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1 Inledning

1.1 Bakgrund
1962 väckte Rachel Carson det allmänna intresset för miljöfrågor i och med 

utgivandet av sin bok ”Silent spring”. Miljöfrågorna uppmärksammades av 

media och fick snart även politiskt gehör, först från Centerpartiet och 

senare från Miljöpartiet i och med partiets bildande1. (Larsson och 

Norregårdh 2003) I slutet av 1960- och början av 1970-talen började ett 

intresse för miljöredovisning att utvecklas, då främst i forsknings-

sammanhang. Den första litteraturen i ämnet publicerades i slutet av 1980-

talet. Miljödiskussionen syftade till att värna om en hållbar utveckling. FN 

gav 1987 ut rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brunt-

landsrapporten. Ur Rapporten framgår bland annat att en hållbar utveckling 

innebär att dagens behov ska tillgodoses på ett sätt som inte äventyrar 

kommande generationers behov. I samband med rapporten fick miljöredo-

visningen ett uppsving. I Sverige kom ett antal storföretag igång med ett 

strukturerat miljöarbete genom att de började formulera miljöpolicies. 

(Bergström, Catasús och Ljungdahl 2002) 

Intresset för miljöredovisning växte under 1990-talet. Enligt Ljungdahl och 

Larsson (2005) ökade då antalet självständiga miljöredovisningar 

”lavinartat”, i såväl Sverige, som i ett antal andra industriländer. 

Redovisningspraxis började dock ändras kring millennieskiftet och kraven 

stärktes på ett ökat samhällsansvar. Vissa företag gjorde så kallade 

hållbarhetsredovisningar. I en hållbarhetsredovisning redovisas, precis som 

i en miljöredovisning, information avseende miljö, men skillnaden är att en 

1 Miljöpartiet bildades 1981 
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hållbarhetsredovisning även anger information om prestanda inom ekonomi 

och om sociala aspekter. (Ljungdahl och Larsson 2005) Det kan förenklat 

sägas att i en hållbarhetsredovisning ingår en miljöredovisning. En hållbar-

hetsredovisning är alltså ett mer omfattande dokument. 

Sedan 1996 har den europeiska revisionsbyråbranschen varje år utsett den 

bästa hållbarhetsredovisningen i tävlingen European Sustainability Repor-

ting Awards (ESRA) (Flening och Larsson 2003). FAR utsåg SAS 

hållbarhetsredovisning och Stockholm läns landstings miljöredovisning till 

de bästa svenska miljöredovisningarna 2004 i en nationell uttagning. Juryn 

i ESRA ansåg att det inte fanns tillräckligt många bra separata miljö-

redovisningar med i tävlingen, utan de utsåg istället en hållbarhets-

redovisning från den brittiska finanskoncernen Co-operative Financial 

Services till tävlingens vinnare. Enligt Ljungdahl och Larsson (2005) är 

detta ett tecken på en trend inom redovisningen av corporate social 

responsibility (företagens samhällsansvar) att företagen inte längre gör 

snäva miljöredovisningar utan istället bredare hållbarhetsredovisningar. 

(Ljungdahl och Larsson 2005) 

1.2 Problemdiskussion
I dag finns det i Årsredovisningslagen (ÅRL) lagstadgade krav på 

miljöinformation i förvaltningsberättelsen. Dessa berör endast huruvida 

företaget enligt Miljöbalken (MB) bedriver anmälnings- och/eller tillstån-

dspliktig verksamhet. Information om produkternas miljöpåverkan vid 

användning samt när de blir till avfall berörs med andra ord inte av de 

lagstadgade kraven. (Flening 2004) Ljungdahl (2005) har studerat hur 

företag i Jönköpings län följer de lagstadgade kraven avseende miljö i sina 

årsredovisningar. Ljungdahl undersökte 216 aktiebolag. Det var samtliga 
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företag i länet som drev mer än en tillståndspliktig verksamhet. Hans 

undersökning visade att en anmärkningsvärd del av de undersökta 

företagen, 159 stycken, eller 73,6 procent, inte följer lagen. Dessa företag 

hade på minst en punkt brustit i den obligatoriska information som 

företagen måste ange enligt ÅRL. Endast 26,4 procent av företagen 

redovisade samtliga obligatoriska punkter. Därför är det intressant att fråga 

om detsamma gäller för de stora börsnoterade företagen, som till stor del 

uppmärksammas av media och allmänheten, som även till stor del äger 

aktier i dessa företag. Hur redovisar de börsnoterade företagen miljöinfor-

mation och följer de lagens krav?

Eftersom det endast finns krav avseende miljöredovisning rörande 

företagens påverkan på den yttre miljön och det därutöver saknas regler och 

enhetlig praxis för hur man ska beräkna, definiera och redovisa finansiell 

miljöinformation, förekommer det skillnader företag emellan och även 

mellan företag inom samma bransch. (Bergström, Catasús och Ljungdahl 

2002) De riktlinjer och standarder som finns för hur miljöredovisning kan 

utformas, används i olika grad av företagen vid upprättandet av årsrapport-

erna, eftersom användandet av riktlinjerna och standarderna är frivilligt. 

Miljöinformationen i årsrapporterna kan därför gestalta sig på olika vis, då 

det till stor del är upp till företagen själva hur mycket miljöinformation de 

vill ange samt vilka riktlinjer de eventuellt vill följa. I och med detta kan ett 

jämförbarhetsproblem uppstå. Hur redovisar de börsnoterade företagen 

miljöinformation och i vilken grad används riktlinjer av företagen? Är 

företagen medvetna om att det existerar riktlinjer och standarder? 
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1.3 Frågeställningar
Miljöredovisning är ett område som saknar reglering avseende utformning 

och som under de senaste decennierna utvecklats i olika riktningar. I det 

ovanstående har flera frågeställningar berörts.

Redovisar de börsnoterade företagen miljöinformation och i så fall 

hur?

Följer de börsnoterade företagen lagens krav?

Använder sig företagen av de riktlinjer och standarder som finns, vid 

utformningen av sin miljöinformation?  

Parallellt med att besvara dessa frågor ämnar uppsatsen även reflektera 

över vad miljöinformationen har för funktion, vem den kan tänkas vara 

riktad till och vad syftet med att redovisa informationen kan tänkas vara. 

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska börsföretag 

2004 redovisat miljöinformation i sina årsrapporter, samt eventuella 

separata miljö- eller hållbarhetsredovisningar.

1.5 Avgränsningar
Studien kommer att innefatta en kartläggning av vilken miljöinformation 

som de svenska börsföretagen publicerar år 2004. Jämförelser med tidigare 

år kommer ej att genomföras. Inga intervjuer med företag, revisorer eller 

andra sakkunniga kommer att genomföras. Därför kommer uppsatsen inte 
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att försöka göra några djupare analyser om motiv till utförande eller 

användning av miljöinformation i företagens årsrapporter för att undvika att 

dra ogrundade slutsatser. Endast i de fall då användning eller motiv ter sig 

tydligt kommer slutsatser från detta att dras. 

1.6 Definitioner

1.6.1 Redovisning
Med begreppet redovisning avser vi externredovisning, det vill säga den 

redovisning som företag och organisationer sammanställer till omvärldens 

förfogande. Då begreppet ”finansiell redovisning” används syftar även det 

på externredovisning. 

1.6.2 Hållbarhets- kontra miljöredovisning 
Som tidigare nämnts innehåller en hållbarhetsredovisning information 

avseende miljö. Skillnaden mot en miljöredovisning ligger i att en 

hållbarhetsredovisning även anger information om prestanda inom ekonomi 

och om sociala aspekter. (Ljungdahl och Larsson 2005) En hållbarhets-

redovisning är alltså ett mer omfattande dokument.2

1.6.3 Studie kontra undersökning 
I uppsatsen syftar begreppet studie till hela uppsatsen och dess upplägg. 

Begreppet undersökning syftar till den empiriska undersökningen som 

utförs, det vill säga dokumentundersökningen, genomgången av årsrapport-

erna.

2 För närmare beskrivning se stycke 2.2.1 
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1.6.4 Årsredovisning kontra årsrapport 
I uppsatsen används begreppet årsrapport. Begreppet hänför sig till de 

delar av den av företag årligen tryckta utgivna publikation som företagen 

själva kallar för årsredovisning. Anledningen till införandet av begreppet är 

det inte ska förväxlas med begreppet årsredovisning enligt ÅRL 2 kap 1 §. 

En årsredovisning innefattar en förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning med tillhörande noter och i vissa fall även finansierings-

analys. Dessa delar ingår även begreppet årsrapport, men begreppet använ-

ds för hela rapporten, även de icke-finansiella delarna av den tryckta 

publikationen.  

1.6.5 Plikt
Med begreppet plikt avses genomgående i uppsatsen tillståndplikt och/eller 

anmälningsplikt enligt ÅRL och MB3.

1.6.6 Miljöinformation
Alla upplysningar i företagens årsrapporter avseende miljö, förutom den 

information som avser plikt, benämns i uppsatsen som miljöinformation.

Miljöinformation förekommer i uppsatsen i fyra olika grader, indelad efter 

vilken sorts information som anges och hur omfattande den är. Dessa fyra 

grader är kvantifierad, omfattande, notis och diffus4.

1.7 Uppsatsens upplägg 
Härnäst i kapitel två kommer studiens utformande att motiveras. Därefter 

följer en beskrivning av hur undersökningen har genomförts, samt vilka val 

3 Om tillstånds- och anmälningsplikt se vidare stycke 4.1.1 
4 Mer om gradindelningen i stycke 2.2.2 
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och ställningstaganden som ligger till grund för arbetet. Här beskrivs även 

hur undersökningen gått till rent praktiskt med hjälp av tre exempel. I 

kapitel tre börjar den teoretiska referensramen. Kapitlet innehåller en 

beskrivning av ämnet, miljöredovisning. Det behandlar även relaterade 

frågor till ämnet. För att ge förståelse för vilket regelverk företagen har att 

förhålla sig till vid upprättandet av sina miljöredovisningar, fortsätter den 

teoretiska referensramen att i kapitel fyra ge en genomgång av de lagar och 

riktlinjer som finns att följa. I det femte kapitlet följer en sammanställning 

av undersökningen, vilken sedan tolkas och analyseras i kapitel sex. 

Uppsatsen avslutas i kapitel sju med en sammanfattning av de viktigaste 

slutsatserna från analysen och förslag på vad som vidare kan göras inom 

området.  
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2 Studiens mål och genomförande 
Detta kapitel syftar till att läsaren själv efter att ha tagit del av innehållet 

ska kunna genomföra samma studie och komma fram till samma resultat.  

2.1 Motiv till utförande av studien 
När ämnet var fastställt genomfördes en enklare litteraturstudie för att få en 

inblick i ämnet och vad som tidigare gjorts inom området. Ett antal 

uppsatser och även en doktorsavhandling studerades i detta syfte. Det stod 

tidigt klart att miljöredovisning inte var ett entydigt ämne och att det fanns 

en uppsjö av riktlinjer att följa. Därför kan miljöredovisningen variera 

mellan företagen och det kan försvåra jämförbarheten. Tidigare undersök-

ningar har bland annat behandlat förekomsten av monetära termer inom 

miljöredovisning, vilka begrepp som används, handeln med utsläppsrätter 

och revision av miljöredovisning (se bland annat Björk och Borglin 2002, 

Palm 2000, Andersson, Hägerström och Lindbäck 2005, Djurfelter, 

Holmström och Karlsson 2005, Caggianella och Tiderström 2002). Efter att 

ha läst Ljungdahls (2005) artikel i tidskriften Balans om hur företagen i 

Jönköpings län följer de lagstadgade kraven undrade vi om detsamma 

gäller för de stora börsnoterade företagen, som till stor del uppmärksammas 

av media och allmänheten. Hur redovisar de miljö och följer de lagens 

krav?

Uppsatsens syfte har legat till grund för val av metod och teorier. Vi har 

valt att besvara uppsatsens syfte genom att utföra en dokumentunder-

sökning. Studien har inte haft för avsikt att finna problem eller svårigheter, 

utan att istället utläsa tendenser och mönster. Med studien vill vi uppnå ett 

övergripande perspektiv av miljöredovisning, en kartläggning, snarare än 
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en fullständig förståelse. Målsättningen har varit att utläsa om och hur 

företagen redovisar miljörelaterad information. För detta ändamål anser vi 

att en undersökning av företags årsrapporter är ett bra sätt för att uppnå det 

övergripande perspektivet, eftersom en dokumentundersökning ger möjlig-

het till ett stort underlag. Genom att undersöka årsrapporter uppnås en 

översikt över hur ett stort antal företag har valt att redovisa miljöinfor-

mation samt hur de följt de lagstadgade krav som finns. Risken för bortfall 

är här minimal. Dock kan inte företagens motiv till att de redovisar som de 

gör utrönas genom en dokumentundersökning. (Holme och Solvang 1997) 5

Ett alternativ till dokumentundersökning är intervjuer, antingen med 

företag eller med revisorer. Genom en intervju kan en bredare uppfattning 

om det specifika företagets motiv till och syfte med miljöredovisning 

utrönas (Holme och Solvang 1997). Andra fördelar med intervjuer är att 

öppna och långa frågor lättare kan besvaras och svar på ”krångligare” 

frågor kring företagets miljöredovisningsmotiv och syfte kan fås. 

Nackdelen med att intervjua företag är att endast ett fåtal intervjuer skulle 

ha kunnat genomföras inom uppsatsens tidsram och därmed går det 

övergripande perspektivet förlorat. (Dahmström 2000) Om slutsatser från 

detta material skulle dras för fler företag än de intervjuade skulle analysen 

bestå av ogrundade slutsatser och inte få någon substans. En revisor skulle i 

en intervju kunna svara för flera företag, då hon i sin yrkesroll ofta 

representerar mer än ett företag. På så vis skulle det övergripande 

perspektivet kunna uppnås. Nackdelen med en intervju med en revisor är 

att hon antagligen inte kan svara för varför företagen redovisar den 

information de gör. Dessutom ställer vi oss frågande till om en revisor 

5 Holme och Solvang använder inte ordet dokumentundersökning utan det är deras 
diskussion om kvantitativa undersökningar som ligger till grund för stycket. 
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prioriterar denna del av företagens redovisning. En revisor arbetar även 

under tystnadsplikt, enligt Revisorslagen 26 §, i förhållande till sina 

klienter och får därför inte utan tillåtelse uttala sig offentligt om enskilda 

företag (Rikslex 2005c).

Ytterligare ett alternativ till dokumentundersökning är en undersökning via 

enkät. Samma underlag som vid en dokumentundersökning hade inte 

kunnat erhållas och vilken miljöinformation som företagen redovisar hade 

därför inte kunnat utläsas på samma sätt som i en intervju. Målet med att 

kartlägga hur börsföretagen redovisar miljöinformation i praktiken hade 

gått förlorat. Vid en enkätundersökning finns en stor risk för bortfall och 

flera påminnelser kan behövas. Vid ett stort bortfall förloras studiens mål 

med att kartlägga miljöredovisning. Respondenten kan bli avskräckt av en 

tjock enkät och därför kan det bli svårare att genomföra en omfattande 

intervju med hjälp av enkät. Det föreligger även en risk i att företagen hade 

vinklat sina svar och inte heller hade det kunnat utläsas vilken miljöinfor-

mation som företagen redovisar. (Svenning 1999)  

På grund av ovanstående bedömer vi att en dokumentundersökning kan 

besvara uppsatsens syfte på bästa sätt med låg risk för att dra ogrundade 

slutsatser i analysen. Det hade varit önskvärt att komplettera dokument-

undersökningen med en intervju och därigenom inkluderat de fördelar som 

en intervjuundersökning innebär. Därför har vi efter att vi erhållit resultaten 

från undersökningen sökt revisorer från de fyra stora byråerna6 för en 

kommentar kring resultatet. Tyvärr, med tanke på den rådande årstiden 

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young samt Deloitte. Det är dessa 
byråer som reviderar majoriteten av de undersökta företagen. 
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med helger och ledighet som varit, samt att revisorernas högsäsong startar 

vid årsskiftet, har vi inte i skrivandets stund haft någon framgång. 

För att kunna analysera den data som framkommit i undersökningen och 

för att svara på syftet har vi använt en teoretisk referensram. Den första 

delen är menad att öka förståelsen för vem miljöredovisningen är till för 

och varför den skapas och detta kan i analysen hjälpa till att förklara 

studiens forskningsfrågor. De tankar som presenteras här har indirekt 

funnits i medvetandet under studiens gång och beskrivs därför för läsaren 

eftersom dessa reflektioner indirekt använts i tolkningen av resultaten. I 

den andra delen ges en förståelse för vilka lagar och riktlinjer som finns 

gällande miljöredovisning. Denna är inte menad som en komplett redogör-

else för alla riktlinjer som finns och deras respektive innehåll, utan ämnar 

till att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning härom. 

2.1.1 Studiens målgrupp 
Resultatet av denna studie torde vara intressant för företagen själva i ett 

jämförelsesyfte samt inspirera till hur de kan använda sig av miljö-

information i sina årsrapporter. Emellertid har miljöinformation olika 

betydelse för olika företag beroende på hur deras verksamhet påverkar 

miljön. Därför kan det vara svårt att göra jämförelser dem emellan, men 

inom enskilda branscher är det i högre utsträckning relevant. Revisorer och 

statliga myndigheter kan ha ett intresse av studiens slutsatser vad gäller 

följandet av lag och god redovisningssed. Andra intressenter till studien 

torde vara investerare och miljöorganisationer. 
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2.1.2 Urval av företag till undersökningen 
I undersökningen studeras företag noterade på Stockholmsbörsens A- och 

O- lista7. Stockholmsbörsen är den största reglerade marknadsplatsen i 

Sverige. Anledningen till att dessa företag valdes är flera. På Stockholms-

börsen finns stora företag med många aktieägare och andra intressenter. 

(Stockholmsbörsen 2005) Företagen är således exponerade och har många 

ögon på sig, vilket lämpar sig för att uppfylla uppsatsen syfte. Dessutom är 

årsrapporterna från dessa företag lättillgängliga och kan enkelt förvärvas, 

vilket beskrivs senare i stycket. 

Fokus ligger på en aspekt av redovisningen, miljöinformation. Detta har 

studerats för många företag för att få ett stort underlag för vår analys. Det 

är företagens årsrapporter för 2004 som har studerats. I de fall då företaget i 

fråga har haft brutet räkenskapsår har årsrapporten för 2003/2004 studerats. 

Anledningen till att detta brutna räkenskapsår valdes var att alla företag 

under undersökningens gång inte hunnit färdigställa sina årsrapporter för 

2004/2005. Några av årsrapporterna har beställts genom förmedlares hem-

sidor, såsom Dagens Nyheters och Bolagsfaktas. I resterande fall har de 

beställts direkt från företagens hemsidor och de årsrapporter som inte 

erhållits i tryckt version har studerats via Internet på företagens hemsida.  

I undersökningen har årsrapporter från 270 företag, samt 11 separata 

miljöredovisningar, undersökts.  

7 Urvalet är baserat på de företag som var noterade på Stockholmsbörsen per den 1 
november 2005. Stockholmsbörsen har även en tredje lista, Xterna listan, från vilken 
handel med utländska bolag kan utföras. Denna har dock inte behandlats i denna 
uppsats, då syftet med uppsatsen är att i första hand undersöka svenska börsföretag. 1 
november 2005 fanns endast ett företag noterat på Xterna lista, amerikanska Pfizer.
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2.2 Undersökningens utformning 

2.2.1 Resultat av förstudie 
För att få en uppfattning om på vilket sätt miljöinformation förekom i 

årsrapporterna utfördes en mindre förstudie. 20 företags årsrapporter 

studerades och därefter kunde en klassificering av den lämnade miljöinfor-

mationen ta form. 

I de flesta fall är de tryckta årsrapporterna indelade i två delar. Den första 

delen består oftast av en sammanfattning av det gångna året, VD:s 

kommentar, en utförlig beskrivning av verksamheten samt en koncern-

översikt. Den andra delen kallas ofta räkenskaper och är den lagstadgade 

delen av årsrapporten, årsredovisningen. Den inleds ofta med en förvalt-

ningsberättelse som följs av resultat- och balansräkningen samt kassa-

flödesanalysen, en utförlig beskrivning av redovisningsprinciper och efter-

följande noter. I slutet av årsrapporten återfinns revisionsberättelsen. Det 

förekommer dock varianter på detta upplägg. En vanlig variant är att det i 

årsrapporterna inte finns en rubrik ”förvaltningsberättelse”. I de flesta fall 

står det då angivit i anslutning till innehållsförteckningen vilka delar av 

årsrapporten som hör till förvaltningsberättelsen. Årsrapporterna skiftar 

även i omfång.  

Några företag har dessutom en separat bilaga till sin årsrapport som de 

kallar miljöredovisning eller hållbarhetsredovisning. Miljöredovisningarna 

innehåller en omfattande beskrivning (dock med vissa undantag) av före-

tagens miljöarbete, inklusive miljöledningssystem, utsläpp, resursanvänd-

ning, produktionstekniker och miljötillstånd. De angivna uppgifterna är till 

stor del kvantifierade och innehåller jämförelser med tidigare år. I vilken 
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ordningsföljd uppgifterna förekommer finns ingen enhetlig praxis. 

Hållbarhetsredovisningarna innehåller detsamma som miljöredovisningarna 

samt även uppgifter om socialt ansvarstagande, arbetsmiljö och kvalitets-

arbete.

Förstudien hjälpte till att skapa en uppfattning om var i årsrapporterna 

miljörelaterad information redovisades och lite om dess art. Utifrån detta 

kunde vi utforma ett resultatformulär där innehållet i årsrapporterna kunde 

kategoriseras.

2.2.2 Kategorisering av miljöinformation
Undersökningen har utformats efter huruvida företagen gett upplysning om 

plikt, om huruvida denna upplysning varit komplett, vilken annan 

miljöinformation som har förekommit, samt var i årsrapporten plikt-

upplysning och miljöinformation har återfunnits och om företagen har haft 

en separat eller integrerad bilaga som de har kallat miljö- eller hållbarhets-

redovisning. Detta ligger till grund för vår kategorisering av miljöinfor-

mationen. Utformningen syftar till att ge en helhetsbild av vilken miljö-

information som förekommer och var i årsrapporten den är redovisad.

Kategoriseringen ledde fram till en uppdelning av företagen i 12 huvud-

kategorier. Huvudkategorierna 0 till 5 innehåller de företag som inte har 

tillstånds- och/eller anmälningsplikt enligt MB.8 I de nästkommande 

huvudkategorierna, 6-8, har alla företag tillstånds- och/eller anmälnings-

plikt enligt MB. Huvudkategori 9 och 10 innehåller de företag som har ett 

8 Vi har utgått från att de företag som har plikt har angett detta och inte vidare undersökt 
huruvida det är fallet. Dock inser vi att de naturligtvis kan ha brutit mot lagen även här 
genom att inte redovisa detta. 
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avsnitt, antingen integrerat i årsrapporten eller i en separat rapport, som de 

kallar miljö- eller hållbarhetsredovisning. Huvudkategori S9 innehåller de 

företag som har angett miljöinformation på ett sätt som inte kan 

kategoriseras tillsammans med något av de andra företagen och har därför 

fått en egen huvudkategori.

Huvudkategorierna har delats in i fyra underkategorier. Indelning är 

utformad efter hur mycket miljöinformation företaget lämnar, informa-

tionens innehåll, samt om företaget har plikt eller ej. Plikt är klassificerad 

efter hur den är angiven. Detta har skett på fyra sätt; komplett plikt, ej 

komplett plikt, plikt nämns ej10, samt ej plikt. Med komplett plikt menas att 

företaget angett de fyra obligatoriska uppgifterna som de måste ange enligt 

BFN U 98:211.

Miljöinformationen har vi efter observationer i förstudien graderat i fyra 

underkategorier; kvantifierad, omfattande, notis respektive diffus. Kategor-

iseringen illustreras i tabell 1. Underkategorierna i tabellen är inte 

numrerade i mallen, utan de har fått sin numrering först vid undersök-

ningen beroende på existens i respektive huvudkategori. Detta är 

nödvändigt på grund av den variation, som tidigare framhållits som 

sannolik, vilken förekommer i materialet. Vilket nummer som underkate-

gorierna erhållit i respektive huvudkategori illustreras i tabell 2, stycke 5.1. 

9 S står för ”special” 
10 Vid ”plikt nämns ej” är det oklart huruvida företaget har plikt. I vissa fall har 
företaget antytt att det har plikt. 
11 Se slutet av stycke 3.1.1.
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Tabell 1: Kategorisering av årsrapporter 
Huvudkategorier (FB = Förvaltningsberättelse, ÅR = Årsrapport) 

0. Ingen miljöinformation 

1. Upplysning om att bolaget ej har plikt i FB 

2. Miljöinformation i ÅR, men inte i FB 

3. Information i FB, men plikt nämns ej 

4. Information i FB, men plikt nämns ej, samt info övrig del av ÅR 

5. Ej plikt i FB, dessutom information i övriga ÅR 

6. Upplysning om att bolaget har plikt 

7. Plikt samt mer information i FB 

8. Plikt i FB samt mer information i övriga ÅR 

9. Integrerad hållbarhetsredovisning 

10. Separat hållbarhets-/miljöredovisning 

S. Liknar inga andra 

Underkategorier

Ingen/Ej/Komplett/ej komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 

Ingen/Ej/Komplett/ej komplett plikt + omfattande miljöinformation 

Ingen/Ej/Komplett/ej komplett plikt + miljöinformationsnotis 

Ingen/Ej/Komplett/ej komplett plikt + diffus miljöinformation 

Med miljöinformation menas att företaget angett miljörelaterad informa-

tion, exempelvis om miljöpolicy eller hur det arbetar med miljö. Graderna 

definieras som:  

En kvantifierad miljöinformation anger specifika miljökonsekvenser 

och dessa är kvantifierade, exempelvis genom att företaget har angett 

hur mycket koldioxidutsläpp som dess verksamhet avger till den 

yttre miljön per år. Vid en kvantifierad miljöinformation ingår även 

att företaget ska ange hur deras miljöarbete har sett ut tidigare år och 

någon sorts prognos eller planering för kommande år.
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En omfattande miljöinformation kan bland annat innehålla konkret 

information om miljöinvesteringar, beskrivning av påverkan på den 

yttre miljön, miljöledningssystem och återvinning och resursanvänd-

ning. Denna skiljer sig från en kvantifieras då den inte innehåller 

några kvantitativa mått. 

En miljöinformationsnotis är inte dålig eller oklar, men den är inte 

heller särskilt omfattande. Den befinner sig emellan omfattande och 

diffus. Miljöinformationsnotiser kan exempelvis innehålla en eller 

två av de uppgifter som ingår i en omfattande miljöinformation.  

En diffus miljöinformation innehåller kort, otydlig miljöinformation, 

som är beskriven på ett sätt som inte bidrar till förståelsen av 

företagets miljöarbete. 

2.2.3 Tillvägagångssätt vid undersökningen 
För samtliga undersökta årsrapporter har den information som kommer före 

förvaltningsberättelsen eftersökts på miljörelaterad information. Därefter 

har förvaltningsberättelserna eftersökts på eventuell miljönotering. De 

årsrapporter som varken före eller i sin förvaltningsberättelse har någon 

notering avseende miljö har sorterats ut. Om företagen haft en notering om 

plikt har det studerats huruvida denna är komplett och följer lagens krav. I 

de fall då upplysningen avseende plikt inte varit fullständig har det 

kontrollerats om detta kommenterats i revisionsberättelsen. För de företag 

som har en separat miljöredovisning har även deras årsrapport studerats på 

samma sätt som för de övriga företagen. De separata miljöredovisningarnas

innehåll har undersökts och klassificerats på samma sätt som för 

årsrapporten. Resultaten har sedan sammanställts för varje enskilt företag. 
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Eventuell information har klassificerats efter utförlighet och innehåll och 

sammanställts i en resultatmall12. Därefter har resultatet förts in i ett Excel-

dokument, där företagen har delats in efter bransch tillhörighet13. På så vis 

har en eventuell branschtrend, eller en trend avseende lämnad miljöinfor-

mation, kunnat utläsas. I nästa stycke följer exempel på hur undersök-

ningen har utförts. Fördelen med att använda Excel är att det ges möjlighet 

att på ett enkelt sätt sortera om företagen efter tycke och smak, vilket gör 

materialet lätthanterligt och överskådligt. 

2.2.4 Tre praktiska exempel av tillvägagångssättet 
För att illustrera hur undersökningen genomförts i praktiken har vi valt att 

exemplifiera detta med tre utvalda företag, som speglar variationen i 

redovisning av miljöinformation. De utvalda företagen är Elanders, Nilörn-

gruppen och SCA. Vid läsning av detta stycke kan det vara lämpligt att 

samtidigt studera tabell 2 i stycke 5.1 och bilaga 2. 

Elanders har i sin årsrapport miljöinformation på två ställen. Innan 

förvaltningsberättelsen har företaget ett kapitel som det kallar ”Miljö, 

kvalitet och socialt ansvar”. Där beskrivs företagets miljöarbete, dess 

miljöpolicy, dess miljömål 2004 och 2005, vilka miljöinvesteringar som 

genomförts, samt vad företaget har för miljöledningssystem och certi-

fieringar. Företaget beskriver vidare kvantifierat sin råvaru- och energian-

vändning och hur mycket avfall som verksamheten genererar. Med detta 

som grund klassades Elanders miljöinformation som kvantifierad miljö-

12 Se tabell 2, stycke 5.1
13 Som grund för branschindelningen har samma industigruppsindelning använts som 
Stockholmsbörsen brukar, d.v.s. The Global Industry Classification Standard (GICS) 
utvecklad av Morgan Stanley Capital International (MSCI). Vissa branscher inom 
samma industrigrupp har slagits samman  för att kunna utläsa branschtrender. 
Branschindelningen återfinns som bilaga 2 
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information. I sin förvaltningsberättelse beskriver Elanders sin tillstånds- 

och anmälningspliktiga verksamhet i enlighet med ÅRL/MB och BFNs 

uttalande och företaget får därför en notering om komplett pliktupplysning. 

Detta leder till en kategorisering i huvudgrupp 8 och undergrupp 1. 

Även Nilörngruppen har miljöinformation på två ställen i sin årsrapport. I 

ett kapitel innan förvaltningsberättelsen, ”Miljöarbete: Viktig del av 

vardagen”, beskriver företaget sitt miljöarbete och sin miljöpolicy. 

Nilörngruppen kvantifierar inte sin miljöpåverkan och beskriver inte hur 

dess miljöarbete har förändrats jämfört med föregående år. Därför klassas 

denna information som miljöinformationsnotis. I sin förvaltningsberättelse 

beskriver Nilörngruppen kort sitt miljöarbete utan att nämna huruvida 

företaget bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet14. Detta 

leder till en kategorisering i huvudgrupp 4 och undergrupp 3. 

SCA har liksom de två föregående företagen miljöinformation på två 

ställen i sin årsrapport. Innan förvaltningsberättelsen har företaget ett 

kapitel som de kallar ”Miljö och socialt ansvar: Hållbar utveckling”. 

Miljöinformationen här liknar till sin karaktär den som Elanders angett. 

SCA anger dessutom att de följer EMAS-riktlinjer för sin miljöinformation. 

I sin förvaltningsberättelse redogör företaget fullt ut för sin tillstånds- och 

anmälningspliktiga verksamhet. SCA har dessutom en separat miljöredo-

visning som det kallar ”SCA Miljö och socialt ansvar 2004”, som är 

informativ och innehåller kvantifierade miljödata och information om hur 

dess miljöarbete har utvecklats genom åren. Detta leder till en kategoriser-

ing i huvudgrupp 10 och undergrupp 1. 

14 Om företaget inte bedriver tillstånds- och/eller anmälningspliktig verksamhet behöver 
detta ej anges. 
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2.3 Användning av litteratur samt begränsningar i studien 
Litteraturen som har använts i studien kan innehålla felaktigheter och vi har 

inte haft möjlighet att ta till oss alla aspekter inom området. Litteratur har 

dock studerats från flera olika källor och dessa har på många ställen 

bekräftat varandra. Miljöredovisning debatteras i Sverige till stor del av ett 

fåtal personer, vilket har lett till att litteraturen till viss del är ensidig. Dessa 

personer är dock auktoriserade revisorer, doktorer inom ämnet eller redo-

visningskunniga, så de har goda kunskaper om ämnet. Risken ligger i att de 

kan ha vinklat miljöredovisningens betydelse och fått ämnet att framstå 

som större än vad det kanske är. Detta är något som har beaktats under 

arbetets gång. Internetkällor från ett antal organisationer har använts i 

studien, vilket skulle kunna påverka uppsatsens giltighet då organisa-

tionens egenintresse kan ha vinklat informationen. Materialet som har 

hämtats från Internet har dock inte varit av utredande karaktär utan är 

beskrivande och endast rena faktaupplysningar. 

Då ett stort antal årsrapporter har undersökts kan eftersökt information, 

som funnits i andra delar av årsrapporten än de som fokuserats på, 

undkommit oss. Risken har minimerats genom att vi båda läst och sökt 

igenom de årsrapporter som sorterats ut för att de ej innehöll relevant 

miljöinformation, samt att vi efter en första sorteringsgenomgång bytte 

redovisningar med varandra inför klassificeringen.  

Då det inte finns en enhetlig praxis för hur redovisning av miljö skall 

utföras, utan detta är något som står till de enskilda företagen själva att 

utföra precis som de behagar, ligger det en svårighet i att hantera 

årsrapporter som inte utformats efter samma mall. Svårigheten har upp-

märksammats och tagits hänsyn till under dokumentundersökningen. 
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3 Om miljöredovisning 
För att kunna förstå vad miljöredovisning är krävs det att man först känner 

till vad externredovisning har för funktion. 

3.1 Redovisning
Enligt IASBs föreställningsram har de finansiella rapporterna till syfte att 

”tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning och resultat 

samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen är 

användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska 

frågor.” (FAR 2005b, s 12) Vidare skriver IASB att de finansiella 

rapporterna inte omfattar all information som är relevant för användaren, 

eftersom informationen härrör från det förgångna året och till 

beslutsunderlag behövs information som blickar framåt och även informa-

tion som inte är rent finansiell. (FAR 2005b) Gröjer och Stark (1978) har 

en definition av redovisning, som de anser överrensstämma med den 

rådande redovisningen, (vilken är gällande än idag) som inte enbart 

innehåller finansiella mått: ”Syftet med den externa resultatredovisningen 

är att ge en beskrivning av det utbyte, positivt och negativt, som människor 

eller grupper av människor har av ett företags verksamhet” (Gröjer och 

Stark 1978, s 37). 

Det finns krav på att redovisningen skall innehålla vissa kvalitativa 

egenskaper. Dessa är begriplighet, relevans, väsentlighet, tillförlitlighet, 

korrekt bild, innebörd och form, neutralitet, försiktighet, fullständighet, och 

jämförbarhet. (FAR 2005b) Dessa begrepp är även tillämpliga på 

redovisning av miljöinformation. För denna uppsats är jämförbarhet en 

relevant egenskap. Jämförbarhet innebär att användaren skall kunna bilda 
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sig en uppfattning om trender i företagets ställning och resultat, samt även 

kunna jämföra ställning och resultat mellan företag. Därför ska företagen 

redovisa samma händelser på ett likformigt sätt under en längre tid. (FAR 

2005b)

3.2 Miljöredovisning
Till miljöredovisning räknas all redovisning beträffande företagets ansvar 

för miljöfrågor. En stor del av den miljöinformation som företag lämnar i 

fristående miljöredovisningar, eller i dem som är integrerade i årsrapporten, 

har inte mycket gemensamt med den övriga redovisningen. Miljöredovis-

ningarna har ofta karaktären av marknadsföringsmaterial eftersom de 

istället för att beröra eventuella förbättringsmöjligheter endast tar upp 

företagets positiva miljöprestationer. (Ljungdahl 1999) Det finns enligt 

Larsson (1999) två sätt att se på miljöredovisning. Det ena är att likna vid 

den ”vanliga” externa redovisningen och det andra sättet kan förknippas 

med företagets etik och moral och dess medvetenhet om sin omvärld. 

Enligt det första av dessa ska miljöredovisningen syfta till att direkta 

finansiella risker med miljöanknytning rapporteras. Då gäller samma regler 

och principer som för den finansiella redovisningen. Med det andra 

synsättet blir informationsinnehållet istället mer omfattade och företagets 

totala miljöarbete beskrivs. Syftet är då att beskriva en helhetsbild av 

företagets miljöarbete och miljöpåverkan. (Larsson 1999) Enligt Linghede 

(1996) hade mer än hälften av alla börsnoterade företag i Sverige ett mer 

eller mindre omfattande miljöavsnitt i sin årsredovisning år 1995. 

Informationen var för allmän och kopplingen mellan miljön och ekonomi 

beskrevs sällan. Information om miljökostnader och miljöinvesteringar 

saknades oftast helt. (Linghede 1996) Fortfarande finns det inte någon 
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etablerad praxis för miljöredovisningens struktur och innehåll. Därför 

varierar de i hög grad i praktiken mellan olika företag. (Westermark 1999) 

I sin avhandling talar Ljungdahl (1999) om miljöredovisningens externa 

och interna för- och nackdelar. Till fördelarna hör att ett framgångsrikt 

miljöarbete, som förmedlas genom trovärdig redovisning, kan ge företaget 

fördelar likväl hos kunder som på finansmarknaden då dessa både grupper 

allt mer intresserar sig för sådana frågor. En trovärdig miljöredovisning 

som tas väl emot externt kan även uppmuntra de anställda som ägnar sig åt 

miljöfrågor och på så sätt även få en positiv intern effekt. Genom att 

företaget satsar på att visa upp sitt miljöarbete externt betyder det att 

miljöarbetet är viktigt och prioriterat. Till nackdelarna hör istället att 

eftersom miljöredovisningen till viss del är frivillig kan företagen avstå 

från att redovisa sådant som kan uppfattas som negativt från omgivningens 

sida och som kan få det egna företaget att hamna i dålig dager. Sådan 

information skulle eventuellt kunna användas av miljögrupper för att ”ställa 

besvärliga frågor”. En potentiell nackdel som skulle kunna uppstå av 

miljöredovisning är att de externa bedömarnas förväntningar hela tiden 

skulle öka och till sist uppnå orimliga nivåer för företagen. Resultatet 

skulle kunna bli att företagen inte skulle kunna uppnå dessa krav och 

kanske inte kunna hålla sådant som de tidigare lovat. En annan nackdel 

som skulle kunna uppstå är att när ett företag väl har börjat med 

miljöredovisning, förväntas det fortsätta med det år efter år, i alla fall så 

länge som det är populärt att ägna sig åt miljöredovisning. Företagen har 

även konkurrensmässiga krav på sig att fortsätta eftersom deras 

konkurrenter förmodligen också ägnar sig åt miljöredovisning. (Ljungdahl 

1999)
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Externredovisningen bör utformas på olika sätt för att på bästa sätt 

tillfredsställa användarens informationsbehov. (FAR 2005b) Av samma 

anledning bör företagens miljöredovisningar utformas så att de innehåller 

den information användaren efterfrågar. En miljöredovisning ska innehålla 

de uppgifter som kan vara intressanta för företagets olika intressenter. Detta 

kan vara uppgifter om företagets strategiska miljöplanering, organisation av 

miljöarbetet, miljörisker, miljöpåverkans finansiella effekter, resursutnytt-

jande, samt information om produktens kort- och långsiktiga miljöeffekter. 

Olika branscher har olika miljöpåverkan och förväntas därför rapportera 

olika information. Till exempel kan bullernivåer vara relevant att redovisa 

för en flygplats, medan det för ett livsmedelsföretag kan vara av större 

relevans att rapportera om transporter. Miljöpåverkan ska vara en direkt 

och naturlig följd av företagets verksamhet. (Flening 1998)  

Ett företag kan endast överleva om dess verksamhet stämmer överens med 

de normer och lagar som dess omgivning har ställt upp och på så sätt får 

legitimitet (Gray, Owen och Adams 1996). Dessa lager och normer är även 

sådana som rör företags miljöpåverkan. Det finns ett socialt kontrakt 

mellan företaget och dess omgivning. Kontraktet innebär att för att slippa 

bli motarbetat av sin omgivning, måste företaget ta hänsyn till hela sam-

hällets intressen, även sådana som rör miljön, och inte enbart sina inves-

terares. (Deegan 2001) Legitimitet är en tilldelad status och kontrolleras 

därför alltid utifrån. Liksom övriga sociala normer, märks legitimitet 

tydligare när det saknas. Då ett företags aktiviteter är illegitima, exempelvis 

då det ägnar sig åt miljöfarliga aktiviteter, uppstår protester mot dessa 

aktiviteter. Legitimitet erhålls från samhället och det är därför oklart hur 

stor andel av företagets omgivning som ska ge sitt godkännande för att 

företagets aktiviteter ska uppnå legitimitet. Om en grupp exempelvis 
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opponerar sig mot ett företags miljöfarliga utsläpp i naturen, kan företaget 

undersöka orsaken till missnöjet och även kontrollera om andra grupper 

kan stämma in i detta missnöje. Beroende på missnöjets utbredning kan 

risken för förlorad legitimitet bedömas och därefter kan företaget besluta 

om åtgärder för att komma till rätta med problemet. (Pfeffer och Salancik 

2004)

För att kunna legitimera sina handlingar i årsrapporten finns ett antal 

alternativ för företagen: 

Företaget kan ändra sin operativa verksamhet och sina produkter och 

tjänster på ett miljöanpassat sätt så de överensstämmer med de 

definitioner av legitimitet som råder. 

Genom kommunikation kan företaget försöka ändra den nuvarande 

definitionen av legitimitet kring miljöfrågor som råder för att den ska 

stämma överens med företagets egna aktiviteter. 

Företaget kan verka för att bli identifierat med miljövänliga värden 

eller symboler som förknippas med legitimitet genom kommuni-

kation.

(Deegan 2001) 

Brown och Deegan har gjort en undersökning som de kallar Media Agenda 

Setting Theory. Den bygger på att samhället bryr sig mer om exempelvis 

miljö då uppmärksamheten för denna ökar i media. Resultatet av studien 

var att ledningen använder årsredovisningen för att legitimera företagets 

pågående verksamhet. Den mängd extra information som företagen i en 
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viss bransch kommer att ge ut i sin årsredovisning påverkas av vilka tankar 

samhället har om just den branschens miljöpåverkan. Media kan påverka 

samhällets uppfattning om olika frågor rörande miljön. (Deegan 2001) När 

en ny miljöfara uppmärksammas i media tenderar intresset för miljöfrågor 

att öka men i och med att stormen har blåst över är även miljöfaran ofta 

bortglömd. Mellan 1997 och 2001 minskade andelen miljöchefer inom det 

svenska näringslivet som ansåg att de hade stort stöd från VDn från 75 

procent till 40 procent. Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen menar 

att politiker behöver ha opinionen med sig för att våga ställa miljökrav på 

företagen. Naturvårdsverkets generaldirektör, Lars-Erik Liljelund, menar 

dock att miljö inte är någon valfråga i Sverige och att de större företagen 

kontinuerligt arbetar på ett målmedvetet sätt med miljö och att detta är 

något som smittar av sig på deras underleverantörer. Miljö har enligt 

Liljelund således inte hamnat i skymundan. (Forsberg 2002) Företag har 

tidigare på den etiska fronten agerat i rädsla för att deras intressenter ska 

associera deras varumärke med dålig moral. För några år sedan anklagades 

Ikea för att använda barnarbetare vid mattillverkning i Indien. Egentligen 

var det dock Ikeas underleverantörer som begick det moraliska brottet, men 

det var Ikea som ställdes till svars. Anklagelserna ledde till att bolaget 

utvecklade en leverantörskontroll för att liknande händelser inte skulle 

uppstå igen.(Precht 2005) Detta är en problematik som kallas ”guilt by 

association”. Som företag och underleverantör är det därför av vikt att 

engagera sig i hållbar affärsutveckling, vilket även innefattar miljöområdet 

och i och med detta skapas legitimitet för företagets verksamhet. (Larsson 

2005)

Företag har både lagstadgade krav och krav från marknaden på sitt 

miljöarbete. Kraven kommer bland annat från miljöorganisationer, inves-
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terare och finansiella institutioner, anställda och kunder vilka hör till de 

krav som kommer från marknaden. Vidare finns det lagstadgade krav, vilka 

bland annat innefattar lagstiftning och regeringspolicy och globala 

policies.(Gray och Bebbington 2001) I Sverige finns idag lagkrav på 

miljöinformation i årsredovisningarnas förvaltningsberättelse. Enligt ÅRL 

måste alla företag som har tillståndsplikt och/eller anmälningsplikt enligt 

MB lämna information om detta i sin förvaltningsberättelse. Bokförings-

nämnden (BFN) har i ett uttalande tolkat ÅRLs krav och specificerat vilka 

upplysningar som skall ges. Utöver dessa krav finns inga andra ”måsten” 

avseende miljöinformation i årsrapporter eller i separata miljöredovis-

ningar. Det är upp till företagen själva om, och vad, de vill ange för 

information och hur denna ska se ut. EU och ett antal organisationer och 

andra sammanslutningar har var för sig gett ut diverse riktlinjer att följa, 

men inga av dessa är tvingande. Tveksamhet råder om huruvida den miljö-

information som ska redovisas enligt ÅRL är relevant för företagens 

investerare. Miljöinformationen kan för dem framstå som obegriplig, då 

den till sin karaktär markant avviker från den information som investerarna 

är vana att vid att finna i årsredovisningen. Investerare saknar även till 

mångt och mycket kunskap om ämnet och det är tvivelaktigt om 

miljöinformationen som redovisas hjälper investeringarna att fatta bättre 

investeringsbeslut. (Ljungdahl och Dahlström 2001)  

I en rapport från Naturvårdsverket år 2000 har verket analyserat vilka som 

var de huvudsakliga intressenterna av miljöredovisningarna. Rapporten 

kom då fram till att miljöinformationen i årsapporten i första hand vänder 

sig till aktieägare och finansmarknaden, och i andra hand till kunder och 

anställda. Som påpekats i det ovanstående kan den lagstadgade miljöinfor-

mationen vara obegriplig för aktieägarna och att det är tveksamt om de 
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använder informationen. Enligt rapporten användes miljöinformationen 

även sällan av de professionella aktieanalytikerna. Anledningen till detta 

var att den ansågs vara av för dålig kvalitet. Själva informationen var dock 

efterfrågad och därför efterlyste rapporten en bättre och mer relevant 

miljöinformation. (FAR 2000) Då Naturvårdsverkets rapport har några år 

på nacken är det aktuellt att fråga om miljöinformationen idag är riktad till 

andra intressenter, och om den på senare år har uppnått en högre kvalitet. 

I sin årliga undersökning om företags ansvarsrapportering skriver KPMG 

(2005) att antalet hållbarhetsredovisningar internationellt sett har ökat 

markant för tredje året i rad. Enligt Ljungdahl och Larsson (2005) håller de 

separata miljöredovisningarna successivt på att avskaffas. Istället väljer 

företagen att i en årsrapport visa upp en fullständigare bild av verk-

samheten som ger dem bättre möjlighet att visa hur de tar sitt miljöansvar. 

Denna bild redovisas i en hållbarhetsredovisning, som ofta är en integrerad 

del i årsrapporten. Detta innebär att den tidigare separata miljö- och 

hållbarhetsredovisningen fokuseras och kortas ned. En annan form av 

integrerad redovisning är den om företagets samhällsansvar, som vävs in i 

den finansiella delen av årsrapporten. Ljungdahl och Larsson (2005) menar 

dessutom att oavsett vilken form den integrerade redovisningen har, är det 

från företagets sida en viktig markering att det inte rör sig om ett ”flummigt 

bihang”, utan den är en viktig del i rapporten till aktieägarna och andra 

intressenter. (Ljungdahl och Larsson 2005) 
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4 Lagstiftning och normgivning avseende 

miljöredovisning
Det finns ingen enhetlig praxis för hur redovisning av miljö skall utföras, 

utan detta är något som står till de enskilda företagen själva att utforma. 

Däremot finns det olika organisationer och myndigheter som gett ut olika 

former av guider om hur en miljöredovisning kan utformas. Det är om 

dessa detta kapitel handlar. I svensk lagstiftning finns krav på att viss 

miljöinformation ska ingå i förvaltningsberättelsen i vissa företags års-

rapporter. Att företag följer svensk lagstiftning, normgivning och god 

redovisningssed i upprättandet av sina årsredovisningar kontrolleras årligen 

av företagets revisor. Hur denna lagstiftning ser ut kommer att beskrivas 

inledningsvis i detta kapitel. 

4.1 Krav och riktlinjer från myndigheter och norm-

givande organ 

4.1.1 Svensk lagstiftning, kommenterad av Bokföringsnämnden
I svensk lagstiftning finns krav på miljöinformation i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse i 6 kap 1 § ÅRL. I ÅRL finns hänvisningar till MB. 

BFN har i ett uttalande (BFN U98:2) tolkat ÅRL:s miljökrav och har även i 

detta uttalande omtolkat och förtydligat lagens krav. I och med att BFN 

gjort detta uttalande har nämnden därmed även angett vad god redovis-

ningssed är avseende minimikravet på information i förvaltningsberät-

telsen. (Flening 2003)
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ÅRL utvidgades 1999 till att omfatta krav på upplysning om anmälnings- 

och/eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i årsredovisningarnas 

förvaltningsberättelser. Detta gjordes för att regeringen ville att Sverige 

skulle vara ett föregångsland vad gäller ekologisk hållbar utveckling. 

Regeringen valde dock att inte innefatta information om miljöpåverkan 

hänförlig från företagens produkter. Den ansåg att sådan information vore 

värdefull men att bland annat de kostnadsmässiga konsekvenserna var 

svåra att överblicka och att det fanns risk att de kunde bli för betungande 

för företagen. (Flening 1999)

6 kap ÅRL handlar inledningsvis om förvaltningsberättelsen. De första två 

styckena i 1§ handlar om förvaltningsberättelsen i allmänhet. Enligt 6 kap 1 

§ 1 st ÅRL ska förvaltningsberättelsen ”innehålla en rättvisande översikt 

över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.” För att 

öka förståelsen av angiven information skall företagen vid behov lämna 

hänvisning till andra delar av årsredovisningen där angiven information 

finns förklarad. (Rixlex 2005d) 

Av det andra stycket framgår att information angiven i förvaltnings-

berättelsen, som är väsentlig för att korrekt kunna bedöma företagets 

ställning och resultat, samt är av betydelse för dess framtida utveckling, 

skall lämnas. (Rixlex 2005d) Miljö nämns inte explicit i detta stycke, men 

det som står i stycket gäller generellt för all information i 

förvaltningsberättelsen, så om miljöuppgifter finns angivna ska de även 

omfattas av detta stycke. (Flening 1999) 
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Det fjärde stycket15 specificerar krav på upplysningar om miljö. Enligt 

detta stycke skall förvaltningsberättelsen innehålla information om 

verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Sådan information skall 

lämnas av alla företag som enligt MB har tillstånds- och/eller anmälnings-

plikt. Dessutom skall icke-finansiell information om miljöfrågor, som är 

relevant för verksamheten och som behövs för att öka förståelsen kring 

denna, lämnas. Denna sista mening gäller endast för vissa företag16. (Rixlex 

2005d)

Om tillstånds- och anmälningsplikt står att läsa i 9 kap 6 § MB. I denna 

paragraf står skrivet vad som inte får ske utan tillstånd eller innan anmälan. 

(Rixlex 2005b) Vilka verksamheter som berörs av tillstånds- och/eller 

anmälningsplikten återfinns i bilagan till Förordning (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd (FAR 2005a). Det är en relativt lång lista 

på olika verksamheter, indelad efter verksamhets art. Verksamheterna delas 

in i tre kategorier, A, B eller C, utifrån vilken instans de skall söka tillstånd 

hos och/eller anmäla sig till. A-verksamheter söker tillstånd från miljö-

domstolen, B söker tillstånd från länsstyrelsen och C anmäler sin 

verksamhet till kommunnämnden. Exempel på A är anläggningar för 

pappersmassa-, stål- och järntillverkning. B-verksamheter kan vara större 

sågverk och slakterier, socker- och jästfabriker samt anläggningar för 

provbrytning av stenkol. C, som endast behöver anmälas till kommunen, 

omfattas till stor del av samma slags verksamheter som i A och B, men 

omfattningen av verksamheten är väsentligt mindre. Exempelvis hör ett 

15 Det tredje stycket behandlar upplysningar avseende finansiella instrument och tas 
därför inte upp här 
16 Det gäller de företag som under de senaste två åren har haft tillgångarna med ett 
nettovärde som överstiger 1 000 gånger prisbasbeloppet, eller i medeltal haft mer än 200 
anställda, eller vars aktier eller skuldebrev är noterade vid en reglerad marknadsplats. 
Alla 270 företag i uppsatsens undersökning räknas således till dessa. 
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bageri med tillverkning av mer än 300 ton produkter per dygn till B, medan 

ett bageri med tillverkning av högst 300 ton per dygn hör till C. Andra 

verksamheter som hör till C är tvätterier, motorbanor och förpackning av 

vegetabiliska och animaliska livsmedel. (Rixlex 2005b) 

BFN har omtolkat och förtydligat kraven på miljöinformation i ÅRL. Den 

har även lämnat en beskrivning av den information som ska lämnas 

avseende verksamhetens åverkan på företagets yttre miljö. I uttalandet 

definieras sju upplysningar som BFN anser skall finnas med i förvaltnings-

berättelsen för upplysningspliktiga företag. De fyra första gäller för alla 

bepliktade företag, medan de tre övriga är villkorligt betingade. Enligt 

dessa upplysningskrav skall de bepliktade företagen: 

De obligatoriska upplysningarna: 

1. ange att de bedriver anmälnings- och/eller tillståndspliktig verksam-

het

2. ange vilken typ av bepliktad verksamhet de bedriver 

3. ange på vilket sätt miljön påverkas genom utsläpp till luft, vatten, 

mark eller genom avfall och buller 

4. ange hur beroende de är av den bepliktade verksamheten, exempelvis 

hur stor del av produktionen som omfattas 

De villkorligt betingade upplysningarna:

5. i föreliggande fall, ange skäl till att väsentliga tillstånd behöver 

uppdateras under kommande år och skälen därtill 
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6. i föreliggande fall, kommentera väsentliga förelägganden enligt MB 

7. i föreliggande fall, kommentera om tillstånd och/eller godkänd 

anmälan inte föreligger 

(FAR 2005a) 

BFN påpekar att detta krav på upplysningar i förvaltningsberättelse inte 

påverkas av att företaget lämnat information i andra delar av sin årsredovis-

ning eller i en separat miljöredovisning. Upplysningskravet gäller endast 

för verksamhet i Sverige och företagets yttre miljöpåverkan genom sin 

egen produktionsprocess. BFN menar även att det utöver detta krav kan 

vara lämpligt att många gånger lämna information om indirekt miljö-

påverkan och miljöpåverkan i utländska verksamheter, men detta är inget 

krav. (FAR 2005a)

4.1.2 EU:s förordning och rekommendation 
I och med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 blev EG-rätten gällande 

i Sverige. Detta påverkar det svenska lagsystemet på det viset att de rätts-

akter som utfärdas av EU:s institutioner gäller över Sveriges lagar. På 

redovisningsområdet har detta märkts bland annat genom att EU utfärdat 

diverse bolagsdirektiv, till exempel det fjärde och det sjunde, som Sverige 

sedan implementerat i ÅRL. På området miljöredovisning har EU utfärdat 

en förordning och en rekommendation. De båda ingår i kommissionens 

program för miljön ”Mot hållbar utveckling”. (EUR-Lex 2005a) 

Förordningen heter ”om frivilligt deltagande för organisationer i gemen-

skapens miljölednings- och miljörevisionsordning”, men kallas kort för 

EMAS. Förordningar är rättsakter som direkt blir tillämpliga i samtliga 
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stater inom EU. Denna förordning är dock inte tvingande utan ett 

miljöredovisningssystem som ett företag kan välja att upprätta sin miljö-

redovisning efter. Om ett företag väljer att delta i EMAS anmäler det sedan 

sin rapport och får den godkänd och får därmed använda EMAS logotyp 

som ett tecken på att redovisningen är godkänd. (EUR-Lex 2005a) De 

företag som deltar i EMAS registreras och listas av organisationen17

(EMAS 2005). För att bli registrerade måste organisationerna vidta ett antal 

åtgärder, som innefattar att de ska genomföra en miljöutredning av 

verksamheten, låta denna genomgå en miljörevision, sedan utarbeta en 

miljöredovisning som även den skall granskas och sedan skicka in den 

godkända miljöredovisningen för registrering. I bilagorna till förordningen 

finns det detaljerade krav på hur organisationen ska utforma sin miljö-

redovisning, exempelvis krav på miljöpolicy, rutiner för att identifiera 

miljöaspekter, samt minimikrav på information i företagens miljöredovis-

ningar. (EUR-Lex 2005a) Minimikraven är följande:  

a) En sammanfattning av organisationens verksamhet, relationer till 

eventuellt moderföretag, samt en beskrivning av dess EMAS-

registrering

b) En beskrivning av organisationens miljöledningssystem och miljö-

policy

c) Beskrivning av och relation till alla betydande direkta och indirekta 

miljöaspekter rörande organisationens verksamhet (exempelvis ut-

släpp, återvinning, transporter, farligt avfall, buller, naturresursan-

17 För att se vilka svenska företag som är EMAS-registrerade besök http://www.emas.se 
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vändning respektive investeringar, produktutbud, leverantörers 

miljöprestanda och -rutiner) 

d) Beskrivning av organisationens miljömål, samt deras relation till 

organisationens miljöaspekter och miljöpåverkan 

e) Övriga faktorer avseende miljöprestanda 

f) Namn på organisationens miljökontrollant och ackrediteringsnum-

mer samt datum för godkännande 

(EUR-Lex 2005a) 

EMAS är baserad på ISO 14001, så om ett företag följer EMAS kommer 

det att även kunna bli ISO 14001-certifierat (EMAS 2005). Förordningen 

statuerar att organisationer bör uppmuntras till att delta i EMAS och att det 

är viktigt att reglerna finns tillgängliga och är lätta att tolka så att även små 

och medelstora företag med enkelhet ska kunna delta. Fördelarna med att 

delta i EMAS är enligt förordningen bland andra att det gagnar organisa-

tionerna i form av tillsyn, kostnadsbesparing och anseende. Dessutom för-

bättras organisationernas trovärdighet.  (EUR-Lex 2005a) 

EU-rekommendationen heter ”om redovisning, värdering och lämnande av 

upplysningar när det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvalt-

ningsberättelser”. Det är en titel som väl sammanfattar vad rekommenda-

tionen innehåller. Med rekommendationen vill kommissionen ge en omfat-

tande vägledning för vilka upplysningar avseende miljö som bör lämnas 

samt hur dessa skall utformas för att miljöinformation mellan företag ska 

bli konsekvent och jämförbar. Kommissionens förhoppning är att fler 
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företag skall lämna miljöupplysningar och att dessa ska vara öppnare och 

mer jämförbara företagen emellan. (EUR-Lex 2005b) År 2001, när rekom-

mendationen kom, uttrycktes förväntningar om att rekommendationen var 

ett väsentligt bidrag avseende utvecklingen av miljömässiga frågor inom 

EU (Larsson 2001). Rekommendationen specificerar hur redovisning och 

värdering av miljöförpliktelser skall ske, inklusive när en miljökostnad 

skall kapitaliseras och tas upp i balansräkningen. (EUR-Lex 2005b) 

4.2 Riktlinjer och standarder från organisationer 
Det finns ett flertal riktlinjer och standarder från olika organisationer och 

sammanslutningar som ett företag kan ta hjälp av när de ska utveckla en 

miljöredovisning. Alla exempel på riktlinjer i detta avsnitt är frivilliga och 

helt upp till företagen själva att bruka eller inspireras av. Då det saknas en 

enhetlig praxis för hur miljöredovisning skall utformas kan miljöredovis-

ningarna därför se annorlunda ut både till kvalitet och kvantitet.

En av de mest omnämnda riktlinjerna är GRI (Global Reporting Initiativ) 

(Se bl.a. Lamberton 2005; Precht 2005; Larsson och Norregårdh 2003; 

Flening och Larsson 2003; Ljungdahl 1999). GRI har utvecklats av CERES 

(Coalition for Environmentally Responsible Economies), som är ett 

internationellt nätverk för investerare, miljöorganisationer och andra intres-

sentgrupper som vill verka för att företag, kapital och marknader ska 

värdesätta sin planet och dess invånare samt verka för en hållbar utveck-

ling. CERES bildades 1989 och 1997 lanserade de GRI. Över 700 bolag 

runt om i världen använder GRI i sina rapporter. (CERES 2005) GRI är en 

uppsättning av riktlinjer, menade att användas av företag på sikt och är 

anpassade för att möta olika intressenters behov. Riktlinjerna innefattar 

såväl ekonomiska och etiska krav som miljökrav. Miljökraven behandlar 
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bland annat användning av material, energi och vatten, utsläpp och avfall 

samt krav på transporter och leverantörer. (Lamberton 2005) 

FN har inom sitt miljöprogram UNEP (United Nations Environment 

Programme) utvecklat riktlinjer för miljöredovisning. Till skillnad från 

många andra riktlinjer har UNEP:s riktlinjer ekonomi som en egen 

huvudrubrik. Den innefattar miljöinvesteringar, ekonomiska styrinstrum-

ent, miljökostnadsberäk-ningar samt bidrag till välgörande ändamål. De 

andra huvudrubrikerna är policies och miljöledningssystem, miljöbalans, 

intressentrelationer och varaktigt hållbar utveckling. UNEP:s riktlinjer är 

att se som en checklista för att företaget berört alla områden som de tar 

upp. Med det menas att alla punkterna ej behöver tas upp och företaget kan 

exkludera de punkter som inte är relevanta eller som är svåra att tillämpa 

för dess verksamhet. (Larsson 1999) 

PERI (Public Environmental Reporting Initiative) lanserades 1993 av en 

grupp internationella storföretag (Ljungdahl 1999; Larsson 1999). Riktlin-

jerna är uppbyggda på ideell basis och syftar till att uppmuntra utveckling 

och användning av miljöredovisningen samt att ställa en god standard för 

sådana till förfogande. Trots att PERI:s riktlinjer är utformade av relativt 

stora företag (exempelvis IBM, Polaroid och British Petroleum) är de ändå 

menade för att vara anpassningsbara så att även mindre företag kan 

använda dem. (Larsson 1999) 

SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening) utkom 1999 för första gången 

med en rekommendation avseende miljöinformation i årsrapporten som 

riktas till intressenter på finansmarknaden. (SFF 2005) Den anger riktlinjer 

för hur informationen skall utformas (antal sidor, tolkning av begrepp), om 
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miljöinformationens innehåll (hur kvantifiering ska ske, riskbedömning), 

miljöfrågor och miljöstrategi, finansiella konsekvenser, återvinning, resurs-

förbrukning samt utsläpp (Flening 1999). Rekommendationen har sedan 

första utgivningen reviderats flera gånger och kommer under 2006 ut i en 

ny version. (SFF 2005) 

ISO 14001 är framtagen av International Organisation for Standardisation 

(ISO) och är en internationell miljöstyrningsstandard, som ett företag kan 

välja att använda, för att kunna kontrollera den interna styrningen av 

miljön. (Bergström Catasús och Ljungdahl 2002) Standarden är ett 

detaljerat regelverk över hur företaget, utifrån sin miljösituation, ska 

organisera sig. Genom att få sin verksamhet godkänd och certifierad av 

oberoende kontrollanter, kan företaget bevisa för sin omgivning att det har 

sin miljösituation under kontroll (SIS 2005). Det är den vanligast förekom-

mande standarden för detta ändamål. (Bergström Catasús och Ljungdahl 

2002) ISO är inte resultatbaserad, utan innehåller istället ett antal skall-

krav. Dessa krav innefattar exempelvis att företaget skall ha en miljöpolicy. 

Eftersom krav på miljöredovisning saknas, menar kritikerna att trovärdig-

heten i det begränsade miljöåtagande, som ISO innebär, kan ifrågasättas. 

(Precht 2005) 
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5 Sammanställning av studien 
I detta kapitel beskrivs vad som kommit fram under dokumentundersök-

ningen. Stycke 5.1 består till viss del av upprepningar från kapitel 2, men 

detta är för att öka förståelsen för resultaten och tydliggöra den tidigare 

kategoriseringen med exempel. Kapitlet läses med fördel med bilaga 1, 2 

och 3 nära till hands. I dessa framgår hur de respektive företagen kategori-

serats samt vilken bransch företagen tillhör. 

5.1 Övergripande resultatsammanställning 
De 270 företagen har delats in i 12 huvudkategorier, efter mängden av och 

innehållet i deras miljöinformation. Huvudkategorierna har sedan delats in i 

ett antal olika underkategorier utformade efter de variationer som funnits i 

respektive kategori vilket illustreras i tabell 2 nedan.18

Tabell 2: Sammanställning av resultat 
Kategori                                                                                                          Antal företag
0. Ingen miljöinformation  79 
1. Upplysning om att bolaget ej har plikt i FB  24 
 1. Bara upplysning om ej plikt 17+1  
 2. Ej plikt + miljöinformationsnotis 6  
2. Miljöinformation i ”ÅR”, men inte i FB  36 
 1. Diffus miljöinformation 12  
 2. Miljöinformationsnotis 15  
 3. Kvantifierad miljöinformation 9  
3. Information i FB, men plikt nämns ej  18 
 1. Kvantifierad miljöinformation 4  
 2. Miljöinformationsnotis 14  
4. Information i FB, men plikt nämns ej, samt info övrig del av ÅR  9 
 1. Kvantifierad miljöinformation 1  

18 Mer om kategoriseringen i stycke 2.2.2 
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Kategori                                                                                                          Antal företag
4. Information i FB, men plikt nämns ej, samt info övrig del av ÅR  9 
 2. Omfattande miljöinformation 1  
 3. Miljöinformationsnotis 6  
 4. Diffus miljöinformation 1  
5. Ej plikt i FB, dessutom information i övriga ÅR  16 
 1. Kvantifierad miljöinformation 4  
 2. Omfattande miljöinformation 4  
 3. Miljöinformationsnotis 8  
6. Upplysning om att bolaget har plikt, men ingen miljöinformation  15 
 1. Komplett plikt 4  
 2. Ej komplett plikt 10+1  
7. Plikt samt mer information i FB  10 
 1. Komplett plikt  + miljöinformationsnotis 1  
 2. Ej komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 5+1  
 3. Ej komplett plikt + diffus miljöinformation 2  
 4. Ej komplett plikt + miljöinformationsnotis 1  
8. Plikt i FB samt mer information i övriga ÅR  46 
 1. Komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 8  
 2. Ej komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 12  
 3. Komplett plikt + miljöinformationsnotis 4  
 4. Ej komplett plikt + miljöinformationsnotis 22  
9. Integrerad hållbarhetsredovisning  3 
 1. Komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 2  
 2. Ej komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 1  
10. Separat hållbarhets-/miljöredovisning  11 
 1. Komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 5  
 2. Ej komplett plikt + kvantifierad miljöinformation 3  
 3. Plikt nämns ej + kvantifierad miljöinformation 2  
 4. Plikt nämns ej + miljöinformationsnotis 1  
S. Liknar inga andra  3 

 270
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Huvudkategorierna 0 till 5 i tabellen innehåller de företag som inte har 

tillstånds- och/eller anmälningsplikt19 enligt ÅRL och MB. De företag i 

dessa kategorier som angett att de ej är tillståndspliktiga ingår i kategori 1 

och 5. I de nästkommande kategorierna har alla företag tillstånds- och/eller 

anmälningsplikt enligt MB. Huvudkategori 9 och 10 innehåller de företag 

som har ett avsnitt, antingen integrerat i årsrapporten eller i en separat 

rapport, som de kallar miljö- eller hållbarhetsredovisning. Huvudkategori S 

innehåller de företag som har angett miljöinformation på ett sätt som inte 

liknar något annat företags miljöinformation. Tre företag ingår i kategorin. 

Dessa är Astra Zeneca, Borås Wäfveri samt Klippan. Astra Zeneca har i en 

not redovisat miljökostnader och miljöansvar. I slutet av sin årsrapport har 

företaget en redogörelse för olika riskområden och har där inkluderat ett 

avsnitt om miljöåtaganden. I detta avsnitt antyds att företaget har tillstånds-

plikt, men det är inget som skrivs i klartext. Som en bilaga till redovis-

ningen har Astra Zeneca en folder, som heter ”Vårt ansvar”.  I denna folder 

har företaget angett kvantifierad miljöinformation om företagets miljöpå-

verkan. Borås Wäfveri har ”vänt på sin information” jämfört med de övriga 

bolagen. I sin förvaltningsberättelse har företaget angett miljöinformation 

och om plikt har det angett ej komplett upplysning utanför förvaltnings-

berättelsen. Klippan har i sin förvaltningsberättelse information om före-

tagets miljöpolicy och miljöåtgärder. Tidigare i publikationen, innan för-

valtningsberättelsen, har Klippan kvantifierad miljöinformation inklusive 

komplett information avseende plikt, klart och tydligt presenterat och 

indelat efter företagets olika verksamhetsområden.20

19 Tillstånds- och/eller anmälningsplikt enlig MB benämns fortsatt med plikt 
20 Hela listan på företag med tillhörande kategorier, sorterad efter branschtillhörighet, 
återfinns i bilaga 2 
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I de fall då det underkategorin i tabell 2 står angivet antal företag +1, menas 

att detta företag tillhör denna kategori, men att det har angett någonting 

som på något sätt skiljer sig från övriga företag i kategorin. Den första 

noteringen, i huvudkategori 1, underkategori 1, avser Lundin Petroleum, 

som skriver att företaget har ej plikt i Sverige, men antyder plikt utom-

lands. I huvudkategori 6, underkategori 2 är det Bioinvent, som anger att 

det har tillståndsplikt, denna angivelse är utanför förvaltningsberättelsen. 

Swedish Match, som tillhör kategori huvudkategori 7, underkategori 2, har 

inte klart specificerat vad i årsrapporten som är förvaltningsberättelsen och 

får därför även de en notering. 

Plikt är klassificerat på fyra sätt; komplett plikt, ej komplett plikt, plikt 

nämns ej, samt ej plikt. Då plikt ej nämns har företagen mer eller mindre 

omfattande miljöinformation i förvaltningsberättelsen, men inte om huru-

vida de har plikt eller ej. I vissa fall har det här dock implicerats att 

företaget ändå har plikt. 87 företag har angett att de har plikt och av dessa 

har 60 företag (69 procent) brutit mot god redovisningssed, då de ej har 

angett alla de fyra uppgifterna som BFN kräver21. Den vanligaste informa-

tionsbristen avseende plikt är att företagen ej angivit hur stor del av verk-

samheten som berörs av den bepliktade verksamheten, det vill säga det 

fjärde obligatoriska kravet enligt BFN U 98:2. Inget av företagen har på 

grund av detta fått en oren revisionsberättelse och inte heller någon 

kommentar i densamma. 

Med miljöinformationsnotis menas att företaget angett miljörelaterad infor-

mation, exempelvis om miljöpolicy eller hur det arbetar med miljö. Ett av 

företagen som har en miljöinformationsnotis är Digital Vision. Digital 

21 Se stycke 4.1.1 om BFN U 98:2 
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Vision beskriver i sin årsrapport kortfattat företagets miljöarbete. Bland 

annat skriver företaget att det har ett miljöprogram för att motverka använ-

dande av bly i sina komponenter och att det har ett samarbete avseende 

miljöfrågor med sina underleverantörer. 

Miljöinformationen har i vissa fall graderats till omfattande respektive 

diffus i den mån företaget valt att ha en exceptionellt bra eller dålig/otydlig 

miljöinformation. Som exempel på diffus miljöinformation kan Enea 

nämnas22, vars miljöinformation bestod av: ”Självklart värnar Enea om 

miljön. Vi gör det genom att aktivt ställa miljökrav på leverantörer och 

andra aktörer i omgivningen samt att lämna pappers- och förbruknings-

material till återvinning.” (Enea 2004, s14).

Geveko, som ingår i samma huvudkategori som Enea, har däremot en mer 

omfattande miljöinformation, som bland annat innehåller konkret informa-

tion om miljöinvesteringar, beskrivning av påverkan på den yttre miljön, 

miljöledningssystem och återvinning och resursanvändning. Gevekos 

miljöinformation har dock inte klassats som kvantifierad miljöinformation, 

då det ej använt siffror, utan endast beskrivit företagets miljöpåverkan med 

ord.

Vid en kvantifierad miljöinformation23 är mer specifika miljökonsekvenser 

angivna och dessa är kvantifierade, exempelvis genom att företaget har 

angett hur mycket koldioxidutsläpp som dess verksamhet avger till den 

yttre miljön per år. Vid en kvantifierad miljöinformation ingår även att 

företaget ska ange hur dess miljöarbete har sett ut tidigare år och någon 

22 Enea ingår i kategori 4:4 
23 Detta är författarnas egen definition av begreppet
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sorts prognos eller planering för kommande år. Skistars årsrapport inne-

håller kvantifierad miljöinformation. Ett utdrag från den kvantifierade 

miljöinformationen visas i tabell 3.  

Tabell 3: Skistars utsläppsprofil 

(Källa: Skistar Årsredovisning 2003/2004, sid 15.) 

Skistar redovisar i tabell 3 en utsläppsprofil innehållande hur många ton 

koldioxid som företagets olika verksamheter släpper ut. 58 företag (av 270 

noterade på Stockholmsbörsen) har kvantifierad miljöinformation. Av 

dessa har 40 tillstånds- och/eller anmälningsplikt.  

Informationen i årsrapporterna med separat eller integrerad miljöredovis-

ning liknar den kvantifierade miljöinformationen, men är mer omfattande. 

Undantaget från detta är Ångpanneföreningens års- och miljöredovisning. 

Ångpanneföreningen har i sin årsrapport inte angivit om de har plikt eller 

ej, och övriga miljörelaterade upplysningar är att betrakta som miljöinfor-

mation. Den separata miljöredovisningen är en folder på fyra sidor, som 

innehåller tre sidor med miljöinformation. 



Sammanställning av studien

47

I bilaga 1, 2 och 3 finns alla företag angivna, i bokstavsordning, i bransch-

ordning respektive efter hur de har kategoriserats. 

5.2 Förekomst av riktlinjer eller standarder 
ISO är den vanligaste standarden som företagen följer. 78 företag har ISO-

certifierade verksamheter. Vad gäller de riktlinjer som finns är dessa inte 

att betrakta som vanligt förekommande. Endast sex företag använder 

EMAS. EMAS används av Addtech, Duroc (båda från branschen ”Machin-

ery”), Note (från ”Electronics”), Billerud, SCA och Stora Enso (alla tre 

från ”Paper & Forest Products”). Tre företag använder GRI, SAS (”Aero, 

Auto + Marine”), Atlas Copco (”Machinery”) och ABB (”Capital Goods”). 

Ett företag, Handelsbanken (”Financials”), använder UNEP.

5.3 Branschtrender
Då företag inte är en homogen grupp och det inte finns några riktlinjer för 

miljöredovisning, har det varit svårt att utläsa branschtrender, men några 

trender har ändock kunnat urskiljas. 

I branscherna ”Paper & Forest Products”, ”Metals & Mining”, ”Capital 

Goods” samt ”Food, Tobacco & Personal Products” har alla företag angett 

någon form av miljöinformation. 

Alla företagen inom ”Paper & Forest Products” har tillstånds- och/eller 

anmälningsplikt enligt miljöbalken. 

Branscherna ”Paper & Forest Products” och ”Machinery” har störst 

representation i användandet av riktlinjer för utformandet av sin miljöredo-

visning. Av de som använder EMAS kommer fem av sex företag från dessa 
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branscher, samt två av tre av de som använder GRI. ISO förekommer i alla 

branscher, utom ”Biotechnology + Pharmaceuticals” och ”Oil, Gas & 

Consumable Fuels”. I ”Software” är endast ett företag24 angivet som ISO-

certifierat.

Av de 44 företag som ingår i ”Software” har, förutom det ISO-certifierade 

företaget, 19 företag angivit någon form av miljöinformation i sin årsrap-

port. Inget av dessa företag har plikt och den angivna informationen är inte 

mer än miljöinformationsnotiser.  

I ’Electronics’ har tre företag av 17 plikt. Inget av dessa företag har någon 

kvantifierad miljöinformation, men ett företag använder EMAS. 

5.4 Utdrag och kommentarer ur årsrapporterna 
I detta avsnitt ges några korta kommentarer från företags årsrapporter, som 

skiljer sig från andra, eller som är beaktansvärda. 

SCA har separat miljöredovisning och har angett komplett upplysning 

avseende plikt. Företagets miljöredovisning är väldigt omfattande och 

informationsrik.  

SAS är ett av de företag som ej har angett komplett upplysning avseende 

plikt. Detsamma gäller Stora Enso. Stora Enso är ett av de företag som 

använder EMAS.

24 Det ISO-certifierade företaget i ”Software” är Semcon 
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Cloetta Fazer har inte angett komplett upplysning avseende plikt. Företag-

ets övriga miljöredovisning var annars omfattande samt klart och tydligt 

formulerade. 

Miljöinformationen i Salus Ansvars årsrapport börjar med meningen ”Det 

är viktigt att koncernens varumärke associeras med etiskt och miljömässigt 

ställningstagande” (Salus Ansvar 2004, s. 11). Därefter skriver företaget att 

det har en miljöpolicy, men inget om hur den ser ut. Salus Ansvars 

miljöinformation avslutas sedan med att företaget skriver att det ställer krav 

på att deras underleverantörer, såsom tryckerier och städfirmor, i möjligaste 

mån ska vara ISO- certifierade och att deras produkter ska ”uppfylla de 

högsta miljökraven ’Svanmärkt’ eller ’Bra miljöval’.”(Salus Ansvar 2004, 

s. 11).

I sin förvaltningsberättelse skriver Biogaia att företaget självt inte tillverkar 

några produkter och att det därför inte har någon sådan direkt påverkan på 

miljön. Företaget är dock miljömedvetet och använder videokonferenssys-

tem för att minska antalet flygresor mellan Raleigh, Lund och Stockholm 

och har dessutom inga tjänstebilar, men en tjänstecykel. 
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6 Tolkning av resultat 
I detta kapitel diskuteras de resultat som undersökningen har lett fram till. 

Tolkningen inleds med en reflektion, som uppkommit under undersökning-

ens gång, om vad miljöredovisning är. Kapitlet är uppdelat efter frågorna i 

uppsatsens inlednings ordningsföljd. 

6.1 Vilken miljöinformation redovisas?
Under studien har frågan om vad som är miljöredovisning ständigt 

uppkommit. Variationen av var i årsrapporterna miljöinformation redovisas 

har också varit påtaglig. Per definition torde begreppet miljöredovisning 

hänföras till den information som skall anges i förvaltningsberättelsen, på 

samma sätt som externredovisning hänförs till den lagstadgade årsredovis-

ningen. För miljö är det lagstadgade kravet endast information som berör 

företagets eventuella tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamhet. 

Sådan information är inte av samma karaktär som för den finansiella 

redovisningen. Det finns ingen praxis om var miljöinformationen placeras i 

årsrapporten, utan detta verkar företagen genomföra helt efter eget tycke 

och smak. Det som i uppsatsen har kallats för kvantifierad miljöinformation 

liknar mer till sin karaktär den finansiella redovisningen. På kvantifierad 

miljöinformation finns det dock inte några krav på dess utformning och det 

är frivilligt för företagen att redovisa sådan miljöinformation. Informa-

tionen anger hur företagets miljöpåverkan har ändrats över åren och den är 

även kvantifierad. I och med detta är det möjligt att jämföra miljödatan i 

den kvantifierade miljöinformationen över åren, precis som för den 

finansiella redovisningen. När begreppet miljöredovisning begrundas är det 

även av vikt att tänka på vem informationen riktar sig till. Är information 

om plikt eller informationen om kvantifierad miljöinformation av störst 
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intresse för företagens intressenter? Är information om plikt något som är 

begripligt för gemene intressent? Beroende på i vilken omfattning och hur 

företaget har upplyst om plikt blir informationen mer lättillgänglig för 

läsaren. Eftersom långt ifrån alla företag upplyser om plikt på ett korrekt 

sätt och det ofta saknas relevant information minskar begripligheten och 

väsentligheten. Informationen blir då inte till nytta för någon. Att ta fram 

kvantifierad miljöinformation är dock inte relevant för alla typer av bolag 

och kan, som Regeringen uttryckte i sin proposition till ÅRL, vara kostsamt 

för företagen. Den miljöinformation som företagen har angett har ändock 

varit relevant, även om den inte alltid varit särskilt omfattande. Miljöinfor-

mation skulle kunna gå under begreppet miljöredovisning, då denna har 

redogjort för företagens miljöarbete, även om arbetet inte kvantifierats. För 

ett företag i Software-branschen är detta ofta den väsentligaste informa-

tionen som det företaget kan lämna om miljö. Det som i uppsatsen har 

kallats för diffus miljöinformation borde överhuvudtaget inte förknippas 

med begreppet miljöredovisning. För Salus Ansvar, vars diffusa miljöinfor-

mation tidigare har citerats, kan man fråga sig vem som förväntas vara 

intresserad av företagets information. Är detta ett misslyckat försök av 

Salus Ansvar att vinna legitimitet? Salus Ansvar inleder sin miljöinforma-

tion med att statuera vikten av att koncernens varumärke associeras med 

etik och miljömedvetenhet. Företagets information kan sägas vara en 

omvänd ”guilt by association”; Salus Ansvar försöker legitimera sitt miljö-

arbete genom att framföra att företaget ställer krav på sina underleveran-

törer. Frågan är om dess intressenter är intresserade av huruvida deras 

inhyrda städbolag använder svanmärkt skurmedel och om detta bidrar till 

att företaget associeras med miljötänkande? 
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På samma sätt som det finns diffus miljöinformation kan Ångpanne-

föreningens separata miljöredovisning kallas diffus miljöredovisning, i 

jämförelse med de övriga separata redovisningarna. Informationen i denna 

korta broschyr hade gjort sig bättre om den varit integrerad i den övriga 

årsrapporten, utanför den finansiella informationen. Då hade den istället 

kunnat tas för utförlig miljöinformation och därigenom legitimera företag-

ets miljöarbete på ett bättre sätt. Nu lämnas läsarna istället frågande till vad 

de egentligen läser. De övriga 13 separata och integrerade miljö- och 

hållbarhetsredovisningarna var informationsrika och höll informationsmäs-

sigt hög kvalitet. Dessa är bra exempel på vad begreppet miljöredovisning 

innebär. Att det var en så pass liten andel (14 av 270) av de publika företag 

som hade separat eller integrerad miljöredovisning överrensstämmer inte 

med bilden av miljöredovisningarnas frammarsch och fortsatta utveckling 

som skildrats flitigt av miljöredovisningens förespråkare. 

6.2 Följs de lagstadgade kraven? 
Att följa tillstånds- och/eller anmälningsplikten fullt ut verkar inte vara 

något som är självklart i 2004-års årsrapporter. Studien av börsföretagen 

har nästan resulterat i ett lika nedslående resultat som det för företagen i 

Jönköpings län. Vissa företag skriver om plikt i andra delar av årsrapporten 

än i förvaltningsberättelsen. Några av dessa hänvisar sedan från förvalt-

ningsberättelsen till berörda delar av årsrapporten, men enligt BFNs uttal-

ande är detta inte acceptabelt. Andra företag upplyser inte om alla de fyra 

uppgifter som är obligatoriska att deklarera. Flera av dessa företag har 

dessutom angett mer miljöinformation än bara om plikt och många har 

angett sådan information som klassats som kvantifierad miljöinformation. 

Hos en intressent som kan sin ÅRL torde förtroendet för företaget rämna 

när den obligatoriska miljöinformationen inte stämmer. En sådan intressent 
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är revisorn. I sin roll som granskare ska revisorn tillse att alla obligatoriska 

uppgifter är angivna i förvaltningsberättelsen. Det är anmärkningsvärt att 

en väldigt stor andel, hela 69 procent, av de undersökta årsrapporterna inte 

lämnat komplett information om plikt och att detta inte har kommenterats 

av revisorn i revisionsberättelsen. Trots att företaget bryter mot god redo-

visningssed har detta inte i något fall uppmärksammats av revisorn. Är 

miljöinformationen i förvaltningsberättelsen oprioriterad eller saknas det 

kunskap och kompetens inom området? Legitimiteten både för företaget 

och revisorn kan här ifrågasättas. SAS års- och hållbarhetsredovisning, som 

vunnit pris för bästa miljöredovisning, är ett av de företag som inte angett 

komplett upplysning avseende plikt och inte heller fått anmärkning om det i 

sin revisionsberättelse. I det här fallet, om något, så borde upplysningen ha 

kontrollerats, vilket inte verkar ha skett. Det är synd att företag som SAS 

och Cloetta Fazer inte angett komplett upplysning om plikt, eftersom det är 

en lätt åtgärd att vidtaga.  

6.3 Användande av riktlinjer och standarder 
Som tidigare nämnts i detta kapitel, är miljöinformationen i års-, miljö- och 

hållbarhetsredovisningarna av olika karaktär och varierar i omfattning 

mellan företagen. Vissa likheter finns bland några företag, men det finns 

även de företag som skiljer sig helt från de andra i sitt sätt att redovisa. 

Detta försvårar jämförbarheten av miljöinformationen. Variationen i miljö-

informationen beror på brist av enhetliga riktlinjer att följa och kanske även 

på okunskap bland företagen om riktlinjernas existens. Det finns många 

riktlinjer som företagen kan välja att följa, men det föreligger inget obliga-

torium. Företagen verkar till stor del ha utformat sin miljöinformation på 

egen hand och i vissa fall tycker vi att vi har kunnat märka att de har 

sneglat lite på varandra. ISO är den vanligast förekommande standarden. 
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Den innehåller dock inget krav på miljöredovisning, eller dess utformning 

och är därför inte relevant vad gäller miljöinformationen i årsrapporten. 

Förutom ISO är EMAS den mest använda standarden av de undersökta 

företagen. Det är dock bara sex av företagen som använder EMAS, så den 

kan inte påstås vara vanligt förekommande generellt sett. Detsamma gäller 

även för UNEP och GRI. Någon användning av EUs rekommendation har 

inte indikerats, inte heller någon användning av SFFs rekommendation och 

PERI. SFF borde ligga nära till hands att användas av företagen i 

”Financials”-branschen, men så är tydligen inte fallet. Om inte finans-

företagen använder SFF, vilka gör det då? För Handelsbanken, som var det 

enda företaget som använde UNEP, borde SFF ha legat närmare till hands 

än riktlinjer utgivna av FN. Tydligt märks att de branscher där de miljö-

tunga industrierna hör hemma, ”Paper & Forest Products” och ”Mach-

inery”, i större utsträckning än de andra har använt riktlinjer. Motsatsen 

gäller för den tjänstefokuserade branschen ”Software”. Detta är inte förvån-

ande då de miljötunga företagen har ett naturligt intresse av att på detta sätt 

legitimera sin verksamhet och då de tjänstefokuserande företagen inte 

producerar några miljöfarliga produkter. De miljötunga företagens intres-

senter, så som staten, miljöorganisationer, miljömedvetna aktieägare och 

kunder efterfrågar denna information i större utsträckning än intressenterna 

i vissa andra branscher (så som i Software). Det kan tänkas att riktlinjer och 

exempelvis ISO har använts i större utsträckning än vad som finns angivet i 

redovisningarna. Om så var fallet borde dock företagen ha angivit detta 

eftersom det är kostsamt att ta fram denna information och att sådan 

information bidrar till ett gott renommé och vänlig inställning mot 

företaget. Med tanke på kostnadsaspekten är det därför inte troligt att 

företagen väljer att redovisa miljöinformation enbart på grund av att de 

värnar om miljön utan snarare i syfte att legitimera sin verksamhet. 
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6.4 Miljöredovisningen år 2004 
I Balans och övrig studerad litteratur har det skrivits om hur intresset för 

miljöredovisning under slutet av 1900-talet ”ökade lavinartat”. År 2004 kan 

vi dock konstatera att endast 14 av 270 undersökta börsföretag har valt att 

ge ut en separat eller integrerad miljö- eller hållbarhetsredovisning. Däre-

mot är det desto fler företag som redovisat miljöinformation, av större eller 

mindre omfattning. Kanske är detta ett uttryck för att miljöfrågor antingen 

för tillfället har hamnat på en undanskymd plats i media eller att årsrap-

porten kanske inte är rätt forum för företagen att redogöra för sitt miljö-

ansvar? Vi bedömer att den miljöinformation som redovisas, vilket Ljung-

dahl och Larsson uttryckt, har karaktären av att vara konkret och den är, 

dock med ett fåtal undantag, inget ”flummigt bihang”. Miljöinformationen 

är i de flesta fall informativ och relevant. Den legitimerar företagens verk-

samhet och är skriven på ett sätt som borde tilltala företagets alla intres-

senter. Miljöinformationen från de svenska börsföretagen år 2004 är rele-

vant.

Om vi skulle utse en vinnare bland 2004 års miljöredovisningar skulle inte 

SAS, utan SCA, ta hem pokalen. SCA har i sin årsrapport angett alla de 

upplysningar som skall finnas med och informationen om företagets miljö-

arbete och miljöpåverkan är tydlig och relevant. 
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7 Sammanfattning av slutsatser 
Definitionen av begreppet miljöredovisning har diskuterats. I analysen 

diskuteras att det som borde kallas miljöredovisning är de obligatoriska 

upplysningar som skall anges i förvaltningsberättelsen, men det som var-

dagligen kallas miljöredovisning är den miljöinformation som företagen 

publicerar som en separat bilaga eller integrerad del av årsrapporten. De 

lagstadgade kraven som ställs på redovisning av miljöinformation följs illa 

och detta verkar inte vara något som revisorer anser vara anmärkningsvärt. 

Då det föreligger en brist på enhetliga riktlinjer redovisas miljöinformation 

på varierande sätt i företagen och det finns ingen praxis om var i årsrap-

porten informationen eventuellt ska placeras. Det är därför svårt att jämföra 

miljöinformationen företag emellan. Redovisningen av miljöinformation i 

börsföretagens årsrapporter år 2004 är av varierande kvalitet och kvantitet. 

Generellt håller dock den miljöinformation som redovisas, med några 

undantag, hög kvalitet och är relevant i sin karaktär. Miljöinformationen år 

2004 bidrar till att legitimera företagens verksamheter och borde vara 

relevant för företagens intressenter. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsen avslutas med några tankar och frågeställningar som uppkommit, 

men inte kunnat besvarats under arbetets gång. Något som klart framträtt i 

studien är den brist på riktlinjer som föreligger. Hur pass medvetna är 

företagen om riktlinjernas existens? Det vore även av intresse att fråga 

företagen om varför de redovisar miljöinformation och fråga dem vem 

informationen är riktad till samt varför de redovisat informationen på det 

sätt som de gjort. Varför har företagen valt att använda, eller inte använda, 

sig av riktlinjer?  
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En annan intressant aspekt av studien vore att fråga företag och revisorer 

om orsaker till de bristande upplysningarna i förvaltningsberättelsen

avseende tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. Vad är de bakom-

liggande faktorerna till denna brist i företagens årsapporter? Hur kommer 

det sig att företagen på detta sätt bryter mot god redovisningssed och varför 

kommenteras inte detta i revisionsberättelsen? Är det på grund av att 

informationen är svårtillgänglig eller att det saknas kunskap och kom-

petens, rör det sig om ren försummelse, eller kan det finnas någon annan 

anledning?
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Bilaga 1 - Undersökta företag i bokstavsordning 
Företag År Samlat Branschnamn Huvud-

kategori 
Under-
kategori 

Ev.
standard 

ABB 2004 Capital Goods 10 3 ISO+GRI 
AcadeMedia 2004 Commercial Services & Supplies 1 1   
AcandoFrontec  2004 Software 0 0   
A-Com  03/04 Consumer Discretionary 0 0   
Active Biotech 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2   
Active Capital  2004 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
AddNode  2004 Software 1 1   
Addtech 03/04 Machinery 8 4 ISO+EMAS
Affärsstrategerna 2004 Financials  0 0   
Alfa Laval 2004 Machinery 8 3   
All Cards Service Center  2004 Communications Equipment 0 0   
Anoto Group 2004 Communications Equipment 0 0   
Artimplant 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 1 1   
Aspiro 2004 Software 1 1   
ASSA ABLOY  2004 Capital Goods 8 4 ISO 
AstraZeneca  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals S S   
Atlas Copco  2004 Machinery 9 2 ISO+GRI 
AudioDev 2004 Electronics 0 0   
Autoliv  2004 Aero, Auto + Marine 5 1   
Avanza  2004 Financials  0 0   
Axfood 2004 Food, Tobacco & Personal Products 5 1   
Axis  2004 Communications Equipment 2 2   
Ballingslöv International 2004 Consumer Discretionary 2 3 ISO 
Beijer AB, G & L  2004 Machinery 8 4   
Beijer Alma 2004 Commercial Services & Supplies 8 2   
Beijer Electronics  2004 Electronics 2 2 ISO 
Bergman & Beving  03/04 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
Biacore International 2004 Health Care 0 0   
Bilia 2004 Consumer Discretionary 7 4 ISO 
Billerud 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO+EMAS
Biogaia 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 4 3   
BioInvent International  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2S   
Biolin  2004 Health Care 1 1   
BioPhausia  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
Biotage ser.  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 2 3   
Boliden 2004 Metals & Mining 8 4 ISO 
Bong Ljungdahl  2004 Commercial Services & Supplies 8 2   
Borås Wäfveri  2004 Consumer Discretionary s s   
Boss Media  2004 Software 2 1   
Brinova Fastigheter  2004 Financials  5 1   
BRIO 2004 Consumer Discretionary 8 4   
Broström  2004 Aero, Auto + Marine 2 1   
BTS Group 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Bure Equity 2004 Financials  1 1   
C.F Berg & Co  03/04 Paper & Forest Products 8 1   
Capio 2004 Health Care 6 2   
Capona  2004 Consumer Discretionary 5 2   
Cardo  2004 Machinery 8 4 ISO 
Cash Guard 2004 Electronics 6 1   
Castellum  2004 Financials  3 1   
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Företag År Samlat Branschnamn Huvud-
kategori 

Under-
kategori 

Ev.
standard 

Cherryföretagen 2004 Consumer Discretionary 1 1   
Clas Ohlson  03/04 Consumer Discretionary 8 2   
Cloetta Fazer 2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 2 ISO 
Concordia Maritime  2004 Oil, Gas & Consumable Fuels  2 2   
Connecta  2004 Software 0 0   
Consilium 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
CTT Systems  03/04 Aero, Auto + Marine 2 2   
Cybercom Group Europe  2004 Software 5 3   
D. Carnegie & Co  2004 Financials  3 2   
Daydream Software 2004 Software 0 0   
Diamyd Medical  03/04 Biotechnology + Pharmaceuticals 2 2   
Digital Vision  2004 Electronics 4 3   
DORO 2004 Communications Equipment 5 3 ISO 
Duroc 2004 Machinery 8 4 ISO+EMAS
Elanders  2004 Consumer Discretionary 8 1 ISO 
Electrolux 2004 Consumer Discretionary 10 1 ISO 
Elekta   03/04 Health Care 2 2   
ElektronikGruppen  2004 Electronics 2 2 ISO 
Enea  2004 Software 4 4   
Eniro  2004 Consumer Discretionary 2 1 ISO 
Enlight 2004 Software 0 0   
Ericsson 2004 Communications Equipment 3 2   
Expanda  2004 Commercial Services & Supplies 1 2 ISO 
Fagerhult 2004 Capital Goods 8 1   
Fast Partner 2004 Financials  1 2 ISO 
Feelgood Svenska 2004 Health Care 0 0   
Fenix Outdoor 2004 Consumer Discretionary 2 1   
Fingerprint Cards  2004 Electronics 1 1   
Framfab  2004 Software 0 0   
FöreningsSparbanken  2004 Financials  2 3 ISO 
Gambro  2004 Health Care 7 2 ISO 
Getinge  2004 Health Care 8 4 ISO 
Geveko 2004 Financials  4 2 ISO 
Glocalnet  2004 Software 1 1   
Gunnebo  2004 Commercial Services & Supplies 7 2 ISO 
Gunnebo Industrier 2004 Machinery 7 1 ISO 
Hagströmer & Qviberg  2004 Financials  0 0   
Haldex  2004 Machinery 3 1 ISO 
Handelsbanken 2004 Financials  3 1 UNEP 
Havsfrun  2004 Financials  0 0   
Heba Fastighets 2004 Financials  0 0   
Hemtex 03/04 Consumer Discretionary 0 0   
Hennes & Mauritz  2004 Consumer Discretionary 2 2   
Hexagon 2004 Machinery 3 2   
HiQ International  2004 Software 3 2   
HL Display  2004 Commercial Services & Supplies 7 2 ISO 
Holmen  2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO 
HQ Fonder  2004 Financials  0 0   
Hufvudstaden  2004 Financials  5 1   
Human Care  2004 Health Care 6 2   
Höganäs 2004 Metals & Mining 3 2 ISO 
IBS  2004 Software 0 0   
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Under-
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IFS  2004 Software 3 2   
Industrivärden 2004 Financials  7 3   
Indutrade 2004 Commercial Services & Supplies 3 2 ISO 
Intellecta   03/04 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
Intentia 2004 Software 0 0   
Intrum Justitia  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Investor  2004 Financials  2 2   
JC  2004 Consumer Discretionary 5 3   
Jeeves Information Systems  2004 Software 0 0   
JM  2004 Financials  2 3   
Johnson Pump  2004 Machinery 8 3 ISO 
KABE Husvagnar  2004 Consumer Discretionary 6 1   
Karlshamns  2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 2 ISO 
Karo Bio 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 2 2   
Karolin Machine Tool  2004 Machinery 5 2   
Kaupthing Bank  2004 Financials  0 0   
Kinnevik + Invik & CO 2004 Financials  6 2   
Klippan 2004 Paper & Forest Products s s ISO 
Klövern  2004 Financials  2 3   
Know IT  2004 Software 1 2   
Kungsleden  2004 Financials  2 2   
Lagercrantz Group  2004 Electronics 4 3 ISO 
Latour Investment  2004 Financials  3 2 ISO 
LB Icon  2004 Software 0 0   
Ledstiernan  2004 Financials  0 0   
Lindex  03/04 Consumer Discretionary 3 2 ISO 
LjungbergGruppen 2004 Financials  0 0   
Lundbergföretagen  2004 Financials  1 1   
Lundin Mining Corporation 2004 Metals & Mining 7 3   
Lundin Petroleum 2004 Oil, Gas & Consumable Fuels  1 1s   
Luxonen 2004 Financials  0 0   
Malmbergs Elektriska  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Mandator  2004 Software 2 1   
Maxim Pharmaceuticals  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
Meda  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
Medicover 2004 Health Care 0 0   
Medivir  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2   
Mekonomen  2004 Consumer Discretionary 1 2   
Metro International  2004 Consumer Discretionary 0 0   
Micronic Laser Systems  2004 Electronics 0 0   
Midway Holding 2004 Capital Goods 2 1 ISO 
Millicom International Cellular 2004 Software 0 0   
Modern Times Group  2004 Consumer Discretionary 1 1   
Modul 1 Data 2004 Software 1 1   
MSC Konsult 2004 Software 0 0   
MTV produktion  2004 Consumer Discretionary 0 0   
MultiQ International  2004 Communications Equipment 0 0   
Munters  2004 Machinery 7 2 ISO 
NCC  2004 Capital Goods 2 3   
Nefab  2004 Commercial Services & Supplies 8 3 ISO 
NeoNet  2004 Financials  3 2   
Net Insight 2004 Communications Equipment 0 0   
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Netonnet  2004 Consumer Discretionary 1 1   
New Wave Group 2004 Consumer Discretionary 5 3   
NIBE Industrier 2004 Machinery 2 3 ISO 
Nilörngruppen  2004 Consumer Discretionary 4 3   
Nobel Biocare  2004 Health Care 3 1 ISO 
Nobia  2004 Consumer Discretionary 8 1   
Nocom 2004 Software 1 1   
Nokia 2004 Communications Equipment 0 0   
Nolato  2004 Communications Equipment 8 2 ISO 
Nordea Bank 2004 Financials  0 0   
Nordnet  2004 Financials  0 0   
Nordsjöfrakt 2004 Aero, Auto + Marine 0 0   
Note 2004 Electronics 8 4 ISO+EMAS
Novestra  2004 Financials  5 2   
Novotek 2004 Software 0 0   
Närkes Elektriska 2004 Capital Goods 5 2 ISO 
Observer  2004 Commercial Services & Supplies 2 2   
OEM International 2004 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
OMX 2004 Financials  1 2   
Onetwocom 2004 Electronics 0 0   
Opcon 2004 Machinery 6 2   
OptiMail  2004 Aero, Auto + Marine 0 0   
Orc Software  2004 Software 2 1   
Oriflame Cosmetics 2004 Food, Tobacco & Personal Products 2 1   
Ortivus  2004 Health Care 2 1 ISO 
Oxigene  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
PartnerTech  2004 Electronics 8 4 ISO 
Peab 2004 Capital Goods 6 1   
Pergo 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
Poolia 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Powerwave Technologies 2004 Communications Equipment 0 0 ISO 
Precise Biometrics  2004 Electronics 2 1 ISO 
Prevas  2004 Software 3 2   
Pricer  2004 Electronics 0 0   
ProAct IT Group  2004 Software 1 1   
Probi  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 5 3   
Proffice 2004 Commercial Services & Supplies 2 1   
ProfilGruppen 2004 Metals & Mining 8 2 ISO 
Protect Data 2004 Software 0 0   
Q-Med  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 8 4   
Ratos 2004 Financials  6 2   
RaySearch Laboratories 2004 Health Care 0 0   
ReadSoft  2004 Software 0 0   
Resco 2004 Software 1 1   
Riddarhyttan Resources  2004 Metals & Mining 8 4   
rnb Retail and Brands  03/04 Consumer Discretionary 0 0   
Rottneros  2004 Paper & Forest Products 8 2   
Rörvik Timber  2004 Paper & Forest Products 8 1 ISO 
SAAB  2004 Aero, Auto + Marine 8 1   
SalusAnsvar 2004 Financials  2 1   
Sandvik  2004 Machinery 7 2   
Sardus   2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 1   
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SAS  2004 Aero, Auto + Marine 9 1 ISO+ GRI 
Scania  2004 Machinery 8 1 ISO 
ScanMining 2004 Metals & Mining 3 2   
Scribona  2004 Electronics 5 3   
SEB 2004 Financials  2 3   
Seco Tools  2004 Machinery 8 2   
Sectra  03/04 Health Care 2 2   
Securitas  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Semcon  2004 Software 2 2 ISO 
Senea  2004 Electronics 5 3   
Sensys Traffic  2004 Electronics 0 0   
Sigma  2004 Software 0 0   
Sign On  2004 Software 0 0   
SinterCast  2004 Machinery 0 0   
Skandia 2004 Financials  0 0   
Skanditek Industriförvaltning  2004 Electronics 0 0   
Skanska 2004 Capital Goods 10 2 ISO 
SKF  2004 Machinery 9 1 ISO 
SkiStar  03/04 Consumer Discretionary 4 1   
Softronic  2004 Software 0 0   
SSAB Svenskt Stål AB  2004 Metals & Mining 2 3 ISO 
Stora Enso 2004 Paper & Forest Products 10 3 ISO+EMAS
Strålfors 2004 Commercial Services & Supplies 10 2 ISO 
Studsvik  2004 Commercial Services & Supplies 10 2 ISO 
SWECO 2004 Capital Goods 5 3 ISO 
Svedbergs i Dalstorp 2004 Capital Goods 6 2   
Swedish Match  2004 Food, Tobacco & Personal Products 7 2S ISO 
SCA 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO+EMAS
SwitchCore  2004 Communications Equipment 1 2 ISO 
Svolder  03/04 Financials  0 0   
SäkI  2004 Financials  0 0   
Technology Nexus  2004 Software 0 0   
Tele2  2004 Software 0 0   
Teleca  2004 Software 0 0   
Telelogic  2004 Software 0 0   
TeliaSonera  2004 Software 4 3   
Teligent 2004 Software 0 0   
Thalamus Networks  2004 Software 1 1   
Ticket Travel Group  2004 Consumer Discretionary 0 0   
TietoEnator   2004 Software 0 0   
Tivox 2004 Machinery 6 2   
Traction  2004 Financials  6 1   
Transcom WorldWide 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Trelleborg  2004 Aero, Auto + Marine 10 1 ISO 
Tricorona  2004 Metals & Mining 8 2 ISO 
Trio  2004 Software 0 0   
Tripep  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 3 2   
Unibet Group Plc  2004 Consumer Discretionary 0 0   
Wallenstam Byggnads  2004 Financials  2 2   
VBG 2004 Machinery 4 3 ISO 
Wedins Skor & Acessoarer  03/04 Consumer Discretionary 0 0   
Westergyllen 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
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Wihlborgs Fastigheter + Fabege 2004 Financials  8 4 ISO 
Viking Telecom  2004 Communications Equipment 3 2 ISO 
Wilh. Sonesson  2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 3   
Vitrolife  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2   
VLT 2004 Consumer Discretionary 8 2 ISO 
WM-data  2004 Software 0 0   
Volvo 2004 Machinery 8 2   
Vostok Nafta  03/04 Oil, Gas & Consumable Fuels  0 0   
XANO Industri  2004 Machinery 8 4 ISO 
XponCard Group  2004 Communications Equipment 8 4 ISO 
Ångpanneföreningen  2004 Commercial Services & Supplies 10 4 ISO 
Öresund Investment  2004 Financials  0 0   
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Aero, Auto + Marine           
OptiMail  2004 Air Freight & Logistics  0 0   
Nordsjöfrakt 2004 Marine 0 0   
Broström  2004 Marine 2 1   
CTT Systems  03/04 Aerospace & Defense 2 2   
Autoliv  2004 Auto Components  5 1   
SAAB  2004 Aerospace & Defense 8 1   
SAS 2004 Airlines 9 1 ISO+ GRI 
Trelleborg  2004 Auto Components  10 1 ISO 
Biotechnology + Pharmaceuticals           
BioPhausia  2004 Biotechnology 0 0   
Maxim Pharmaceuticals  2004 Biotechnology 0 0   
Oxigene  2004 Biotechnology 0 0   
Meda  2004 Pharmaceuticals 0 0   
Artimplant 2004 Biotechnology 1 1   
Karo Bio 2004 Biotechnology 2 2   
Diamyd Medical  03/04 Pharmaceuticals 2 2   
Biotage ser.  2004 Biotechnology 2 3   
Tripep  2004 Biotechnology 3 2   
Biogaia 2004 Biotechnology 4 3   
Probi   2004 Biotechnology 5 3   
Active Biotech 2004 Biotechnology 6 2   
Medivir  2004 Biotechnology 6 2   
Vitrolife  2004 Biotechnology 6 2   
BioInvent International  2004 Biotechnology 6 2S   
Q-Med  2004 Biotechnology 8 4   
AstraZeneca  2004 Pharmaceuticals S S   
Capital Goods           
Midway Holding 2004 Industrial Conglomerates 2 1 ISO 
NCC  2004 Construction & Engineering 2 3   
Närkes Elektriska 2004 Construction & Engineering 5 2 ISO 
SWECO 2004 Construction & Engineering 5 3 ISO 
Peab  2004 Construction & Engineering 6 1   
Svedbergs i Dalstorp 2004 Building Products 6 2   
Fagerhult 2004 Building Products 8 1   
ASSA ABLOY  2004 Building Products 8 4 ISO 
Pergo 2004 Building Products 8 4 ISO 
Consilium 2004 Electrical Equipment 8 4 ISO 
Westergyllen 2004 Industrial Conglomerates 8 4 ISO 
Skanska  2004 Construction & Engineering 10 2 ISO 
ABB 2004 Electrical Equipment 10 3 ISO+GRI 
Commercial Services & Supplies           
Intrum Justitia  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Transcom WorldWide 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
BTS Group 2004 Commercial Services & Supplies  0 0   
Poolia 2004 Commercial Services & Supplies  0 0   
Securitas  2004 Commercial Services & Supplies  0 0   
Malmbergs Elektriska  2004 Trading Companies & Distributors 0 0   
AcadeMedia 2004 Commercial Services & Supplies 1 1   
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Commercial Services & Supplies           
Expanda  2004 Commercial Services & Supplies  1 2 ISO 
Proffice 2004 Commercial Services & Supplies  2 1   
Observer  2004 Commercial Services & Supplies 2 2   
Indutrade 2004 Trading Companies & Distributors 3 2 ISO 
Gunnebo  2004 Commercial Services & Supplies  7 2 ISO 
HL Display  2004 Commercial Services & Supplies  7 2 ISO 
Bong Ljungdahl  2004 Commercial Services & Supplies  8 2   
Beijer Alma 2004 Trading Companies & Distributors 8 2   
Nefab  2004 Commercial Services & Supplies 8 3 ISO 
Active Capital  2004 Commercial Services & Supplies  8 4 ISO 
Intellecta   03/04 Commercial Services & Supplies  8 4 ISO 
Bergman & Beving   Trading Companies & Distributors 8 4 ISO 
OEM International 2004 Trading Companies & Distributors 8 4 ISO 
Strålfors 2004 Commercial Services & Supplies  10 2 ISO 
Studsvik  2004 Commercial Services & Supplies 10 2 ISO 
Ångpanneföreningen  2004 Commercial Services & Supplies  10 4 ISO 
Communications Equipment           
Net Insight 2004 Communications Equipment 0 0   
Nokia 2004 Communications Equipment 0 0   
Powerwave Technologies 2004 Communications Equipment 0 0 ISO 
All Cards Service Center  2004 Computers & Peripherals  0 0   
Anoto Group 2004 Computers & Peripherals  0 0   
MultiQ International  2004 Computers & Peripherals  0 0   
SwitchCore  2004 Communications Equipment 1 2 ISO 
Axis  2004 Communications Equipment 2 2   
Ericsson  2004 Communications Equipment 3 2   
Viking Telecom  2004 Communications Equipment 3 2 ISO 
DORO 2004 Communications Equipment 5 3 ISO 
Nolato  2004 Communications Equipment 8 2 ISO 
XponCard Group  2004 Computers & Peripherals  8 4 ISO 
Consumer Discretionary           
Unibet Group Plc  2004 Hotels Restaurants & Leisure  0 0   
Ticket Travel Group  2004 Hotels Restaurants & Leisure  0 0   
A-Com  03/04 Media  0 0   
Metro International  2004 Media  0 0   
MTV produktion  2004 Media  0 0   
rnb Retail and Brands  03/04 Specialty Retail  0 0   
Wedins Skor & Acessoarer  03/04 Specialty Retail  0 0   
Hemtex 03/04 Specialty Retail  0 0   
Cherryföretagen 2004 Hotels Restaurants & Leisure  1 1   
Modern Times Group  2004 Media  1 1   
Netonnet   2004 Internet & Cataolg Retail  1 1   
Mekonomen  2004 Specialty Retail  1 2   
Fenix Outdoor 2004 Leisure Equipment & Products 2 1   
Eniro  2004 Media  2 1 ISO 
Hennes & Mauritz  2004 Specialty Retail  2 2   
Ballingslöv International 2004 Household Durables  2 3 ISO 
Lindex   03/04 Specialty Retail  3 2 ISO 
SkiStar  03/04 Hotels Restaurants & Leisure  4 1   
Nilörngruppen  2004 Textiles, Apparel & Luxury Goods 4 3   
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Consumer Discretionary           
Capona  2004 Hotels Restaurants & Leisure  5 2   
JC  2004 Specialty Retail  5 3   
New Wave Group 2004 Textiles, Apparel & Luxury Goods 5 3   
KABE Husvagnar  2004 Leisure Equipment & Products 6 1   
Bilia 2004 Specialty Retail  7 4 ISO 
Elanders  2004 Media  8 1 ISO 
Nobia  2004 Specialty Retail  8 1   
VLT 2004 Media  8 2 ISO 
Clas Ohlson  03/04 Specialty Retail  8 2   
BRIO 2004 Leisure Equipment & Products 8 4   
Electrolux 2004 Household Durables  10 1 ISO 
Borås Wäfveri  2004 Textiles, Apparel & Luxury Goods s s   
Electronics           
AudioDev 2004 Electronic Equipment&Instruments 0 0   
Micronic Laser Systems  2004 Electronic Equipment&Instruments 0 0   
Pricer  2004 Electronic Equipment&Instruments 0 0   
Sensys Traffic  2004 Electronic Equipment&Instruments 0 0   
Skanditek Industriförvaltning  2004 Electronic Equipment&Instruments 0 0   
Onetwocom 2004 Electronic Equipment&Instruments 0 0   
Fingerprint Cards  2004 Electronic Equipment&Instruments 1 1   
Precise Biometrics  2004 Electronic Equipment&Instruments 2 1 ISO 
Beijer Electronics  2004 Electronic Equipment&Instruments 2 2 ISO 
ElektronikGruppen  2004 Electronic Equipment&Instruments 2 2 ISO 
Digital Vision  2004 Electronic Equipment&Instruments 4 3   
Lagercrantz Group  2004 Electronic Equipment&Instruments 4 3 ISO 
Senea  2004 Electronic Equipment&Instruments 5 3   
Scribona    2004 Electronic Equipment&Instruments 5 3   
Cash Guard 2004 Office Electronics 6 1   
NOTE  2004 Electronic Equipment&Instruments 8 4 ISO+EMAS
PartnerTech  2004 Electronic Equipment&Instruments 8 4 ISO 
Financials            
Affärsstrategerna 2004 Capital Markets 0 0   
Avanza  2004 Capital Markets 0 0   
Hagströmer & Qviberg  2004 Capital Markets 0 0   
HQ Fonder  2004 Capital Markets 0 0   
Kaupthing Bank  2004 Capital Markets 0 0   
Ledstiernan  2004 Capital Markets 0 0   
Nordnet  2004 Capital Markets 0 0   
Nordea Bank  2004 Diversefied Banks 0 0   
Skandia  2004 Insurance 0 0   
Havsfrun  2004 Diversified Financials services  0 0   
Luxonen 2004 Diversified Financials services  0 0   
Svolder  03/04 Diversified Financials services  0 0   
SäkI  2004 Diversified Financials services  0 0   
Öresund Investment  2004 Diversified Financials services  0 0   
Heba Fastighets 2004 Real Estate 0 0   
LjungbergGruppen 2004 Real Estate 0 0   
Bure Equity 2004 Diversified Financials services  1 1   
Lundbergföretagen  2004 Real Estate 1 1   
OMX 2004 Diversified Financials services  1 2   
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Financials            

Fast Partner 2004 Real Estate 1 2 ISO 
SalusAnsvar 2004 Insurance 2 1   
Kungsleden  2004 Real Estate 2 2   
Investor  2004 Diversified Financials services  2 2   
Wallenstam Byggnads  2004 Real Estate 2 2   
FöreningsSparbanken 2004 Diversefied Banks 2 3 ISO 
SEB 2004 Diversefied Banks 2 3   
JM  2004 Real Estate 2 3   
Klövern  2004 Real Estate 2 3   
Handelsbanken 2004 Diversefied Banks 3 1 UNEP 
Castellum  2004 Real Estate 3 1   
D. Carnegie & Co  2004 Capital Markets 3 2   
NeoNet  2004 Capital Markets 3 2   
Latour Investment  2004 Diversified Financials services  3 2 ISO 
Geveko 2004 Diversified Financials services  4 2 ISO 
Brinova Fastigheter  2004 Real Estate 5 1   
Hufvudstaden 2004 Real Estate 5 1   
Novestra  2004 Capital Markets 5 2   
Traction  2004 Capital Markets 6 1   
Kinnevik + Invik & CO 2004 Diversified Financials services  6 2   
Ratos   2004 Diversified Financials services  6 2   
Industrivärden 2004 Diversified Financials services  7 3   
Wihlborgs Fastigheter + Fabege 2004 Real Estate 8 4 ISO 
Food, Tobacco&Personal Products           
Oriflame Cosmetics 2004 Personal Products  2 1   
Axfood 2004 Food & Staples Retailing  5 1   
Swedish Match  2004 Tobacco  7 2S ISO 
Sardus  2004 Food Products  8 1   
Cloetta Fazer 2004 Food Products  8 2 ISO 
Karlshamns  2004 Food Products  8 2 ISO 
Wilh. Sonesson  2004 Personal Products  8 3   
Health Care           
Biacore International 2004 Health Care Equipment & Supplies 0 0   
Feelgood Svenska 2004 Health Care Providers & Services 0 0   
RaySearch Laboratories  2004 Health Care Providers & Services 0 0   
Medicover  2004 Health Care Providers & Services 0 0   
Biolin  2004 Health Care Equipment & Supplies 1 1   
Ortivus  2004 Health Care Equipment & Supplies 2 1 ISO 
Elekta 03/04 Health Care Equipment & Supplies 2 2   
Sectra  03/04 Health Care Equipment & Supplies 2 2   
Nobel Biocare   2004 Health Care Equipment & Supplies 3 1 ISO 
Human Care  2004 Health Care Equipment & Supplies 6 2   
Capio 2004 Health Care Providers & Services 6 2   
Gambro 2004 Health Care Providers & Services 7 2 ISO 
Getinge  2004 Health Care Equipment & Supplies 8 4 ISO 
Machinery           
SinterCast  2004 Machinery 0 0   
NIBE Industrier 2004 Machinery 2 3 ISO 
Haldex    2004 Machinery 3 1 ISO 
Hexagon  2004 Machinery 3 2   
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Machinery           
VBG 2004 Machinery 4 3 ISO 
Karolin Machine Tool  2004 Machinery 5 2   
Opcon 2004 Machinery 6 2   
Gunnebo Industrier 2004 Machinery 7 1 ISO 
Tivox 2004 Machinery 6 2   
Munters  2004 Machinery 7 2 ISO 
Sandvik  2004 Machinery 7 2   
Scania  2004 Machinery 8 1 ISO 
Seco Tools 2004 Machinery 8 2   
Volvo 2004 Machinery 8 2   
Alfa Laval 2004 Machinery 8 3   
Johnson Pump  2004 Machinery 8 3 ISO 
Addtech 03/04 Machinery 8 4 ISO+EMAS
Duroc 2004 Machinery 8 4 ISO+EMAS
Beijer AB, G & L  2004 Machinery 8 4   
Cardo    2004 Machinery 8 4 ISO 
XANO Industri  2004 Machinery 8 4 ISO 
SKF  2004 Machinery 9 1 ISO 
Atlas Copco  2004 Machinery 9 2 ISO+GRI 
Metals & Mining           
SSAB Svenskt Stål AB  2004 Metals & Mining 2 3 ISO 
Höganäs  2004 Metals & Mining 3 2 ISO 
ScanMining 2004 Metals & Mining 3 2   
Lundin Mining Corporation 2004 Metals & Mining 7 3   
ProfilGruppen 2004 Metals & Mining 8 2 ISO 
Tricorona  2004 Metals & Mining 8 2 ISO 
Boliden 2004 Metals & Mining 8 4 ISO 
Riddarhyttan Resources  2004 Metals & Mining 8 4   
Oil, Gas & Consumable Fuels            
Vostok Nafta  03/04 Oil, Gas & Consumable Fuels  0 0   
Lundin Petroleum 2004 Oil, Gas & Consumable Fuels  1 1s   
Concordia Maritime  2004 Oil, Gas & Consumable Fuels  2 2   
Paper & Forest Products           
Rörvik Timber  2004 Paper & Forest Products 8 1 ISO 
Rottneros  2004 Paper & Forest Products 8 2   
C.F Berg & Co  03/04 Paper & Forest Products 8 1   
Billerud 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO+EMAS
SCA 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO+EMAS
Holmen 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO 
Stora Enso 2004 Paper & Forest Products 10 3 ISO+EMAS
Klippan  2004 Paper & Forest Products s s ISO 
Software           
Tele2  2004 Telecommunication Services 0 0   
Millicom International Cellular  2004 Telecommunication Services 0 0   
Framfab  2004 Internet Software & Services 0 0   
LB Icon  2004 Internet Software & Services 0 0   
Sign On  2004 Internet Software & Services 0 0   
AcandoFrontec  2004 IT Services 0 0   
Connecta  2004 IT Services 0 0   
MSC Konsult 2004 IT Services 0 0   
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Software           
Novotek  2004 IT Services 0 0   
Sigma  2004 IT Services 0 0   
Softronic  2004 IT Services 0 0   
Teleca  2004 IT Services 0 0   
TietoEnator   2004 IT Services 0 0   
Aspiro 2004 Internet Software & Services 1 1   
AddNode  2004 IT Services 1 1   
Modul 1 Data 2004 IT Services 1 1   
Nocom 2004 IT Services 1 1   
ProAct IT Group  2004 IT Services 1 1   
Resco 2004 IT Services 1 1   
Know IT  2004 IT Services 1 2   
WM-data  2004 IT Services 0 0   
Intentia 2004 Software 0 0   
Daydream Software 2004 Software 0 0   
Enlight 2004 Software 0 0   
IBS  2004 Software 0 0   
Jeeves Information Systems  2004 Software 0 0   
Protect Data 2004 Software 0 0   
ReadSoft  2004 Software 0 0   
Technology Nexus  2004 Software 0 0   
Telelogic  2004 Software 0 0   
Teligent 2004 Software 0 0   
Trio  2004 Software 0 0   
Boss Media  2004 Internet Software & Services 2 1   
Mandator  2004 IT Services 2 1   
Orc Software  2004 Software 2 1   
Semcon  2004 IT Services 2 2 ISO 
HiQ International  2004 IT Services 3 2   
Prevas  2004 IT Services 3 2   
IFS  2004 Software 3 2   
TeliaSonera  2004 Telecommunication Services 4 3   
Enea  2004 IT Services 4 4   
Cybercom Group Europe  2004 IT Services 5 3   
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AcandoFrontec  2004 Software 0 0   
A-Com  03/04 Consumer Discretionary 0 0   
Affärsstrategerna 2004 Financials  0 0   
All Cards Service Center  2004 Communications Equipment 0 0   
Anoto Group 2004 Communications Equipment 0 0   
AudioDev 2004 Electronics 0 0   
Avanza  2004 Financials  0 0   
Biacore International 2004 Health Care 0 0   
BioPhausia  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
BTS Group 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Connecta  2004 Software 0 0   
Daydream Software 2004 Software 0 0   
Enlight 2004 Software 0 0   
Feelgood Svenska 2004 Health Care 0 0   
Framfab  2004 Software 0 0   
Hagströmer & Qviberg  2004 Financials  0 0   
Havsfrun  2004 Financials  0 0   
Heba Fastighets 2004 Financials  0 0   
Hemtex 03/04 Consumer Discretionary 0 0   
HQ Fonder  2004 Financials  0 0   
IBS  2004 Software 0 0   
Intentia 2004 Software 0 0   
Intrum Justitia  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Jeeves Information Systems  2004 Software 0 0   
Kaupthing Bank  2004 Financials  0 0   
LB Icon  2004 Software 0 0   
Ledstiernan  2004 Financials  0 0   
LjungbergGruppen 2004 Financials  0 0   
Luxonen 2004 Financials  0 0   
Malmbergs Elektriska  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Maxim Pharmaceuticals  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
Meda  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
Medivcover 2004 Health Care 0 0   
Metro International  2004 Consumer Discretionary 0 0   
Micronic Laser Systems  2004 Electronics 0 0   
Millicom International 
Cellular 

2004 Software 0 0
   

MSC Konsult 2004 Software 0 0   
MultiQ International  2004 Communications Equipment 0 0   
Net Insight 2004 Communications Equipment 0 0   
Nokia 2004 Communications Equipment 0 0   
Nordea Bank 2004 Financials  0 0   
Nordnet  2004 Financials  0 0   
Novotek 2004 Software 0 0   
Onetwocom 2004 Electronics 0 0   
OptiMail  2004 Aero, Auto + Marine 0 0   
Oxigene  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 0 0   
Poolia 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Powerwave Technologies 2004 Communications Equipment 0 0 ISO 
Pricer  2004 Electronics 0 0   
Protect Data 2004 Software 0 0   
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RaySearch Laboratories 2004 Health Care 0 0   
ReadSoft  2004 Software 0 0   
Nordsjöfrakt 2004 Aero, Auto + Marine 0 0   
rnb Retail and Brands  03/04 Consumer Discretionary 0 0   
Securitas  2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Sensys Traffic  2004 Electronics 0 0   
Sigma  2004 Software 0 0   
Sign On  2004 Software 0 0   
SinterCast  2004 Machinery 0 0   
Skandia 2004 Financials  0 0   
Skanditek Industriförvaltning  2004 Electronics 0 0   
Softronic  2004 Software 0 0   
Svolder  03/04 Financials  0 0   
SäkI  2004 Financials  0 0   
Technology Nexus  2004 Software 0 0   
Tele2  2004 Software 0 0   
Teleca  2004 Software 0 0   
Telelogic  2004 Software 0 0   
Teligent 2004 Software 0 0   
Ticket Travel Group 2004 Consumer Discretionary 0 0   
TietoEnator  2004 Software 0 0   
Transcom WorldWide 2004 Commercial Services & Supplies 0 0   
Trio  2004 Software 0 0   
Unibet Group Plc  2004 Consumer Discretionary 0 0   
Wedins Skor & Acessoarer  03/04 Consumer Discretionary 0 0   
WM-data 2004 Software 0 0   
Vostok Nafta  03/04 Oil, Gas & Consumable Fuels  0 0   
MTV produktion 2004 Consumer Discretionary 0 0   
Öresund Investment  2004 Financials  0 0   
AcadeMedia 2004 Commercial Services & Supplies 1 1   
AddNode  2004 Software 1 1   
Artimplant 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 1 1   
Aspiro 2004 Software 1 1   
Biolin  2004 Health Care 1 1   
Bure Equity 2004 Financials  1 1   
Cherryföretagen 2004 Consumer Discretionary 1 1   
Fingerprint Cards  2004 Electronics 1 1   
Glocalnet  2004 Software 1 1   
Lundbergföretagen  2004 Financials  1 1   
Modern Times Group  2004 Consumer Discretionary 1 1   
Modul 1 Data 2004 Software 1 1   
Netonnet  2004 Consumer Discretionary 1 1   
Nocom 2004 Software 1 1   
ProAct IT Group  2004 Software 1 1   
Resco 2004 Software 1 1   
Thalamus Networks  2004 Software 1 1   
Expanda  2004 Commercial Services & Supplies 1 2 ISO 
Fast Partner 2004 Financials  1 2 ISO 
Know IT  2004 Software 1 2   
Mekonomen  2004 Consumer Discretionary 1 2   
OMX 2004 Financials  1 2   
SwitchCore  2004 Communications Equipment 1 2 ISO 
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Lundin Petroleum 2004 Oil, Gas & Consumable Fuels  1 1s   
Boss Media  2004 Software 2 1   
Broström  2004 Aero, Auto + Marine 2 1   
Eniro  2004 Consumer Discretionary 2 1 ISO 
Fenix Outdoor 2004 Consumer Discretionary 2 1   
Mandator  2004 Software 2 1   
Midway Holding 2004 Capital Goods 2 1 ISO 
Orc Software  2004 Software 2 1   
Oriflame Cosmetics 2004 Food, Tobacco & Personal Products 2 1   
Ortivus  2004 Health Care 2 1 ISO 
Precise Biometrics  2004 Electronics 2 1 ISO 
Proffice 2004 Commercial Services & Supplies 2 1   
SalusAnsvar 2004 Financials  2 1   
Axis  2004 Communications Equipment 2 2   
Beijer Electronics  2004 Electronics 2 2 ISO 
Concordia Maritime  2004 Oil, Gas & Consumable Fuels  2 2   
CTT Systems  03/04 Aero, Auto + Marine 2 2   
Diamyd Medical  03/04 Biotechnology + Pharmaceuticals 2 2   
Elekta 03/04 Health Care 2 2   
ElektronikGruppen  2004 Electronics 2 2 ISO 
Hennes & Mauritz  2004 Consumer Discretionary 2 2   
Investor  2004 Financials  2 2   
Karo Bio 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 2 2   
Kungsleden  2004 Financials  2 2   
Observer  2004 Commercial Services & Supplies 2 2   
Sectra 03/04 Health Care 2 2   
Semcon  2004 Software 2 2 ISO 
Wallenstam Byggnads  2004 Financials  2 2   
Ballingslöv International 2004 Consumer Discretionary 2 3 ISO 
Biotage ser.  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 2 3   
FöreningsSparbanken 2004 Financials  2 3 ISO 
JM  2004 Financials  2 3   
Klövern 2004 Financials  2 3   
NCC 2004 Capital Goods 2 3   
NIBE Industrier 2004 Machinery 2 3 ISO 
SEB 2004 Financials  2 3   
SSAB Svenskt Stål AB 2004 Metals & Mining 2 3 ISO 
Castellum  2004 Financials  3 1   
Haldex 2004 Machinery 3 1 ISO 
Handelsbanken 2004 Financials  3 1 UNEP 
Nobel Biocare 2004 Health Care 3 1 ISO 
D. Carnegie & Co  2004 Financials  3 2   
Ericsson 2004 Communications Equipment 3 2   
Hexagon 2004 Machinery 3 2   
HiQ International  2004 Software 3 2   
Höganäs   2004 Metals & Mining 3 2 ISO 
IFS  2004 Software 3 2   
Indutrade 2004 Commercial Services & Supplies 3 2 ISO 
Latour Investment  2004 Financials  3 2 ISO 
Lindex   03/04 Consumer Discretionary 3 2 ISO 
NeoNet  2004 Financials  3 2   
Prevas  2004 Software 3 2   
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ScanMining 2004 Metals & Mining 3 2   
Tripep  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 3 2   
Viking Telecom  2004 Communications Equipment 3 2 ISO 
SkiStar  03/04 Consumer Discretionary 4 1   
Geveko 2004 Financials  4 2 ISO 
Biogaia 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 4 3   
Digital Vision  2004 Electronics 4 3   
Lagercrantz Group  2004 Electronics 4 3 ISO 
Nilörngruppen  2004 Consumer Discretionary 4 3   
TeliaSonera 2004 Software 4 3   
VBG 2004 Machinery 4 3 ISO 
Enea  2004 Software 4 4   
Autoliv  2004 Aero, Auto + Marine 5 1   
Axfood 2004 Food, Tobacco & Personal Products 5 1   
Brinova Fastigheter  2004 Financials  5 1   
Hufvudstaden 2004 Financials  5 1   
Capona  2004 Consumer Discretionary 5 2   
Karolin Machine Tool  2004 Machinery 5 2   
Novestra  2004 Financials  5 2   
Närkes Elektriska 2004 Capital Goods 5 2 ISO 
Cybercom Group Europe  2004 Software 5 3   
Doro 2004 Communications Equipment 5 3 ISO 
JC 2004 Consumer Discretionary 5 3   
New Wave Group 2004 Consumer Discretionary 5 3   
Probi AB  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 5 3   
Scribona  2004 Electronics 5 3   
Senea  2004 Electronics 5 3   
Sweco 2004 Capital Goods 5 3 ISO 
Cash Guard 2004 Electronics 6 1   
KABE Husvagnar  2004 Consumer Discretionary 6 1   
Peab  2004 Capital Goods 6 1   
Traction  2004 Financials  6 1   
Active Biotech 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2   
Capio 2004 Health Care 6 2   
Human Care  2004 Health Care 6 2   
Kinnevik + Invik & CO 2004 Financials  6 2   
Medivir 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2   
Opcon 2004 Machinery 6 2   
Ratos 2004 Financials  6 2   
Svedbergs i Dalstorp 2004 Capital Goods 6 2   
Tivox 2004 Machinery 6 2   
Vitrolife  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2   
BioInvent International  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 6 2s   
Gunnebo Industrier 2004 Machinery 7 1 ISO 
Gambro 2004 Health Care 7 2 ISO 
Gunnebo  2004 Commercial Services & Supplies 7 2 ISO 
HL Display  2004 Commercial Services & Supplies 7 2 ISO 
Munters  2004 Machinery 7 2 ISO 
Sandvik 2004 Machinery 7 2   
Industrivärden 2004 Financials  7 3   
Lundin Mining Corporation 2004 Metals & Mining 7 3   
Bilia 2004 Consumer Discretionary 7 4 ISO 
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Swedish Match 2004 Food, Tobacco & Personal Products 7 2s ISO 
C.F Berg & Co  03/04 Paper & Forest Products 8 1   
Elanders  2004 Consumer Discretionary 8 1 ISO 
Fagerhult 2004 Capital Goods 8 1   
Nobia  2004 Consumer Discretionary 8 1   
Rörvik Timber  2004 Paper & Forest Products 8 1 ISO 
SAAB  2004 Aero, Auto + Marine 8 1   
Sardus  2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 1   
Scania 2004 Machinery 8 1 ISO 
Beijer Alma 2004 Commercial Services & Supplies 8 2   
Bong Ljungdahl  2004 Commercial Services & Supplies 8 2   
Clas Ohlson  03/04 Consumer Discretionary 8 2   
Cloetta Fazer 2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 2 ISO 
Karlshamns  2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 2 ISO 
Nolato  2004 Communications Equipment 8 2 ISO 
ProfilGruppen 2004 Metals & Mining 8 2 ISO 
Rottneros  2004 Paper & Forest Products 8 2   
Seco Tools   2004 Machinery 8 2   
Tricorona  2004 Metals & Mining 8 2 ISO 
VLT 2004 Consumer Discretionary 8 2 ISO 
Volvo 2004 Machinery 8 2   
Alfa Laval 2004 Machinery 8 3   
Johnson Pump  2004 Machinery 8 3 ISO 
Nefab  2004 Commercial Services & Supplies 8 3 ISO 
Wilh. Sonesson  2004 Food, Tobacco & Personal Products 8 3   
Active Capital  2004 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
Addtech 03/04 Machinery 8 4 ISO+EMAS
ASSA ABLOY 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
Beijer AB, G & L  2004 Machinery 8 4   
Bergman & Beving 03/04 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
Boliden 2004 Metals & Mining 8 4 ISO 
BRIO 2004 Consumer Discretionary 8 4   
Cardo 2004 Machinery 8 4 ISO 
Consilium 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
Duroc 2004 Machinery 8 4 ISO+EMAS
Getinge 2004 Health Care 8 4 ISO 
Intellecta   03/04 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
NOTE  2004 Electronics 8 4 ISO+EMAS
OEM International 2004 Commercial Services & Supplies 8 4 ISO 
PartnerTech  2004 Electronics 8 4 ISO 
Pergo 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
Q-Med  2004 Biotechnology + Pharmaceuticals 8 4   
Riddarhyttan Resources  2004 Metals & Mining 8 4   
Westergyllen 2004 Capital Goods 8 4 ISO 
Wihlborgs Fastigheter+Fabege 2004 Financials  8 4 ISO 
XANO Industri  2004 Machinery 8 4 ISO 
XponCard Group  2004 Communications Equipment 8 4 ISO 
SAS 2004 Aero, Auto + Marine 9 1 ISO+ GRI 
SKF 2004 Machinery 9 1 ISO 
Atlas Copco 2004 Machinery 9 2 ISO+GRI 
Billerud 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO+EMAS
Electrolux 2004 Consumer Discretionary 10 1 ISO 
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Holmen 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO 
SCA 2004 Paper & Forest Products 10 1 ISO+EMAS
Trelleborg 2004 Aero, Auto + Marine 10 1 ISO 
Skanska 2004 Capital Goods 10 2 ISO 
Strålfors 2004 Commercial Services & Supplies 10 2 ISO 
Studsvik  2004 Commercial Services & Supplies 10 2 ISO 
ABB 2004 Capital Goods 10 3 ISO+GRI 
Stora Enso 2004 Paper & Forest Products 10 3 ISO+EMAS
Ångpanneföreningen 2004 Commercial Services & Supplies 10 4 ISO 
AstraZeneca 2004 Biotechnology + Pharmaceuticals S S   
Borås Wäfveri  2004 Consumer Discretionary S S   
Klippan 2004 Paper & Forest Products S S ISO 


