av resursanvändningen och 
förhandlades fram under Rio-konferensen 199241. 

Bakgrunden till Sveriges miljöarbetes förhållningssätt om omfattning och grundläggande 
principer framgår i regeringens Kretsloppsproposition från 1992. Där uttrycks att vad som 
utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återvinnas eller slutligt 
omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas42.

1997 utvidgades den svenska årsredovisningslagens (ÅRL) 6 kap 1 §. Riksdagen antog en 
proposition om ”miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet”. Syftet med denna 
lagändring var främst att förbättra företagens finansiella information om företagens 
miljöpåverkan. Den 1 januari 1999 upphörde 15 tidigare miljölagar, bl.a. naturvårdslagen och 
miljöskyddslagen. Dessa samlades i ett gemensamt regelverk som kom att kallas miljöbalken 
vars övergripande mål är att främja en hållbar utveckling. 1999 utökades 6 kap 1 § ÅRL
                                                
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6.
35 Bergström, S, Catasús, B, Ljungdahl, F, 2002, s. 107.
36 Bonniers familjelexikon, 1983, s. 1630.
37 Bonniers familjelexikon, 1983, s. 2028.
38 Larsson, L-O, 1995, s. 87.
39 SIS, CSR, 2005, s. 66.
40 Larsson, L-O, 1995, s. 52.
41 Larsson, L-O, 1997, s. 13-15.
42 Larsson, L-O, 1995, s. 15.
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återigen, denna gång med ett tredje stycke som kräver att de företag som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken, redogör för sin påverkan på den yttre miljön i 
förvaltningsberättelsen 43. Det finns tre olika beteckningar för att klassificera tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter. A innebär att tillstånd ska sökas hos miljödomstolen, B 
innebär att tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen, och kategori C innebär anmälningsplikt till 
kommunen44. Vidare bör det i förvaltningsberättelsen även framgå hur företaget förbättrat sig 
inom de olika nyckelområdena; hur mycket man minskat utsläppen av miljöfarliga ämnen, hur 
mycket pappersförbrukningen minskat samt minskningen av elförbrukningen. Allt detta ska 
sedan kopplas till miljöpolicyn och de miljömål som satts upp45. 

Enligt miljöbalken ska även en miljörapport lämnas till länsstyrelsen eller den kommunala 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta ska göras av tillstånds- och vissa anmälningspliktiga 
företag. I denna ska det redovisas för hur och i vilken mån gränsvärden och tillståndsmässiga
värden uppfyllts46.

3.3 Miljöprofilering
Påtryckningar från myndigheter var från början det enda företagen kände av vad gällande att 
tänka miljövänligt. Idag har ökade kunskaper om miljöproblem resulterat i högre 
miljömedvetenhet hos konsumenter och andra intressenter till företaget. Detta gör att företag 
kan stärka sin totala profil gentemot marknaden genom att förbättra sin miljöprofil. 

Det finns olika grader av miljöprofilering utifrån vilken ambitionsnivå företaget besitter. 
Den lägsta nivån utgörs av de krav som svensk lagstiftning bestämt. Det finns inga krav på att 
sikta högre än denna nivå, men den ger heller inga konkurrensfördelar om företag runt om 
satsar högre med starkare miljöprofilering. Vid en ändring av lagstiftningen är risken även att 
ens låga miljöprofilering gör att företaget hamnar några steg efter. Nästa nivå, nivå två, tar in 
marknaden i bilden. Förutom att, som i nivå ett, uppfylla lagarnas krav, ser företagen på denna 
nivå till intressenternas önskemål om ett mer ambitiöst miljöarbete. Detta görs med målet att 
kunna förbättra eller bibehålla marknadspositionen. Nivån ger företaget möjlighet till att vara 
ett steg före vad gäller lagstiftning och konkurrenter. Den tredje och sista nivån kräver, 
förutom allt ovanstående, dessutom en mycket bra framförhållning som kan erhållas ur en 
fortlöpande omvärldsanalys. All miljöforskning och utveckling inom området följs och 
utnyttjas noggrant av företag som är på nivå tre. När väl en positiv miljöimage har uppnåtts, 
är det vanligt att den bibehålls trots att företagets konkurrenter börjar komma ikapp med 
miljöarbetet. Ett hårt miljöarbete gynnar alltså inte bara miljön, utan kan även gynna företaget 
ekonomiskt i det långa loppet47.

3.4 Ledningssystem för miljöarbete
För att ett företags miljöarbete ska bli systematiskt, framgångsrikt och trovärdigt är det bra om
företaget utgår ifrån en modell. Miljöledningssystem kallas denna modell och dess syfte är att 
ledningen utifrån denna ska få en överblick över miljöarbetet. Systemet effektiviserar arbetet 
och möjliggör kontroller. Andra syften är att genom ett miljöledningssystem kunna öka
förståelsen genom en större kunskap om företagets miljöfrågor och att kontinuerligt förbättra 
miljöarbetet så att den negativa miljöpåverkan minskar48. 

Det existerar flera olika ledningssystem och rekommendationer som företag kan använda 
sig av i deras miljöarbete. Vi har valt att belysa de två större och mest populära 
                                                
43 Flening, B, 1999, s. 11, 29, 40.
44 Flening, B, 1999, s. 32- 33.
45 Erhardsson, R., Björnsjö, U, 1997, s. 173.
46 Bergström, S, Catasús, B, Ljungdahl, F, 2002, s. 41, 42.
47 Larsson, L-O, 1997, s. 15-16, 23-24.
48 Larsson, L-O, 1997, s. 25-26.
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ledningssystemen för hur företag ska bedriva ett miljöarbete. Dessa är de internationella 
standarderna Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) och International Standardization 
for Organization (ISO). De utgör en del av ett större, globalt miljösammanhang49. Tidigare 
var en av ISO:s versioner; ISO 14001 och EMAS konkurrerande standarder, men efter en 
omarbetning av EMAS ses de numera som komplement till varandra. Ingen av dessa 
standarder säger något om omfattningen av en verksamhets påverkan på miljön. Utifrån dem 
kan det dock ges en indikation på att organisationen har strukturerat sitt sätt att behandla 
miljöfrågorna50.

3.4.1 Eco-Management and Audit Scheme
Eco-Management and Audit Scheme, som förkortas EMAS, är ett verktyg för att få företag att 
strukturera sitt miljöarbete. Det eftersträvas att kontinuerligt förbättra prestationsförmågan i 
miljöarbetet. 

EMAS - registrerade företag uppfyller bland annat krav på att formulera en miljöpolicy 
med miljömål och att beskriva sin betydande miljöpåverkan. En miljökontrollant kontrollerar 
uppgifternas riktighet51. Enligt EMAS själva finns det två anledningar till varför ett företag 
ska EMAS - registrera sig. Den första anledningen är att människor kommit till insikt om att 
miljöarbete inte längre bara är en modesak utan det leverne som människor för ställer till med 
allvarliga miljöproblem. Därav kommer miljöaspekten på företags produkter och tjänster få en 
större betydelse. Den andra anledningen är att trovärdigheten för företags miljöarbete stärks 
med hjälp av en registrering52.

EMAS är det enda miljöledningssystemet som har kravet att en miljöredovisning måste 
upprättas för att bli certifierad. De krav som ställs för att få en enligt dem godkänd 
miljöredovisning återfinns i avsnittet om miljöredovisning.

3.4.2 International Standardization for Organization
International Standardization for Organization, förkortas ISO, står för och är ett detaljerat 
regelverk för hur företag ska organisera den interna styrningen utifrån sin miljösituation. Vid 
ett användande av en kravuppfylld ISO-standard kan företag få verksamheten certifierad av 
oberoende kontrollanter, vilket är ett slags bevis för sitt miljöarbete gentemot intressenterna53. 
ISO 14000 är en serie internationella standarder inom bland annat miljöledningssystem, 
miljörevision, utvärdering av miljöprestanda och miljömärkning. ISO 14001 är den vanligaste 
standarden och innehåller kravspecifikationer med vägledning för dess användning54. Några 
av kraven är att ha en miljöpolicy och miljömål samt att integrera dessa i styrningen med 
hjälp av kommunikation och kontrollering55.

                                                
49 Erhardsson, R, Björnsjö, U, 1997, s. 155-156.
50 Bergström S, Catasús B, Ljungdahl, F, 2002, s. 49.
51 Bergström S, Catasús B, Ljungdahl, F, 2002, s. 48-49.
52 http://www.emas.se/whyemas.asp.
53 Bergström S, Catasús B, Ljungdahl, F, 2002, s. 89-90.
54 Erhardsson, R, Björnsjö, U, 1997, s. 20-21.
55 Larsson, L-O, 1997, s. 36-37.
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3.5 Miljöredovisning
Utöver det som sades i avsnittet ”historisk miljöutveckling”, om vissa företags krav på att 
lämna rapport om deras miljöarbete, kan en miljöredovisning frivilligt upprättas. Detta avsnitt
om miljöredovisning struktureras i underrubriker som kategoriseras i syfte, innehåll och 
process samt resultat. Detta är ett sätt att få fram de väsentliga aspekterna för vårt arbete då 
dessa kategorier belyser hela miljöredovisningens arbetsgång. Kategorin syfte innebär 
anledningen till att miljöredovisningen över huvud taget upprättas, innehåll och process avser 
utformning och det fortlöpande arbetet med miljöredovisningen och resultat syftar till de 
övergripande konsekvenserna som dagens miljöredovisnings utseende och funktion bidrar till. 
Inom kategorin innehåll och process redogörs för några rekommendationer som finns och vi 
tar även upp EMAS krav på vad som ska finnas med i en miljöredovisning.    

3.5.1 Syftet med miljöredovisning
Syftet med miljöredovisningen är att sätta pris på miljön för att få en bättre beskrivning av 
utvecklingen56. Ett annat syfte för att bedriva en miljöredovisning är att tillgodose de behov 
intressenterna har i form av information gällande företagets miljöarbete. Det är således ett 
viktigt kommunikationsmedel57. Det är även ett sätt att tydliggöra de möjliga intäkter ett
miljöarbete kan skapa. I en finansiell bokföring, är det dock framförallt miljökostnaderna som 
kommer fram58 . Det man måste komma ihåg med miljöredovisning är, som i all annan 
redovisning, att nyttan måste vara större än kostnaden för att upprätta den59. 

3.5.1 Finansiell miljöinformation, innehåll och process
Upplysningarna som lämnas i en miljöredovisning kan antingen ges i icke-finansiella termer 
eller i finansiella termer. Med icke-finansiella termer menas ord eller siffror som inte har 
anknytning till ekonomin i företaget. Vanligen mixas både finansiell och icke-finansiell 
information i redovisningen60. Det anses dock vara lättare att redovisa miljöinformation i ord 
än i kvantitativa uppgifter61. 

I takt med att miljöarbete i företag har blivit mer populärt har finansiella intressenter så som 
banker, aktieägare, investerare och finansanalytiker visat intresse av att få ta del av 
miljöinformationen. Detta har lett till att en del företag försöker uttrycka informationen i 
ekonomiska termer 62 . På nästa sida följer en förklaring av ekonomiska 
miljöredovisningsbegrepp i termer av utgifter och kostnader. Miljökostnader, miljöintäkter, 
miljöskuld och miljökapital, som mer grundligt kan diskuteras, tas sedan upp mer utförligt 
under respektive begrepp.

                                                
56 Drakenberg, O, Jakobsson, J, 1995, s. 6.
57 Larsson, L-O, 1997, s. 46.
58 Larsson, L-O, 1995, s. 113-114.
59 Smith, D, 2000, s. 17.
60 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, 1999, s. 64.
61 Ljungdahl, F, 1995, s. 71.
62 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, 1999, s. 10, 32.
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Ekonomiska miljöredovisningsbegrepp

Kostnad

Idag Imorgon

Utgift
Idag Miljökostnad Miljöinvestering

Imorgon Miljöskuld Framtida
miljörisker

Figur 2. Ekonomiska miljöredovisningsbegrepp. Källa: Larsson, L-O, Ljungdahl, F, Miljöinformation och 
miljöredovisning, s. 35.

Miljöutgifter är utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, minska eller reparera skador på 
miljön eller bevara naturresurser. Miljökostnader är miljöutgifter som kostnadsförs i den 
aktuella perioden. Miljöinvesteringar innebär aktiverade miljöutgifter som kostnadsförs i 
senare perioder. Investeringarna har en mycket lång avskrivningstid på grund av långsiktig 
påverkan på miljön. Framtida sannolika miljöutgifter redovisas som miljöskulder eller med
andra ord som utgifter i framtiden. Framtida miljörisker tas ej upp i redovisningen i nuvarande 
period då de ej kostnadsförs förrän i senare perioder63.

I svenska börsbolag är det ovanligt att företag lämnar information om totalsummor 
avseende miljökostnader och miljöinvesteringar. Detta är något som gör det svårt för 
användarna av miljöredovisningen att se en helhetsbild av den finansiella belastningen av 
miljöarbetet i företaget64.

Miljökostnader och miljöintäkter
Miljökostnader är direkta kostnader för åtgärder som ett företag eller andra för företagets 
räkning vidtar för att hindra, minska eller återställa miljöskador som uppkommit genom 
företagets verksamhet. Direkta kostnader innefattar, enligt en rekommendation från EU-
kommissionen, inte böter och skadestånd för tidigare orsakade miljöskador eftersom dessa 
inte är direkt knutna till att förbättra miljön. Detta är dock något som borde tas med så att 
miljöfrågorna tas på större allvar65. 

Miljöfrågor kan även ha en intäktssida. De uppkommer till exempel genom en högre 
prissättning av miljövänliga produkter eller till exempel om en ISO 14001-certifiering krävs 
för att ge anbud på ett attraktivt projekt. En indirekt intäkt kan vara att miljöprofileringen 
stärker företagets varumärke. De positiva miljökonsekvenserna i form av intäkter uppstår först 
långt efter miljökostnaderna. Matchningsprincipen, då kostnader ska matchas med intäkterna 
de passar ihop med, är då väldigt svår att tillämpa. Ett annat problem är ekonomisk osäkerhet, 
vilket innebär att det är svårt att fastställa beloppet på miljöutgifter då de kan ligga mycket 
långt framåt i tiden. Två olika sätt att bokföra de poster som uppkommer i och med 
miljöarbetet är att antingen skapa specialkonton i den redan existerande finansiella 
bokföringen eller att boka in miljöposterna i en speciell databas 66 . Det finns för- och 
nackdelar med att använda sig av antingen integrerat eller separat system vid bokföring av 
miljöposter. På nästa sida åskådliggörs dessa för- och nackdelar. 

                                                
63 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, 1999, s. 34-35.
64 Ljungdahl, F, 1995, s. 50.
65 Bergström, S, Catasús, B, Ljungdahl, F, 2002, s. 99.
66 Bergström, S, Catasús, B, Ljungdahl, F, 2002, s. 101.



Johanna Kastenholm 820517-0403
Miljöredovisning – Ett område under utveckling                                                 Susanne Gustafsson 830204-0384

21

Integrerat och separat bokföringssystem

Integrerat                                                        Separat
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar

Passar företag som 
precis ska börja 
bokföra miljöposter –
företaget slipper 
därmed skapa ett helt 
nytt bokföringssystem.

Billigare än att bokföra
i separat system –
slipper de kostnader 
som uppstår vid 
skapandet av ett helt 
nytt system.

Bättre koppling mellan 
miljöposterna och 
resterande bokföring.

Kan hjälpa företag 
följa lagar och 
rekommendationer 
inom redovisning –
eftersom dessa redan 
följs i den vanliga 
redovisningen.

Kan begränsa 
detaljinformation –
då utrymmet inte 
bara är avsatt för 
miljöinformation.

Ökar kostnaden 
för upprättandet av 
årsredovisningen.

Den utökade 
informationen 
ligger ej i alla 
intressenters 
intresse.

Ger bara en årlig 
uppdatering –
visar bara vad som 
har hänt under året 
och inte under en 
längre tidsperiod.

Ger en fyllig bild för 
dem som är 
intresserade.

Kan vara ett auktoritärt 
kommunikationsmedel.

Mer tillgänglig för 
intressenterna –
miljöintressenterna 
behöver ej leta i 
årsredovisningen utan 
kan snabbt hitta 
informationen de söker 
i den separata 
miljöredovisningen.

Kan delvis användas 
som 
företagspresentation –
en påkostad 
miljöredovisning kan 
stärka förtroendet för 
företaget.

Kan bli dyrt – då det 
förmodligen krävs 
mer tid och arbete 
för att upprätta en 
separat del.

Svårt att tillgodose 
allas behov i ett enda 
dokument – svårt att 
tillgodose både 
miljöintressenternas 
och de övriga 
målgruppernas 
behov.

Ge bara en årlig 
uppdatering– visar 
bara vad som har 
hänt under året och 
inte under en längre 
tidsperiod.

Figur 3. Integrerat och separat bokföringssystem. Källa: Bearbetning av Department for Environment, Food and 
Rural Affairs and the department of trade and industry with the Scottish Executive and the national Assembly for 
Wales, Environmental reporting General guidelines, s. 14.

I valet av integrerat eller separat system kan det vara värt att se till hur andra företag på 
samma marknad har valt att bokföra sin miljöredovisning för att skapa en jämförbarhet. 

Miljöskuld och miljökapital
En miljöskuld är summan av det totala återställandet för miljökostnader som är 
teknisktekonomiskt återställbara och storleken av det kapital som erfordras för att betala 
återkommande reparationsinsatser. Med andra ord, hur mycket det skulle kosta att åtgärda den 
skada miljöförstöringen både har och har haft på naturen. Endast de skador som kan åtgärdas 
med i dagsläget kända metoder tas med. Till exempel tas inte arter som utrotats på grund av 
miljöförstöring och därefter ej kan återskapas med. Beräkningarna av miljöskulden innehåller 
även det kapital som skulle behöva finnas på banken för att ge tillräcklig ränta för att betala 
återkommande reparationsinsatser. Det skiljs mellan två sorters miljöskuld. Den långfristiga 
miljöskulden är de miljöproblem som existerar på lång sikt, som förs vidare från en 
generation till en annan. Den kortfristiga miljöskulden är å sin sida de miljöproblem som ej 
kan ackumuleras eller föras vidare. Syftet med miljöskuldsberäkningar är att underlätta 
jämförelser mellan kostnader för att undvika att ett visst miljöproblem uppstår och kostnader 
för att i efterhand återställa naturen från konsekvenserna av samma miljöproblem. 
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Beslutsfattarna kan utifrån dessa beräkningar lättare ta ställning till om det är lönsamt att först 
släppa ut och sedan städa upp, eller att istället förebygga problemen. Det intressanta i 
sammanhanget är inte den totala summan av miljöskulden, utan om den i långa loppet ökar 
eller minskar, och dessutom i vilken takt. 

Miljökapital kan delas in i tre kategorier. Naturligt miljökapital utgörs av naturen, det 
tekniska jämför utsläpp från miljöförstörande verksamhet med satta gränsvärden eller 
politiska mål och det humana miljökapitalet utgår bland annat från utbildningsnivå och 
praktiska miljökunskaper67. 

Gröna nyckeltal
Ett syfte med att använda sig av nyckeltal för att beskriva miljöarbetet, så kallade gröna 
nyckeltal, är att närma sig företagets ekonomiska språk och på ett bättre sätt bli en del av 
företagets styrning. Gröna nyckeltal kan bland annat innefatta upplysningar om företagets 
miljötillstånd, miljöpåverkan, resursanvändning och miljöarbete. Nyckeltal är ett verktyg som 
möjliggör en tydlig bild av utvecklingen genom tiden och ibland används som jämförelse 
företag emellan. Nyckeltalen visar även på hur företaget har lyckats i förhållande till de 
uppsatta målen, talen blir på så vis indikatorer på miljöarbetets framgång. Beslutsfattare i 
organisationer kan få en bra överblick över miljöarbetet med hjälp av nyckeltal. För att 
nyckeltalen ska komma till någon nytta i styrningen måste företaget arbeta med dem i budget 
och beslut och inte bara använda sig av talen i redovisningen och uppföljningen. Nyckeltalen 
bör även anpassas till målgruppens behov och dessutom vara begripliga. De kan med fördel 
följas av förklaringar om vad de innebär. Nyckeltal ger sällan enkla svar, men kan signalera 
om det existerar oönskade tillstånd och på så sätt förbättra arbetet68.

3.5.2 Rekommendationer för miljöredovisning, innehåll och process
Till skillnad från miljöledningssystem finns det inga standarder för miljöredovisning. Företag 
som önskar utforma en miljöredovisning får därmed hålla till godo med rekommendationer
för god miljöredovisningssed om de inte är miljöcertifierade enligt EMAS då krav på hur 
miljöredovisningen ska se ut finns. Rekommendationernas syfte är att miljöredovisningen ska 
bli uttömmande och trovärdig69. De punkter som ingår i en rekommendation är inte alltid 
relevanta för den aktuella verksamheten och kan hoppas över, rekommendationerna kan då 
ses mer som en checklista och meningen med denna lista är att företag ska bli 
uppmärksammade på alla områden som finns i miljöarbetet. 

Vissa delar av alla rekommendationer för miljöredovisning är särskilt viktiga. Oavsett vilka 
riktlinjer man väljer att följa är det väsentligt att få med vissa baskrav. Dessa inbegriper bland 
annat miljöpolicy, verksamhetens miljöpåverkan, jämförelser mellan mål och faktiska resultat, 
miljökostnader, miljöintäkter, miljöinvesteringar och resultat av miljörevision70.

Utöver ovanstående baskrav har en del organisationer utformat specifika rekommendationer. 
FN och Sveriges Finansanalytikers Förening är sådana organisationer som har gått ut med en 
rekommendationsmall för miljöredovisning. The Global Reporting Initiative är ytterligare en 
organisation som gått ut med rekommendationer. De arbetar dock inte bara med 
miljöredovisning utan även med andra hållbarhetsaspekter. Som vi tidigare nämnt här och 
även under avsnittet miljöledningssystem har standarden EMAS inte bara utfärdat 
rekommendationer, utan rena krav på hur deras medlemmar ska miljöredovisa för att få 
certifiering från dem. 

                                                
67 Drakenberg, O, Jakobsson, J, 1995, s. 23-24, 26.
68 Svenska kommunförbundet, 1996, s. 9-10, 13, 17, 103.
69 Larsson, L-O, 1997, s. 55, 64.
70 Larsson, L-O, 1997, s. 74.
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Vi har valt att skriva ut EMAS krav och rekommendationerna i sin helhet när dessa funnits i 
punktform så att en helhetsbild lättare fås.

EMAS krav på miljöredovisning 
Nedanstående punkter måste följas helt vid upprättande av en miljöredovisning när företag är 
EMAS-certifierade.

- För varje anläggning som deltar i systemet ska en miljöredovisning utarbetas efter 
den inledande miljöutredningen och efter varje därpå följande revisionsperiod.

- Miljöredovisningen ska utformas med tanke på allmänheten och skrivas på ett 
kortfattat och begripligt sätt. Tekniskt material kan biläggas.

- Miljöredovisningen ska bland annat innehålla följande:
En beskrivning av företagets verksamheter vid den berörda anläggningen.
En utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av de 
verksamheter som bedrivs vid anläggningen.
En sammanfattning av sifferuppgifter om utsläpp av miljöstörande ämnen, alstring 
av avfall, förbrukning av råvaror, energi och vatten, uppkomst av buller samt 
andra väsentliga miljöaspekter i tillämpliga fall.
En beskrivning av andra faktorer som berör miljöarbetet.
En presentation av hur företagets miljöpolicy, miljöprogram och 
miljöstyrningssystem har genomförts eller införts vid den berörda anläggningen.
Uppgift om när nästa miljöredovisning senast ska läggas fram.
Den ackrediterade miljökontrollantens namn.

- I miljöredovisningen ska väsentliga ändringar sedan den föregående redovisningen 
uppmärksammas.

- Under mellanliggande år ska en förenklad årsredovisning utarbetas som minst 
motsvarar de krav som anges i punkt 3.3 och som när så är påkallat uppmärksammar 
väsentliga ändringar sedan föregående redovisning. En sådan förenklad redovisning 
behöver ej godkännas före revisionen slutföres eller i slutet av revisionsperioden.

- I punkt fem angivna årliga miljöredovisningar för anläggningar krävs dock inte om 
den ackrediterade miljökontrollanten, i synnerhet när det gäller små eller medelstora 
företag, bedömer att verksamheten vid anläggningen är av den arten och omfattningen 
att inga ytterligare miljöredovisningar krävs före nästa revision och om det har skett 
få väsentliga ändringar sedan den senaste miljöredovisningen71.

EMAS är som tidigare sagts det enda miljöledningssystemet som har kravet att en 
miljöredovisning måste upprättas för att bli certifierad.

                                                
71 Larsson, L-O, 1997, s. 60-61.
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I första delen av miljöredovisningsavsnittet nämndes ett antal organisationer som har givit ut 
rekommendationer om miljöredovisning och här nedan tas dessa rekommendationer upp.

FN:s rekommendationer
Nedanstående 20 kärnpunkter i en miljöredovisning kan läsas i FN:s rapport Company 
Environmental Reporting.

- Miljöpolicy: senaste versionen av företagets miljöpolicy. Denna utgör ett ramverk för 
mätning av utförandet av miljöarbetet.

- Miljöledningssystem: beskrivning av det styrsystem företaget utvecklat tillsammans 
med företagets åtaganden mot någon relevant standard.

- Ledningsansvar: kontaktuppgifter för miljöfrågornas ansvariga.
- Legalt tillmötesgående: trovärdigheten i en miljöredovisning kan bedömas efter i 

vilken omfattning företaget redovisar sina både bra och dåliga miljönyheter.
- Materialförbrukning: omfattning och användning av material som återvinns på plats 

eller utanför anläggningen. Även förbrukning av miljöfarliga substanser.
- Energiförbrukning.
- Vattenförbrukning: även innehållande effektivitetsmätningar och mål för minskad 

vattenanvändning.
- Hälsa och säkerhet: integrering av hälso-, säkerhets- och miljörapportering.
- Olyckor och larmberedskap: redovisning av planering och beredskap för 

nödsituationer.
- Avfall: total mängd, reduktion av densamma och återvinningsinitiativ.
- Utsläpp i luften.
- Utsläpp till vatten.
- Påverkan av produkter: miljöpåverkan av den färdiga produkten eller andra 

produkter som används i produktionen.
- Miljöinvesteringar och miljökostnader: kapitalinsatserna i miljöprojekt och det 

löpande miljöarbetet och ROI (Return On Investment) på miljöinvesteringar.
- Miljöskulder: skulder för att återställa anläggningar, mark och vatten som skadats på 

grund av företagets verksamhet, samt för åtaganden att i framtiden återta och 
återvinna utslitna produkter.

- Anställda: deras insikt, engagemang och utbildning påverkar miljöarbetets framgång.
- Lagstiftning och regleringar.
- Lokala samhället: viktigt att ha en bra och öppen relation till allmänheten i regionen 

kring anläggningen.
- Investerare: underrätta finansanalytiker om prestationer och mål.
- Industriassociationer: omfattning av involvering i industrigemensamma program72.

I och med att det som står ovan bara är rekommendationer behöver företag inte följa alla 
punkter utan kan välja att följa de punkter som är av störst vikt för deras verksamhet. 

                                                
72 Larsson, L-O, 1995, s. 118-122.
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Sveriges Finansanalytikers Förening 
SFF utformar rekommendationer för finansanalytiker om hur miljöinformation ska utlämnas i 
årsredovisningarna. Deras rekommendationer är dels till för att medlemmarna i deras förening 
ska bli mer medvetna om miljöfrågornas ökade betydelse i deras arbete. Den är också till för 
de börsföretag som analytikerna analyserar för att bättre passa finansanalytikernas nya behov.
SFF rekommenderar att börsföretag tar med nedanstående punkter i sina årsredovisningar vad 
gällande miljöinformation.

- Miljöfrågor av väsentlig betydelse för framtidsutsikterna inklusive vidtagna och 
planerade åtgärder för att hantera dessa frågor.

- Uppskattning av framtida kostnader för att åtgärda eventuella miljöskador.
- Lagenliga skyldigheter eller egna åtaganden att svara för återtagande/återvinning av 

produkter.
- Förbrukning av energi, råvaror och insatsvaror (om detta anses väsentligt för 

bedömningen av företaget).
- Utsläpp till vatten, luft, mark och uppkomst av avfall (om detta anses väsentligt för 

bedömningen av företaget)73.

Dessa punkter är något som SFF hellre ser i årsredovisningen än i en separat miljöredovisning.
SFF vill arbeta för att undvika risker för framtida utgifter och miljöredovisningen blir således 
en redovisning av förmågan att i framtiden undvika miljöutgifter74.

The Global Reporting Initiative 
GRI, som är en förkortning av The Global Reporting Initiative, är en internationell institution 
som på lång sikt drivs av målet att utveckla globala standarder för uthållighetsrapporter. 
Institutionen bildades av många olika intressegrupper; bland annat företag, universitet och 
redovisnings/revisorsorganisationer 75 . De globala standarderna består i att hjälpa 
organisationer och deras aktieägare att utforma och förstå deras bidrag till en hållbar 
utveckling76. 

GRI:s avsikt är att skapa ett allmängiltigt ramverk för hållbarhetsredovisning. De strävar 
även efter att uthållighetsredovisningen ska uppnå samma acceptansnivå som den vanliga 
redovisningen. Rapporterna är frivilliga och innehåller ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter av verksamheter. Ekonomiska aspekter avser aktiviteter som skapar efterfrågan på 
varor och tjänster, anställdas löner, bidrag till samhället och policy beträffande det lokala 
agerandet. Sociala aspekter innebär bland annat behandlingen av minoriteter och kvinnor, 
frågor rörande barnarbete och fackföreningsfrågor. Miljöaspekter innefattar påverkan på 
miljön genom produktionsprocesser, varor och tjänster. Det kan innebära påverkan på luft, 
mark, vatten, naturresurser och människors hälsa. Något som GRI anser är viktigt att ha med i 
redovisningen av miljöaspekter är nyckeltal så att redovisningen blir jämförbar med andra 
företag oberoende av deras storlek77.

                                                
73 Bergström, S, Catasús, B, Ljungdahl, F, 2002, s. 57.
74 Bergström, S, Catasús, B, Ljungdahl, F, 2002, s. 56-58.
75 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, 1999, s. 71.
76 Laszlo, C, 2003,  s. 181.
77 http://www.globalreporting.org/guidelines/2002/gri_2002_guidelines.pdf.
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3.5.3 Miljöredovisningens resultat
En miljöredovisning är idag frivillig i Sverige och de som väljer att ha en miljöredovisning 
kan utforma den på valfritt sätt78. Problemet för de som upprättar miljöredovisningar är just 
att det inte finns tydlig vägledning på området. Företag måste pröva sig fram själva vad gäller 
utformningen, vilket är något som tar tid och kostar pengar. Det gör det även svårt att veta 
vilken miljöinformation som förväntas tas med79. I och med att det inte finns någon enhetlig 
standard utan endast rekommendationer inom miljöredovisning, blir det svårt att jämföra olika 
miljöredovisningar med varandra80. 

Det finns företag som väljer att inte upprätta en miljöredovisning trots att de för ett 
miljöarbete. Det kan bero på bristande kompetens eller bristande vilja att lägga resurser på 
detta område. En anledning att inte offentliggöra sin miljöredovisning externt kan vara att 
företaget är bra på att hantera miljöfrågorna i de flesta fallen men att en av företagets 
anläggningar inte håller måttet och är lite av företagets ”svarta får” som företaget inte kan 
riskera att få kritik för81.

3.6 Miljörevision
Syftet med miljörevision är att den ska vara till hjälp i skyddet av miljön genom att dels 
underlätta ledningens kontroll av miljöskyddsrutinerna och dels bedöma överrensstämmelsen 
med företagets politik. Det senare bör innehålla efterlevnaden av kraven i lagstiftningen. 
Miljörevisionen är således en verifieringsprocess som jämför genomförande och utfall med 
förväntningar och fastställda kriterier. Revisionen bekräftar om revisionsbeställarens 
förväntningar infriats eller ej. Gör de inte det kan revisionen komma med korrigeringar, 
tillföra kompetens vid bristande kunskap och utveckla styrsystemet med tillhörande 
kontrollrutiner 82 . Utredningen kan även leda till förändringar av miljöpolicyn och 
miljöledningssystemet. På grund av att det ej är obligatoriskt att genomföra miljöredovisning 
är det ej heller obligatoriskt med en miljörevision. Ett undantag är de företag som upprättar 
miljöredovisning enligt EMAS krav. Med tanke på att revisionen är frivillig riktar den sig
främst till företagets interna kontroll vilket även är en av skillnaderna mellan miljörevision 
och finansiell revision 83. Dessa två olika revisionsområden skiljer sig på flera olika sätt och 
detta redogörs i figur 4 på nästa sida.

                                                
78 Flening, B, 1999, s. 59.
79 Ljungdahl, F, 1995, s. 5-6.
80 Ljungdahl, F, 1995, s. 122.
81 Bergström S, Catasús B, Ljungdahl, F, 2002, s. 36-37.
82 Larsson, L.-O, 1995, s. 52-53.
83 Larsson, L-O, 1997, s. 31, 96.
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Skillnader mellan finansiell revision och miljörevision

Finansiell revision Miljörevision
Lagbunden. Frivillig.

En gång per år. Ingen fast frekvens*.
Formellt bokslut revideras mot officiellt 
fastställda kriterier som bolagsordning, 
bokföringslagen, aktiebolagslagen, god 

redovisningssed etc.

Jämförelser görs mellan faktiska 
förhållanden och ledningens/beställarens 

kriterier för revisionen.

Extern funktion, utföres av extern personal. Intern funktion, utföres av intern eller extern 
personal. Kan vara extern funktion (extern 

beställare).
Utföres i överrensstämmelse med god 

revisionssed.
Stor variation i innehåll och metodval.

Fokus på finansiella räkenskaper. Fokus på miljöförhållanden.
* EMAS-förordningen kräver förnyad revision inom 1-3 år beroende av verksamhetens grav av miljöpåverkan.
Figur 4. Skillnader mellan finansiell revision och miljörevision. Källa: Larsson, L-O, Miljöredovisningen, s. 96.

Miljörevisionen ser olika ut från fall till fall då det inte finns någon mall att följa till skillnad 
från den finansiella revisionen som ska uppfylla många olika krav och lagar. 

3.7 Sammanfattning av teori
Ett företag bör använda sig av en modell när ett miljöarbete bedrivs. Modellen gör att 
miljöarbetet blir mer trovärdigt, framgångsrikt och skapar en struktur. Denna modell kallas
miljöledningssystem och vi har berört de största och mest vanliga standarderna inom 
miljöledningssystem, nämligen Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) och 
International Standardization for Organization (ISO). Vidare har vi tagit upp vilka krav som 
måste uppfyllas för att få en certifiering från dessa standarder. En av de stora skillnaderna 
mellan dessa två standarder är att om ett företag vill få en certifiering från EMAS måste 
företaget upprätta en miljöredovisning och dessutom måste den redovisas utifrån de krav som 
ges. Kravet på att upprätta en miljöredovisning ställs inte för att bli certifierad av ISO. 

Miljöredovisning är frivillig och dess syfte är att företaget ska få en bättre beskrivning av 
dess miljörelaterade utveckling och att använda miljöredovisningen som ett 
kommunikationsmedel mellan intressenter och företaget. Förutom EMAS finns inga krav på 
hur miljöredovisningen ska se ut men det finns organisationer som har utformat riktlinjer och 
rekommendationer som företaget kan utgå från. FN, Sveriges Finansanalytikers Förening och 
the Global Reporting Initiative är de organisationer vi har tagit upp och redogjort för vad de 
anser ska finnas med i en miljöredovisning.

I takt med att allt fler intressenter vill ta del av ett företags miljöredovisning blir det mer 
och mer vanligt att företag som upprättar en miljöredovisning vill använda sig av 
miljöinformation som är direkt knuten till företagets ekonomiska del. Gröna nyckeltal är 
något som kan förekomma i miljöredovisningar och i miljöarbetet. Syftet är att försöka närma 
sig det ekonomiska språket och att miljöarbetet på så vis blir bättre integrerat med hela 
verksamheten. 

Direkta kostnader som är knutna till den miljöpåverkan företaget har kallas miljökostnader. 
Motsatsen till miljökostnader är miljöintäkter som även dem är knutna till företagets 
miljöpåverkan. Det som kan vara svårigheterna med att få fram dessa intäkter och kostnader 
är att det finns en ekonomisk osäkerhet och därmed blir det svår att fastställa kostnader som 
inträffar långt fram i tiden. Likaså är det svårt att matcha ihop kostnader med intäkter då 
intäkterna för miljöarbetet ibland uppstår långt efter kostnaderna. Det finns två olika sätt att 
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bokföra miljöarbetets intäkter och kostnader; företaget kan antingen använda sig av ett 
integrerat eller separat system. Vi har belyst för och nackdelar med att använda sig av de olika 
systemen.

Miljöskuld och miljökapital är två andra poster som kan återfinnas i miljöredovisningen. 
Hur stor den totala kostnaden är för att åtgärda den miljöförstöring företaget har haft och har 
på naturen kallas miljöskuld. Syftet med att använda miljöskuldsberäkningar är att jämföra 
vad det kostar att undvika att ett miljöproblem uppstår och kostnaden som blir att i efterhand 
återställa naturen från konsekvenserna av samma miljöproblem.

Miljörevision är en verifieringsprocess som jämför genomförande och utfall med 
förväntningar och fastställda kriterier. Om företaget inte har infriat förväntningar och 
fastställda kriterier kan företaget få hjälp med korrigeringar, få mer kompetens inom området 
och att utveckla styrsystemet när revision används.
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4. Empiri
I vårt empiriska kapitel ligger fokus på två olika nivåer. På den första nivån vill vi söka svar 
på miljöredovisningens styrkor och svagheter på ett generellt plan och på så vis få uppslag om 
vad vi ska titta mer på i vår fallstudie. För att få en övergripande bild av ämnesområdet har vi 
kommit i kontakt med KPMG som kan bistå oss med relevant information under en 
semistrukturerad intervju med tanke på deras breda erfarenhet från arbetslivet.

På den andra nivån ämnar vi söka svar på frågan om hur miljöredovisningen fungerar i 
miljöföretaget SÖRAB vi valt att studera; om företaget har några brister vad gällande deras 
miljöredovisning och även vad de anser är styrkorna med den. Detta genomförs med hjälp av 
semistrukturerad intervjumetod och granskning av deras miljöredovisningar under de fem 
senaste åren (2000-2004). 

För att, som vi tidigare nämnt i teorikapitlet, få fram väsentliga aspekter för vårt arbete 
strukturerar vi här upp intervjufrågorna i de tidigare kategorierna: syfte, innehåll och process 
samt resultat. Här tillkommer även en fjärde kategori, identifikation, som fungerar som 
introduktion vid intervjutillfällena (se bilaga 1 och 3 för intervjufrågor). Att fortsätta med 
denna typ av indelning möjliggör en fördjupning i de områden som teorin lade grund för.

Intervjun på KPMG spelades in på band som en praktisk underlättning så att vi skulle hinna 
tala så mycket som möjligt om miljöredovisningens styrkor och svagheter. Tanken var att 
detta även skulle ske under intervjun på SÖRAB, men recordern gick då sönder och alla svar
var tvungna att antecknas. Detta missöde gjorde att intervjun på SÖRAB inte gav fullt lika 
uttömmande svar som den på KPMG. Detta resulterade i att fler frågor skickades via e-post 
till SÖRAB än till KPMG efter intervjutillfället. En del av frågorna uppkom dock inte på 
grund av att recordern gick sönder utan till följd av att tolkningen av den nya kunskap vi fick 
under intervjutillfället resulterade i nya frågor. Detta kan ses som ett led i den hermeneutiska 
spiralen.

4.1 Miljöredovisningens styrkor och svagheter
Den person på KPMG som intervjuas heter Henrik Dahlström, Manager på KPMG Global 
Sustainability Services. 

I frågorna till KPMG fokuserar vi på att få fram vilka positiva och negativa aspekter det 
finns inom miljöredovisningen (se bilaga 1). För att underlätta intervjun och ge Henrik en 
chans att förbereda sig, skickade vi iväg våra frågor en vecka i förväg till honom per e-post. 
Det ökar chansen till bättre och fylligare svar. 

4.1.1 Sammanfattning av intervju, KPMG
Svar på identifikationsfrågor
Henrik ansvarar för en specialistavdelning på KPMG som heter miljö/etikrevision. Denna 
avdelning jobbar mycket med internrevision och en arbetsuppgift inom internrevision kan 
vara att kontrollera hur fabriker efterlever olika krav som ställs på dem. Detta är något som 
Henrik har jobbat med sedan 1998 och innan dess var han vanlig revisor.

Svar på frågor om syftet
I och med att kravställarna inte var så kunniga inom området när miljöredovisningen kom var
det mer vanligt att miljöredovisningen bestod av ”målande bilder av gröna skogar”. Idag vet 
kravställarna bättre och ställer mer konkreta krav vilket har bidragit till att miljöredovisningen 
har utvecklats. Företag vågar idag ta med mer negativ miljöpåverkan än vad de kanske vågade 
förut, exempelvis lagöverträdelser, eftersom detta kommer fram offentligt i alla fall. Syftet 
med miljöredovisning har blivit mer för miljöns skull nu än tidigare då det användes mer som 
ett redskap för att skapa sig en bra image.
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Svar på innehåll- och processfrågor
Grundproblemet med utformningen av miljöredovisning har varit att den är frivillig och att 
det inte bara finns en enda standard att följa. Detta har lett till att det inte går att jämföra 
redovisningarna mellan företag. Fördelen med att använda sig av GRI som standard är att den 
jobbar väldigt brett. Det är en sammanslutning av olika intressenter (frivilliga organisationer, 
finansanalytiker etc.). Intressenterna har slutit upp och enats om GRI och dess disposition. 
Detta gör att den är användbar av fler i motsats till finansanalytikernas standard som bara är 
användbar för finansanalytiker. Däremot kan det vara bra med en inriktad standard till en 
speciell intressent om företaget bedömer att det bara är till dem man riktar sig till. Men på 
lång sikt är det bra med en enhetlig standard - det är något som kanske kommer att utvecklas i 
framtiden i samband med en lagstiftning. Henrik poängterar att han tror att det viktigaste är 
processen – att man testar sig fram, alltså att det gynnar de företag som trots att det inte är 
lagstiftat prövar sig fram och försöker miljöredovisa. Det utvecklar företagets miljöarbete. 

Miljöredovisningen är för närvarande i början av utvecklingen och området utvecklas hela 
tiden. Ju längre ett företag har jobbat med miljöredovisning desto enklare blir det för dem och
även mer effektivt. Ett exempel är användandet av nyckeltal i miljöredovisningen. Det blir i 
början sällan bra för det är ofta nya personer i organisationen som ska göra detta, ekonomer är 
inte vana vid att samla in datauppgifter på ett bra sätt, det kräver träning, noggranna 
instruktioner. Kvaliteten på denna information är direkt kopplad till hur många gånger 
personen gjort detta. Kvaliteten höjs för varje gång. Det som kan vara svårt för företaget är att 
utse nyckeltal som är relevanta för företagets verksamhet och finna tydlig ekonomisk 
koppling till pengar och vilka kostnader företaget kan spara in på genom att effektivisera. 

En annan svårighet med den ekonomiska sidan är att finna och mäta rena miljöintäkter för 
ett företag. Är det en miljöintäkt om ett företag gör en åtgärd för att de tror att de ska få fler 
och mer nöjda kunder? Det är svårt att mäta att fler kunder kommer just på grund av 
miljöarbetet. Det finns så många faktorer som spelar in. 

Likaså är det svårt att avgöra vad som är en miljökostnad för ett företag. Är det till exempel 
en kostnad att städa upp ett område de förorenat eller är det alla deras investeringar som 
bidrar till effektivare arbete som gynnar miljön? Det är väldigt svåra definitioner. Däremot är 
det väldigt enkelt att redovisa kostnadsbesparingar. ”Nu har vi använt mindre kilowattimmar 
till tillverkningen.”

Svar på resultatfrågor
Miljöredovisningen är idag frivillig och således är även revisionen av den frivillig. Det finns 
dock ett krav i ÅRL att det ska finnas ett avsnitt i förvaltningsberättelsen där företaget ska 
redogöra för sin miljöpåverkan. Detta avsnitt kommer att granskas. En drivkraft som ligger 
bakom utvecklingen om reviderad miljöredovisning är de företag som använder sig av ett 
integrerat system, det vill säga att miljöredovisningen integreras med den finansiella 
redovisningen. En läsare av en årsredovisning förutsätter att årsredovisningen är granskad 
vilket sätter press på företaget att även utsätta miljödelen för granskning eftersom denna 
kommer att ingå i årsredovisningen. Det mest värdefulla för företaget är kanske inte just 
granskningen och godkännandet som sådant av miljöredovisningen utan just processen av 
granskning. Att någon tvingar företaget att vända och vrida på sina uppgifter och rutiner 
genom att ställa frågor gör att deras miljöarbete utvecklas positivt. Det skapar en medvetenhet 
internt genom revisionsprocessen och driver på arbetet internt. Det handlar inte bara om att 
man ska samla in information utan också att det faktiskt är någon som använder den, vilket 
kan bli fallet om ett företag integrerar miljöredovisningen med den finansiella biten istället för 
att redovisa i två separata system. 
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Svagheter med dagens miljöredovisning är att vissa kanske bara upprättar en miljöredovisning 
för att de ”måste” och då kanske den inte blir så kvalitativ och företaget kanske missar något. 
En ytterligare svaghet är att företag ofta inte relaterar miljöredovisningen till sina 
affärsverksamheter. Företag i allmänhet är ganska dåliga på att sätta sig själva i ett större 
sammanhang, till exempel att många olika saker påverkar energianvändningen. En sista 
svaghet som Henrik tar upp är att många går ner på detaljerna direkt då det borde vara tvärtom,
att gå in på den stora bilden först.

I början var det även dåligt – när miljöredovisningen först kom – att det var mest ett 
fenomen för att göra reklam för företaget. Men det börjar rätta till sig. Fortfarande finns 
givetvis båda skolorna kvar men i och med att kravställarna har blivit mer pålästa och kan se 
bortanför ytlighet tror Henrik att företag tar miljöredovisningen mer på dens rätta allvar än att 
se det som ett PR-koncept. Idag lönar det sig inte längre. Folk var i början mer av den 
inställningen att om ett företag var ISO-certifierat var det lika med att företaget var 
miljövänligt. Men det finns inget krav i ISO-certifieringen på att ett upprättande av en 
miljöredovisning ska finnas. En ISO-certifiering innebär att ett företag har ett systematiskt 
miljöarbete. Idag är dock intressenterna mer intresserade av att få veta vad företaget verkligen 
gör för att minska utsläpp med mera än tidigare. ISO-certifiering är fortfarande viktigt men 
det behöver inte betyda allt för företagets miljöpåverkan och det är intressenterna medvetna 
om.

Miljöredovisningens styrkor å andra sidan är att intressenter kan få en mer heltäckande bild 
av företagets miljöarbete. Intressenten kan göra en bedömning av företagets miljöansvar ur 
olika aspekter. ”Ska jag handla av det här företaget, ska jag investera i det här företaget, ska 
jag ta jobb där, ska jag låna ut pengar till dem?” är exempel på frågor som intressenterna kan 
få ett bättre svar på genom att titta i företagets miljöredovisning och miljöarbete. En annan 
styrka är de som vågar testa, de som ger sig ut och vågar prova. Det kanske inte går så bra, 
men då har företaget i alla fall provat och utvecklats. Det visar att de vill och att de försöker.

Hela intervjun med Henrik Dahlström återfinns i bilaga 2 och frågorna till den i bilaga 1. 
Senare kompletteringsfrågor och svar redovisas i bilaga 3.

4.2 Miljöredovisning i SÖRAB
Den person vi ska intervjua på SÖRAB heter Beatrice Tjärnhell och är miljöadministratör.
Upplägget på intervjun görs på samma sätt som den föregående. Vi skickade iväg 
intervjufrågorna en vecka innan intervjutillfället och frågorna bestod av de fyra 
underkategorierna identifikation, syfte, innehåll och process samt resultat. 

4.2.1 Sammanfattning av intervju, SÖRAB
Svar på identifikationsfrågor
SÖRAB är ett kommunalägt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, 
Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. 
SÖRAB har två stora anläggningar; dels Hagby återvinningsanläggning i Täby och dels Löt i 
Vallentuna. Sedan finns flera mindre anläggningar bland annat i Upplands Väsby, 
Sundbyberg och Järfälla. Företaget är ett tillståndspliktigt företag och deras stora 
anläggningar (Löt och Hagby) är av kategori A som betyder att tillstånd ska sökas hos 
miljödomstolen. De övriga anläggningarna är också tillståndspliktiga men under vilken 
kategori kunde Beatrice inte svara på.
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Beatrice har jobbat på SÖRAB i sex år nu och har varit med att utveckla miljöredovisningen 
från start, år 2000. Hon har upprättat företagets miljöredovisning alla år utom två. Förutom 
denna uppgift har hon även uppgifter som att sköta internetportalen, ha hand om offentliga 
upphandlingar och hålla igång miljöledningssystemet tillsammans med miljöledaren på 
SÖRAB.

På frågan om hur företaget ligger till i miljöutvecklingen svarar Beatrice att företaget utger 
sig för att vara ett kunskapsföretag inom miljöutveckling så då borde företaget rimligtvis vara 
relativt uppdaterade inom området.

SÖRAB började med sin miljöredovisning i samband med att årsredovisningsslagen 1999 
utökades med ett tredje stycke och därmed kräver att företag som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga redogör för sin påverkan på den yttre miljön i förvaltningsberättelsen. 

Svar på frågor om syftet
Syftet med upprättandet av miljöredovisningen är att företaget vill visa vad de har för 
påverkan på miljön och hur de jobbar med deras betydande miljöpåverkan. Detta kan ju både 
bli negativa och positiva resultat men förhoppningsvis, säger Beatrice, är det till största delen 
positiva resultat.

Miljöredovisningen riktar sig till företagets intressenter. Ägare och allmänhet ska kunna se 
vad de har för miljöpåverkan och vad de har gjort åt den. Företaget ser även att deras 
miljöredovisning kan användas vid företagspresentationer. Redovisningen ska fungera som 
offentlig information till dem som är intresserade.

Svar på innehåll- och processfrågor
SÖRAB använder sig av ISO 14001 och har varit certifierade sedan 1998. Anledningen till att 
de valde att utgå från ISO var att 14001–serien kom ut 1996 och ledningen ansåg att det var 
en standard att ta till sig och utgå från. Företaget är inte ute efter att locka till sig kunder med 
hjälp av certifieringen utan vill genom den ses som pålitliga. SÖRAB anser att EMAS inte är 
ett miljöledningssystem utan ställer mer kravet att ett företag ska ha ett miljöledningssystem 
för att bli certifierad, därav skälet till att de valde ISO. Företaget är skyldigt att upprätta en 
miljörapport och denna är väldigt lik en miljöredovisning men mer ingående så de kände att 
de, trots att de inte var tvungna enligt ISO, lika gärna kunde ta steget fullt ut och upprätta en 
miljöredovisning i samband med årsredovisningen.  

Vad Beatrice anser är fördelarna med ISO är att certifikatet gör att frågor angående om 
företaget är miljötänkande minimeras och hon upplever det som om certifikatet även ger vissa 
fördelar gentemot myndigheter. Nackdelen med certifikatet enligt Beatrice är att det blir för 
mycket pappersarbete. Det är många krav som ska uppfyllas och framförallt dokumenteras. 
När Beatrice anställdes var det 18 pärmar som skulle gås igenom och fortfarande är det 
mycket pappersarbete men inte fullt så mycket. Den nya ISO-uppdateringen som kommer
kräver inte lika mycket dokumentation vilket hon anser är skönt. 

SÖRAB har inga speciella krav på sig från myndigheter eller ISO om vad som ska finnas 
med i redovisningen men de försöker att anpassa sin redovisning utifrån vad intressenterna 
kan tänkas tycka vara av intresse att få läsa.  

SÖRAB har inte använt sig av någon mall vid upprättandet av miljöredovisningen utan har 
utformat den utifrån eget logiskt tänkande. Det som tas med i deras miljöredovisning är de
betydande miljöaspekterna som de identifierat i systemet. Vad som tas med beror även på 
svårighetsgraden av postens mätbarhet. Det har hänt att mått inte tagits upp just för deras 
komplexitet. Företaget har fram till i år redovisat posterna i fyra olika kategorier; luft, vatten, 
mark och energi. En stor post är markutnyttjandet eftersom företaget tar anspråk på stort 
område mark till att lägga sopor på under långa tidsperioder. Inom vattenkategorin redovisas 
bland annat den mängd lakvatten som företaget lyckats rena så pass mycket så att de har 
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tillstånd att få släppa ut vattnet i Värtan istället för att skicka det till Käppala reningsverk för 
ytterligare rening.  Denna sorts redovisning har företaget haft för att kunna jämföra från år till 
år men detta år ska det ske några ändringar. Utöver de vanliga områdena mark, vatten, luft 
och energi ska de dessutom dela in posterna i global, regional och lokal nivå. De ska även 
redovisa posternas inverkan över tiden. Anledningen till förändringarna är inhämtning av 
inspiration från andra miljöredovisningar.   

Företagets miljöredovisning har inte en så stor anknytning till den ekonomiska delen i 
företaget och de använder sig inte av ett integrerat bokföringssystem. Detta för att de anser att 
det kanske skulle bli ”tårta på tårta” eftersom hela deras årsredovisning är en enda stor 
miljöredovisning med tanke på att det är natur och miljön de arbetar med. Gröna nyckeltal är 
inte heller något som företaget använder sig av i någon stor utsträckning utan det är mer 
statistisk information. Beatrice tror trots allt att det skulle bli lättare för läsaren om de 
kopplade ihop miljöredovisningen med den vanliga redovisningen. Även för företaget kan det 
vara något positivt då det kan bli en sporre när de ser hur de spar pengar.

Svar på resultatfrågor
SÖRAB:s miljöredovisning utsätts inte för någon extern granskning i form av en revision men 
om den skulle bli det tror Beatrice att det skulle leda till att deras miljöredovisning skulle bli 
mer ekonomisk inriktad.  

Beatrice anser att företagets miljöredovisning är relativt verklighetsavbildande och att det är 
deras miljöredovisnings starka sida. Varför den är verklighetsavbildande anser hon vara på 
grund av att de redovisar miljöpåverkan och arbetet med minskningen av negativ 
miljöpåverkan för de mest betydande delarna av verksamheten. Företaget tar således upp både 
positiva och negativa aspekter och försöker inte bara framhäva de bra delarna. 

Svagheterna enligt Beatrice är att miljöredovisningen innefattar lite för mycket text och för 
lite ekonomiska termer. Hon tror att det skulle bli lättare för läsaren om de kopplade ihop 
miljöredovisningen med den vanliga redovisningen. Över lag tycker hon att nyttan är större än 
kostnaden med att upprätta en miljöredovisning. Företaget har dock inte fått någon respons på 
sin miljöredovisning från intressenter och allmänhet.

Beatrice har ambitionerna att utveckla SÖRAB:s miljöredovisning och företaget har varit i 
kontakt med en representant från KPMG för att få hjälp med vidareutveckling. Men på grund 
av tidsbrist faller de tillbaka i gamla vanor när det är dags för upprättandet av 
miljöredovisningen och de är medvetna om att för att det ska ske en förändring krävs att de 
startar projektet i tid för att hinna slutföra det.

Hela intervjun med Beatrice Tjärnhell återfinns i bilaga 5 och frågorna till den i bilaga 4. 
Senare kompletteringsfrågor och svar redovisas i bilaga 6.

Den förståelse vi fick efter att ha studerat ämnets litteratur var att en miljöredovisning 
vanligen innehåller en blandning av finansiell och icke-finansiell information. Därmed gick vi 
in i empiristudien med tron om detta. Detta var något som gjorde att vi var tvungna att tänka 
om i fråga om vårt fall då SÖRAB endast miljöredovisar i icke-finansiella termer. Vår 
förutfattade mening genomsyrade intervjufrågorna vilket gjorde att några frågor blev 
irrelevanta under intervjun när vi liksom i den hermeneutiska spiralens gång fick ny kunskap 
om den rådande situationen. Vi fick dock möjlighet att istället diskutera hur SÖRAB:s 
miljöredovisning skulle se ut om där introducerades finansiella termer. Av detta skäl är vi 
tacksamma över vårt val av intervjumetod, under en semistrukturerad intervju får som tidigare 
nämnts frågemallen frångås.
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4.2.2 SÖRAB:s miljöredovisningar
SÖRAB:s miljöredovisning återfinns som ett eget avsnitt i deras årsredovisnings bakre del.
Gemensamt för alla granskade miljöredovisningar är att de innehåller SÖRAB:s miljöpolicy. 
Miljöpolicyn har ej ändrats genom dessa år och ser ut som följer.

- SÖRAB skall minimera emissioner i luft och vatten från sina anläggningar.
- SÖRAB skall minimera transporternas miljöpåverkan.
- SÖRAB skall verka för minimering av användandet av icke förnybara naturresurser i 

sin verksamhet.
- SÖRAB skall i alla upphandlingar verka för att samma miljömål skall gälla hos våra 

samarbetspartners, som inom det egna företaget.
- SÖRAB skall i sin roll som ägarnas konsult påverka vår omvärld för en miljöriktig 

avfallshantering.
- SÖRAB skall arbeta förebyggande och med en ständig förbättring i sitt miljöarbete.

Förutom miljöpolicyn tas mer detaljerade miljömål upp under åren på olika sätt. Vissa år är 
dessa integrerade med texten, andra år är målen samlade och står uppradade efter varandra. 
Målen varierar från att vara kortsiktiga och att bara sträcka sig något år framåt till att vara 
långsiktiga. 

I de senaste fem årens miljöredovisningar har SÖRAB redovisat sin miljöpåverkan i 
kategorierna luft, vatten, mark och energi. Sifferuppgifterna inom kategorierna är inte 
kopplade till ekonomiska termer.

Luft 
Inom denna kategori tas lukt, buller, damm, emissioner vid bränder och emissioner från 
deponier upp som påverkande faktorer. Företaget redovisar även de avgasutsläpp som sker 
genom transporter och antalet reklamationer de fått på lukt och buller från omgivningen. 

Vatten
SÖRAB redovisar sitt utsläpp av lakvatten (det regnvatten som runnit genom deponierna och 
på så vis blivit förorenat) och den bearbetning av reningsprocessen som bedrivs på plats. 
Företaget redovisar hur stor mängd skadliga ämnen som lakvattnet innehåller samt vad som är 
det tillåtna värdet.

Mark 
Företaget redovisar hur mycket mark som tas i anspråk för deponering av avfall. 
Nedskräpning tas upp som betydande miljöpåverkan och vissa år redovisas vad företaget har 
gjort för förebyggande åtgärder för att minska den negativa påverkan.

Energi
SÖRAB redovisar både sin förbrukning och leverans av energi. I vissa av 
miljöredovisningarna beskrivs i ord hur energin förbrukas och återvinns och i andra görs en 
jämförelse mellan förbrukad samt levererad mängd energi och vad detta motsvarar i 
energiförbrukning för villahushåll.
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Återvinning
De tre senaste årens miljöredovisningar tar även upp hur mycket företaget har lyckats 
återvinna från olika material och sista året redovisas även återvinning från kompost och 
deponering84.

Dessa kategorier redovisas olika för olika år. Vissa faktorer jämförs med tidigare år och 
tillåtna riktvärden. Utseendet och utrymmet som ges åt respektive kategori varierar från år till 
år. Generellt är det mycket text och beskrivande redogörelser. Det nämns ingenting om att 
deras miljöredovisning skulle vara reviderad då det inte återfinns någon kontrollants signatur. 

4.3 Sammanfattning av empiri
I det inledande avsnittet i empirikapitlet återfinns en sammanställning av intervjun från 
KPMG. Därefter följer en sammanfattning från intervjun på Söderhalls Renhållningsverk AB 
(SÖRAB) och en granskning av deras fem senaste miljöredovisningar. I båda intervjuerna 
sorterade vi svaren i kategorierna identifikation, syfte, innehåll och process samt resultat. 

Ur intervjun med Henrik Dahlström från KPMG framkom i stora drag följande. Syftet med 
miljöredovisning har blivit mer för miljöns skull än att ett företag försöker skapa sig en bra 
image som var mer vanligt förut. Anledningen till denna förändring ligger i att kravställarna 
vet bättre nu och kan ställa mer konkreta krav och på så sätt har miljöredovisningen kunnat 
utvecklas. 

Grundproblemet med utformningen av miljöredovisningen är att den är frivillig och att det 
inte bara finns en enda standard att följa. Detta har lett till att det inte går att jämföra 
redovisningarna mellan företag. En enhetlig standard är något som kanske kommer att 
utvecklas om en lagstiftning av miljöredovisning blir aktuell. 

En svårighet med miljöredovisningens ekonomiska sida är att finna rena miljökostnader och 
miljöintäkter för ett företag. Är det en kostnad för ett företag att städa upp ett område de 
förorenat eller är det alla deras investeringar som bidrar till effektivare arbete som gynnar 
miljön? Likaså kan frågan om det är en miljöintäkt när ett företag gör en miljöåtgärd för att de 
tror att de ska få fler och mer nöjda kunder diskuteras. Det kan lika gärna vara en annan faktor 
som bidragit till att intäkten uppstått. 

Att använda sig av gröna nyckeltal i miljöredovisningen är ofta svårt till en början men ju 
fler gånger en person får träna sig på att ta fram nyckeltalen desto bättre blir resultatet. Det 
svåra ligger i att koppla ihop nyckeltalen så att dessa blir relevanta för företagets specifika 
verksamhet. Att bara samla in information utan att använda sig av den kan bli fallet om ett 
företag redovisar miljödelen separat från den finansiella biten. Av den anledningen kan det 
vara bättre att integrera miljöredovisningen med den finansiella redovisningen. 

Eftersom miljöredovisningen är frivillig är således även revisionen av den frivillig. En 
läsare av en årsredovisning förutsätter att årsredovisningen är granskad vilket kan leda till att 
det sätter press på företaget att även utsätta miljöredovisningen för granskning eftersom denna 
kommer att ingå i årsredovisningen. Men det är inget som säger att miljöredovisningen måste 
vara granskad när den finns med i årsredovisningen. 

En ytterligare svaghet med miljöredovisning är att företag ofta inte relaterar 
miljöredovisningen till sina affärsverksamheter. Det är vanligt att företag går ner på detaljerna 
direkt istället för att försöka gå in på den stora bilden först och sätta företaget i ett större 
perspektiv. Styrkorna med miljöredovisning å andra sidan är att intressenten kan få en mer 
heltäckande bild av företagets miljöarbete och att det finns företag som vågar prova sig på att 
miljöredovisa även fast det inte kanske går bra. 

                                                
84 SÖRAB, 2000-2004, s. 18-22 (2000), s. 19-23 (2001), s. 19-23 (2002), s. 21-26 (2003), s. 21-26 (2004).
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Ur intervjun på SÖRAB framkom att deras syfte med att miljöredovisa är att de vill visa 
allmänheten vad de har för inverkan på miljön och hur de jobbar med deras betydande 
miljöpåverkan. Redovisningen ska fungera som offentlig information till dem som är 
intresserade. Företaget ser även att deras miljöredovisning kan användas vid 
företagspresentationer. 

Företaget är skyldigt att upprätta en miljörapport och denna är väldigt lik en 
miljöredovisning men mer ingående, så de kände att de lika gärna kunde ta steget fullt ut och 
upprätta en miljöredovisning i samband med årsredovisningen. Företaget är ISO-certifierade 
och en fördel med certifikatet anser de vara att frågor angående om företaget är miljötänkande 
minimeras och de upplever det som om certifikatet även ger vissa fördelar gentemot 
myndigheter. Nackdelen är att det är för mycket pappersarbete.  

SÖRAB har inte använt sig av någon mall vid upprättandet av miljöredovisningen, utan har 
utformat den utifrån eget logiskt tänkande. Det som tas med i deras miljöredovisning är de
betydande miljöaspekterna som de identifierat i systemet. Vad som tas med beror även på 
svårighetsgraden av postens mätbarhet. Därmed tas vissa mått inte upp på grund av deras 
komplexitet. Företagets miljöredovisning har inte en så stor anknytning till den ekonomiska 
delen i företaget och de använder sig inte av ett integrerat bokföringssystem. Att 
miljöredovisningen inte innefattar ekonomisk anknytning var något som den intervjuade 
ansåg kunde vara en svag sida i miljöredovisningen. Gröna nyckeltal är inte heller något som 
företaget använder sig av i någon stor utsträckning utan det är mer statistisk information. Den 
intervjuade tror att det skulle bli lättare för läsaren om de kopplade ihop miljöredovisningen 
med den vanliga redovisningen. Även för företaget kan det vara något positivt då det kan bli 
en sporre när de ser hur de spar pengar. Företagets miljöredovisning utsätts inte för en 
revision. En stark sida av miljöredovisningen enligt dem själva är att den är 
verklighetsavbildande.

I granskningen av SÖRAB:s miljöredovisningar har vi försökt visa hur de redovisar sina 
stående kategorier luft, vatten, energi och mark samt hur de redovisar sin återvinning av 
material. 



Johanna Kastenholm 820517-0403
Miljöredovisning – Ett område under utveckling                                                 Susanne Gustafsson 830204-0384

37

5. Analys
Analysen drar paralleller mellan uppsatsens teori- och empirikapitel, för att i nästa kapitel 
kunna dra slutsatser av dessa. Hela analysavsnittet söker svar på uppsatsens problem; som är 
att hitta eventuella områden inom miljöredovisning som behöver utvecklas och vilka områden
som innefattar positiva aspekter och som vi därmed kan dra lärdom av. Vi delar in detta 
kapitel på samma sätt som teoriavsnittet om miljöredovisning, sammanfattningarna från 
intervjuerna samt intervjufrågorna; det vill säga i syfte-, innehåll och process- samt 
resultatavsnitt. Avslutningsvis diskuterar vi hur vår förståelse för miljöredovisning har ändrats 
under arbetets gång.

5.1 Syftet med miljöredovisning
Enligt vårt teorikapitel är miljöredovisningens syfte att genom en prissättning av miljön bättre 
kunna se miljöarbetets utveckling, både för företaget själv och för deras intressenter85. Ett 
annat syfte är att tydligare kunna se de möjliga miljöintäkterna86.

Från intervjun med KPMG framkom två tänkbara scenarion gällande det övergripande 
syftet till att ett företag upprättar en miljöredovisning. Det första scenariot är att företaget vill 
värna om miljön och genom sin miljöredovisning försöka förbättra sitt miljöarbete. Det andra 
scenariot är att företaget använder sig av en miljöredovisning i syfte att skapa sig en 
miljöprofil bara för att locka till sig fler kunder. Idag är syftet med miljöredovisning mer för 
att företagen vill värna om miljön. Tidigare var det dock vanligare att företagen såg 
miljöredovisningen som ett redskap för att skapa sig en bra image.

När vi gick in i detta arbete var vi av den uppfattningen att det nu är mer vanligt att företag 
upprättar miljöredovisningar i syfte att öka försäljningen och inte för miljöns skull. 
Anledningen till att vi var av denna uppfattning grundade sig på den kraftiga ökningen av 
antalet miljöredovisningar. Vi trodde att företagen såg detta mer som en modefluga och ville 
följa trenden. Därmed blev vi positivt överraskade och insåg vilken kvalitativ 
utvecklingsmöjlighet miljöredovisningen har framför sig. Ett genuint miljöintresse är något 
som tål motgångar och påfrestningar bättre än ett eget vinstintresse inom detta område då det 
sistnämnda intresset förloras om de ekonomiska förväntningarna inte infrias.

SÖRAB är ett av de företag som strävar efter att minimera sin påverkan på miljön och 
försöker ligga i framkanten av utvecklingen inom området. Denna bild målades upp under 
intervjun och passar in på beskrivningen av det första scenariot angående huvudsyftet om 
varför en miljöredovisning upprättas. Under avsnittet urval i metodkapitlet var ett av 
argumenten till att vi hade SÖRAB som fallstudie att de troligtvis är av samma uppfattning 
som vi angående huvudsyftet. Under empiristudien bekräftades detta. 

SÖRAB upprättar en miljöredovisning så att deras intressenter ska kunna få information om 
deras miljöpåverkan och vad de gjort åt den. Detta är något som går hand i hand med syftet 
med miljöredovisningen enligt teorin. Däremot sägs det inget om att de vill använda 
miljöredovisningen som ett medel att själva kunna se vilka miljöintäkter miljöarbetet medför.          

Det vi anser kan förbättras med SÖRAB:s syfte är att det kan breddas till att även innefatta 
interna intressen så att företaget lättare kan få en bild av hur stor nyttan med miljöarbetet är 
gentemot kostnaden. I dagsläget bedömer de att nyttan är större än kostnaden men inga 
konkreta siffror återfinns i miljöredovisningen. Om detta utarbetas tror vi liksom den 
intervjuade att det skulle bli en sporre internt då det är lättare att se vilka besparingar som görs 
och kan göras. 

                                                
85 Drakenberg, O, Jakobsson, J, 1995, s. 6.
86 Larsson, L-O, 1995, s. 113-114.
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5.2 Miljöredovisningens innehåll och process
Vårt teorikapitel anger att för att anställda inom ett företag ska få en ökad förståelse för de 
miljöfrågor som finns och ständigt förbättra miljöarbetet, kan ett miljöledningssystem vara 
praktiskt att använda. Miljöarbetet blir därigenom systematiskt och mer trovärdigt87. Vi inser 
att för att få en väl fungerande miljöredovisning krävs det även att företaget bedriver ett 
strukturerat miljöarbete. Det går även att vända på det och säga att för att få ett trovärdigt 
miljöarbete krävs en miljöredovisning. Därmed menar vi att miljöledningssystem och 
miljöredovisning går hand i hand. Enligt empirin framkom det att intressenterna är idag mer 
intresserade av uppföljning och ifrågasätter mer vad företaget gör för att minska sin 
miljöpåverkan. Att vara certifierad enligt ett miljöledningssystem är viktigt men behöver idag
inte betyda allt för ett företags miljöpåverkan.

Vår litteraturstudie visar på att det lättaste sättet att redovisa miljöinformation är i ord88

men att det är mest vanligt med en blandning av finansiell och icke-finansiell 
miljöinformation89. Det sägs vidare i teorin att miljöredovisningen integreras bättre med den 
vanliga redovisningen om den uttrycks i finansiella termer och dessutom involveras i den 
ordinarie redovisningen. Vid en integrering påstås det bli lättare att jämföra miljöintäkter och 
miljökostnader med övriga intäkter och kostnader. Fördelarna med ett separat system anser vi 
inte väger lika tungt som fördelarna med ett integrerat bokföringssystem då de riktar sig mer 
till externa intressen än till att förbättra redovisningsarbetet. Exempelvis togs fördelen 
bekvämlighet för miljöredovisningens läsare upp i teorin, att de inte behöver leta efter 
miljöinformation i den ordinarie årsredovisningen90.

Från empiristudien och intervjun med KPMG framkom att det inte är helt lätt att använda 
sig av finansiella termer i miljöredovisningen, men det är enligt teorin ändå en fördel att göra 
det för användarna så de kan skapa sig en helhetsbild av den finansiella belastningen av 
miljöarbetet. Svårigheten som framgår ur intervjun med KPMG ligger i att avgöra vad företag 
har för miljöintäkter och miljökostnader. Till exempel är det svårt att urskilja om det är 
miljöarbetet i sig som lett till en intäkt eller om det är någon annan del av verksamheten som 
gjort att intäkten uppstått. Det är så pass svårt att definiera en miljöintäkt att till och med en 
som dagligen arbetar med miljöredovisning inte kan ge ett konkret exempel på en miljöintäkt. 
Det framkom även att miljökostnader är besvärliga att precisera då det kan finnas två 
infallsvinklar; är de kostnader för att städa upp företagets negativa miljöpåverkan eller är de
investeringar som gynnar miljön? Enligt teorin ska fenomenet tas upp som en miljökostnad 
om den berör den aktuella perioden. Däremot blir det en investering om den även återkommer
i senare perioder91.

Vi tror att företag behöver få mer klarhet i och kunskap om hur de ska fastställa 
miljöintäkter och miljökostnader då det av intervjun med KPMG att döma verkar vara lite 
oklart på detta område. Företag kan vända och vrida på definitionerna beroende på vilka 
händelser de vill ska infalla under definitionen och på så vis omvandla investeringar med 
mera så att de blir miljöinvesteringar. Företagen borde få mer konkreta definitioner innan de
börjar miljöredovisa i finansiella termer och särskilt om de ska integreras med den vanliga 
redovisningen för att funktionen och kopplingen mellan dessa ska bli så bra som teorin påstår.

I de rekommendationer och krav som tagits upp i teoridelen har EMAS och Sveriges 
Finansanalytikers Förening inga specifika finansiella riktlinjer. Vi vet inte om GRI har med 
detta då vi inte lyckats finna deras riktlinjer i utförlig form vilket gör att endast FN:s

                                                
87 Larsson, L-O, 1997, s. 25-26.
88 Ljungdahl, F, 1995, s. 71.
89 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, 1999, s. 64.
90 Department for Environment, Food and Rural Affairs and the department of trade and industry with the 
Scottish Executive and the national Assembly for Wales, s. 14.
91 Larsson, L-O, Ljungdahl, F, 1999, s. 34-35.
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rekommendationer tar upp finansiell miljöinformation. Där står det om miljökostnader, 
miljöinvesteringar och miljöskulder och definitioner av dessa. Det redogörs dock inte klart 
och tydligt för användningen av begreppen. Rekommendationen säger heller inget om 
miljöintäkter vilket vi anser är en nackdel. Om inte rekommendationerna ger vägledning och 
definierar begreppet, hur ska då företag få incitament och kunskap om att jobba med denna 
post? Detta kan vara en orsak till den förvirring som verkar råda utanför litteraturen om vad 
begreppet miljöintäkt innebär och hur det ska definieras. Det verkar överlag som om det 
existerar ett gap mellan teori och praktik vad gällande finansiell miljöinformation. Teorin 
behandlar de ekonomiska aspekterna ingående medan det i praktiken verkar vara ovanligt och 
inte alls utvecklat.

Vid intervjutillfället med SÖRAB framkom, som vi snuddat vid under detta kapitels analys 
om syftet med miljöredovisning, att företaget inte använder sig av finansiella termer i sin 
miljöredovisning. Anledningen till detta är att företaget anser att hela deras vanliga 
redovisning kan ses som en miljöredovisning då det är miljöarbete som hela deras verksamhet 
bygger på. 

Vi bedömer dock att det skulle förbättra SÖRAB:s miljöredovisning om företaget lägger 
ner tid på att även försöka få med finansiella aspekter då det blir mer konkret för läsaren vad 
miljöarbetet kostar för företaget och vilka intäkter som uppstår som en följd av det. Vi anser 
att det även bör bli mer intressant för det interna bruket av miljöredovisningen då det blir mer 
påtagligt var besparingar kan göras och på så vis mer användbar, vilket även nämndes i 
intervjun på SÖRAB. Detta kan ses som ett första steg att försöka närma sig den vanliga 
redovisningen. 

Trots svårigheterna med att hitta miljökostnader och miljöintäkter har vi försökt identifiera 
några av dessa i SÖRAB:s fall, vilket var relativt tacksamt med tanke på deras verksamhet. Vi 
är medvetna om att förslagen med stor sannolikhet är något som tas upp i deras ordinarie 
redovisning men vi ser en fördel i att även tydliggöra detta i miljöredovisningen då dess 
intressentgrupp således kan utvidgas. I nuläget framkommer endast att dessa aktiviteter pågår 
och i vilken utsträckning och därmed begränsas användningsområdet för användare med 
finansiella intressen. Vad som kan vara en miljöintäkt beträffande SÖRAB:s verksamhet är 
till exempel försäljningen av komposterat trädgårdsavfall samt utvinningen av energi. 
Miljökostnader i företaget kan exempelvis vara kostnaden för drift av lakvattnets 
reningsanläggning och den extra kostnad som uppstår då företaget inte lyckats rena vattnet till 
de tillåtna värdena för de farliga ämnen som verksamheten orsakat och därmed måste skicka 
vattnet till Käppala reningsverk. Själva reningsanläggningen kan däremot ses som en 
miljöinvestering då det är en anläggning som ska skrivas av under en lång tidsperiod.

Som sades i teorikapitlet är även gröna nyckeltal ett bra sätt att komma närmre det 
ekonomiska språket. Nyckeltalen kan fungera som signaler om hur miljöarbetet fungerar och 
användas för jämförelse över tid och mellan företag92. 

Vi påstår att det skulle vara användbart med finansiella gröna nyckeltal i SÖRAB:s 
miljöredovisning som i nuläget inte använder sig av detta. För det första kan företaget få en 
bra bild av den ekonomiska utvecklingen i förhållande till miljöarbetet och för det andra 
möjliggör nyckeltalen en jämförelse med likartade företag. Det sistnämnda förutsätter dock att 
de övriga företagen använder sig av samma nyckeltal. Under kategorin energi i SÖRAB:s 
miljöredovisning finns underlag till något som skulle kunna bli ett finansiellt grönt nyckeltal. 
Kategorin innehåller redan idag bra utarbetad redovisning av förbrukad och återvunnen energi,
som dessutom sätts i förhållande till varandra. Det här skulle enligt oss lätt kunna utvecklas. 
Att sätta kostnadsbesparingen som den återvunna energin ger i förhållande till kostnaden för 
den totala förbrukade energin möjliggör en ekonomisk överblick över energisituationen. Ju 

                                                
92 Svenska kommunförbundet, 1996, s. 9-10, 13, 17, 103.
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högre värde nyckeltalet har desto bättre för företaget och miljön. Poängen med detta nyckeltal, 
enligt oss, är att från år till år kunna se vad energiarbetet har för påverkan på företaget 
ekonomiskt.

En jämförelse mellan det som tas med i SÖRAB:s miljöredovisning och vad kraven från 
EMAS och rekommendationerna från FN, SFF och GRI anser ska tas upp i en 
miljöredovisning säger oss att de, trots en egenhändig utformning, täcker in stora delar av vad 
som rekommenderas. De för företaget betydande miljöaspekterna tas upp och redovisas för 
läsaren på ett begripligt sätt. Punkter som exempelvis energiförbrukning anser vi vara väl 
utformade dock saknas koppling till ekonomiska aspekter. Miljöpolicyn och miljömål 
redovisas varje år och detta är något som FN rekommenderar och EMAS kräver.
Trovärdigheten kan anses vara relativt god i enlighet med FN:s rekommendationer då det 
redogörs för både positiva och negativa aspekter.

En mer utförlig redovisning av arbetsprocessen kring miljöledningssystem är något som 
både EMAS och FN behandlar i sina punkter. Detta finns som sagt med i SÖRAB:s 
miljöredovisning i form av miljöpolicy och miljömål. SÖRAB varierar dock redovisningen 
om miljömål. Ena året kan målen återfinnas integrerade i den löpande texten och ett annat år 
spaltas målen upp på ett överskådligt sätt. För att tydliggöra för läsaren vilka målen är och vad 
som görs för att uppfylla dem ser vi att detta är något som bör hänga ihop genom att stå 
uppspaltat bredvid varandra. Läsarna kan på så vis få en utökad helhetsbild av hur företaget 
arbetar internt med miljöarbetet. Som vi sagt tidigare i denna analys anser vi att 
miljöledningssystem och miljöredovisning går hand i hand och därmed borde båda belysas. 
Som diskuterats tidigare så skiljer sig SÖRAB:s miljöredovisning innehållsmässigt från vad 
FN och SFF rekommenderar i frågan om ekonomisk koppling till de miljödata som finns. GRI 
trycker på vikten av att medta nyckeltal i miljöredovisningen, något som framkommit saknas i 
vår fallstudie. GRI anser att nyckeltal gör det lättare att jämföra redovisningen med 
omvärlden och som i SÖRAB:s fall kan innebära konkurrenter inom återvinningsområdet.

En svaghet med SÖRAB:s miljöredovisning som den är idag och som delgavs under 
intervjun hos dem, är att vissa sifferuppgifter som är svåra att mäta inte kommer med. Detta 
belyser den komplexitet vi förstår att företaget måste möta vid upprättandet av en 
miljöredovisning. Många poster inom den är svåra att mäta och därför väljs informationen 
som ska tas med kanske utifrån mätbarheten. Viljan att redovisa för andra uppgifter kan 
mycket väl finnas där, men eftersom en miljöredovisning får ha valfritt utseende tas tillfället 
kanske i akt att välja det enklare alternativet. Av detta drar vi slutsatsen att det inte är säkert 
att miljöredovisningen får fram alla aspekter av den miljöpåverkan företaget har vilket kan 
ifrågasätta trovärdigheten.

5.3 Miljöredovisningens resultat
 I avsnittet ovan pratades det kortfattat om integrerat bokföringssystem. Vi vill här fördjupa 
diskussionen en aning och fundera kring hur ett integrerat system påverkar 
miljöredovisningens resultat i helhet. Vi tror att det kan bli lättare för ett företag att bli varm i 
kläderna i upprättandet av en miljöredovisning då man utnyttjar redan befintliga system. Att 
kopiera arbetsgången från den ordinarie redovisningen kan särskilt i början av upprättandet av 
en miljöredovisning ge viss vägledning. I den vanliga redovisningen finns många seder och 
principer som kan vara till hjälp när man utarbetar en miljöredovisning. En integrering av de 
båda redovisningarna kan således göra jämförelser möjliga och förbättra kvaliteten på 
miljöredovisningen då den influeras av god redovisningssed från den vanliga redovisningen.

Av de rekommendationer och den standard för miljöredovisning som tagits upp i teorin är 
vi av åsikten att GRI är bra på så sätt att denna rekommendation är hopsatt av många olika 
organisationer och är på så vis skapad för att många olika företag ska kunna nyttja 
rekommendationen. Ett företag som bara riktar sig till en specifik målgrupp, till exempel SFF, 
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kan visserligen gynnas av en speciell rekommendation utformad för företagets målgrupp. I 
SFF:s fall är rekommendationer endast skapade för finansanalytikers intressen. Vi är 
emellertid av den åsikt att ju fler som kan ta del av en standard desto bättre för utvecklingen 
eftersom fler blir involverade i ämnet. Vidare i teoridelen angavs vissa baskrav på vad som 
bör finnas med i en miljöredovisning. Dessa krav var bland annat miljöintäkter, 
miljökostnader, miljöinvesteringar och resultat av miljörevision93. Vi ställer oss frågande till 
vart dessa krav kommer ifrån då, som sagts i föregående avsnitt, endast FN tar upp finansiell 
miljöinformation och EMAS är den enda som kräver miljörevision. Vår uppfattning blir den 
att baskraven som tas upp i teoridelen är bra på det sätt att de täcker in hela 
miljöredovisningens arbetsprocess, men att vissa av kraven tyvärr är sällsynta i praktikens 
rekommendationer.

Kontentan av att miljöredovisningen idag är frivillig och att företag kan utforma den på 
valfritt sätt är att de inte går att jämföra med varandra och att företag har svårigheter med att 
avgöra vad som ska tas med i den. Det sistnämnda är något som både stjäl tid och pengar då
det är svårt att hitta tydlig vägledning. I vårt fall verkar detta dock inte vara något större 
problem med att veta vad som ska tas med i miljöredovisningen då företaget lyckats få med 
betydande miljöpåverkande faktorer utan att ha hämtat inspiration från någon av de 
rekommendationer som finns. Problemen är något som framkommit ur teori- och första delen 
av empirikapitlet. För att få rätsida föreslås det i de båda kapitlen att en enhetlig standard för 
miljöredovisning utarbetas. 

Vi är av samma uppfattning som respondenterna och forskarna från teori- och 
empirikapitlen; att det behövs en gemensam enhetlig standard och vi anser att alla företag som 
väljer att upprätta en miljöredovisning måste arbeta utifrån denna. Standarden görs sig enligt
oss bäst om den är tydlig med väl definierade begrepp så att oklarheten kring hur 
ekonomibegreppen ska definieras, som vi tidigare diskuterat i analysen, försvinner. Samtidigt 
måste standarden vara övergripande så att den lätt kan appliceras på olika typer av 
verksamheter. För att detta ska kunna realiseras bör den utarbetas av många olika 
organisationer. I linje med vad vi sagt i början av detta kapitels innehåll- och processavsnitt 
anser vi att den enhetliga standarden även ska innefatta att företagen bedriver ett strukturerat 
miljöarbete som kan fås genom ett miljöledningssystem. Anledningen till detta är som vi 
nämnt att chanserna till att miljöredovisningen blir mer funktionell ökar. Något som också gör 
den mer funktionell är om en återblick bakåt i tiden redovisas. Värdena jämförs med ett antal 
tidigare år och på så vis fås en uppfattning om åt vilket håll utvecklingen gått. Vi föreslår 
även att standarden innefattar en punkt som säger att företagets miljöredovisning ska vara 
reviderad. 

Från intervjun med KPMG fick vi inblick i ett problem som existerar just angående 
revisioner av miljöredovisningar.  I och med att miljöredovisningen är frivillig är således 
revisionen av den också frivillig. Det är inte självklart att miljöredovisningen har blivit 
granskad och reviderad trots att den återfinns i ett företags årsredovisning. Det är nog många 
läsare av en årsredovisning som förutsätter att allt de läser har blivit utsatt för en revision. 

Vi anser att den frivilliga revisionen skapar tillförlitlighetsproblem till en årsredovisning;
vilken data är granskad och vilken data är okontrollerad? Säkerligen finns det många företag, 
precis som intervjupersonen med KPMG angav, som utsätter sin miljöredovisning för revision 
på grund av att läsarna antar att så är fallet. Fortfarande kvarstår likväl osäkerheten kring vilka 
miljöredovisningar som faktiskt är reviderade. De miljöredovisningar läsarna kan vara säkra 
på är externt granskade är de företag som är certifierade av EMAS eftersom detta där krävs. 
Problemet med ovissheten om revision skulle försvinna om alla företag som miljöredovisar 
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skulle vara tvungna att följa den enhetliga standard vi beskrivit och som innefattar kravet på 
revision av miljöredovisning.
Den nackdel vi ser med att införa en obligatorisk standard för de företag som väljer att 
miljöredovisa är att vissa kanske bestämmer sig för att avstå från det hela på grund av en 
känsla av att det blir för mycket arbete och att det hela blir för krävande. Vår tankegång är den 
att det hela bottnar i vad för syfte ett företag har med upprättandet av en miljöredovisning. 
Om företaget har som övergripande syfte att locka till sig kunder kommer företaget 
förmodligen känna att det inte är värt mödan. Men av intervjun med KPMG att döma är det 
nu fler som redovisar i syftet att försöka förbättra sin inverkan på miljön än för att bygga upp 
en konstlad miljöimage vilket ger oss anledningen att tro att förslaget skulle tas emot bättre 
idag än tidigare och att bortfallet av antalet företag som ej vill miljöredovisa utifrån en 
bestämd standard inte blir så markant.

Vi kan här även leka lite med tanken att gå ett steg längre, nämligen att lagstifta att alla 
företag måste utöka sin redovisning med en miljöredovisning. Vilka konsekvenser skulle det 
få? Till exempel skulle det bli svårare för ett företag att vinna nya kunder genom att 
miljöredovisa då alla företag gör detta och det blir därmed svårare att sticka ut från mängden. 
Enda sättet att utmärka sin miljöprofil är då genom att ligga i framkanten av de företag som 
har bäst utvecklade miljöredovisningar samt att ha ett bra fungerande miljöarbete. Detta är 
något som skulle gynna miljön i det långa loppet. Vi tror dock att det finns risk för att 
engagemanget uteblir och att motsättningarna blir många om det blir en lagstiftning på att 
upprätta en miljöredovisning då inte alla är intresserade av att upprätta en.

Något som framkommit ur empiristudien är att en av miljöredovisningens styrkor är den 
heltäckande bild en användare kan få av ett företags miljöpåverkan och miljöarbete. Till 
exempel kan intressenter i form av investerare ta beslut utifrån de fakta som ges. Vi vill 
poängtera att den ovannämnda styrkan inte bör generaliseras. Kan en heltäckande bild i fås i 
de flesta fall? Vi tänker närmast på att en revision inte alltid är gjord och att alla redovisningar 
utgår från olika mallar och rekommendationer. Kvaliteten på redovisningarna borde därav 
variera och denna styrka går därför inte att generalisera enligt oss. Vår fallstudie anser vi ger 
en skaplig bild av miljöarbetet och ger intrycket av att vara sanningsenlig trots att den inte är 
reviderad eller utgår från någon rekommendation. Den tar upp de för verksamheten betydande 
aspekterna och det framkommer även vad företaget har för mål med sitt miljöarbete. Så visst 
finns det redovisningar som fungerar trots avsaknaden av en revision och 
rekommendationsmall. Vi vidhåller dock att det inte är en styrka som går att ta för givet.
      En annan styrka enligt vår kontakt på KPMG är de företag som vågar ge sig i kast med att 
försöka upprätta en redovisning för miljöns räkning. Även om resultatet inte blir det bästa så 
har de i alla fall lärt sig något på vägen. Det visar att viljan och intresset för området finns.       

Ovanstående är något som även vi finner som en styrka. Företagen och ämnesområdet 
utvecklas i och med detta och försöken bidrar till att fler individer blir engagerade. Vår 
diskussion kring en gemensam standard kan diskuteras i samband med detta. En enda, 
enhetlig standard skulle kunna blockera denna styrka i den nuvarande miljöredovisningen. De 
företag som känner sig osäkra på området men ändå skulle vilja försöka sig på det avstår nog 
då hellre vilket leder till att kunskapsspridningen hämmas. Det som framkommit ur teori och 
empiri angående revision är att den inte bör ses som något avskräckande utan kan vara till en 
hjälp vid brister och felaktigheter. De företag som inte lyckats helt med sina försök att 
upprätta miljöredovisning kan således få hjälp genom revisionen där dessa brister upptäcks
och på så vis utvecklas tack vare den nya kunskap revisionen ger. Den enhetliga standarden 
kan i slutändan därmed bli något positivt för företag som känner sig osäkra på 
miljöredovisning då standarden bör, enligt oss, innefatta revision.
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Styrkor med SÖRAB:s miljöredovisning är den kreativitet och det intresse som finns för att 
minska den negativa miljöpåverkan. Detta är vår tolkning efter att ha läst deras 
miljöredovisning och tolkningen baseras även på att företaget upprättar en egendesignad 
miljöredovisning trots att deras miljöledningssystem inte kräver detta. Den förförståelse vi 
hade av företaget när vi gick in i arbetet, att de har ett stort intresse vad gällande miljöfrågor, 
har därmed bekräftats. 

Problemet med den frivilliga miljörevisionen som diskuterats tidigare i detta avsnitt av 
analysen inkluderar SÖRAB. Företaget har sin miljöredovisning i samband med
årsredovisningen vilket lätt kan göra att deras läsare tror att den i likhet med den vanliga 
redovisningen är reviderad. Här ser vi att företaget bör använda sig av en extern kontrollant 
för att stärka tilltron till uppgifternas sanningshalt. 

Något vi upplever kan vara svårt med SÖRAB:s miljöredovisning är att jämföra den från år 
till år och att skapa sig en uppfattning om vilket håll miljöarbetet gått åt på grund av att de 
stående kategorierna ändrar utseende från år till år. Vår uppfattning skiljer sig här mot vad vår 
kontakt på SÖRAB anser. I intervjun framgick att de haft en liknande redovisning genom åren 
just för att utvecklingen ska kunna jämföras. Vi anser dock att innehållet varierar inom de 
olika kategorierna och likaså utrymmet till de olika kategorierna. Jämförelser med tidigare års 
värden och även med de tillåtna riktvärdena görs, men inte alltid och inte inom samma 
kategorier år efter år.

För att förenkla för läsaren av SÖRAB:s miljöredovisning, så att denne kan bilda sig en 
bättre uppfattning om utvecklingen över tid, föreslår vi att företaget bör eftersträva kontinuitet 
i vad de tar upp och hur de redovisar detta. Förändringar i layout är alltid välkommet men den 
miljöinformation som återges i siffror bör inte uttryckas på olika sätt mellan åren. Det vore 
även givande om jämförelser av fler år redovisades i varje års miljöredovisning för att 
tydligare åskådliggöra vad som är normala värden för verksamheten och hur utvecklingen går.
Som det är nu jämförs värdena överlag bara två år tillbaka i tiden om de jämförs
överhuvudtaget. 

5.4 Ny förståelse genom arbetets gång
Följande diskussion kan relateras till den hermeneutiska spiralens gång som återfinns i figur 1 
i metodkapitlet.

Som vi redogjorde för i metodkapitlet, började uppsatsarbetet med förförståelsen om att det 
relativt nya ämnet miljöredovisning kommer att förändras och utvecklas i framtiden. Vi hade 
tankar om att ämnet skulle påminna om den ordinarie redovisningens utseende och arbetsgång 
med noggrann bokföring av poster, reglering av lagar samt uppföljning och kontroll av data. 
Då fler företag har börjat miljöredovisa kretsade våra tankar kring att anledningen till vissa 
företags upprättande inte främst var för miljöintressets skull utan snarare för att ses som 
moderiktiga för att locka till sig kunder. Utifrån förförståelsen att området kommer att 
utvecklas, formulerade vi uppsatsens problemställning som är frågan om vilka delar av 
miljöredovisningen som behöver förbättras och om det finns styrkor som är värda att behålla.

Genom att studera litteratur om ämnet fick vi ny kunskap. Det som då kom att ändras av vår 
förförståelse var att det finns inga lagliga aspekter att ta hänsyn till vid upprättandet av en 
miljöredovisning. Även kontrollering av dess data i form av en extern revision är ett frivilligt 
åtagande. Vår uppfattning om liknelsen med den vanliga redovisningen i den mening att 
bokföring av poster existerar, exempelvis intäkter och kostnader, stärktes då litteraturen 
behandlade finansiell miljöinformation i stor utsträckning och det hävdades att detta var något 
som var vanligt att återfinna i en miljöredovisning. Något vi fick helt ny vetskap om var den 
spridning och valmöjlighet som finns angående rekommendationer och riktlinjer. Teorin som 
både omkullkastade delar av vår förförståelse och gav oss ny kunskap inom ämnet väckte 
frågor som vi ville studera empiriskt.
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Under intervjuerna blev återigen delar av vår förförståelse förkastade. Trots det stöd vi fick 
från teorin angående finansiell miljöinformation framkom att detta inte var så vanligt i 
praktiken som vi trott. Även vårt antagande om vilket håll utvecklingen angående syftet med 
upprättandet av en miljöredovisning har gått åt falsifierades och visade sig vara raka 
motsatsen. Något som uppdagades för oss under intervjun med KPMG var det faktum att 
miljöredovisningar kan finnas med i den vanliga årsredovisningen utan att den är reviderad.

Genom hela arbetets gång har vi fått ny förståelse för hur miljöredovisningen fungerar tack 
vare alla dialoger och frågor. Dialogerna har även bidragit till uppslag om frågor som ligger 
utanför denna uppsats problemområde. Dessa lämnas till andra att utforska och återfinns 
under rubriken ”förslag till vidare forskning” längre fram i uppsatsen.
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6. Slutsatser
Från diskussionerna i analysen dras slutsatser som svarar på uppsatsens problemställning om 
hur miljöredovisningen fungerar generellt sett och i vår fallstudie. Slutsatserna kretsar kring 
vilka styrkor samt svagheter som finns på området och det framkommer här att 
miljöredovisning som den ser ut idag inte ännu är färdigutvecklad. Kapitlet avslutas därför 
med förslag om hur miljöredovisningsområdet kan förbättras.

6.1 Styrkor med miljöredovisning – generella och i vårt fall  
Dagens miljöredovisningar är mer upprättade i syftet för miljöns skull än tidigare. Att 
miljöredovisa av marknadsföringsskäl har minskat tack vare samhällets större 
miljöengagemang. Styrkan ligger i att det ökande intresset för miljön gör att 
miljöredovisningen i sig får en längre livstid än om det enbart handlar om en trend inom 
marknadsföring. Eftersom viljan och intresset verkar finnas på området leder det till att 
företag vågar sig på att försöka upprätta en miljöredovisning. Dessa försök utvecklar deras 
miljötänkande och fler personer blir involverade i ämnet. 

Av de rekommendationer som tagits upp för miljöredovisning är styrkan hos the Global 
Reporting Initiative att denna är sammansatt av många olika organisationer och därmed kan
tillämpas av många olika verksamheter. FN och Sveriges Finansanalytikers Förening har den 
positiva egenskapen att de uppmuntrar företag att ta med ekonomiska aspekter i 
miljöredovisningen. Detta ökar både intressenternas och upprättarnas insikt om vad 
miljöarbetet kostar. Synliggörandet av vad miljöarbetet kan få för intäkter kan även internt 
motivera till att kontinuerligt öka denna post.

Styrkorna med SÖRAB:s miljöredovisning är den kreativitet och det genuina intresse som 
finns för att minska den negativa miljöpåverkan. SÖRAB:s miljöredovisning är väl utformad 
och stämmer bra överens med de viktiga aspekter som rekommendationerna för 
miljöredovisning berör. Detta utan att de utgått från någon av rekommendationerna vid 
upprättandet utan från eget logiskt tänkande. De täcker in de områden av verksamheten som 
har stor miljöpåverkan på naturen och redovisar det för läsarna på ett överlag förståeligt sätt.

6.2 Svagheter med miljöredovisning – generella och i vårt fall
Frivilligheten i att upprätta en miljöredovisning och avsaknaden av enhetliga restriktioner gör 
jämförelser svåra mellan företag samt försvårar arbetet för företaget att avgöra vad som ska 
tas med i redovisningen.               

Svagheten med de nu utformade rekommendationerna och riktlinjerna på området är att de 
antingen inte uppmuntrar till att försöka involvera det ekonomiska språket i 
miljöredovisningen och i de fall då rekommendationerna behandlar området saknas klara 
definitioner vilket skapar förvirring i praktiken. Här finns ett gap mellan teori och praktik då 
litteraturen omfattande går in på ämnet medan det i praktiken inte är fullt så vanligt.

Den brist vi identifierat med miljörevision är att den ej är obligatorisk. Detta fenomen gör 
att tillförlitligheten till det som sägs blir otillfredsställande. När miljöredovisningen finns 
tillgänglig i samband med en årsredovisning förutsätter läsare att allt är reviderat men så 
behöver inte fallet vara. Detta var något som framkom skulle kunna gälla även i vår fallstudie
då deras miljöredovisning återfinns med årsredovisningen.

Den mest påtagliga svagheten i SÖRAB:s miljöredovisning är frånvaron av finansiell 
information. Deras årsredovisning skulle dock kunna ses som en slags miljöredovisning i 
finansiella termer då hela verksamheten handlar om miljö men frånvaron av ekonomiskt 
inriktad information i miljöredovisningen gör det svårt för läsarna att bilda sig en uppfattning 
om miljöarbetets påverkan på företaget. Även internt är detta en brist då miljöredovisningens 
användningsområde begränsas när till exempel möjligheten att använda redovisningen som en 
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morot, att se hur pengar sparas, inte utnyttjas. En annan svaghet med SÖRAB:s 
miljöredovisning är svårigheten att jämföra redovisningen mellan åren eftersom relevant 
innehåll och utseende ändras något från år till år. De jämförelser som görs med tidigare års 
värden följs inte alltid upp med samma jämförelser åren efter vilket gör att utvecklingen under 
åren är svår att tyda.

Vissa år saknas även en överskådlig redogörelse för hur företaget arbetar internt med sitt 
miljöledningssystem och de ger användarna därmed en sämre helhetsbild av miljöarbetet.  

Till sist kan trovärdigheten i SÖRAB:s miljöredovisning ifrågasättas då en av 
anledningarna till att ett värde inte tas upp kan bero på dess komplexitet vad gäller 
mätbarheten. Frågan är om alla aspekter på företagets miljöpåverkan kommer fram i 
redovisningen. En utebliven extern revision gör att bristen i trovärdighet förstärks.

6.3 Förslag till framtida förbättringar
Det förslag till hur de generella svagheterna med miljöredovisning idag ska kunna reduceras 
är att skapa en enhetlig standard för att minska den splittring och ojämförbarhet mellan olika 
företag som råder på grund av många olika rekommendationer och riktlinjer. Standarden 
ämnar därför vara obligatorisk för dem som upprättar en miljöredovisning. Denna standard 
gör sig bäst om den utformas av flera olika organisationer för att bli så bred som möjligt och 
användbar för många verksamheter. Vidare bör standarden redogöra för finansiella termer 
samt definiera dessa klart och tydligt. Miljöledningssystem är något standarden förväntas 
innehålla eftersom kvaliteten på miljöredovisningen förbättras med hjälp av ett sådant system. 
För att få en idé om åt vilket håll utvecklingen gått åt under en längre tidsperiod behövs ett
krav på att jämförelse av värden görs med ett antal år tillbaka i tiden. Standarden skall även 
innefatta en punkt om obligatorisk miljörevision vilket är något som skulle förbättra 
trovärdigheten i vad som sägs i miljöredovisningarna. Till sist ses fördelar med att behålla 
valfriheten i att upprätta en miljöredovisning då en av styrkorna med dagens miljöredovisning 
är de försök som görs trots osäkerhet på området. Detta gör att ämnet utvecklas. Vi ser ett 
hinder i införandet av en för miljöredovisarna obligatorisk standard i och med den avskräck 
en del kan komma att känna på grund av de förväntningar som ställs på dem. Vid problem av 
upprättandet kommer dock den externa miljörevisionen väl till pass då dess uppgift är att 
hjälpa de företag som är i behov av det. Bortfallet av antalet bortskrämda företag blir dock 
troligtvis inte så stort jämfört med tidigare då miljömedvetenheten i företag ökat.

Införandet av en obligatorisk, enhetlig standard skulle i SÖRAB:s fall leda till förbättringar 
inom de, enligt oss, svaga områden som finns i deras miljöredovisning. Företaget skulle få 
vägledning om hur ekonomiska aspekter kan integreras och definieras i miljöinformationen. 
Det skulle bli en förbättring vad gällande jämförbarhet över tid och på så vis ge användarna 
en uppfattning om utvecklingens riktning. Läsarna skulle även få en kontinuerlig tydlig bild 
av det miljöarbete som bedrivs utifrån miljöledningssystemet eftersom detta är något som ska 
offentliggöras i den diskuterade standarden.  En extern miljörevision förbättrar företagets 
trovärdighet i vad som sägs och antaganden om att miljöredovisningen är granskad i samband 
med att den återfinns i årsredovisningen är inte längre ett problem. 
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7. Slutdiskussion
I denna slutdiskussion tar vi först upp hur väl vi har genomfört undersökningen i denna 
uppsats genom att tala om kriterierna reliabilitet, replikation och validitet. Sedan fortsätter vår 
självkritik med källkritik. Sist i kapitlet för vi en diskussion om förslag till vidare forskning –
intressanta aspekter på miljöredovisning som ligger utanför denna uppsats omfång.

7.1 Reliabilitet, replikation och validitet
Reliabilitet, replikation och validitet behandlades i avsnittet om kvantitativt och kvalitativt 
vetenskapsteoretiskt förhållningssätt. Dessa tre variabler är viktiga vid all forskning, och vi 
ska i detta avsnitt diskutera hur väl dessa kriterier uppnåtts i denna uppsats.

Reliabilitet förklarades som tillförlitligheten till en undersökning; att resultatet ska kunna 
bli detsamma om undersökningen utfördes igen. Vår uppsats har inte varit utsatt för några 
slumpmässiga resultat, varför undersökningen kan ses som tillförlitlig.

Replikation är när andra kan komma till samma resultat som vi genom att göra om denna
undersökning. Genom att vi utförligt dokumenterat vårt tillvägagångssätt kan andra efter oss 
utföra samma undersökning. Dock kan tilläggas att vid val av annat fall än vårt kan skillnader 
uppkomma då vi valt ett kvalitativt förhållningssätt som låtit undersökningspersonernas 
subjektiva tolkningar om miljöredovisning framkomma.

Slutligen betyder hög validitet att uppsatsens mätinstrument lyckats mäta det som de avsåg 
mäta. I och med fallstudien som genomfördes med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 
fick vi fram styrkor och svagheter med miljöredovisning som vi var ute efter i 
problemformuleringen. Ser vi kritiskt på studien kan tänkas att en fallstudie inte får fram alla 
aspekter på miljöredovisningsområdet i och med att vi bara undersöker ett företags 
upprättande av miljöredovisning. Just vårt företag är specifikt eftersom hela deras verksamhet 
handlar om miljö och årsredovisningen behandlar därmed många miljöaspekter som i andra 
företag skulle ingå i miljöredovisningen. Den svaga möjligheten att överföra våra resultat på 
andra företags miljöredovisning blir därför utmärkande dels på grund av att vi använder oss 
av en fallstudie och dels för vårt företags verksamhet. Vi anser dock att vår uppsats även 
innehåller slutsatser som går att generalisera då KPMG, som med erfarenhet från många 
företag och deras miljöarbete ger oss en vidare inblick på områdets styrkor och svagheter.

7.2 Källkritik
En stor del av uppsatsens teori kommer från böcker skrivna av Fredrik Ljungdahl och Lars-
Olle Larsson som arbetar på KPMG. Då vi även gjort en intervju på KPMG i syfte att få en 
bredare syn på miljöredovisning i empirin än den som vårt fall har, kan tänkas att uppsatsen 
blir nyanserad av vad KPMG anser om miljöredovisning. Hade kontakt tagits med ett annat 
företag hade detta kunnat undvikas.

Det bör noteras att den litteratur vi använt oss av som handlar om miljöredovisning ofta är 
skriven under 1990-talets andra hälft. Med tanke på att miljöredovisning är ett relativt nytt 
område och befinner sig i en utvecklingsfas, kan det tyckas att litteratur som är 10 år gammal 
är föråldrad kunskap. Det finns dock inte så mycket uppdaterad litteratur inom just 
miljöredovisning utan det hänvisas till de böcker och skrifter som vår uppsats grundar sig på. 
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7.3 Förslag till vidare forskning
I och med det problem vi nämnt i uppsatsen om existensen av företag som utnyttjar 
möjligheten med miljöredovisning som marknadsföring och även möjligheten för företag att 
välja att i miljöredovisningen ta upp de poster de vill – till exempel de som är lätta att mäta, 
uppkommer frågan om vilken relevans en miljöredovisning har. I vilken utsträckning tas 
miljöredovisningar på allvar? I anslutning till denna fråga kan även studeras vad användarna 
av miljöredovisningar anser om att ett krav på miljörevision kan behöva inrättas som en slags 
kvalitetsstämpel. 

En undersökning angående om en enda enhetlig standard för de som miljöredovisar är 
uppskattat eller inte är av intresse då vi utifrån det som framkommit i vårt arbete lokaliserat 
svagheter med dagens miljöredovisning och lämnat detta som förslag för att komma till bukt 
med svagheterna. Vilket gensvar skulle förslaget få ute i företag? 
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Andersson, Sten, Positivism kontra hermeneutik, 2006, Göteborg, Korpen, ISBN 91 7374 044 
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8.2 Elektroniska källor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6 (hämtat den 3 mars 2006).

http://www.csrsweden.se/se/omcsrsweden/verksamhet/ (hämtat den 2 mars 2006).
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Tjärnhell, Beatrice, intervju på SÖRAB:s huvudkontor i Vallentuna den 31 mars 2006.
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9. Bilagor
Som bilagor har vi först lagt frågemallarna vi använde för intervjuerna och därefter hela 
intervjuerna. Sist kan kompletteringsfrågor och svar läsas. Allt detta sorteras i 
företagstillhörighet, med KPMG först och sedan SÖRAB.

9.1 Intervjufrågor, KPMG

Identifikationsfrågor

- Vad är dina uppgifter i KPMG?
- Hur stor erfarenhet har du inom området miljöredovisning? 

Syfte med miljöredovisningen

- Har miljöredovisningsutvecklingen gått åt rätt håll utifrån grundtanken att ta ansvar 
för företagets miljöpåverkan? Använder sig dagens företag av miljöredovisning mer 
som ett knep att locka till sig kunder än att värna om miljön? Om detta förekommer, är 
det då något som kan urskiljas i miljöredovisningen?

Innehåll- och processfrågor

- Är kraven för de standarder som finns (ISO, EMAS) tillräckligt bra? Är det något som 
är överflödigt, eller något som borde utvecklas och förbättras? Kompletterar den ena 
den andres brister?

- Vilket är det smidigaste sättet att upprätta en miljöredovisning för den som ej tidigare 
har någon? Att antingen ha två separata system, eller att ha ett integrerat system 
tillsammans med det vanliga redovisningssystemet? Vilket av sätten gör att en 
miljöredovisning kommer till sin fulla rätt och varför? Finns det ytterligare sätt att 
hantera detta på?

- Vilka är de mest relevanta gröna nyckeltalen, och hur sanningsenliga är de? Hur gör 
man för att de ska bli så korrekta som möjligt?

- Hur mäts miljöintäkter? Hur prissätts en förbättring av miljön?
- Miljöskulden är hur mycket det skulle kosta att åtgärda den skada miljöförstöringen 

både har och har haft på naturen. Hur omvandlas detta till ekonomiska termer och hur 
sanningsenligt blir det?

- Enligt en rekommendation från EU-kommissionen ska inte kostnader för tidigare 
orsakade miljöskador (till exempel böter och skadestånd) tas upp som direkta 
miljökostnader eftersom de ej anses vara direkt knutna till att förbättra miljön. Vart 
syns dessa kostnader i redovisningen? Finns det redovisningsrekommendationer som 
säger att dessa kostnader måste synliggöras som negativ miljöpåverkan för att 
miljöfrågorna ska tas än mer seriöst?

- Vilken princip tillämpas vid bokföring av miljöposter? Intäkter som en positiv 
miljöpåverkan ger kan uppstå långt efter kostnaderna, vilket gör exempelvis 
matchningsprincipen svår.
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Resultatfrågor

- Är det någon standard eller rekommendation som har lägre krav på hur en 
miljöredovisning ska upprättas och därmed lättare att få certifikat från 
(ISO/EMAS/CSR)?

- Finns det svagheter med dagens miljöredovisning? Vilka områden behöver utvecklas?  
Kan företag dölja sina negativa miljöaspekter i miljöredovisningen och på så sätt 
framhäva sig som mer miljövänliga än vad de i verkligheten är?

- Vad finns det för styrkor med dagens miljöredovisning?
- Hur pass vanligt är det att miljöredovisningen utsetts för en extern granskning (av en 

revisor)? Påverkar en extern granskning kvaliteten på miljöredovisningen? 
- I Sverige är miljöredovisningen frivillig. Vissa verksamheter är dock skyldiga att 

rapportera om deras inverkan på miljön. Finns det ett behov av att lagstifta en 
skyldighet om miljöredovisning för alla?
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9.2 Intervju, KPMG 

Henrik: Det finns tre kategorier standarder. För miljöledningssystem (hur man leder och styr 
sitt miljöarbete) är de viktigaste/mest etablerade ISO 9001/14001, OHSAS (Occupational 
Health and Safety Information Standard) 18001 och EMAS. Sedan har vi standarder för 
miljöredovisning; GRI, SFI och UK. Inom miljörevision finns FAR (Förenade Auktoriserade 
Revisorer) (vägledning), IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) och 
ISAE (International Standard on Assurance Engagements). ISO-standarden har inga krav på 
att man ska miljöredovisa. 

Vi: Vilka är dina uppgifter på KPMG?

Henrik: Jag ansvarar för en specialistavdelning på KPMG som heter miljö/etik revision. Vi 
arbetar mycket med internrevision. Till exempel hur fabriker efterlever krav. Även med 
granskning som med vanlig finansiell revision och riskfrågor- om till exempel en fabrik klarar 
krav för en intresserad uppköpare. 400 i världen på KPMG jobbar med dessa frågor. Jag har 
jobbat med detta sedan 1998 efter att ha varit vanlig revisor. 

Vi: Syftet med miljöredovisning i början var för miljöns skull. Är det mer för en bra image nu 
och inget för miljön? 

Henrik: Svårt ge entydigt svar men i början var nog många miljöredovisningar med målande 
bilder om gröna skogar. Kravställarna var inte heller så kunniga i början - och köpte de vackra 
trycksakerna. Kravställarna har utvecklats och ställer nu mer konkreta krav- vad gör ni nu för 
att minska de och de utsläppen? Detta har gjort att miljöredovisningarna har utvecklats. Lite 
mer balans i dem nu. Företag vågar mer och mer ta upp negativ miljöpåverkan, framförallt när 
det gäller lagöverträdelser för detta kommer ju ändå fram offentligt. 

Vi: Men miljöredovisning och miljörevision är idag frivilligt?

Henrik: Miljöredovisning och miljörevision är frivilligt, men i ÅRL finns krav på ett avsnitt 
om miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen. Och denna granskas ju. Det som drivit på 
utvecklingen om reviderad miljöredovisning är de företag som har stoppat in sin 
miljöredovisning i den finansiella vanliga redovisningen. Användaren av redovisningen som 
läser detta antar att årsredovisningen är granskad - och antar då även att miljödelen också är 
granskad. Detta driver på företaget att granska även denna del. Sen är det hos våra kunder ofta 
inte det mest värdefulla just granskningen och godkännandet som sådant av 
miljöredovisningen utan just processen av granskning. Att någon tvingar dem att vända och 
vrida på sina uppgifter och rutiner genom att ställa frågor gör att deras miljöarbete utvecklas 
positivt. Det skapar en medvetenhet internt genom revisionsprocessen och driver på arbetet 
internt. 

Vi: Vad är bra respektive dåligt med GRI?

Henrik: Problematiken är att det inte finns någon enhetlig standard för hur man ska 
miljöredovisa. Det är frivilligt, och det finns inte bara en standard att följa. Det har varit 
grundproblemet. Det går inte att jämföra olika miljöredovisningar mellan företag. Fördelen 
med GRI är att den jobbar väldigt brett. Det är en sammanslutning av olika intressenter 
(frivilliga organisationer, finansanalytiker etc.). De har slutit upp och enats om GRI och dess 
disposition. Detta gör att den är användbar av fler i motsats till finansanalytikernas standarder 
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som bara är användbara för finansanalytiker. Däremot kan det vara bra med en inriktad 
standard till en speciell intressent om företaget bedömer att det bara är till dem man riktar sig 
till. Men på lång sikt är det bra med en enhetlig standard- det kanske kommer i framtiden 
kanske tillsammans med en lagstiftning. Men det viktiga tror jag är processen – att man testar 
sig fram, alltså att det gynnar de företag som trots att det inte är lagstiftat prövar sig fram och 
försöker miljöredovisa. Det utvecklar deras miljöarbete. 

Vi: Miljöredovisningen är i början av utvecklingen kan man säga?

Henrik: Ja precis, GRI kommer med tredje generationens standard till hösten nu. Den är också 
utvecklad. Utvecklas hela tiden. 

Vi: Nyckeltal - framtagandet av dem - hur sanningsenligt är det? Ger de en bra bild?

Henrik: Problemet är i många företag… för det första måste man utse nyckeltal som är 
användbara för det företaget. Tydlig ekonomisk koppling med pengar och vilka kostnader 
man kan spara in på genom att effektivisera. När man väl definierat nyckeltal och dess 
information ska man… Det blir i början sällan bra för det är ofta nya personer i 
organisationen som gör detta, ekonomer är inte vana vid att samla in datauppgifter på ett bra 
sätt, det kräver liksom träning, noggranna instruktioner. Kvaliteten på denna information är 
direkt kopplad till hur många gånger man gjort detta. Kvaliteten höjs för varje gång. 
Ekonomer är vana vid att göra samma saker hela tiden, men helt plötsligt dyker det upp nya 
datasystem man ska jobba med. Kvaliteten blir också en utveckling. Efter ett tag när man 
jobbat med miljöredovisningen och ger det mer tid är det inte ovanligt att företag utnyttjar 
redan befintliga system för att samla in annan data också. Till exempel med en elfaktura är det 
enkelt att samtidigt som man bokför beloppet även bokföra hur mycket el som använts.

Vi: Tas miljöredovisningen på större allvar om man har den i ett integrerat system 
tillsammans med den vanliga redovisningen?

Henrik: Ja det kanske den gör, men framförallt har det betydelse om det är någon som bryr sig 
om miljöredovisningen. Det handlar inte bara om att man ska samla in information utan också 
att det faktiskt är någon som använder den.

Vi: Vilken princip används vid bokföringen? Intäkterna brukar ju komma långt senare än
kostnaderna vid en miljöredovisning?

Henrik: Ja, alltså det är ju… Det är väldigt svårt att hitta miljöintäkter. Att hitta rena intäkter. 
Det finns dem som försökt ha en redovisning där de tar upp kostnader. Men det kan man ha 
olika uppfattning om. Är det kostnader för att städa upp ett område vi förorenat, eller är det 
alla våra investeringar som bidrar till effektivare arbete som gynnar miljön. Det är väldigt 
svåra definitioner. Däremot kan man väldigt enkelt redovisa kostnadsbesparingar. Nu har vi 
använt mindre kilowattimmar till tillverkningen. Jag kan inte komma ihåg något exempel på 
en miljöintäkt, men ni hittar kanske ett exempel. En miljöintäkt kan vara väldigt svår att mäta; 
vi gör en åtgärd här för att vi tror att vi ska få fler och mer nöjda kunder, men det är omöjligt 
att mäta det. Det är svårt att mäta att fler kunder kommer just på grund av miljöarbetet. Det 
finns så många faktorer som spelar in. Miljöarbetet är en av tio andra åtgärder.

Vi: Men samtidigt måste man väl ha det som ett mål- miljöintäkter. Man tror ju på de här 
intäkterna för att lägga ut kostnaderna?
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Henrik: O ja, men jag har inget bra exempel på miljöintäkter. SAS till exempel, ett tag 
klassade de alla investeringar i nya plan som miljöinvesteringar på grund av att dessa nya 
skulle minska miljöpåverkan. Man kan vända på det - andra företag kan säga att det är bättre 
att inte ha några miljöinvesteringar för då har man ingen miljöpåverkan alls från början. Man 
kan vända och vrida på det hur mycket som helst. Det gäller för företagen att kunna uttrycka 
det bra; till sin fördel. 

Vi: Vart syns och offentliggörs böter och liknande för ens miljöförstöring i redovisningen?

Henrik: Det beror lite på… miljöredovisningar är frivilliga, men det bör synas för det gångna 
året. Ofta har man en kategori för just den typen; böter och så vidare. Är det betydande belopp 
borde man ha posten avsättningar för detta. Medel att ha i framtiden för återställande av miljö. 
Det är ganska avancerade beräkningar - att ha tillräckligt med medel avsatta.

Vi: Vilka är de övergripande styrkorna och svagheterna med miljöredovisning? Förutom att 
det till exempel inte är lag på upprättandet av den?

Henrik: En svaghet är att det inte finns en enhetlig utformning över hur man ska miljöredovisa. 
Man kan inte jämföra mellan företag. Det gäller att specificera på vilket sätt man redovisat. 
Då kan användaren själv tänka efter… jaha, de har redovisat på det sättet och de andra har 
redovisat på det här sättet, ja men då vet jag hur jag ska jämföra företagen. En annan svaghet 
är att vissa kanske bara upprättar den för att de ”måste” och då kanske den inte blir så 
kvalitativ och man kanske missar något. En ytterligare svaghet är att man ofta inte relaterar 
miljöredovisningen till affärsverksamheten. Företag i allmänhet är ganska dåliga på att sätta 
sig själva i ett större sammanhang, att många olika saker påverkar energianvändning, och vad 
tycker våra intressenter om det här… En annan svaghet är att många går ner på detaljerna 
direkt, men jag skulle vilja säga att det borde vara tvärtom – att man skulle vilja ha den stora 
bilden först. I början var det även dåligt – när miljöredovisningen först kom – att det var mest 
en reklamsak. Men det börjar rätta till sig. 

Vi: Vi hade föreställningen att det skulle ha varit bättre miljöredovisning i början och att det 
mer nu har blivit på modet.

Henrik: Det finns de som börjar redovisa externt innan de har koll på den interna 
miljöredovisningen, men så finns det de som vill ha allt under kontroll internt innan de ger sig 
ut offentligt. Det finns ju båda skolorna, och gissa vilken jag tycker är bäst! Men jag tycker att 
intressenterna – kravställarna – har blivit mer pålästa och kan se bortanför ytlighet.

Vi: Det lönar sig inte längre?

Henrik: Nej. Men i början kanske folk tänkte: Är ni ISO-certifierade? Ja, vad bra, då är ni 
miljövänliga. Men det finns inget krav i ISO-certifieringen på miljöredovisningen. En ISO-
certifiering innebär att man har ett systematiskt miljöarbete. Men nu är intressenterna mer 
intresserade; Hur går det nu med de där utsläppen etc. ISO-certifiering är viktigt men det 
behöver inte betyda allt för miljöpåverkan. Jag tycker att ni ska uppehålla er lite vid det när ni 
intervjuar SÖRAB - vilka deras motiv är för att vara ISO-certifierade. Vad tjänar de på det? 
Jag träffar företag som har varit ISO-certifierade, men som har gett upp det för att det kostar 
pengar att underhålla det arbetet, man ska ha regelbunden granskning osv. De har kommit till 
det skeendet att de inser att det inte är värt det att vara ISO-certifierade; att få ISO-stämpeln 
varje år. De kommunicerar istället systematiskt sitt miljöarbete, och visar vad de gör.
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Vi: Och vilka är styrkorna med miljöredovisning?

Henrik: Styrkorna är att jag som intressent kan få en mer heltäckande bild av företagets 
miljöarbete. Jag kan göra en bedömning av deras miljöansvar ur olika aspekter. Ska jag 
handla av det här företaget, ska jag investera i det här företaget, ska jag ta jobb där, ska jag 
låna ut pengar till dem? En annan styrka är de som vågar testa, de som ger sig ut och vågar 
prova. Det kanske inte går så bra, men då har man i alla fall provat och utvecklats. Det visar 
att man vill och att man försöker.

Vi: Har du något annat du känner att du vill ta upp?

Henrik: Jag tycker att ni ska fråga SÖRAB vad de har för mall för sin utformning av 
redovisningen, eller så kanske de har utvecklat en helt egen, det vet man ju inte. Men de har 
väl i alla fall blivit inspirerade av någon standard kanske. En annan infallsvinkel är ju vem 
som äger SÖRAB och om de har några krav på dem. Kommunala bolag har väl de närboende 
som viktigaste intressenter.

Vi: Det är ett intressant område miljöredovisning eftersom det inte är färdigutvecklat än.

Henrik: Absolut inte färdigutvecklat än. Fredrik Ljungdahl var Sveriges första doktor i 
miljöredovisning. Han har skrivit en avhandling och uppföljande artiklar. De borde ni läsa.
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9.3 Kompletteringsfrågor, KPMG

Frågor 4/4 2006

- Vad står SFI och UK för? Vi har försökt söka på detta men hittar endast SFF -
Sveriges finansanalytikers förening, har detta något med SFI att göra? 

- Vidare undrar vi om det förutom FAR och IAASB fanns någon ytterligare standard för 
revision?

- Avslutningsvis undrar vi var CSR kommer med i bilden; innefattar denna lednings-
och miljöredovisningsstandarder?

Svar 4/4 2006

- SFF - då menar jag helt riktigt SFI, ni har hittat rätt alltså.

- Med UK avsåg jag bara en hänvisning till en brittisk vägledning som jag 
uppmärksammat. DEFRA heter den, jag bifogar den här i mailet.

- En ytterligare standard för revision är AA1000AS, bifogas också.

- CSR är ett uttryck för Corporate Social Responsibility, alltså företagens sociala 
ansvar. Det har inget med varken redovisning, revision eller ledningssystem att göra 
utan är snarare ett utryck för hela fenomenet att företag tar/har ett socialt engagemang. 
Läs t ex CSR-guiden i senaste numret av Dagens Miljö, bifogas.
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9.4 Intervjufrågor, SÖRAB

Identifikationsfrågor

- Hur ser SÖRAB:s verksamhet ut?
- Vad är dina uppgifter i SÖRAB?
- Är företaget ett tillstånds- eller anmälningspliktigt företag?
- Hur länge har företaget miljöredovisat?
- Hur många arbetar med upprättandet av miljöredovisningen?

Syfte med miljöredovisningen

- Vad var ert grundläggande syfte med att upprätta en miljöredovisning från första 
början? Har syftet kommit att ändrats genom åren?

- Till vilka riktar sig er miljöredovisning? Anpassar ni miljöredovisningen beroende på 
läsaren?

Innehåll- och processfrågor 

- Vad innefattar er miljöredovisning? Hur avgör ni vad som ska tas upp i 
miljöredovisningen? Finns det något i ert arbete som har miljöpåverkan som ej tas 
med? Vilka är kraven på vad som ska finnas med, till exempel från myndigheter och 
ägare?

- Använder företaget sig av någon standard, rekommendation eller liknande? Vilka är 
era motiv för att ha just det?

- Vad har företaget för faktorer som påverkar miljön, i både positiv och negativ 
bemärkelse? Hur länge har dessa faktorer funnits till? 

- Hur bokförs miljöposterna, separat eller integrerat system?
- Om miljöintäkterna uppkommer långt efter miljökostnaderna – hur matchas dessa?
- Vilka är företagets miljöskulder och miljökapital?
- Hur går ni till väga för att omvandla miljöfaktorerna till ekonomiska termer?
- Vad för nyckeltal används i miljöredovisningen, hur tas dessa fram?

Resultatfrågor

- Hur stor är kostnaden för miljöredovisningen i förhållande till dess intäkter?
- Hur verklighetsavbildande anser du att er prissättning på miljön är?
- Utsätts er miljöredovisning för extern granskning i form av revision?
- Vad anser ni vara er styrka med er miljöredovisning, finns det någon problematik med 

den? Finns det något som du anser kan bli bättre?
- Har er miljöredovisning förändrats över tiden?
- Anser du att er miljöredovisning bidrar till att miljöarbetet i SÖRAB förbättras? Vad 

har ni för ambitioner med er miljöredovisning? Försöker ni ligga i framkanten inom 
miljöutvecklingen, eller ligger ni i fas med regler och påtryckningar? 
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9.5 Intervju, SÖRAB

Vi: Hur ser verksamheten ut?

Beatrice: SÖRAB är ett kommunalägt avfallsbolag och ägs av kommunerna Danderyd, 
Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och 
Vallentuna. Vi har två stora anläggningar; dels Hagby återvinningsanläggning i Täby och dels 
Löt i Vallentuna. Sedan har vi flera mindre återvinningsanläggningar i Upplands Väsby, 
Sundbyberg, Lidingö och Järfälla.

Vi: Vad är din roll i företaget och hur länge har du arbetat här?

Beatrice: Jag har jobbat här i sex år och har varit med att utveckla miljöredovisningen från 
start och har sedan haft hand om detta bortsett från år 2002 och 2004 då jag var barnledig. Jag 
har även hand om internetportalen, offentliga upphandlingar och håller igång 
miljöledningssystemet med vår miljöledare. Ni kanske blir lite besvikna över att vår 
miljöredovisning inte har så mycket ekonomisk anknytning eller är integrerad med den 
vanliga redovisningen, men om man ser till hela vår årsredovisning är den ju egentligen en 
enda stor miljöredovisning eftersom det är miljön vi arbetar med.

Vi: Använder ni er av någon standard?

Beatrice: Ja, vi är ISO-certifierade enligt 14001.

Vi: Vilka var motiven till att ni blev det från början?

Beatrice: ISO 14001 kom ut 1996 och då ansåg väl ledning och styrelse att detta var något vi 
skulle ta till oss och börja arbeta utefter. Vi var faktiskt det andra avfallsbolaget att certifiera 
sig. Vi är inte ute efter att attrahera kunder, utan vi vill genom certifieringen ses som pålitliga. 
Det känns bra att kunna visa upp en certifiering för våra leverantörer och intressenter när detta 
efterfrågas. Det kan ge snabbare processer, till exempel när våra leverantörers revisorer frågar 
om vad vi är för ett företag och hur vi arbetar med miljön. När vi då kan uppvisa ett certifikat 
blir revisorerna nöjda. Vi ser även till att våra åkeriföretag har en certifiering i 
miljöledningssystem.

Vi: Är ni ett tillstånds- eller anmälningspliktigt företag?

Beatrice: Löt och Hagby är tillståndspliktiga i kategori A. De övriga anläggningarna är också 
tillståndspliktiga men jag är inte säker inom vilken av kategorierna A, B eller C.

Vi: Varför började ni miljöredovisa?

Beatrice: Vi började miljöredovisa år 2000 och det skedde i samband med att 
årsredovisningslagen utökades 1999 med ett tredje stycke och som kräver att företag som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga redogör för sin påverkan på den yttre miljön i 
förvaltningsberättelsen. Vi upprättar även en miljörapport som är väldigt lik 
miljöredovisningen, men mer ingående. Vi kände att vi lika gärna kunde lägga lite extra 
energi och göra en miljöredovisning också i samband med upprättandet av årsredovisningen. 
Enligt årsredovisningslagen måste man ju skriva lite om sin miljöpåverkan så vi valde att 



Johanna Kastenholm 820517-0403
Miljöredovisning – Ett område under utveckling                                                 Susanne Gustafsson 830204-0384

60

utöka denna text till en hel miljöredovisning. Vi funderade på att upprätta en hel 
hållbarhetsredovisning men det kändes för stort.

Vi: Till vilka riktar sig er miljöredovisning? Vad är syftet med den?

Beatrice: Miljöredovisningen är till för våra intressenter. Ägare och allmänhet ska kunna se 
vår miljöpåverkan och vad vi gjort åt den. Det är också en bra företagspresentation vid 
offentlig upphandling. Vår miljöredovisning fungerar som begriplig information till dem som 
är intresserade.

Vi: Vad innefattar er miljöredovisning och hur avgör ni vad som ska tas med i den? 

Beatrice: Vi tar med de betydande miljöaspekterna som vi identifierat i systemet men också 
lite beroende på hur lätt posten är att mäta. Fram till nu har vi redovisat i fyra olika kategorier; 
luft, vatten, mark och energi. Markutnyttjande är en stor post eftersom vi tar anspråk på stora 
områden mark för att lägga sopor på och det här är något som varar långa tidsperioder. Rening 
av lakvatten är en annan miljöpåverkan som tas upp i miljöredovisningen. Om vi lyckas med 
reningen av vattnet så att värdena är godkända har vi tillåtelse att släppa ut vårt vatten i 
Värtan. Annars måste vi transportera vattnet till Käppala reningsverk för ytterligare rening 
och detta är något som kostar oss mer pengar. Vi har haft en liknande redovisning genom åren 
för att kunna jämföra utvecklingen. Till årets miljöredovisning, som jag ännu inte har hunnit 
få klar, ska vi dock göra en förändring. Utöver de vanliga områdena mark, vatten, luft och 
energi ska vi dessutom dela in posterna i global, regional och lokal nivå. Vi ska även redovisa 
posternas inverkan över tiden.

Vi: Har ni några krav från myndigheter, intressenter eller från ISO på vad som ska ingå i er 
miljöredovisning med tanke på att ni har en så pass stor inverkan på miljön?

Beatrice: Eftersom miljöredovisning är frivillig så har vi inga speciella krav på vad som ska 
ingå, men som jag sa tidigare så försöker vi ta med fakta som våra intressenter kan tänkas 
vilja få vetskap om. ISO har inga krav på att man ska upprätta miljöredovisning men det har 
däremot EMAS.

Vi: Vad använder ni er av för nyckeltal i er miljöredovisning?

Beatrice: Det är något som inte har förekommit i någon större utsträckning hittills. Vi har mer 
statistisk information.

Vi: Det kanske är lika bra att vi hoppar över våra frågor om intäkter, kostnader, miljöskulder 
och miljökapital eftersom ni inte har med det i er redovisning men kan du på rak arm säga 
någon miljöintäkt som uppkommer av ert arbete?

Beatrice: Ja det skulle bland annat kunna vara att vi sparar vi pengar på att försöka rena 
lakvattnet själva istället för att skicka det till Käppala.

Vi: Hur verklighetsavbildande tycker du att er redovisning är?

Beatrice: Jag tycker att den stämmer bra och avbildar verkligheten på ett bra sätt.
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Vi: Är nyttan större än kostnaden av upprättandet av miljöredovisningen?

Beatrice: Ja det kostar ju tid och min lön men vi ser att nyttan är större.

Vi: Utsätts er redovisning för någon extern revision?

Beatrice: Nej.

Vi: Tror du att det skulle förändra er miljöredovisning om ni hade extern revision?

Beatrice: Ja, jag tror att det skulle leda till att redovisningen skulle bli mer ekonomisk 
inriktad.

Vi: Vad anser du är styrkor och svagheter med er miljöredovisning?

Beatrice: Som jag sa tidigare tycker jag att vår redovisning ger en bra bild av verkligheten och 
det kan man väl säga är en styrka. Det som jag kan se som en svaghet är att det kanske är lite 
för mycket text i redovisningen och för lite ekonomiska termer. Jag tror att det skulle bli 
lättare för läsaren om man kopplade ihop miljöredovisningen med den vanliga redovisningen, 
men det kan förstås bli lite tårta på tårta med tanke på den verksamhet vi bedriver. Om man 
kopplar redovisningen till pengar kan det bli en sporre när man ser hur man sparar pengar.

Vi: Försöker ni ligga i framkanten inom miljöutvecklingen eller ligger ni i fas med regler och 
påtryckningar?

Beatrice: Vi utger oss för att vara ett kunskapsföretag inom miljöutveckling så vi borde vara 
relativt uppdaterade inom området. Jag brukar titta på hur miljöredovisningarna ser ut hos de 
företag som vunnit pris för bästa miljöredovisningarna, till exempel SAS, och blir sporrad av 
det. Jag har ambitionerna att utveckla vår miljöredovisning men när det väl är dags att 
upprätta den faller man tillbaka i gamla rutiner på grund av tidsbrist. För att utveckla vår 
redovisning krävs att vi startar projektet i tid för att kunna hinna slutföra det. Vid ett tillfälle
träffade vi en representant från KPMG och diskuterade vår miljöredovisning och fick tips och 
idéer om hur vi kunde utveckla den. Vi har dock inte hunnit ta tag i det ännu.

Vi: Vad tycker du är bra och mindre bra med ISO 14001?

Beatrice: Fördelarna är att certifikatet gör att frågor angående om vi är miljötänkande 
minimeras. Nackdelen är att det är lite för mycket pappersarbete. Det är många krav som ska 
uppfyllas och framförallt dokumenteras. Från början när jag anställdes var det 18 pärmar som 
skulle gås igenom. Nu har jag lagt in detta i datorerna men alla anläggningar har inte datorer 
vilket gör att arbetet blir lite ineffektivt och fortfarande är det mycket pappersarbete. Den nya 
ISO-uppdateringen kräver inte lika mycket dokumentation vilket är skönt.  
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9.6 Kompletteringsfrågor, SÖRAB

Frågor 11/4 2006

- Varför har ni valt att använda ISO som miljöledningssystem och inte exempelvis 
EMAS?

- Var det så att ni använder er inte av några nyckeltal i er miljöredovisning men det är 
något som du vill införa?

- Vad har ni fått för respons på er miljöredovisning - och från vilka?

- Och sista frågan, som vi vet är en upprepning men som vi inte fick ut i klartext, vad är 
syftet med er miljöredovisning?

Svar 11/4 2006

- Enligt vår miljöledare så är inte EMAS ett miljöledningssystem, utan ställer mer krav 
på att man har ett miljöledningssystem så därför valde man ISO 14001. Jag tror ju 
också att eftersom vi var så tidigt ute (påbörjade processen 1996) så var det nog ISO 
som var i ropet då!

- Vi använder oss inte av några "riktiga" nyckeltal i ordets rätta bemärkelse tycker jag, 
men när vi ser över hur vi kan utveckla redovisningen så kanske saken diskuteras! (Jag 
personligen skulle tycka det vore kul med lite ekonomiska paralleller, men jag har inte 
veto i frågan!)

- Vi har egentligen inte fått någon som helst respons på miljöredovisningen, varken bra 
eller dålig! Dock ger vår certifiering vissa fördelar gentemot myndigheter och företag 
vill jag påstå!

- Syftet är väl att ge en bild av hur vår verksamhet påverkar miljön och hur vi jobbar 
med vår betydande miljöpåverkan. Sen redovisar vi resultatet av det arbetet. Det kan 
ju bli både förbättrade eller försämrade resultat. Förhoppningsvis förbättrade till 
största delen!

Frågor 18/4 2006

- Har du utgått från någon riktlinje eller liknande (GRI) när du har utformat er 
miljöredovisning, i så fall vilken/vilka? Vi tänker främst på att ni har redovisat i de 
fyra kategorierna luft, vatten, mark och energi. Eller är det du själv som har utformat 
den på egen hand? 

- Varför ska du förändra miljöredovisningen (förändra till globalt, regionalt och lokalt)? 
Har du fått inspiration från något? Vad har du för förväntningar på förändringen?

- Vad är det som gör att du tycker att er miljöredovisning ger en bra verklighetsbild?
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Svar 18/4 2006

- Vi har inte utgått från någonting, mer än vårt eget logiska tänkande. För tydlighetens 
skull delade vi upp det i de fyra områdena luft, mark, vatten och energi eftersom vi såg 
att våra betydande miljöaspekter fanns inom dessa områden. (Tankarna kommer från 
min ursprungliga övergripande bild som jag målat upp i huvudet, men som PR-byrån 
inte riktigt fått till på ett bra sätt.)

- Det är väl mer layoutmässigt vi kommer att ändra redovisningen i och med att vi 
eventuellt byter PR-byrå till nästa år. Sen försöker man ju ta till sig bra grejer som 
man hittar i andras redovisningar, nu har jag inga raka exempel på det. Möjligtvis 
kanske vi hittar någon annan parameter som vi vill redovisa, eller redovisa det vi gör 
idag på ett annat sätt! Mina förväntningar just nu på förändringen är bara att det blir 
något fräscht och nytt - rätt trist att köra samma upplägg år efter år!

- Jag tycker vår miljöredovisning ger en bra verklighetsbild för att vi redovisar hela vår 
verksamhets miljöpåverkan i stort och sen på vilket sätt vi jobbar med att minska 
denna miljöpåverkan. Hur vi jobbar samt vilket resultat det ger är ju bara redovisat för 
valda delar, men i huvudsak de mest betydande delarna. Sen redovisar vi både positiva 
och negativa resultat. Vi försöker alltså inte bara visa upp oss i god dager utan vi visar 
även att vi inte lyckats på vissa håll!


