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1 Inledning
ppmärksamheten kring miljö och miljöproblem har ökat i samhället
och i företagen. Fler företag (Flening, 1999b) har blivit mer
miljömedvetna och företagens intressenter ställer högre krav, varför

företagen har vidtagit åtgärder för att förbättra miljösituationen, bland annat för
att förbättra konkurrenssituationen (Söderberg et al 1998). Enligt UNCTD1

(Jones, 1999) har miljöredovisning blivit allt mer viktigt eftersom ett företags
miljömässiga prestation påverkar företagets finansiella ställning och har fått
ökad betydelse för investerare, kreditgivare, statsmakter och allmänheten.
Miljöfrågor är ett ansvar för alla och då inkluderas även företagen (Söderberg et
al 1998). Det är därför naturligt, anser jag, att företag också värderas utifrån en
miljöaspekt och öppet redogör för hur de påverkar sin omgivning. Eftersom
detta inte sker idag i den utsträckning jag finner önskvärt, är det viktigt att det
sker en harmonisering av de standards som finns för att underlätta för företagen
att utarbeta en miljöredovisning. Enligt Pernfors (1999) finns ett stort behov av
riktlinjer eftersom andra än godkända och auktoriserade revisorer granskar
miljöredovisningen och avger yttranden i olika former – risken har ökat för
missförstånd mellan uppdragsgivare/användare och granskare. I och med den
nya bestämmelsen i Årsredovisningslagen ökar också kravet på
tillståndspliktiga företags miljöredovisning (se vidare kapitel 5). Min
uppfattning är att detta kommer att få genomslagskraft även på övriga företag
genom praxis och god redovisningssed.

Uppsatsen tar utgångspunkt i idén om hållbar utveckling och att detta är något
värdefullt att sträva mot. Vidare antas att miljöredovisning har något med
hållbar utveckling att göra. I likhet med Bergström et al (1998) anser jag ”att
miljöredovisning kan ses som ett sätt att hålla reda på hushållningen i företaget,
men andra orsaker till miljöredovisning och miljöengagemang kan finnas.”

1.1 Bakgrund
Sedan industrialiseringen i slutet på 1800-talet har människans påverkan på de
naturliga kretsloppen accelererat vilket kan ha rubbat den ekologiska balansen
(Larsson, 1995). Nedan följer några miljöproblem som finns idag, hämtade ur
Ryding (1990):

                                          
1 United Nations Conference Trade and Development

U
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• bakgrundshalten av ozon nära marken har fördubblats sedan slutet av
1800-talet, vilket ger skador på skog och annan vegetation

• försurning av mark och vatten som bland annat inneburit att fiskarter
försvunnit

• tilltagande utsläpp av näringsämnen i vatten vilket leder till
övergödning

• utsläpp av koldioxid som ger en ”växthuseffekt”
• uttunning av ozonskiktet som leder till ökad ultraviolett strålning och

stora skador på biologiska system

Från mitten av 1900-talet och framåt har dock medvetenheten och
engagemanget kring miljöproblemen tagit fart. Till en början fokuserades mest
på de branscher och företag vars verksamhet var de mest miljöbelastande, men
numer har intresset spridits till att omfatta även så kallade diffusa utsläpp - i
motsats till industriella punktutsläpp (Larsson 1997). Larsson (1997) anser även
att fokuseringen har flyttats från tillverkningsprocesserna till produkterna. Detta
har lett till att miljöfrågorna blivit ett mer allmänt intresse- och ansvarsområde.
Det beräknas idag finnas mer än 30.000 miljöfarliga anläggningar
inregistrerade. Dessutom kommer minst 5.000 ytterligare att registreras inom
den närmaste framtiden. En hög grad av medvetenhet om miljöproblemens
omfattning är en grundläggande förutsättning för en varaktigt hållbar
utveckling. Enligt Brundtlandkommissionen från 1987 innebar hållbar
utveckling:

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

SOU 1998:15, sid. 15

Ökade kunskaper gör konsumenter alltmer medvetna om valmöjligheter från
miljösynpunkt. Konsumenter ställer miljökrav på produkter och producenter
vilket leder till ett ökat tryck på leverantörer och entreprenörer - marknaden
driver miljöarbetet framåt (SOU 1998:15).

Miljöproblemen är inte nationella, de är internationella varför
gränsöverskridande lösningar krävs. Både FN och EU har omfattande
handlingsprogram för miljön. Regionala överenskommelser och samarbeten
mellan stater förekommer alltmer. Detta har dock inte lett till några bindande
eller nationellt tvingande förordningar.
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Miljörevision är frivilligt i de flesta fall, medan en finansiell revision däremot är
reglerad i lag. Undantaget är tillståndspliktig verksamhet och de delar som faller
under existerande miljölagstiftning. Den enda nu gällande svenska
lagstiftningen om miljöredovisning är de regler som ålägger tillståndspliktiga
företag att årligen lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten (Bergström
et al, 1998). Från och med 1999 har dock ett tillägg i Årsredovisningslagen
(SFS 1995:1554) börjat gälla.

Där krävs att tillsyns- och anmälningspliktiga företag även ska redovisa
information om verksamhetens påverkan på den yttre miljön i årsredovisningens
förvaltningsberättelse (Flening 1998).

Av det andra stycket följer dock att upplysningar skall lämnas i
förvaltningsberättelsen om miljöfrågor som är viktiga för bedömningen av
bolagets ställning och resultat eller som är av betydelse för bolagets förväntade
framtida utveckling (BFN U 98:2, se exempel i bilaga 8). Detta gäller således
alla företag och inte bara tillstånds- eller anmälningspliktiga. I det andra stycket
stadgas bland annat att

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

Bedömningen om en miljöfråga är så viktig att den bör anges enligt 6 kap. 1 § 2
st. framgår av BFN U 96:6 beträffande information av annat slag.

Stora företag, främst börsbolagen, analyseras av finansanalytiker, aktieägare,
banker och försäkringsbolag - intressegrupper på marknaden som betraktar
miljöpåverkan ur en ekonomisk synvinkel. Företag med tydliga miljöproblem
och latenta framtida kostnader erhåller inte lika positiva analyser som företag
som är bättre miljöanpassade (Larsson 1997). Ersättningsanspråk i samband
med miljörelaterade incidenter och stora saneringsarbeten är kostsamma och
betungande för exempelvis försäkringsgivare. Även vid företagsförvärv är det
viktigt med en genomgång av miljöpåverkan eftersom den nya ägaren kan
tvingas ta ansvaret för det förvärvade företagets tidigare miljöpåverkan.
Kunskap om företagets miljösituation innebär en möjlighet till utökad kunskap
om företaget som helhet och ger information till en förbättrad omvärldsanalys
(Flening, 1999c).
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Figur 1 Intressenter kring företagens hantering av miljöfrågor. Källa: egen.

Som framgår av figur 1 ovan finns det många parter som har ett intresse i
företagens miljöinformation. I likhet med årsredovisningen har intressenter
olika perspektiv och lägger vikt vid olika saker. Det är inte möjligt att skriva
uppsatsen och samtidigt täcka in alla intressenter. Jag har därför valt ett
perspektiv ur företagsledares/ägares och revisorers synvinkel, då jag använder
mig av ett redovisningsperspektiv på problemet. De övriga intressenterna har
oftast andra synvinklar som inte är direkt kopplade till redovisningsteori, varför
dessa inte kommer att påverka mitt perspektiv. Tidigare var det främst
lagstiftningen som drev utvecklingen framåt med avseende på en bättre
miljöanpassning. Men ett systematiskt miljöarbete är, som nämnts tidigare,
frivilligt i stor utsträckning och är det som idag främst driver utvecklingen inom
miljöredovisning framåt.

1.2 Problemformulering
Många av företagets intressenter ställer krav på miljöinformationen i den
ekonomiska redovisningen för att kunna skapa sig en tydligare bild av
företagets ekonomiska ställning. Det betyder inte att det är självklart att
integrera miljöredovisningen i den vanliga årsredovisningen, ty miljörelaterade
finansiella poster medför ofta värderingsproblem och förhållanden som normalt
inte omfattas av den traditionella redovisningsenheten (Medeborn & Söderberg,
1996).
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Utvecklingen (se första stycket kapitel 1) har lett till att det uppstått ett behov
för företagen att redovisa miljökonsekvenserna av sin verksamhet (Agnefjäll et
al, 1994). Företagens miljöredovisningar innehåller till största delen kvalitativa
data i form av miljöpolicy, visioner et cetera, och i mindre utsträckning
kvantitativa data i form av finansiella mått på miljöpåverkan (Bergström et al,
1998). En etablerad praxis för miljöredovisningens struktur och innehåll finns
idag inte (Westermark, 1999). I praktiken är variationerna avsevärda – det finns
lika många redovisningssätt som det finns miljöredovisande företag. Det leder
fram till frågan: Vad bör en miljöredovisning innehålla?

Statsmaktens mening är att ”det är angeläget att den utveckling rörande
miljöredovisning som påbörjats fortsätter” (SOU 1996:157). Statsmakten
bedömer det vidare som ”värdefullt att miljöanknuten information får en fastare
förankring i det regelverk som nu finns på redovisningsområdet” (SOU
1996:157). Även om utredningen menar att lagstiftning kring redovisningens
innehåll och utformning bör vara begränsad innebär inte detta att
miljöredovisningen i sig skall vara begränsad. Man överlåter istället åt praxis
och rekommendationer att bestämma utformningen. I en alltmer komplicerad
affärsvärld (Gröjer, 1997) ökar möjligheterna till alternativa redovisningssätt av
ett ekonomiskt fenomen. Det leder fram till frågeställningen: Vilken
lagstiftning och vilka rekommendationer finns?

Det finns behov av och ett ökat krav på den ekonomiska redovisningen så att
denna tar upp, i kvantitativa och kvalitativa termer, miljöpåverkan, miljöhänsyn,
miljökostnader med mera (Civilekonomerna 2000-01-28). Med det menas hur
företagens marknadssituation påverkas, hur företag kan ge en heltäckande bild
av sin miljöpåverkan samt hur denna relateras till verksamhetens omfattning
och de globala miljöhoten.

Under senare år har det blivit allt vanligare att företag informerar om sin
miljöpåverkan – antingen i årsredovisningen eller i en särskild
miljöredovisning. Många gånger innehåller dock miljöredovisningarna lite
finansiell information och oftare beskrivningar av företagens miljöengagemang
och visioner (Hellmark, K 2000). Endast en minoritet av investerarna baserar
idag sina beslut till någon del på finansiell miljörelaterad information. Detta kan
bero på att det idag inte finns ett standardiserat sätt att presentera
miljöinformation på och att det saknas analytiska standarders för att kunna
översätta dem (Jones, 1999). Mot den bakgrunden uppkommer frågan: Vad
kräver lag, redovisningsstandarder, god redovisningssed och praxis?



Miljöredovisning – en begreppsapparat

6

Litteraturen som behandlar miljöredovisning är relativt ny. Mycket av
problematiken ligger i hur miljörelaterade information ska redovisas, men det
kan även vara svårt att få klart för sig vad miljöredovisning och miljörevision
är. Det förekommer många olika begrepp; miljökostnad, miljöinvestering,
miljöskuld med flera. Detta kan uppfattas som förvirrande att inte en definition
utan flera finns för de studerade begreppen. Det finns således ett behov av
förståelse för dessa begrepp - Vad innebär de olika begreppen?

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att, ur ett redovisningsperspektiv, med utgångspunkt
från bestämmelser och standarder systematisera en begreppsapparat för att ge
miljöredovisning innehåll och innebörd för individer som arbetar med
redovisning, som till exempel revisorer och ekonomichefer/företagsledare.

1.4 Avgränsning
Undersökningen inriktas främst mot börsbolag då dessa företag antas ha kommit
längst i arbetet med miljöredovisningar. Jag kommer endast att undersöka
förhållanden i Sverige, även om det förekommer kopplingar till EU-lagstiftning.
Jag har vidare en företagsekonomisk synvinkel och bortser således från
samhällsekonomiska effekter. Detta eftersom jag har valt ett
redovisningsperspektiv.

Figur 2 Studerade begrepp inom miljöredovisning. Källa: egen modell.

Jag avgränsar mig till att enbart studera de begrepp som förekommer i figur 2
ovan.
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2 Metodsynsätt

in verklighetsuppfattning är att omvärlden och individer/företag
påverkar varandra och innebär en blandning av voluntarism
(påverkan) och determinism (anpassning) (Wigblad, 1995).

Determinism, att omvärlden formar och styr, leder till att företagen blir mer
miljömedvetna till exempel genom krav från konsumenter och myndigheter. Å
andra sidan påverkar företagen själva sin situation, de kan gå utöver vad lagar
och regler kräver för att framstå som ännu bättre, vilket handlar om voluntarism
där individen är drivkraften till förändringar.

Inom vetenskapsteorin är två ytterligheter hermeneutiken och positivismen.
Positivismen har sina rötter i den empiriska, naturvetenskapliga traditionen.
Kunskapen skall vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft.
Kunskapen bygger på att iakttagelser som är logiskt prövbara – utsagor måste
kunna översättas till verifierbara observationer (Patel & Davidson, 1991).
Hermeneutiken å sin sida kan sägas vara positivismens motpol. Genom att tolka
och förstå innebörden av människors intentioner och avsikter kan man förstå
andra människor och sin egen livssituation. Forskaren närmar sig
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse (Patel & Davidson,
1991).

Enligt Arbnor och Bjerke (1997) finns en skillnad mellan förklarande och
förstående kunskap. Förklarande kunskap innebär enligt författarna att
användarna (positivisterna) inte ser någon skillnad mellan natur- och
samhällsvetenskaperna. Samma metoder som har visat sitt värde vid analys
inom klassisk naturvetenskap är tillämpbara på samhällsvetarnas material. Den
andra sidan (hermeneutikerna) hävdar istället att det är en avgörande skillnad
mellan att förklara naturen och att förstå (tolka) den. Positivismen är uppbyggd
kring rationella antaganden och objektiv kunskap. Hermeneutiker å sin sida
menar ett en sådan värld inte existerar och att mänskliga handlingar inte har
någon likhet med naturvetenskapen (Arbnor & Bjerke, 1997). Mitt
vetenskapliga förhållningssätt ligger nära hermeneutiken ty mina personliga
åsikter kommer att genomsyra uppsatsen, men det blir inte ett renodlat
förhållningssätt till vetenskapen i den här uppsatsen.

M
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2.1 Metod
Undersökningen är en studie av sammanlagt 14 företag och jag har således inte
för avsikt att generalisera om en population, vilket får till följd att det inte är
möjligt att statistiskt säkerställa resultaten. Jag kommer att studera företagens
miljöinformation och undersökningen inriktas främst på att få fram kvalitativ
information. Jag kommer att undersöka flera företag från flera olika branscher
men jämförelser mellan dessa ingår inte som en del av syftet.

Till stor del består uppsatsen av litteraturgenomgång. Jag har valt både teoretisk
och beskrivande litteratur vilket ger förtrogenhet med området (Wigblad 1995).
Genomgången utgör en vägledning vid precisering av undersökningsfrågorna.
Det empiriska avsnittet ska ge en bättre bild och förståelse av problemet vilket
kompletterar framställningen. Litteraturen i undersökningen innefattar inte
enbart redovisningsteoretiska begrepp utan även redogörelser för aktuell
lagstiftning och standardiseringar för att underlätta förståelsen av
problematiken. Litteraturen har jag sökt i databaser – Libris, Horizon och
Norrköpings Stadsbibliotek – och på Internet genom sökmotorn Altavista.
Sökorden var alla former av redovisning, miljöredovisning, miljörevision och
environmental auditing. Beroende på databas har jag fått mellan 100 och 2000
träffar. Det engelska sökordet gav cirka 8000 träffar. Utifrån träfflistan har jag
sedan valt de böcker och rapporter till uppsatsen, som hjälp till detta har jag haft
tillgång till tidigare uppsatsers källförteckningar och detsamma från den valda
litteraturen.

Jag har valt att använda mig av en metod som hör till induktion vilket
förhoppningsvis ger intressanta men mindre säkra resultat. Induktion föreställs
ofta som att man utifrån en serie observationer sluter sig till en mer generell
hypotes eller teori – slutledningen grundas på iakttagelse och erfarenhet
(Elgmork, 1985). Jag kommer således inte att använda mig av deduktion – en
metod där slutsatser och förklaringar sätts först som förutsättningar, hypoteser
eller teorier, (Gilje & Grimen, 1995).

Eftersom mätningen främst grundas på bedömningar har den teknik som jag
kommer att använda mig av kvalitativa inslag. Kvalitativ kunskap erhålls genom
tolkning och förståelse och används ofta för att undersöka problem som det
tidigare finns begränsad kunskap om. Den använda metoden kan beskrivas som
indirekt och strukturerad. Jag använder mig inte av direkta metoder via
intervjuer utan gör främst en textanalys av ett selektivt urval av skriftligt
material (Wigblad 1995).
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2.1.1 Urval

Populationen består främst av företag som gjort en miljöredovisning under 1998
(97/98 om företaget har brutet räkenskapsår), alternativ lämnat någon form av
miljöinformation i årsredovisningen. Jag valde 1998 för att vara säker på att
årsredovisningarna är färdigställda och publicerade. De flesta av de utvalda
företagen är noterade på Stockholms fondbörs. Detta då dessa företag har
kommit längst i utvecklingen av miljöredovisningar. Alla företag är dock inte
noterade. Ett utländskt företag ingår, samt ett tidigare noterat, numera uppköpt
av ett utländskt bolag. Det sistnämnda har dock publicerat en miljöredovisning
för 1998. Jag kommer inte att undersöka alla företag i populationen utan gör ett
systematiskt urval. Urvalet sker medvetet för att täcka in olika typer av företag
och branscher, ett så kallat bedömningsurval. Det är således frågan om ett icke-
sannolikhetsurval. (Leander 1998). I icke-sannolikhetsurval finns inga
väntevärdesriktiga skattningar av populationens parametrar och inte heller kan
skattningar av osäkerhetstal göras. Jag har valt två företag ur sju olika
branscher och undersöker följaktligen totalt 14 företag. Jag har valt två företag
ur varje vald bransch ifall informationen inte är omfattande i det ena företaget.
Branscherna är valda efter olika kriterier. Min önskan var att täcka in både
branscher som har stor och omfattande miljöpåverkan, men även företag som
har relativt låg påverkan. Jag har valt företag som har erkänt bra
miljöredovisningar men även sådana som inte utmärkt sig tidigare. Med ett
erkännande avser jag att företaget fått omnämnande i Affärsvärldens och
Företagsekonomiska Institutets tävling ”Årets miljöredovisning”.

 Kriterierna är valda så att eventuella skillnader i användningen av begreppen
mellan olika typer av företag skall framkomma och för att inte enbart ”bra”
miljöredovisningar skall påverka resultaten. De valda företagen har jag
klassificerat i följande branscher och benämns enligt nedan:

• Tjänsteföretag – Tjänsteföretag 1/Tjänsteföretag 2
• Kraftindustrin – Kraftföretag 1/Kraftföretag 2
• Skogs- och massaindustrin – Skogsföretag 1/Skogsföretag 2
• Tillverkning/verkstad – Tillverkningsföretag 1/Tillverkningsföretag 2
• Flyg – Flygbolag 1 – Flygbolag 2
• Transporter – Transportföretag 1/Transportföretag 2
• Läkemedel/kemi – Läkemedelsföretag 1/Läkemedelsföretag 2
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Branscherna och urvalsstorleken har bestämts för att kunna visa på skillnader
mellan olika branscher och ge en bred bild, men eftersom syftet inte är att
statistiskt säkerställa uppskattningar föreligger inget behov av en större
urvalsstorlek. Jag gör heller inget anspråk på att täcka in alla branscher, vare sig
de har stor eller liten miljöpåverkan. Undersökningen består dels av en
skrivbordsundersökning där jag går igenom de valda företagens års- och
miljöredovisningar med hjälp av en mall, se bilaga 2, dels en
enkätundersökning. Enkäten, se bilaga 1, skickas till både ekonomichefen och
miljöchefen på de utvalda företagen och består främst av frågor kring
definitioner på begreppen inom miljöredovisning. Eftersom jag främst valt
företag som redan miljöredovisar utgår jag från att begreppen har diskuterats på
företagen. Enkätundersökningen kommer att bestå av 28 enkäter. Mitt mål är att
uppnå en svarsfrekvens på 70 %.

Av de företag som ingått i undersökningarna har jag lyckats få tag på
årsredovisningar/miljöredovisningar från alla utom ett. Bortfallet beror på att
företaget inte är svenskt och att jag inte fått någon kontakt med bolaget via e-
mail. Här är bortfallet således cirka 7 % (1/14). Bortfallet i
enkätundersökningen är cirka 50 % (15/28). Till största delen beror det på att
ekonomicheferna ej ansett sig ha tid att svar på en enkät om miljöredovisning.
Dock har även de två bortfallen från det utländska bolaget viss påverkan på
svarsfrekvensen.

Svarsfrekvens Enkät-
undersökning
Miljöchefer

Enkät-
undersökning
Ekonomiansvarig

Skrivbords-
undersökning
Årsredovisning/
miljöredovisning

Tjänsteföretag 1 1 1 1
Tjänsteföretag 2 1 1 1
Kraftföretag 1 1 0 1
Kraftföretag 2 0 0 1
Skogsföretag 1 1 0 1
Skogsföretag 2 0 1 1
Tillverkningsföretag 1 0 0 1
Tillverkningsföretag 2 1 1 1
Flygbolag 1 1 0 1
Flygbolag 2 0 0 0
Transportföretag 1 1 0 1
Transportföretag 2 0 1 1
Läkemedelsföretag 1 0 0 1
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Läkemedelsföretag 2 1 0 1
Totalt 8 5 13

Tabell 1 Svarsfrekvens

De svar som jag fått in är i de flesta fall mycket användbara även om två
personer lämnat ofullständiga svar. Jag har valt att inte redogöra för vem som
säger vad såvida inte någon citeras. Detta beror på att flera av de som deltog i
undersökningen vill vara anonyma. I kapitel 8 Empiri hänvisar jag till de båda
undersökningarna. Den enkät som skickades ut kallar jag fortsättningsvis för
enkätundersökningen, och den del där jag utgick från en mall kallas
skrivbordsundersökningen.

2.2 Metod- och källkritik
Nackdelarna med den valda urvalsmetoden är att det inte går att skatta
urvalsfelet och att resultaten inte ger en representativ bild av den valda
populationen. Urvalen inom kvotgrupperna är inte representativa vilket leder till
bias (partiskhet, påverkan och dylikt) i skattningarna. Ett större urval hade
kunnat ge statistiska säkerställningar. Fördelen med metoden är att det är lätt att
administrera.

Eftersom uppsatsen delvis består av en skrivbordsundersökning blir
framställningen till stora delar subjektiv. Det är mina egna värderingar som
utgör grunden för bedömningen. Det innebär en risk för att vetenskaplig
trovärdighet inte uppnås. Det blir därför viktigt att vara så saklig (använda sig
av ett vetenskapligt förhållningssätt) som möjligt och inte låta andra
uppfattningar om företaget påverka resultatet, även om det är oundvikligt att
min bakgrund påverkar frågeställning och tolkning (Patel, R & Davidson, B
1991). Eftersom flera av respondenterna i enkätundersökningen ville vara
anonyma har jag valt att inte namnge någon person eller företag för att vara
konsekvent. Detta leder dock till att trovärdigheten sjunker. Ett önskemål från
min sida hade varit att kunna hänvisa till specifika personer och företag för att
vilket även hade höjt läsvänligheten i uppsatsen.

Det som är viktigt att tänka på är att eftersom miljöredovisning är frivilligt, är
det möjligt för företag att undanhålla miljöinformation som kan skada företagets
anseende. Många av de valda företagen i undersökningen är dessutom aktiva på
internationella marknader och påverkas således även av internationella
rekommendationer.
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När det gäller den teoretiska litteraturen är det viktigt att tänka på att de källor
jag använder mig av inte alltid har samma utgångspunkt som jag. Till exempel
använder jag en induktiv metod medan Elling (1998) använder en
deduktiv/normativ metod. Redovisningskonventionerna är härledda genom
deduktion – teorier som används för att ta fram normativa satser, vilket är
viktigt att ha i åtanke.

2.3 Uppsatsen fortsatta disposition
Första kapitlet skall ge en ämnesbakgrund och presentera syftet med uppsatsen.
Andra kapitlet innehåller en genomgång av metodsynsätt och metod.
Referensramen utgörs av kapitel tre till sju.

Figur 3 Uppsatsen fortsatta disposition. Källa: egen modell.

I det tredje kapitlet kommer en redogörelse av miljöredovisning. I fjärde kapitlet
redogör jag för de begrepp som förekommer inom miljöredovisning. Femte
kapitlet består av en genomgång av lagstiftning på området medan det sjätte är
en genomgång av rekommendationer och standardiseringar. Det sjunde kapitlet
handlar om redovisningsteori.
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Åttonde kapitlet ägnas åt undersökningen (empiri) och i det avslutande nionde
kapitlet kommer jag att sammanfatta uppsatsen och redogöra för slutsatser, för
att på så sätt besvara de inledande frågeställningarna och uppsatsen syfte.
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3 Miljöredovisning
n miljöredovisning uppfattas av många som en beskrivning av en
aktivitet som skiljer sig från ett företags övriga verksamhet (Capello
et al, 1998). Miljöarbetet beskrivs utifrån miljöåtaganden definierade

i miljöpolicy och i form av miljömål. Enligt Linghede (1996) finns olika typer
av miljöredovisning: 1) Miljöinformation i årsredovisningen där den primära
målgruppen är finansiella aktörer och större kunder, 2) Separat miljöredovisning
- kunder, anställda och opinionsbildare utgör målgruppen, 3) EMAS
redovisning – kunder, lokalt anställda, närboende och myndigheter är
målgruppen och 4) Miljörapport enligt dåvarande miljöskyddslagen där
myndigheter är den primära målgruppen. Tyngdpunkten i den här uppsatsen
ligger på de två första.

Begreppet miljöredovisning kan ses utifrån två olika utgångspunkter, men det
övergripande syftet för båda utgångspunkterna är att ge läsaren en helhetsbild
av verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete på kort och lång sikt. Det ena
synsättet är baserat på redovisningsteori, enligt vilken miljöredovisning syftar
till att identifiera och rapportera direkta finansiella risker med miljöanknytning,
det vill säga olika former av förpliktelser och eventualförpliktelser, till exempel
latenta miljöskulder (SOU 1996:157). Med den utgångspunkten gäller samma
bedömningsgrunder avseende extern redovisning för verksamhetens
miljömässiga effekter som vid bedömningen av dess övriga aktiviteter. Alltså
gäller sedvanliga regler för intäkts- och kostnadsrapportering såsom
försiktighets- och realisationsprinciperna även för miljöanknutna händelser
(Larsson, 1999). Det är därför de traditionella redovisningsstandarderna och
miljöstandarderna relaterar till varandra, vilket också förklarar varför finansiell
redovisning ska jämföras med miljöstandarder.

Det andra synsättet tar miljöredovisningen ett steg längre än verksamhetens
ställning och resultat. Syftet är då att redovisa företagens miljömedvetenhet och
miljömässiga uthållighet oberoende av om det på balansdagen föreligger ett
direkt företagsekonomiskt ansvar. Här är informationsinnehållet mer
omfattande. Ofta utgörs det av en beskrivning av företagets totala miljöarbete –
både kvantitativa och kvalitativa redovisningar (SOU 1996:157). Informationen
kan även omfatta planerade aktiviteter på miljöområdet och beskrivning av de
miljöskyddsåtgärder som företaget vidtagit som en följd av dess miljöpåverkan.

E
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Vid sidan av begreppet miljöredovisning används även begreppet miljörapport.
Enligt SOU 1996:157 bör en sådan term lämpligen reserveras för sådan
redovisning som enligt 38b § ML (numera 9 kap 6 § MB, red anm.) varje år
skall lämnas till tillsynsmyndigheten av företag som har tillstånd enligt lagen att
bedriva miljöfarlig verksamhet. Miljörapporten ska innehålla en redogörelse för
de åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut och
resultatet av dessa åtgärder.

Miljöredovisning enligt det snävare begreppet ovan omfattas av den ordinarie
redovisningslagstiftningen. Till exempel kraven på att hänsyn till alla
förutsebara och möjliga förluster som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår, eller att förvaltningsberättelsen skall innehålla
upplysningar om viktiga förhållanden och händelser av väsentlig betydelse för
bedömningen av företagets ställning och resultat (SOU 1996:157).
Miljöredovisning intar således inte någon särställning. Den omständigheten att
ett företag lämnar miljöinformation i en fristående rapport eller i bilagor till
årsredovisningen innebär inte att kravet på redovisning i balans- och
resultaträkningarna respektive förvaltningsberättelsen bortfaller. Här behövs
således ingen lagreglering anser utredningen. Detta kan antingen tolkas strikt
vilket skulle innebära att den information företagen lämnar kan vara begränsad,
eller i en vidare tolkning. Min tolkning av uttalandet är inte att
miljöinformationen ska vara begränsad, utan att det som krävs är att god
redovisningssed ändras. När fler företag miljöredovisar kommer detta så
småningom leda till att alla företag måste göra det.

Med miljöredovisning i det vidare synsättet kan det antas att en lagreglering av
informationskraven kan bidra till att förbättra företagens miljöarbete. SOU
1996:157 anser att om företagen tvingas att redovisa öppet vilken
miljöpåverkan verksamheten har med mera, ökar det sannolikt deras vilja att
utarbeta miljövänliga produktionsprocesser och tillverka produkter med så liten
negativ inverkan på miljön som möjligt. På det sättet skulle miljöredovisningen
leda till en allmänt sett bättre miljö samtidigt som den blir ett effektivt
konkurrensmedel. Utredningen (SOU 1996:157) valde dock att endast ge
förslag om lagreglering för tillståndspliktiga företag. Det är den ändringen som
skett och som beskrivits i kapitel 5 Årsredovisningslagen.

När det gäller vilken information med miljöanknytning som bör lämnas i den
externa redovisningen är syftet med densamma av avgörande betydelse.
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Enligt SOU 1996:157 är syftet med redovisningen att ”utgöra ett användbart
underlag för olika utomstående intressenters ekonomiska beslut, t.ex. köp och
försäljning av aktier och avtal om kreditgivning.” Detta stämmer överens med
Hendriksens & Van Bredas (1992, sid. 121) uppfattning:

The main objective of financial reporting is to support shareholders and others in
their financial decisions by assisting them in predicting corporate cash flows.”

I syftet ligger två begränsningar – företagens interna informationsbehov avses ej
och det är inte den externa redovisningens uppgift att tjäna som
”påtryckningsmedel” (SOU 1996:157). Redovisningslagstiftningen bör istället
inrikta sig på information som är av omedelbar och väsentlig betydelse för att
utomstående intressenter skall kunna få en rättvisande bild av företagets
finansiella ställning och resultat. Miljöanknuten information intar inte någon
särställning i detta avseende vilket nämnts ovan.

Traditionell redovisning handlar till stor del om att summera och kommunicera
kvantifierad ekonomisk information om en verksamhet eller företag till vissa
mottagare eller användare. Det innebär inte att redovisning enbart består av
kvantitativa uppgifter. Den kvalitativa delen utgörs bland annat av den
uppsättning av noter som är kopplad till balans- och resultaträkningen
(Ljungdahl, 1999). Implikationen av en allt för snäv definition av redovisningen
skulle enligt författaren innebära att miljörelaterade uppgifter om verksamheten,
som inte återfinns i eller i direkt anslutning till balans- och resultaträkning, inte
kan betraktas som redovisning. Med en bredare syn på redovisning är det rimligt
att tala om miljöredovisning i bemärkelsen miljörelaterade kvantitativa och
kvalitativa uppgifter om en verksamhet. Detta skulle således inkludera de
fristående miljöredovisningar som allt fler företag publicerat under de senaste
åren (Ljungdahl, 1999). Miljöredovisningen kan således ses både som
information i årsredovisningen och som den information som lämnas i en
separat miljöredovisning.

Informationen i en miljöredovisning kan således vara både kvantitativ och
kvalitativ. Huvudpunkten i en kvantitativ information bör vara dels nyckeltal
som beskriver ett förhållande (olika data blir mer relevanta), dels att den totala
summan av det som redovisas framgår. Nyckeltalen bör ställas mot mål, normer
och gränsvärden alternativ motsvarande nyckeltal från andra företag. Detta så
att en bedömning av utfallet är möjligt (Bergström et al, 1998). Den kvalitativa
informationen kan bestå av till exempel miljöpolicy och miljöarbetets
organisation.
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I figur 4 nedan anges Capello et als (1998) tolkning av vad en miljöredovisning
bör innehålla och utformas. Där förekommer både kvantitativ och kvalitativ
information.

Miljöarbete
Förhållande till intressenter och myndigheter
Kvarstående problem och frågor
Miljöarbetets organisation
Miljöpolicy och strategisk miljösyn
Nyckeltal för jämförelse av resultat mot mål
Miljöpåverkan
Miljöincidenter
Produktens miljöpåverkan
Produktionsprocessens miljöpåverkan
Miljöanalyser
Kvantitativa, konkreta mål och måluppfyllelse
Miljöinvesteringens syfte i förhållande till miljömässigt mål eller krav
Resultat i jämförelse med miljömål
Trender och jämförelser som visar eventuella förbättringar
Finansiella uppgifter
Miljöekonomiska faktorer och konsekvenser i årsredovisningen
Särredovisning av miljöinvestering
Särredovisning av miljökostnader över tiden
Särredovisning av miljöskulder
Formalia
Betonat verifikationsarbete
Certifiering
Definierade redovisningsenheter
Enkelt språk och presentation
Kortfattad och precis miljöredovisning (saklig)
Kvantitativ information före kvalitativ information
Målgrupper
Utomstående granskning av miljöredovisningen

Figur 4 Miljöredovisningens utformning och innehåll. Källa: Capello et al,
1998 sid. 45.
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3.1.1 Granskning och miljörevision

Utökningen av 6 kap 1 § ÅRL innebär ett nytt granskningsområde för revisorn
och en ökning av revisionsrisken (att fel inte upptäcks vid revision). Den ökade
redogörelsen av företagens affärsrisker, och ofta även affärsmöjligheter,
påverkar revisionsriskerna och således revisorns arbete och ansvar. Samtidigt
innebär kunskap om företagets miljösituation en möjlighet till utökad kunskap
om företaget som helhet för revisorn och ger information till en förbättrad
omvärldsanalys i samband med revisionen (Flening, 1999b). Om företaget är
tillstånds- eller anmälningspliktigt måste revisorn beakta vilken information
som ska återfinnas i förvaltningsberättelsen.

Figur 5 Revisorns beslutsträd. Källa: Flening 1999, ur Balans nr 12/99 sid. 7.

Miljöinformation i förvaltningsberättelsen kan vara av mycket stor finansiell
betydelse och måste ges samma omsorg som övrig information enligt Flening
(1999b). Flening anser att revisorn måste skaffa sig en grundläggande förståelse
för den miljöinformation som ska redovisas. Gruppen av revisorer måste förstå
hur ett miljöarbete byggs upp och styrs i en organisation och till exempel hur
miljöaspekter identifieras och utvärderas (Pernfors, 1999).
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Revisionsseden bör utgå från den allmänna innebörden av god revisionssed och
koncentreras på granskning av att företaget har god intern kontroll vad avser
hanteringen av relevanta miljöfrågor. Revisorn gör sin bedömning utifrån
tillämplig lagstiftning, praxis samt god redovisnings- och revisionssed. Kraven
på revisorn kan dock bli mer omfattande än vad ÅRL anger idag eftersom
många företag redan nu lämnar upplysningar i årsredovisningen som går utöver
vad lagen kräver.

Det är viktigt att skilja på miljörevision och den traditionella revisionen.
Miljörevision bör endast användas i samband med miljöledningssystemet2. När
det gäller kontroll av själva miljöredovisningen är det brukligt att begreppet
granskning används (Larsson, 1995). Miljörevision är således endast ett internt
instrument för ledningen i ett företag, för den skall kunna försäkra sig om att
miljöskyddet fungerar som avsett (Almgren et al, 1996).

Sammantaget kan sägas att det är det redovisande företaget som ansvarar för
miljöredovisningens innehåll och revisorn för granskningen av denna (Pernfors,
1999).

3.2 Sammanfattning

Det finns tre olika typer av miljöredovisning – i årsredovisningen, en separat
miljöredovisning och EMAS-redovisning. Utgångspunkten för de två första är
att ge läsaren en helhetsbild av verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete på
kort och lång sikt. Informationen i en miljöredovisning kan vara både
kvantitativ och kvalitativ.

Miljörevision är ett internt instrument för ledningen i företagen för att den skall
kunna försäkra sig om att miljöskyddet fungerar som avsett. Det är således
viktigt att skilja på miljörevision och den traditionella revisionen – granskning
av miljöredovisning.

                                          
2 Den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisatorisk struktur,
handlingsplaner, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa,
uppfylla, revidera och upprätthålla miljöpolicyn (Larsson, 1995).
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4 Begrepp inom miljöredovisning
e finansiella sidorna av miljöarbetet kommer till uttryck såväl i
resultaträkningen som i balansräkningen. I litteraturen finns ett
flertal olika begrepp som är flitigt förekommande. Dessa kommer att

redogöras för här nedan. Många av begreppen har även samband med de
traditionella redovisningsbegreppen. De är dock ofta inte korrekt använda ur ett
redovisningsperspektiv. Figur 6 visar begreppens samband med ett företags
redovisning och Bergströms (1998) tolkning av dessa.

1. Har miljöfrågor med affärerna att göra?
2. Har miljöfrågorna en intäktssida?
3. Hur avgör man att det finns en miljöaspekt?
4. Hur bokförs utgifter som har en miljöaspekt?
5. Vad är en miljöåtgärd?
6. Hur ska miljöutgifter periodiseras?

Figur 6 Samband mellan företagets ekonomiska verklighet och begreppen
miljökostnad, miljöinvestering och miljöskuld. Källa: Bergström et al, 1998
sid. 100.
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I en bokstavlig tolkning av begreppen närmar man sig samhällsekonomiska
värderingar av till exempel miljöskulder som uttrycks i termer av samhällets
betalningsvilja.
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Med ett sådant perspektiv fås andra uppskattningar som inte tillhör något
företag i traditionell företagsekonomisk redovisning (Ljungdahl, 1999). Även
med utgångspunkt i det enskilda företaget uppfattas begreppen nedan olika av
ett företags olika intressenter. I ett redovisningsperspektiv representerar de
däremot utgifter som förr eller senare leder till kassaströmmar och som nu eller i
framtiden bokförs som kostnader i verksamheten.

Som nämnts ovan anser tongivande organisationer att god redovisningssed skall
gälla även för finansiella miljöbegrepp (Flening, 1998). Dock är det ofta svårt
att särskilja miljökostnader från andra kostnader då utgifter ofta sker av både
miljö-, marknads- och produktionsskäl. Det kan också råda ekonomisk
osäkerhet – till exempel framtida inflation och diskonteringsbehov, teknologisk
osäkerhet – påverkan på kommande åtgärders kostnader - och juridisk osäkerhet
– eget ansvar och andra parters ansvar, nya lagar. Det kan även finnas osäkerhet
om samhällsutvecklingen och i synen på vad som är bra eller dåligt för miljön.
(Flening, 1998). Enligt författaren bör dock finansiella miljöbegrepp vara
gemensamma inom en och samma koncern, vidare bör även
branschgemensamma definitioner kunna utarbetas.

Figur 7 Helhetssyn på miljöbegreppet. Källa: Almgren et al 1996, sid. 21, egen
bearbetning.
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Miljöbegreppet. Miljöpåverkan kan drabba den närmaste omgivningen, en hel
region eller hela jorden (Almgren et al 1996). Exempel på miljöpåverkan är
dumpning av avfall, försurning av mark och vatten, klimatförändringar och
uttunning av ozonskiktet.

Med begreppet miljö avses den omgivning där industriell verksamhet finns, det
vill säga den omgivande luften, vattnet, marken, naturresurser, ekosystemet med
flora och fauna inklusive människan och samspelet mellan dessa. Det är samma
omfattning som flertalet miljöledningssystem och miljöprogram tillämpar. Det
innebär att hälsa och säkerhet ofta undantas och att skyddet av naturmiljön
kommer främst.

Miljöutgift. När företag anskaffar de resurser som behövs i verksamheten
uppstår en utgift som normalt motsvarar det pris som måste erläggas för att
erhålla resurserna (Ljungdahl, 1999). På ett övergripande plan kan miljöresurser
definieras som materiella och immateriella resurser som är avsedda att minska
ett företags miljöpåverkan. I AAF:s (Accounting Advisory Forum, EU:s
rådgivande organ i redovisningsfrågor) rapport från 1995, ”Environmental
Issues in Financial Reporting”, definieras miljöutgifter som:

”utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, reducera eller reparera skador på
miljön orsakade av företagets verksamhet eller åtgärder som bidrar till att spara
förnyelsebara och icke-förnyelsebara naturtillgångar.”

Bergström et al 1998.

Åtgärderna ska vara direkt avsedda för att förbättra företagets miljösituation,
vilket utesluter bland annat böter och skadestånd för tidigare
miljöförsummelser. AAF anser att ordinarie periodiseringsregler för utgifter bör
gälla även miljöutgifter. Begreppet blir ett samlingsnamn. Miljöutgifter
redovisas således som en kostnad för den aktuella perioden (miljökostnad),
aktiveras som en tillgång (miljöinvestering) eller bokas som en avsättning på
balansräkningens passivsida (miljöskuld) (Ljungdahl, 1999). Enligt Gröjer
(1997) är en utgift hänförlig till anskaffningstillfället och kan avse flera
redovisningsperioder. Kostnaderna å sin sida avser de utgifter som hänförs till
en viss bestämd redovisningsperiod, det vill säga en periodiserad utgift.
Utbetalningar och utgifter utgör tillsammans med inbetalningar och inkomster
grundtransaktionerna inom redovisning. Det är dock, ur redovisningssynvinkel,
intäkter och kostnader som är de centrala begreppen. Utgifter definieras som ett
utflöde av tillgångar eller som ett inflöde av produktionsresurser (Gröjer, 1997).
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Med utgifter avses således den ekonomiska ersättning ett företag lämnar för de
produktionsresurser som anskaffas.

Miljöinvestering. Miljöförbättrande åtgärder är ett uttryck som är vanligt
förekommande som definition på miljöinvestering (Westermark, 1999). Ett
problem är dock att tekniken i allmänhet gått framåt mellan en nyinvestering
och motsvarande föregående. Det leder enligt Westermark (1999) till att man får
miljöeffekten ”på köpet”.

Vissa utbetalningar avser investeringar, det vill säga en ökning av företagets
kapital. När dessa utbetalningar översätts till kostnader sker det genom
periodisering (avskrivning). Eftersom miljöfrågor ofta handlar om långsiktiga
konsekvenser är det möjligt att tänka sig ett behov av att identifiera
miljöinvesteringar som en särskild klass av investeringar med osedvanligt lång
avskrivningstid (Bergström et al, 1998). I Ljungdahl (1999) analyseras
begreppet ur ett redovisningsperspektiv ”i termer av aktiverade miljöutgifter
som via avskrivningar kostnadsförs under flera framtida perioder.” Ljungdahl
pekar dock på flera olika perspektiv. En möjlig definition är anskaffningen av
resurser som syftar till att förhindra, reducera eller reparera miljöskador. Det
vore då rimligt att aktivera utgiften för en sådan resurs och sedan fördela
utgiften i syfte att matcha kostnaden med de förmodade framtida intäkterna.
Utgifter för resurser som inte kan matchas bör istället kostnadsföras direkt. De
problem som uppstår här rör matchningsprincipen och definitionen av en
tillgång. Det kan ofta vara problematiskt att se vilka ekonomiska fördelar som
miljöåtgärder för med sig eftersom de till stor del associeras med kostnader för
företaget.

Det är även möjligt att föreställa sig miljöinvesteringar som återställande
åtgärder. Sådana miljöresurser som i sig inte bidrar till några framtida
ekonomiska fördelar, men som krävs för att företaget skall kunna tillgodogöra
sig ekonomiska fördelar från övriga tillgångar, kan även de betraktas som
tillgångar (Ljungdahl 1999).

En annan syn på miljöinvestering tar som utgångspunkt investeringen i sig med
fokus på investeringsbeslut och investeringsprocessen. I litteraturen skiljer man
på realinvesteringar och finansiella investeringar. Då miljöinvesteringar har ett
nära samband med företagets produktionsprocess torde de tillhöra
realinvesteringar i likhet med markandsföringsinvestering eller FoU-
investering.
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För att inte alla investeringar som har en miljöaspekt skall falla in under
begreppet har AAF föreslagit att det som utmärker en miljöinvestering är att den
primärt skall vara avsedd att minska företagets miljöbelastning (Ljungdahl
1999), valet blir dock mer eller mindre subjektivt och resultatet av beräkningen
kan upplevas som artificiellt.

Svensk redovisningslag innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om vad som är
en tillgång. Det allmänna synsättet innebär att tillgången skall ägas av företaget,
ge framtida ekonomiska fördelar och att värdet går att mäta på ett tillförlitligt
sätt (Flening, 1998). Definitionen av en tillgång i ett redovisningstekniskt
perspektiv brukar i allmänhet kännetecknas av de troliga framtida ekonomiska
fördelar som tillkommer den redovisningsenhet som kontrollerar tillgången
(Hendriksen & Van Breda, 1992). Vissa tillgångar redovisas ej, till exempel
vissa immateriella tillgångar såsom varumärke som ej köpts. Orsaken är att
värdet är osäkert och svårt att bestämma vid varje tillfälle. Kopplat till
miljöinvesteringar kan detta gälla en positiv miljöimage som ett företag byggt
upp. Immateriella anläggningstillgångar värderas idag enligt samma principer
som materiella. I 4 kap 3 § ÅRL stadgas att anläggningstillgångar skall tas upp
till anskaffningsvärdet. I detta inkluderas inköpspriset samt utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet. Anläggningstillgångarna skall sedan skrivas av
systematiskt över den ekonomiska livslängden.

Reglerna för värdering av anläggningstillgångar gäller även för miljörelaterade
investeringar och utgifter (4 kap ÅRL). En värdering skall ske till belopp
motsvarande utgifter för förvärvet eller tillverkningen. Under vissa
förutsättningar får räntekostnader och värdehöjande förbättringar räknas in i
beloppet. Vidare skall avskrivning ske för alla tillgångar med begränsad
livslängd, nedskrivning skall ske vid bestående värdenedgång och återförs om
det ej längre finns skäl för den. Uppskrivning får å sin sida ske vid bestående
värdeökning utöver bokfört värde. Beloppet måste avsättas i uppskrivningsfond
eller användas för att öka aktiekapitalet – det får ej redovisas som intäkt. Här
uppstår lätt problem om tillgången endast är miljörelaterad till viss del.

När det gäller miljöåtgärder kan det ofta vara svårt att se vilka ekonomiska
fördelar som de för med sig – vanligen associeras dessa med kostnader för
företaget (Ljungdahl, 1999). Normalt förekommer dock miljöinvesteringar i
termer av aktiverade miljöutgifter framförallt i samband med
framåtsyftande/förebyggande åtgärder.
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Miljökostnad. En miljökostnad karakteriseras som en periodiserad miljöutgift
som behövs för att driva en verksamhet i enlighet med de miljökrav som ställs
på företaget av omgivningen. I ett företag kan projekt, processer eller
arbetsställen betecknas som kostnadsställen där alla kostnader har en plats eller
ett ställe i företaget där de uppstår. I termer av kostnadsslag kan miljökostnader
relateras till specifika kostnadsställen, till exempel en miljöavdelning och
utgöras av allt från personalkostnader till materialkostnader och
kapitalkostnader för miljöutrustning. I allmänhet innebär det att det bör ske en
utbetalning för en åtgärd under den aktuella perioden – begreppet får då ett
tydligt samband med de traditionella finansiella kostnaderna, utgifter
kostnadsförs normalt i den period de uppstår. Enligt ÅRL skall hänsyn tas till
alla förutsebara och möjliga förluster som är hänförliga till aktuellt eller tidigare
räkenskapsår.

Miljökostnader kan även avse miljöåtgärder som är förebyggande eller
återställande (Ljungdahl 1999). Ljungdahl refererar även till AAF som menar
att en miljökostnad enbart skall avse identifierbara merkostnader för åtgärder
som primärt är avsedda att minska miljöpåverkan. I praktiken används ofta
begreppet miljökostnad för att markera att de upplevs som betungande och
utanför den egentliga verksamheten. Redovisningen blir då ett sätt att visa att
företaget tagit sitt ansvar som laglydigt och miljömedvetet företag (Ljungdahl,
1999). Förebyggande åtgärder, till exempel satsningar på miljöutbildning och
miljörelaterad produktutveckling får i allmänhet inte aktiveras (se ovan) som
tillgångar även om det i ett företagsinternt perspektiv uppfattas som
investeringar med miljöanknytningar.

Definitionen blir beroende av vilken utgångspunkt som personen har, det blir
återigen ofta en subjektiv bedömning; periodiserad miljöutgift, alla kostnader
som har med miljö att göra eller kostnader orsakade av miljökrav. En avgörande
fråga är enligt Flening (1998) vilka belopp som ska urskiljas och avgränsas för
att kunna sägas vara miljörelaterade.

Urvalet måste ske så att en ökning kan tolkas som positiv eller negativ –
särredovisning bör ske av till exempel böter och miljöskyddskostnader. Den
redovisningsteoretiska definitionen på en kostnad är som nämnts ovan,
periodiserad utgift (Gröjer, 1997).
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Miljöskuld. Liksom kring de andra begreppen finns det olika innebörder av
miljöskuldsbegreppet. Ett synsätt menar att miljöskulder är de åtgärder som
potentiellt behövs för att återställa naturen till något slags ursprungligt tillstånd,
det är inte detsamma som faktiska saneringsskulder. På företagsnivå har allt fler
börjat göra inventeringar av sina miljöproblem och troliga åtgärdsbehov
(Ljungdahl 1999). Det är numera vanligt att företagen genomför särskilda
miljörevisioner och undersökningar vid företagsköp, för att upptäcka eventuella
problem som det förvärvande företaget kan bli ansvarigt för. Miljöskuld i ovan
nämnda sammanhang betyder således det långsiktiga återställningsbehovet. En
grundläggande tanke bakom idén om en hållbar utveckling är att inte förbruka
mer resurser än vad naturen förmått återskapa för att framtida generationer skall
ha samma möjligheter och förutsättningar.

En annan synvinkel utgår från att miljöskulder definieras som utgifter för
framtida miljöåtgärder. Grunden för att kostnadsföra en framtida utgift som
skuld eller avsättning, är att det föreligger någon form av förpliktelse. Här är
sannolikheten om infrielse och möjligheten till en tillförlitlig bedömning
avgörande. Ett alternativ är att redovisa åtagande inom linjen som en form av
ansvarsförbindelse. Reglerna gäller även för ekonomiska förpliktelser som har
sin grund i företagets miljöpåverkan. ÅRL anger att rimlig försiktighet skall
vidtas vid bedömningen av åtaganden – överdrivna reserveringar är ej
motiverade.

Ett problem är att miljöskulder inte redovisas så länge som inte miljölagstiftning
eller ett civilrättsligt avtal tvingar företagen att genomföra miljöåtgärder.
Många, där ibland FEE (den europeiska revisorsfederationen), anser dock att
även moraliska saneringsansvar borde kunna leda till avsättningar. Vissa
frivilliga avsättningar för miljöskulder och miljöförpliktelser borde därmed få
avsättas (Ljungdahl 1999).

Enligt Westermark (1999) har det i allmänhet varit vanligt att inkludera
miljöskulder bland övriga skulder eller ansvarsförbindelser utan att närmare
beskriva miljöskuldens särdrag. Han menar även att det inte är praxis att företag
informerar om miljöskulden även om det blir allt vanligare.

Grunden för att kostnadsföra en framtida utgift är att den även kan bokföras som
en skuld eller avsättning på balansräkningens passivsida (Ljungdahl, 1999), se
kapitel 6.1.6 Redovisning av avsättningar. I ett redovisningsperspektiv kan en
miljörelaterad framtida utgift således anses ha uppstått till följd av en
miljörelaterad förpliktelse som företaget har ådragit sig.
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Denna miljöförpliktelse kan redovisas på ett antal sätt beroende på bland annat
sannolikhet för infrielse. Ljungdahl (1999) redogör för fem olika typer av
förpliktelser som kan bli aktuella – avfallshanterings-, anpassnings-,
återställnings-, sanerings- och ersättningsförpliktelser.

En skuld definieras vanligen som fordringar på organisationen som är juridiskt
bindande och ovillkorligen måste återbetalas inom en fastställd tidsram. Skulder
är ofta uttryckta i pengar men kan också uttryckas i krav på prestationer på
organisationen som kommer att innebära framtida betalningar (Gröjer, 1997).

Miljörelaterad intäkt. Ett systematiskt och strukturerat miljöarbete kan, enligt
Ljungdahl (1999), leda till ökade intäkter eller minskade kostnader.
Miljöintäkter kan bestå av såväl faktiska intäkter och kostnadsbesparingar. Det
mest korrekta borde enligt författaren vara att tala om någon form av
miljörelaterad resultateffekt. Det kan ske direkt i positiv eller negativ riktning,
men även indirekt genom till exempel omgivningens uppfattning. De indirekta
effekterna är förstås svårare att uppskatta på ett tillförlitligt sätt. Det kan vara
exempelvis bättre/sämre försäljnings- och finansieringsmöjligheter. Att notera
är att varken UNEP3, SFF4 eller andra organ och intresseorganisationer har
presenterat miljöredovisningsmodeller som behandlar miljörelaterade intäkter i
någon större utsträckning (Ljungdahl, 1999). Det är dock vanligt att positiva
miljörelaterade resultateffekter endast har en begränsad livslängd, medan
miljökostnader kan vara både långsiktiga och återkommande.

Intäktsredovisning baseras på när en intäkt anses vara realiserad. Detta anses
vara fallet när de risker och förmåner som är förknippade med produkten
övergått mellan parterna (Flening, 1998). Redovisningsproblem kan uppstå om
övergången sker successivt under flera perioder. Det viktigaste är att samma
redovisningsprincip används mellan åren för att få jämförbarhet. Miljöintäkter
skall följa dessa redovisningsregler. Här är problemet ofta att fastställa hur stor
del av erhållna försäljningsintäkter som kan anses hänförlig till
miljöinvesteringar eller miljörelaterade kostnader (Flening, 1998). En intäkt
definieras ur redovisningssynvinkel som en periodiserad inkomst.

                                          
3 United Nations Environment Programme
4 Sveriges Finansanalytikers Förening
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En inkomst definieras, precis som utgift, som två olika strömmar: ett inflöde av
tillgångar och ett utflöde av produkter. Förenklat kan en inkomst sägas vara
transaktioner som ökar det egna kapitalet och definieras som den ekonomiska
ersättning en organisation erhåller för varor eller tjänster.

Kostnad

Idag Imorgon

Idag

Utgift

Imorgon

Miljökostnad

Framtida
miljörisker

Miljöskuld

Miljöinvestering

Kostnad

Idag Imorgon

Idag

Utgift

Imorgon

Miljökostnad

Framtida
miljörisker

Miljöskuld

Miljöinvestering

Figur 8 Ekonomiska miljöredovisningsbegrepp i termer av utgifter och kostnader.
Källa: Ljungdahl 1999, sid. 158.

4.1 Sammanfattning

Många av begreppen inom miljöredovisning har samband med de traditionella
redovisningsbegreppen. En bokstavlig tolkning av dessa leder dock till att man
närmar sig samhällsekonomiska värderingar, vilket inte tillhör företag i
traditionell företagsekonomisk redovisning. Det är dock ofta svårt att särskilja
exempelvis miljökostnader från andra kostnader då utgifterna ofta sker av både
miljö-, marknads-, och produktionsskäl.
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5 Lagstiftning avseende miljö och redovisning
edan kommer jag att redogöra för den lagstiftning som är mest
aktuell för uppsatsen – miljölagstiftning och Årsredovisningslagen.

5.1.1 Miljölagstiftning

Enligt Miljöbalkens (MB) 1 kap. 1 § är syftet med bestämmelserna att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare sägs att en sådan utveckling
bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar.

Som nämnts tidigare är många verksamheter att anse som miljöfarliga. Med
miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kap. 1 § MB, olika utsläpp i mark,
vattenområden eller grundvatten, användning som kan medföra olägenhet
genom annat än utsläpp, förorening, buller, ljus eller annat liknande. Regeringen
får enligt 4 – 5 §§ samma kapitel, meddela föreskrifter eller beslut om förbud
för att skydda människors hälsa och miljön. Enligt 5 § 2 st. får regeringen även
gå utöver vad som följer av medlemskapet i EU och andra internationella
åtaganden.

I den 6 § står att regeringen får föreskriva tillståndsplikt, det vill säga att det är
förbjudet att bedriva miljöfarlig verksamhet utan tillstånd, för vissa slag av
fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet. Det är heller inte
tillåtet att släppa ut avloppsvatten och andra ämnen som kan förorena miljön. En
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av miljödomstolen, 8 §.

I Miljöskyddslagen (1969:387) som numera ingår i MB åläggs tillståndspliktiga
företag att årligen lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. (Bergström
et al, 1998).

I rapporten redovisas hur anläggningens miljöpåverkan har hanterats i relation
till fastställda tillstånd och gränsvärden för utsläpp. Det skall finnas en
redogörelse för de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i
tillståndet och vilken effekt som dessa åtgärder har haft. I den mån
anläggningen har överskridit tillåtna utsläppsnivåer kan det finnas redogörelser
för dessa incidenter och för vidtagna åtgärder för att begränsa effekterna.

N
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5.1.2 Årsredovisningslagen
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, ÅRL) innehåller bestämmelser om
upprättande och offentliggörande av års- och koncernredovisning samt
delårsrapporter. Eftersom miljöredovisning inte är särskild från den traditionella
redovisningen, torde lagen vara tillämplig även på miljöredovisning. Enligt 2
kap. 1 § skall en årsredovisning innehålla balans- och resultaträkning, noter och
en förvaltningsberättelse. I vissa fall skall även en finansieringsanalys ingå.
Rapporterna skall som nämns i kapitel 5.1.3 God redovisningssed och
rättvisande bild, upprättas enligt just detta.

Lagen innehåller även andra grundläggande principer som skall iakttas. Dessa
redogörs för i 2 kap. 4 §.

• Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.
• Samman principer skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett

annat
• Företaget skall ta hänsyn till försiktighetsprincipen.
• Intäkter och kostnader hänförliga till perioden tas med oavsett

betalningstidpunkten.
• Kvittning mellan tillgångar och skulder respektive intäkter och kostnader

får ej ske.
• Ingående balans skall motsvara föregående periods utgående balans.

I tredje kapitlet behandlar lagen balansräkningen och resultaträkningen. Enligt 1
§ skall balansräkningen i sammandrag ”redovisa företagets tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.” Resultaträkningen
skall i sammandrag ”redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under
räkenskapsåret.” 8 § anger att större poster som ingår i interimsfordringar och
interimsskulder skall specificeras i not.

Sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare
räkenskapsår skall redovisas som avsättningar enligt 9 § om de är ”säkra eller
sannolika till sin förekomst med ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de
skall infrias.”

I enlighet med 6 kap. 1 § skall företagens förvaltningsberättelser innehålla en
rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och
resultat.
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Upplysningar skall här lämnas om sådana förhållanden som inte redovisas i
balans- eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömningen av företagets
ställning och resultat. Även händelser som är av väsentlig betydelse för
företaget och som inträffat efter räkenskapsårets slut, företagets förväntade
framtida utveckling, verksamhet inom forskning och utveckling och filialer i
utlandet skall redovisas.

Från och med 1999 utökades kraven på miljöredovisning i Sverige. Då började
ett tillägg i ÅRL att gälla. Lagändringen innebär att ett tredje stycke tagits in i
lagens 6 kap 1 § om förvaltningsberättelsens innehåll. ”Utöver sådan
information om verksamhetens miljöpåverkan som skall lämnas enligt första
och andra styckena skall företag som bedriver verksamhet som är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § lämna upplysningar i övrigt om
verksamhetens påverkan på den yttre miljön”. Bestämmelsen tillämpas för
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
1998. Exakt vilken typ av information som kommer att redovisas i framtida
årsredovisningars förvaltningsberättelser går inte att bedöma utifrån
formuleringen. Istället kommer mer detaljerade riktlinjer att utarbetas av BFN.
Med de nya bestämmelserna måste företagens revisorer kontrollera rimligheten i
den miljöinformation som redovisas eftersom den ingår i förvaltningsberättelsen
som revisorn redan sedan tidigare är skyldig att granska.

5.1.3 Redovisning av avsättningar
I Årsredovisningslagen dras en skiljelinje mellan å ena sidan ekonomiska
förpliktelser som skall redovisas på balansräkningens passivsida och å andra
sidan sådan som antigen skall redovisas inom linjen eller omnämnas i not eller
förvaltningsberättelsen (SOU 1996:157). Bland de förpliktelser som redovisas
på balansräkningen skiljer man dessutom mellan skulder och avsättningar.
Ansvarsförbindelser kan komma att infrias och påverka företagets ställning – de
kallas således även för eventualförpliktelser. Gränsdragningen mellan skulder,
avsättningar och ansvarsförbindelser torde i huvudsak ske med utgångspunkt i
en sannolikhetsbedömning avseende förpliktelsens beloppsmässiga storlek och
förfallotidpunkt. Enligt FAR:s uttalande nr 15 skall skuldföring av en
eventualförpliktelser ske så snart det är sannolikt att ersättning kommer att utgå
och beloppets storlek med rimlig grad av sannolikhet kan fastställas. Eftersom
miljöredovisning skall följa den traditionella redovisningens principer och
konventioner är en diskussion kring avsättningar mycket intressant.
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Detta då det är oklart vad som skall utgöra miljöskulder – åtaganden,
förpliktelser och/eller ansvarsförbindelser. Även här torde
sannolikhetsbedömningen vara i centrum – skall förpliktelser redovisas i
balansräkningen, inom linjen eller i not?

Figur 9 Redovisning av olika slag av förpliktelser enligt ÅRL. Källa: SOU 1996:157,
sid. 372, egen bearbetning.

Utredningen (SOU 1996:157) finner det ändamålsenligt att reservera begreppen
skuld och avsättning för sådana förpliktelser som skall redovisas på
balansräkningens passivsida. Begreppet åtagande bör i konsekvens härmed
endast avse sådana mellanhavanden av finansiell natur som enligt
redovisningslagstiftningen för finansiella företag skall redovisas inom linjen.

Före tillkomsten av IAS 37 som behandlar redovisning av avsättningar, har det
inte funnits någon exakt form för redovisning av miljöskulder, miljöförpliktelser
eller miljöåtaganden reglerad i lag eller praxis (Westermark, 1999).
Rekommendationen trädde i kraft för årsbokslut som började den 1 juli 1999
eller senare.

I sin bok från 1998 redogör Rundfelt för IAS rekommendation 37 om
eventualförpliktelser och avsättningar som antagits av IASC5. Enligt IAS 37 får
en avsättning endast göras när företaget har ett åtagande som binder företaget att
göra en utbetalning.
                                          
5 International Accounting Standards Committee

Förpliktelser

Balansräkningen Noter* Förvaltningsberättelsen

Passivsidan Inom linjen

Skuld Avsättning

*Noterna kan vara av två slag. De kan innehålla antingen en specifikation av någon 
post i balansräkningen (skuld, avsättning eller inom linjen) eller upplysningar om 
förpliktelser som inte redovisas i balansräkningen.

Förpliktelser

Balansräkningen Noter* Förvaltningsberättelsen

Passivsidan Inom linjen

Skuld Avsättning

*Noterna kan vara av två slag. De kan innehålla antingen en specifikation av någon 
post i balansräkningen (skuld, avsättning eller inom linjen) eller upplysningar om 
förpliktelser som inte redovisas i balansräkningen.
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Om sannolikheten bedöms vara 50 % eller mer skall en avsättning redovisas, en
lägre sannolikhet innebär istället en eventualförpliktelse eller eventuellt
ingenting. Eventualförpliktelser tas inte med i balansräkningen utan redovisas
endast som en inomlinjen post. För att företag skall få redovisa en avsättning
krävs enligt rekommendationen att:

• företaget har ett åtagande att göra en utbetalning där antingen beloppet
eller utbetalningstidpunkten är osäker

• åtagandet gäller en utomstående person
• åtagandet är en följd av en händelse som inträffat före rapporttidpunkten
• utbetalningen skall kunna uppskattas med rimlig precision.

 
 En skuld skall redovisas när förpliktelsen är säker samt belopp och förfallodag
är viss. Om istället förpliktelsen endast är sannolik skall en avsättning
redovisas. När förpliktelsen är möjlig skall upplysning lämnas i not eller inom
linjen (Redovisningskonsulten nr 1, 1996). Ett problem som uppstår på grund av
ovanstående definitioner är gränsdragningen mellan säker, sannolik och möjlig,
samt viss och oviss.
 
 En tvingande förpliktelse är ett åtagande som härrör från företagets åtgärder och
där företaget genom tidigare åtgärder eller policydeklarationer accepterar ett
visst ansvar och har skapat en förväntan hos dem som åtagandet avser att
företaget kommer att ta sitt ansvar. Rundfelt (1998) nämner ett exempel om ett
företag som i sin årsredovisning klart uttalat hänsyn till miljön, kan göra en
avsättning även om landet ifråga saknar miljölagstiftning. Det krävs dock att
sambandet mellan skador och verksamhet inte är för svagt. Tendensen går mot
att endast avsättningar som har sin grund i juridiska förpliktelser eller strax intill
skall få förekomma i balansräkningen (IREV 1999).
 
 Det belopp som skall avsättas ska motsvara företagsledningens bästa
bedömning av vad som krävs för att reglera det åtagande som företaget har vid
balanstidpunkten (Rundfelt 1998, Westermark 1999). I praktiken blir detta svårt
och valet hamnar istället mellan olika principer – maximalt eller minimalt värde,
väntevärde eller mest sannolika värde exempelvis. Om den förväntade
tidpunkten för utbetalningen ligger långt fram i tiden (minst ett år) bör
avsättningen diskonteras. Avsättningar får endast användas för det ändamål som
de ursprungligen sattas av, ett eventuellt överskjutande belopp skall återföras
till resultatet. Ett exempel rörande miljöredovisning är avsättning för
återställande av miljön.
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 Företag som gör avsättningar skall lämna upplysningar om vilken typ av
åtagande som avsättningen avser och när utbetalningen förväntas ske. I sällsynta
fall kan företaget utelämna upplysningar som allvarligt kan skada företaget.
 
 IAS 37 innehåller även krav på information som är till för att underlätta för
årsredovisningens läsare. För varje avsättningskategori skall företaget upplysa
om:
 

• det upptagna beloppet i början och slutet av perioden
• ytterligare avsättningar som gjorts under perioden
• utgifter som uppkommit och som debiterats avsättningen
• oanvända belopp som återförts
• ökning i det diskonterade beloppet som beror på tidens gång eller

diskonteringsräntan.

Jämförande information är inte nödvändig. Företaget skall lämna information
om varje åtagandes beskaffenhet och förväntad tidpunkt för eventuella utflöden
av ekonomiska förmåner samt en uppskattning av osäkerheten kring dessa.
Information skall också lämnas om väsentliga antaganden som företaget gjort.
Enligt Gröjer (1997) är en avsättning en förpliktelse som hör till innevarande
eller tidigare räkenskapsår (ej framtida). Förpliktelsen skall vara säker eller
sannolik vad gäller belopp eller tidpunkt när den skall infrias. Några exempel är
latent skatteskuld, pensionsförpliktelser och garantiavsättningar.

5.1.4 God redovisningssed och rättvisande bild
Enligt ÅRL 2 kap. 2 § skall redovisning ske enligt god redovisningssed och de
grundläggande kraven på redovisning är överskådlighet, god redovisningssed
samt rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Den gäller finansiell
miljöinformation liksom annan finansiell information.

Enligt 3 § skall balansräkningen, resultaträkningen och noterna ”upprättas som
en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat." Om det
behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall tilläggsupplysningar lämnas.
Således skall miljöinformation som påverkar bedömningen av ett företag finnas
med i redovisningen. Enligt Flening (1999) kan informationen inte enbart
lämnas i annan handling, till exempel i en fristående miljöredovisning.



Miljöredovisning – en begreppsapparat

36

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer
från normgivande organ, skall upplysning om detta och skälen för avvikelsen
lämnas i en not. Det är dock inte tillåtet att göra avsteg från lagstiftning med
hänvisning till principen.

I praktiken har begreppet rättvisande bild kommit att betyda en redovisning i
linje med rådande redovisningsregler – uttryckta i rekommendationer och
uttalanden från internationella eller nationella normgivande organ (Westermark,
1999).

Principen rättvisande bild är enligt min uppfattning en av de viktigaste
anledningarna till varför företag bör lämna en miljöredovisning.
Effektivitetsmått anser jag, bör sättas i relation till hur naturresurser och råvaror
utnyttjas., framtida kassaflöden påverkas i stor utsträckning av sanerings- och
återställandebehov längre fram i tiden, kundernas efterfrågan (som alltmer styrs
av miljöaspekter) är viktigt för bedömningen av företagens värde och så vidare.
Utan en miljöredovisning går mycket information förlorad och en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning kan ej fås. Principen om rättvisande bild
gäller således balansräkning, resultaträkning och noter – normalt förutsätts att
informationen som lämnas med god redovisningssed också ger en rättvisande
bild (FAR 2000: Vägledning – om årsredovisning i aktiebolag).

God redovisningssed utgörs av lagar, rekommendationer och praxis och
återfinns bland annat i FAR:s samlingsvolym. Det som anses vara god
redovisningssed är den praxis som förekommer hos en representativ krets av
bokföringsskyldiga. Redovisningslagstiftningen tar sikte på sådan information
som är väsentlig för att en utomstående intressent skall kunna få en rättvisande
bild. Miljörelaterad information intar inte någon särställning i detta avseende
(Flening 1999, SOU 1996:157). Existerande redovisningsregler är tillämpliga
även på de olika miljöbegreppen. Dock krävs ett förtydligande kring frågor som
rör värdering och bedömning av när redovisning skall ske anser Flening (1999).

5.2 Sammanfattning

Syftet med bestämmelserna i Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Ett sätt att försöka uppnå detta för regeringen är att
föreskriva tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet. Det är således förbjudet att
bedriva miljöfarlig verksamhet utan tillstånd.
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Årsredovisningslagen som torde vara tillämplig även på miljöredovisning,
innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av års- och
koncernredovisning. De grundläggande kraven på redovisning är
överskådlighet, god redovisningssed samt rättvisande bild av företagets
ställning och resultat.
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6 Rekommendationer och standardiseringar
idigare var det mestadels myndighetskrav som låg bakom företagens
aktiva hantering av miljöfrågorna. Numera har företagen börjat
upptäcka kommersiella aspekter av miljöarbetet. Det finns idag en

mängd olika riktlinjer, rekommendationer och checklistor för miljöredovisning.
Dessa är i huvudsak presenterade av skilda bransch-, intresse- och
yrkesgemensamma organisationer (Larsson, 1999).

Det finns två sätt att lösa problem med informationsassymetri (Scott 1997) – det
ena sättet är att låta markanden styra hur mycket och vilken typ av information
som skall produceras. Det synsättet anför att marknadskrafterna kan kontrollera
problemen. Det finns många sätt för företagsledningen att tillhandahålla
information, inklusive redovisningsinformation. Dessutom är investerare bra på
att leta reda på innebörden av informationen och dess påverkan på framtida
kassaflöden. Genom att låta marknaden styra kommer tillgången och efterfrågan
på information att leda till att nyttan maximeras. Dock fungerat inte marknaden
perfekt varför man inte alltid kan lita på att ”rätt” standards utvecklas.

Det andra sättet innebär att informationsgivningen istället regleras för att
skydda investerarna. De som förespråkar det här alternativet anser att
informationen är så pass komplex och viktig att marknadskrafterna misslyckas
med att kontrollera de problem som nämndes i föregående stycke. Det svåra är
att hitta gränsdragningen mellan fria marknadskrafter och att sätta standards, en
gräns där nyttan precis överstiger kostnaden. Reglering ses som en kompromiss
mellan kostnaden för reglering och fördelar i form av förbättrade
marknadsfunktioner.

I det här kapitlet redogörs för de relevanta riktlinjer som för tillfället finns.
Dessa är i dagsläget frivilliga att använda sig av, men syftar samtidigt till att
standardisera och reglera företagens miljöinformation.

6.1.1 ISO
ISO 14000 är arbetsnamnet på de miljöstandarder som ISO (International
Organisation for Standardisation) började utveckla 1992. Kvalitetsstandarden
ISO 9000 har legat till grund för ISO 14000.

T
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Standarden har som mål att utgöra grunden för ett bättre samspel mellan miljö
och företag (Medeborn & Söderberg 1996). Den är uppbyggd av delstandarder
inom områdena miljöledningssystem, miljörevision, miljömärkning,
miljöprestanda, livscykelanalys och miljöterminologi, se bilaga 3. Användandet
av dessa standarder är frivilligt och är i första hand till för att erhålla så bra
miljöstyrningssystem som möjligt.

Av de olika delstandarderna är ISO 14001 den som troligen kommer att få störst
påverkan på revisorsbranschen (Medeborn & Söderberg, 1996). Den är tänkt att
kunna appliceras på alla sorters organisationer. De fem grundläggande
punkterna är miljöpolicyplanering, implementering, kontroll och korrigerande
åtgärder samt genomgång av miljöledningssystemet. ISO 14001 utgör en
kravspecifikation enligt vilken företag kan låta certifiera sitt
miljöledningssystem. De andra delstandarderna inom ISO är att betrakta som
riktlinjer för alla typer av miljörevisioner.

6.1.2 EMAS
EMAS är en förkortning av Eco-Management and Audit Scheme. Det är en
förordning om frivillig miljöstyrning och miljörevision och ingår idag som en
del av svensk lag. EU:s förordning om miljöstyrning och miljörevision blev
antagen 1993. Den inkorporerades i svensk lagstiftning – SFS 1995:294, Lag
om frivillig miljöstyrning och miljörevision. Lagen började tillämpas i april
1995. För tillfället avser EMAS (se bilaga 4) enbart industriell verksamhet.

På sikt kommer dock standarden att omfatta alla typer av organisationer och
företag (Larsson, 1997). En utvärdering pågår för att utvärdera EMAS. Syftet är
att så småningom presentera en reviderad förordning som skall möjliggöra för
organisationer och företag att låta registrera sig.

Förordningen är som nämndes ovan användbar för företag som bedriver
industriell verksamhet vid en eller flera anläggningar. Enligt förordningen är en
miljöredovisning obligatorisk för företag som avser att registrera en anläggning
eller förlänga en existerande registrering. För att registreras enligt EMAS ska
revisionen genomföras av en ackrediterad miljökontrollant utnämnd av ett
särskilt ackrediteringsorgan. I Sverige är det SWEDAC (som också handhar
certifiering av ISO 14001) som genomför revisionen. Registrering sker sedan
genom AB Svenska Miljöstyrningsrådet. Det bör tilläggas att det endast är
produktionen som granskas – inte om produkten i sig är miljövänlig.
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Grundtanken är att det i industrins miljöarbete ska ske en frivillig förbättring
genom att företagen genomför en miljöpolicy, ett miljöprogram och ett
miljöstyrningssystem för sina anläggningar. Syftet är att genom uppfyllda
miljömål uppnå ständiga förbättringar (Capello et al, 1998). Detta ska ske
genom att företagen utarbetar och genomför en miljöpolicy, ett miljöprogram
och ett miljöstyrningssystem för sina anläggningar. Effekterna av åtgärderna
skall utvärderas regelbundet och allmänheten skall informeras om resultatet av
denna utvärdering i form av en särskild miljöredovisning (SOU 1996:157).

Även om en fullständig miljöredovisning inte behöver framläggas mer än vart
tredje år, anser Larsson (1999) att det borde vara självklart för en EMAS-
registrerad anläggning att presentera en årlig miljöredovisning baserad på
EMAS krav.

6.1.3 UNEP
UNEP:s riktlinjer är utvecklade inom ramen för FN:s miljöprogram – United
Nations Environment Programme. Genom att ge området Ekonomi en egen
huvudrubrik skiljer sig UNEP:s riktlinjer från många andra uppsättningar
(Larsson, 1997). De andra huvudrubrikerna avser policies, miljöledningssystem,
miljöbalans, intressentrelationer och varaktigt hållbar utveckling i ett globalt
perspektiv, se bilaga 5.

UNEP:s förslag är en av de mest heltäckande. Det avser att ge lämpligt innehåll
åt företag vid utarbetande av egna miljöredovisningar (Bergström et al, 1998).
De punkter som tas upp i förslaget illustrerar många möjliga aspekter av
miljöarbetet.

Många punkter är dock inte relevanta för alla företag – riktlinjerna fungerar då
som en checklista (Larsson, 1997). Vissa av punkterna anses dock som viktigare
än andra, dessa är så kallade kärnpunkter som bör kunna redovisas av de flesta
företag (Bergström et al, 1998).

6.1.4 PERI
PERI-guidelines är resultatet av ett samarbete mellan representanter för ett antal
stora internationella företag – bland annat BP, Dow Chemical, Du Pont, IBM
och Polaroid. PERI står för Public Environmental Reporting Initiative. Syftet är
att ställa goda riktlinjer för redovisning till förfogande samt uppmuntra
utvecklingen och användningen av sådana (Larsson, 1999).
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Ramverket, se bilaga 7, syftar till uttömmande, god och trovärdig
miljöredovisning. Larsson (1999) anser att riktlinjerna erbjuder flexibilitet och
anpassning för både små och stora företag samt olika verksamhetsinriktningar.
Detta trots att initiativtagarna är stora företag med omfattande resurser. Precis
som UNEP:s riktlinjer kan företagen använda tillämpbara delar på det egna
företaget.

6.1.5 SFF
Under hösten 1996 publicerade Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) sin
rekommendation om miljöredovisning för första gången. Eftersom
miljöfrågorna är viktiga för företagen, som allt fler publicerar
miljöredovisningar, är det viktigt även för finansanalytikerna att lära sig att
hantera den informationen (Bergström et al, 1998). Miljöfaktorer kan påverka
företagens ekonomi och framtida kassaflöden.

SFF:s riktlinjer fyller två funktioner – dels att uppmärksamma föreningens
medlemmar på miljöfrågornas ökade betydelse för analysarbetet, dels är det en
uppsättning riktlinjer avsedda för de börsföretag som analytikerna har till
uppgift att analysera. Jag har valt att göra en längre genomgång av SFF:s
rekommendation då denna utgör en rekommendation på redovisningsområdet.
De övriga är mer tekniskt inriktade (undantag för UNEP:s rekommendation).
SFF:s rekommendation avser den miljöinformation som vänder sig till aktörerna
på de finansiella marknaderna och skall, enligt rekommendationen, finnas i
årsredovisningen.

SFF försöker genom sin rekommendation, se bilaga 6, påverka börsföretagen så
att dessa ger underlag för nödvändiga ekonomiska kvantifieringar. SFF
efterlyser enligt Bergström et al (1998), redovisning av konkreta strategier,
beslutade miljöåtgärder, faktisk miljöpåverkan och framförallt uppskattningar
av framtida finansiella konsekvenser av denna miljöpåverkan. Föreningen
framhåller de negativa ekonomiska konsekvenserna på bekostnad av möjliga
inkomstkällor – en redovisning av förmågan att i framtiden undvika utgifter.
SFF anser att miljöinformationen bör redovisas i årsredovisningen snarare än i
en separat miljöredovisning. Med miljöredovisning avser SFF den ”information
som företaget lämnar i sin årsredovisning avseende de miljömässiga
konsekvenserna av sin verksamhet och som i första hand riktar sig till aktörer på
de finansiella marknaderna” (SFF, 1997).
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SFF rekommenderar således en bredare tolkning av begreppet miljöredovisning
och avser både verksamhetens miljökonsekvenser och påverkan från de sålda
produkterna och tjänsterna (Flening, 1999b). Omfattningen är beroende av
miljöfrågornas vikt i det enskilda företaget.

Informationen skall avse fakta samt beslutade eller planerade åtgärder och
undvika vaga uttalanden om mål och ambitioner som inte ger underlag för
kvantifieringar eller påverkar riskbedömningen. Miljöinformationen bör enligt
SFF fokuseras på de miljöaspekter som är av väsentlig betydelse för bolagets
ekonomi och för miljön inom följande områden:

• Miljöfrågor som är av väsentlig betydelse för företagets
framtidsutsikter inklusive omvärldsbeskrivning av vidtagna eller
planerade åtgärder för att minska produktionens eller produkternas
påfrestningar på miljön.

• Framtida kostnader av icke oväsentlig betydelse för att åtgärda
miljöskador, till exempel mark- eller vattensanering.

• Lagenliga skyldigheter eller egna åtaganden att svara för återtagande
och/eller återvinning av företagets produkter

• Utvecklingen av företagets energiförbrukning samt förbrukning av
råvaror och insatsvaror om denna förbrukning är av väsentlig
betydelse för bolagets ekonomi och för miljön

• Utvecklingen av företagets utsläpp till vatten, luft, eller mark samt
annat avfall samt om möjligt, en jämförelse med konkurrenternas
miljöprestanda

• Data bör jämföras med konkurrenternas

Miljöinformationen konkurrerar med annan viktig information om innehållet i
årsredovisningen SFF förväntar sig att företag där miljöfrågorna är viktiga för
framtidsbedömningen ägnar åtminstone en eller två sidor åt miljöinformation. I
första hand skall information lämnas om sådana förhållanden som kan bedömas
ha relativt direkt effekt på företagets framtida vinster eller kassaflöden. Som
exempel på detta ges förändringar i kund- eller myndighetskrav, miljöskulder,
erforderliga miljöinvesteringar eller miljökostnader, energiförbrukning, utsläpp
et cetera. Detta betyder dock inte att informationen begränsas till sådant som
kan uttryckas i kronor. Av miljöredovisningen bör framgå om och i så fall med
vilket belopp företaget reserverat för framtida miljökostnader i balansräkningen
eller upptagit dem inom linjen bland ansvarsförbindelser.
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Sammanfattningsvis rekommenderar SFF att miljöinformationen skall redovisas
i årsredovisningen, avse fakta, redogöra för miljöfrågor och miljöstrategi,
finansiella konsekvenser, återvinning, resursförbrukning och utsläpp samt
kompletteras med benchmarking och nyckeltal (SFF 1999).

6.2 Sammanfattning

Det finns idag en mängd olika riktlinjer, rekommendationer och checklistor för
miljöredovisning. Exempel på dessa är ISO 14000, EMAS, UNEP, PERI och
SFF. SFF:s rekommendation är den som ligger närmast redovisningsteori. SFF
rekommenderar att miljöinformationen skall redovisas i årsredovisningen, avse
fakta, redogöra för miljöfrågor och miljöstrategi, finansiella konsekvenser,
återvinning, resursförbrukning och utsläpp samt kompletteras med
benchmarking.
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7 Redovisningsteori
Edovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de
ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet (Gröjer,
1997). Redovisningsteori är enligt Kam (1992) ett system som består

av grundläggande antaganden (postulat), definitioner och mål. Systemet mynnar
ut i principer/standards och procedurer/metoder. Det här kapitlet har tillkommit
för att visa att miljöredovisning inte behöver separeras från den traditionella
redovisningen.

7.1.1 Verifikation av räkenskapsteorier
Forskning har som ett mål att utveckla teorier. I den enklaste formen är teorier
teser som innehåller generella utsagor om fenomen i verkligheten. (Elling
1998). För att räkenskapsteorier skall accepteras som rättesnöre för
standardsättare, revisorer med flera är det av principiell betydelse att de är sanna
(Elling 1998). Vetenskaplig verifikation inom räkenskapsväsendet är en relativt
ny företeelse. De principer som har utvecklats har inte blivit vetenskapligt
testade. Elling (1998) menar att räkenskapsteorierna har använt sig av
språkvetenskapens metodologi vid bevisföring. Där delas teorierna in i tre olika
nivåer – syntaktisk, semantisk och pragmatisk nivå.

Den syntaktiska nivån behandlar teoriers logiska struktur (Kam, 1992). Alla
teorier är sammansatta av begrepp som skall vara logiskt konsistenta. Att en
teori är sann på en syntaktisk nivå innebär att de uppfyller betingelserna i den
logiska bevisföringen. Den dubbla bokföringen är ett syntaktiskt regelsystem –
intäkter minskat med kostnader ger bruttovinst, detta är sant eftersom det rör sig
om vedertagna regler för räkenskapsväsendet och matematiken. Detta gäller
även för miljöredovisning där miljörelaterade intäkter minskat med
miljökostnader ger bruttovinsten för miljöpåverkande åtgärder.

De flesta räkenskapsteorier tillhör de empiriska vetenskaperna, det vill säga
vetenskaper som sammankopplas med verkligheten. Empiriska vetenskaper har
som mål att förklara och förutsäga fenomen i det verkliga livet. Normativa
räkenskapsteorier, som talar om vad som bör göras, har samband med
ekonomiska fenomen som skall ge ekonomisk information som utgör
beslutsunderlag – ett semantiskt innehåll (Elling 1998).

R
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Räkenskapsmässigt överskott är ett tomt6 begrepp som inte kan observeras i
verkligheten, men som är ett resultat av syntaktiska regler (periodisering). Den
vetenskapliga verifikationen av räkenskapsmässigt överskott är de kontrakt
(fakturor och betalningar) som kan observeras och kontrolleras. Det är
revisionens uppgift att göra den kontrollen. Miljörelaterade uppgifter har även
dessa samband med ekonomiska fenomen och utgör beslutsunderlag.
Exempelvis görs en bedömning av företagens framtida kassaflöden med hänsyn
till företagens miljöpåverkan och därmed hänförliga kostnader. Den
pragmatiska nivån behandlar den inverkan som räkenskapsväsendet har på
människor – revisorer, användare, standardsättare med flera (Elling 1998).

Figur 10 Vetenskaplig verifikation av normativa räkenskapsteorier, Elling 1998 sid. 36,
egen bearbetning.

Syftet med att utformningen av en normativ räkenskapsteori är att ta fram
räkenskaper som har störst nytta för användarna av räkenskaper såsom
beslutsfattare. Det gör enligt Elling (1998) den normativa teorin till en
pragmatisk (instrumentell) vetenskap. Det primära syftet är att finna bättre sätt
att beskriva verkligheten på. Tomma begrepp som räkenskapsmässigt överskott
                                          
6 Begrepp utan semantiskt innehåll, Elling 1998 sid. 34.
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är berättigade såvida det kan bevisas att det leder till bättre beslut. Syftet med
miljöredovisningen på en pragmatisk nivå är att ta fram miljöinformation som
har nytta av användarna och genom användning av denna beskrivs verkligheten
på ett bättre sätt än utan miljöredovisning.

7.1.2 Redovisningens konventioner
Redovisning relaterar till många olika aktiviteter som berör beslutsfattande.
Enligt Anthony et al (1995) utgörs AAA:s (American Accounting Association)
definition av redovisning en av de användbara eftersom den fokuserar på
beslutsfattandet.

”The process of identifying, measuring, and communicating economic
information to permit informed judgments and decisions by users of the
information.”

Anthony et al, 1995

De finansiella rapporternas syfte är ”att tillhandahålla information om ett
företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar i den
ekonomiska ställningen” (Redovisningsrådet 1995). Informationen är användbar
för olika intressenter som underlag för beslut i ekonomiska frågor. Enligt
Hendriksen & Van Breda (1992) är det främsta målet med den finansiella
rapporteringen att stödja aktieägare och andra i deras finansiella beslut genom
att hjälpa till att förutsäga företagens kassaflöden.

Redovisningens principer bygger på ett antal grundläggande
antaganden/konventioner som nämnts ovan. Dessa kan variera en aning mellan
olika författare och grupper. Jag har valt att redogöra för de som används av
Anthony (1983). Konventionerna i Anthonys bok (1983) är uttryckta i
normativa satser. De påvisar vad som bör och vad som inte bör göras. De
kriterier som är uppställda nedan har enligt Anthony styrt utvecklingen av
konventionerna.

Konventionerna skall

• stämma överens med antaganden7

• stämma överens med varandra
• vara förståeliga

                                          
7 Anthony nämner ett antal premisser som ligger till grund för konventionerna. Premisserna är
härledda genom induktion och är vanligtvis generaliseringar (Anthony 1983 sid. 20-21).
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• vara relativt generella
• kunna uttryckas i en kort sats
• vägleda de som utvecklar redovisningsstandards.

Figur 11 Redovisningens principer och egenskaper. Källa: Hendriksen & Van Breda
(1992) sid 133, egen bearbetning.

De kvalitativa karakterisktika som påverkar redovisningen definieras av
Hendriksen & Van Breda (1992) som de egenskaper som krävs för att göra
informationen användbar, se figur 12. De två grundläggande egenskaperna är
relevans och tillförlitlighet – båda är associerade med jämförbarhet. De tre
egenskaperna tillsammans är hänförliga till förståelse och det grundläggande
kriteriet att nyttan skall överstiga kostnaden. Relevans leder till att
informationen är till nytta, medan tillförlitligheten försäkrar användaren om att
informationen är fri från fel och bias samt framhåller det den avser att framhålla.

Miljöinformationen i miljöredovisningen måste vara relevant för användarens
beslutsfattande. Särskilt vid utformningen måste företaget utvärdera
förhållandet mellan informationens kostnad och nytta eftersom den är frivillig i
många fall (Capello et al 1998). Enligt författarna är det viktigt att en
miljöredovisning utformas på ett enkelt sätt för att minska risken för
missförstånd, se även Pernfors (1999).
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När det gäller begreppet mätbarhet har det lett till frågeställningar om vilka mått
som skall användas för att på ett objektivt riktigt sätt återge verkligheten. Till
skillnad mot finansiell redovisning kan inte allt uttryckas i monetära termer i en
miljöredovisning. Detta leder till att miljöredovisningen blir mer komplex.

Jämförbarheten inom miljöredovisning kan här, liksom i den finansiella
redovisningen, åstadkommas genom konsistens i metodanvändningen. Enligt
Capello et al (1998) har konceptet konsistens fått kritik när det applicerats på
miljöredovisning. Detta eftersom till exempel ett utsläpp får olika påverkan på
miljön beroende var utsläppet sker. Enligt författarna kan dock jämförbarheten
öka genom att data från tidigare år ställs gentemot varandra.

Genom att vara så komplett som möjligt med hänsyn tagen till väsentlighet och
kostnad uppnås tillförlitlighet. För att öka trovärdigheten är det viktigt att data
återges på ett korrekt sätt (Capello et al 1998) och i vanliga fall är det inte
tillräckligt med en kvalitativ redovisning. Trovärdigheten är särskilt viktig
eftersom en miljöredovisning (som nämnts tidigare) oftast är frivillig. Genom
att låta en oberoende miljörevisor granska informationen ökar trovärdigheten
(Larsson, 1997). Detta ökar även verifierbarheten och objektiviteten i
miljöredovisningen.

Enligt Linghede (1996) är det en utmaning för företagen att kommunicera
trovärdig miljöinformation till sina intressenter. Genom att ha en god
miljöprestanda kan företag numera nå konkurrensfördelar vilket leder till en
utveckling mot allt större öppenhet. Detta är en viktig punkt ur ägares synvinkel
och viktigt att ha i åtanke när en diskussion förs kring varför företag
miljöredovisar. Det är dock inget som kommer att behandlas i den här
uppsatsen.

7.2 Sammanfattning

Kapitlet består av en kortfattad genomgång av redovisningsteori. Den
traditionella redovisningen har kopplats till miljöredovisning vilket visar att
dessa två inte behöver separeras. Jag anser att den traditionella
redovisningsteorin kan appliceras på miljöredovisning varför
miljöredovisningen bör fokusera på ett företags miljösituation som ett externt
redovisningssystem.
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Det främsta målet med den finansiella rapporteringen är att stödja aktieägare
och andra i deras finansiella beslut. Miljöredovisning är inget undantag. Jag har
även visat att redovisningens principer och egenskaper påverkar
miljöinformationen och hur viktig trovärdigheten och därmed jämförbarheten
blir.
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8 Empiri och slutsats

 detta avsnitt kommer jag att redogöra för resultaten av de
undersökningar som jag har genomfört samt efter varje avsnitt ge mina
definitioner (slutsatser) på de studerade begreppen. Detta gör jag för att

öka läsvänligheten i uppsatsen. För enkelhetens skull har jag valt att referera till
bolagen på det sätt jag angav i kapitel 2.1.1, oavsett om det är ett officiellt
uttalande eller något som uttryckts av företagsrepresentanterna. Eftersom syftet
med undersökningen inte är att göra bedömningar av enskilda företag eller
jämförelser mellan dessa påverkas inte resultatframställningen negativt. I texten
nedan kommer frågan/området att skrivas i fet och kursiv stil, empirin normalt
medan slutsatserna kursiveras.

8.1 Företagen och miljöinformationen

I enkätundersökningen ingick generella frågor om företagens
miljöredovisningar. Jag kommer nedan att återge svaren på frågan ”Vad anser
ni att en miljöredovisning bör innehålla?” i sammanställd form.

• Beskrivning av verksamheten
• Översikt över resursanvändning och utsläpp
• Företagets inställning och syn på miljöfrågor
• Miljöpolicy
• Mål och strategier
• Uppföljning av ovanstående
• Benchmarking
• Miljönyckeltal
• Hur väl miljöarbetet är förankrat i företagsledning
• Hur väl implementerat det är längst ut i leden
• Företagets långsiktiga vision och ambition

Av svaren framkom även att en  miljöredovisning bör vara

• lättöverskådlig
• öppen och ärlig
• tydlig

I
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• enkel
 
 samt bestå av
 

• faktaunderbyggd information.

Företagen i undersökningen har vissa synpunkter som är gemensamma för de
flesta. Den informationen är kvalitativ (mål/visioner, beskrivning av företagets
miljöpåverkan). Tjänsteföretag 1 nämner nyckeltal och jämförelser med andra
företag. De kvantitativa aspekterna är sparsamt förespråkade. Således kan
konstateras att företagen sällan uppger att finansiell information och
information kopplad till traditionell redovisning är av betydelse, vilket jag
anser vara viktigt då årsredovisningen är den centrala informationshandlingen
för finansanalytiker (SFF 1999). Därmed bör miljöinformationen i
årsredovisningen utgöra information som kan kopplas till företagens framtida
vinster och kassaflöden. Idag lämnar ungefär 25 % av företagen finansiell
miljöinformation i årsredovisningen alternativt separat miljöredovisning (Jones
1999). Min uppfattning är att miljöredovisning, med utgångspunkt i
ovanstående stycken, bör innehålla följande:

Företaget bör redogöra för de miljöfrågor som är av betydelse för det enskilda
företagets framtidsutsikter vilket inkluderar en genomgång av företagets
faktiska miljöpåverkan. Jag anser även att företaget bör deklarera sin policy
samt sina kort- och långsiktiga mål på miljöområdet. Jämförelser mellan åren
kan göras med en uppföljning av målen och planerade insatser.

Miljöinformationen bör vara öppen och ärlig samt i första hand avse fakta.
Enligt SFF (1999) bör information lämnas om sådana förhållanden som
bedöms ha direkt effekt på företagets vinster, exempelvis förändringar i kund-
eller myndighetskrav, miljöskulder, erforderliga miljöinvesteringar eller
miljökostnader, energiförbrukning och utsläpp.

Företaget bör även redogöra för om man är skyldig att ansvara för återtagande
och/eller återvinning av företagets produkter samt vilka utsläpp till vatten, luft
och mark som uppkommer på grund av företagets verksamhet. Jag anser att
alla företag bör uppge detta oavsett hur stor eller liten miljöpåverkan är. Det
vore bra eftersom det skulle kunna ge incitament till ständiga förbättringar och
jämförelser med konkurrenter. Uppgifterna bör avse flera år och om möjligt
jämföras med andra liknande företag i branschen, så kallad benchmarking.
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Om företaget kan få framtida kostnader för att åtgärda miljöskador bör detta
anges, till exempel saneringsbehov på mark där företaget bedrivit verksamhet,
eller mark och vatten där företaget deponerat avfall. Om företaget kan bli
ansvarigt för verksamhet bedriven av tidigare fastighetsägare bör även detta
anges. Om företaget inte anser att några framtida kostnader på grund av
ovanstående inte är troligt bör företaget konstatera att så är fallet och att inga
miljöskulder föreligger. Det bör också framgå av företagets miljöredovisning
om reservering har gjorts för framtida miljökostnader i balansräkningen eller
upptagits inom linjen bland ansvarsförbindelser. Givetvis bör även beloppet
redovisas.

I miljöredovisningen bör även lämnas information om företaget är anmälnings-
eller tillståndspliktigt samt om bolaget är miljöcertifierat enligt EMAS eller ISO
14001.

Sammanfattningsvis bör miljöredovisningen innehålla

”vidtagna och planerade åtgärder för att minska miljöeffekterna av företagets
verksamhet liksom storleksordningen av de kostnader och investeringar som
dessa åtgärder kan beräknas medföra. Om informationen angående planerade
åtgärder skulle skada bolaget ur konkurrenssynpunkt kan dock viss försiktighet
accepteras.

Information om viktigare åtgärder som vidtagits under de senaste åren liksom
dessas effekt är värdefull. Sådan information ger en konkret bild av hur bolaget
hanterar miljöfrågorna.”

SFF, 1999 sid. 63

Jag anser även att SFF:s rekommendation bör ligga till grund för utvecklingen
av god redovisningssed och praxis inom miljöredovisning. Tyngdpunkten bör
ligga på att ge en rättvisande bild av företagets miljöpåverkan och miljöarbete.
Jag anser inte att detta motsäger syftet med den här uppsatsen som skall ge
innebörd åt miljöredovisningen för bland annat revisorer eftersom det är
revisorns uppgift att granska årsredovisningen.
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Nedan ges svaren på frågan ”Vilka anser Ni utgöra målgrupper för Er
miljöinformation?”

Målgrupper Anställda Kunder Leveran-
törer

Företags-
ledning

Finans-
marknad

Myndig-
heter

Miljö-
org od

Tjänsteftg 1 X X
Tjänsteftg 2 X X X X
Kraftftg 1 X X X
Kraftftg 2
Skogsb 1 X X X X
Skogsb 2 X X X X
Tillvftg 1
Tillvftg 2 X X
Flygb 1 X X
Flygb 2
Trasnpftg 1 X X
Transpftg 2 X X X X
Läkemftg 1
Läkemftg 2 X X X X

Tabell 2 Företagens målgrupper för miljöredovisningen

Min uppfattning, som stämmer överens med SFF:s rekommendation, är att
miljöredovisningen skall integreras med årsredovisningen. Således skall den
information som lämnas där vara anpassad till samma intressenter som
årsredovisningen har. Det innebär för börsbolagen att informationen främst
skall riktas till investerare och analytiker, även om övriga intressenter; stat,
kunder, leverantörer, anställda med flera också har ett stort intresse av
företagens årsredovisningar.

Här följer svaren på frågan ”Var lämnar företagen miljöinformation?”

Var lämnar företagen
miljöinformation?

Årsredovisningen Separat miljöredovisning

Tjänsteföretag 1 1 0
Tjänsteföretag 2 1 1
Kraftföretag 1 1 0
Kraftföretag 2 1 1
Skogsföretag 1 1 0
Skogsföretag 2 1 1
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Tillverkningsföretag 1 0 1
Tillverkningsföretag 2 0 1
Flygbolag 1 0 1
Flygbolag 2 0 0
Transportföretag 1 1 1
Transportföretag 2 1 1
Läkemedelsföretag 1 1 0
Läkemedelsföretag 2 0 1
Totalt 9 9

Tabell 3 Var företagen lämnar miljöinformation

Som nämndes ovan är min uppfattning att miljöredovisningen skall integreras
med årsredovisningen. Det är dock inget som hindrar att företagen utöver
information i årsredovisningen även publicerar en separat miljöredovisning
som kan vara anpassad till en bredare målgrupp och innehålla mer detaljerad
information till andra intressenter (till exempel miljöorganisationer) och utgöra
en del av företagets marknadsföring.

En annan fråga i enkätundersökningen var hur företagsrepresentanterna ser på
sitt eget företags miljöredovisning. Svaren följer nedan.

Respondenternas syn på företagets
miljöredovisning

Positiva egenskaper Negativa egenskaper Förslag till förbättriingar
Lättöverskådlig Sifferfixerad Tydliggöra kopplingen

till ekonomiska
konsekvenser

Kvantitativa
redogörelser

Dåligt utvecklad med lite substans Feedback från
utomstående

Beskrivningen av
prioriterade områden
för miljöarbetet

Saknar kopplingar till produktionsvolym Fokusera budskapet till
en prioriterad målgrupp

Hög ranking vid
externa jämförelser
Hög
informationsnivå
Integrerad i
årsredovisningen

Tabell 4 Respondenternas syn på företagets miljöredovisning
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Som framgår är företagen mestadels nöjda med sina miljöredovisningar även
om brister pekas ut och förslag på förbättringar ges. Eendast ett företag har
dock påpekat bristen på finansiell information. Företagsekonomiska institutet, i
samarbete med Affärsvärlden delar årligen ut utmärkelsen ”Årets
Miljöredovisning”. Syftet med utmärkelsen är att stimulera utvecklingen av en
regelbunden, konkret och jämförbar miljöredovisning från svenska företag. Ett
av juryns kriterier behandlar miljöinformationen i årsredovisningen ur
aktieägarperspektiv – relevant finansiell information (Ecomanagement, 2000-
04-10).

Som nämndes är den finansiella informationen ofta bristfällig i företagens
miljöredovisningar. En anledning till detta kan vara det som nämns i Jones
(1999). Hon hänvisar till EFFAS8 studie från 1996 som konstaterar följande:

”that only a small minority of financial investors base their decisions to any
degree on corporate environmental information…this may be due to the fact
that…there is no standard way of presenting environmental information and no
analytical standards for interpreting them”

Allmänt kan sägas att de företag som har störst miljöpåverkan också är de
företag som har de bättre miljöredovisningarna. Enligt Affärsvärlden (2000-04-
10) är det de företag som påverkar miljön mest som löper störst risk att få
negativ publicitet och därför avsätter mest resurser till att ta fram en bra
miljöredovisning. Det finns således ingen koppling till företagets storlek
(exempelvis, omsättning, balansomslutning, antal anställda). Jag anser det dock
troligt att sådana faktorer får betydelse om en jämförelse skulle göras mellan
företag där skillnaderna är betydligt större och där företag som inte är
noterade ingår.

8.2 Begrepp inom miljöredovisning

8.2.1 Miljö
De flesta av de undersökta företagen har ingen uttalad definition på begreppet
miljö. Några har dock givit egna definitioner. Utifrån dessa definitioner och vad
miljöredovisningarna faktiskt innehåller har jag kommit fram till följande
fördelning.

                                          
8 European Federation of Financial Analysts Societies
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Definition av Miljö Omgivningar där organisationen
verkar:
Luft, vatten, mark,
naturresurser, flora, fauna,
människan samt samspelet
mellan dessa

Omgivningar där organisationen
verkar inklusive hälsa &
säkerhet

Tjänsteföretag 1 X
Tjänsteföretag 2 X
Kraftföretag 1 X
Kraftföretag 2 X
Skogsbolag 1 X
Skogsbolag 2 X
Tillverkningsföretag 1 X
Tillverkningsföretag 2 X
Flygbolag 1 X
Flygbolag 2
Transportföretag 1 X
Transportföretag 2 X
Läkemedelsföretag 1 X
Läkemedelsföretag 2 X
Totalt 7 6

Tabell 5 Företagens definitioner av miljö

Den ena definitionen överensstämmer med den som Almgren et al (1996) gett –
omgivningen. Där ingår luften, vattnet, marken, naturresurser, ekosystemet med
flora och fauna inklusive människan och samspelet mellan dessa. Det är
skyddet av naturmiljön som kommer främst. Den andra definitionen inkluderar
även hälsa och säkerhet, det vill säga inklusive arbetsmiljö. Min uppfattning är
att hälsa och säkerhet skall undantas från begreppet miljö i samband med
miljöredovisning. Detta innebär inte att arbetsmiljön är oviktig, men eftersom
uppsatsen har ett redovisningsteoretiskt perspektiv med inriktning på den
externa redovisningen, bör inte en intern aspekt läggas i definitionen anser jag.
Den valda definitionens omfattning är den som tillämpas av de flesta
miljöledningssystem och miljöprogram. Om företaget vill kan information om
hälsa och säkerhet ges i en fristående, utvidgad miljöredovisning.

Miljö – den omgivning där företagets/industriell verksamhet finns.
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8.2.2 Miljöpåverkan

Hur företagen definierar miljöpåverkan är till stor del beroende av vad
företagets verksamhet och egen påverkan på miljön består av. Detta är det enda
begreppet som alla företag eller företagsrepresentanterna har lämnat en
definition på. Tjänsteföretagen har främst indirekt påverkan via
kapitalförvaltning och kreditgivning till miljöfarlig verksamhet. Andra företag
nämner återkommande punkter som utsläpp, resursförbrukning, avfall och
buller. Tillverkningsföretag 2 inkluderar all påverkan på miljön oavsett om den
är ogynnsam eller fördelaktig, helt eller delvis relaterad till företagets
aktiviteter, produkter eller tjänster.

Eftersom miljöpåverkan kan drabba både den närmaste omgivningen och hela
jorden leder det till att omgivningen i begreppet ovan kan bli mycket
omfattande. Påverkan kan uppkomma både genom produktion och vid
användning av produkter. Det är viktigt anser jag att inte glömma bort de
företag som har relativt liten miljöpåverkan – även tjänsteföretag påverkar
miljön genom bland annat transporter och pappers- och elförbrukning.

Miljöpåverkan – all (lokal och regional) påverkan på miljön, negativ eller
positiv, som helt eller delvis är ett resultat av företagets aktiviteter och
produkter.

8.2.3 Miljöredovisning

Åtta av företagen har definierat vad de avser med en miljöredovisning.
Definitionerna är förhållandevis lika. Exempel på dessa ges nedan.

”En publikation där vi redovisar våra mål och vår påverkan, vad som uppnåtts
och planering inom miljöområdet”

Tjänsteföretag 2

”Analys av kostnader för att förbättra miljömässig prestation och vinsten
därifrån.”

Tillverkningsföretag 2

”Målgruppsanpassad miljöinformation”
Flygbolag 1
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”Antingen en koncerngemensam redovisning eller en EMAS-miljöredovisning”
Läkemedelsföretag 2

Företagens miljöredovisningar innehåller ofta beskrivning av miljöarbetet,
verksamhetsbeskrivning och planer för framtiden, en miljöpolicy med mera – en
beskrivning av företagens miljösituation. Separata miljöredovisningar är ett sätt
för företagen att följa upp miljöarbetet och identifiera brister och
förbättringsområden. Vanligt förekommande är nyckeltal som visar företagens
utsläpp vilka ofta jämförs med tidigare år.

Miljöredovisning – den miljöinformation som företagen lämnar i
årsredovisningen, således en extern, offentlig redovisning av företagets
miljöpåverkan.

8.2.4 Miljörevision

Nio av fjorton bolag har lämnat definition på begreppet miljörevision. Som
framgår av exemplen nedan skiljer sig uppfattningarna något åt.

Revidering av miljöredovisningen
Tjänsteföretag 2

Granskning av verksamhet utifrån åtaganden (policies, mål med mera)
Kraftbolag 1

Uppföljning av miljöarbetet och identifiera brister och förbättringsområden
Kraftbolag 2

Intern eller extern genomgång av lagefterlevnad samt miljöprogrammen
Transportföretag 1

Miljörevision bör som nämnts i tidigare kapitel särskiljas från traditionell
revision. Miljörevision bör användas i samband med miljöledningssystem,
medan det är den traditionella revisionen som svarar för granskningen av
miljöredovisningen. Den skall utgå från god revisionssed och koncentreras till
granskning av företagets interna kontroll – även avseende miljöredovisningens
innehåll. Företagen i enkäten har lämnat flera olika definitioner på vad
miljörevision innebär för dem. De flesta har dock en koppling som ligger
närmare miljöledningssystemen även om ett företag anser att miljörevision
innebär revidering av miljöredovisningen.
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Miljörevision – analys av det miljömässiga utförandet med hänsyn tagen till de
standards och kriterier företaget använder sig av. Skall vara särskiljt från
traditionell revision av företagens årsredovisningar.

8.3 Traditionella begrepp kopplade till miljöredovisning

Nu börjar genomgången av de begrepp som har koppling till den traditionella
redovisningen och finansiell information. Perspektivet har växlat till
redovisningsteoretiska begrepp. Det är dessa som jag lägger störst vikt vid och
som jag anser har störst betydelse för den här uppsatsen.

De två tjänsteföretagen har relativt liten miljöpåverkan och redovisar därför inte
några definitioner på begreppen miljöutgift, miljöinvestering, miljöskuld,
miljökostnad eller miljöintäkt.

8.3.1 Miljöinvestering

Få företag kan ge någon definition på miljöinvestering. Det är vanligt att
miljöinvesteringar inte särredovisas – flera företag har valt att inte göra detta,
varför några finansiella uppgifter inte kan fås.

Miljö-
investering

Motiverad
av
miljöskäl i
sin helhet

Motiverade
av
miljöskäl
helt eller
delvis

Åtgärda
företagets
miljöpåverkan

Förbättra
företagets
miljöpåverkan

Förhindra
miljöpåverkan

Kraftftg 1 X X X
Skogsb 1 X
Skogsb 2 X X X
Tillvftg 2 X
Flygb 1 X X X X
Trasnpftg 1 X
Transpftg 2 X X
Läkemftg 2 X

Tabell 6 Företagens definitioner av miljöinvestering
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Som framgår av svaren finns ingen tydlig definition av miljöinvestering bland
de undersökta företagen. Ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv bör
miljöinvesteringar avse aktiverade miljöutgifter som kostnadsförs via
avskrivningar. För att kunna aktiveras bör utgiften föra med sig ekonomiska
fördelar. Utgiften kan då fördelas i syfte att matchas istället för att
kostnadsföras direkt. Det är dock ofta problematiskt att se vilka ekonomsiska
fördelar som miljöåtgärder för med sig och utgifter som inte kan matchas bör
kostnadsföras direkt. Bland de undersökta företagen finns heller ingen enhetlig,
tydlig definition av miljöinvesteringar. Ofta är dock ett syfte att minska
företagets miljöpåverkan och miljöinvesteringar ses som investeringar
motiverade helt eller delvis av miljöskäl. Ett problem är dock att bedömningen
blir subjektiv och osäker eftersom uppskattningar måste göras. Normalt
förekommer enligt Ljungdahl (1999) miljöinvesteringar i termer av aktiverade
miljöutgifter framförallt i samband med framåtsyftande/förebyggande åtgärder.

Jones (1999) definierar miljöinvesteringar som miljöutgifter för att förhindra
eller reducera framtida miljöpåverkan avsedda att användas fortlöpande.
Enligt rapporten ”Report of the Intergovernmental Working Group of Experts
on International Standards of Accounting and Reporting on its Fifteenth
Session” hämtad ur Jones (1999, Appendix E). Bör en miljöutgift aktiveras om
den relaterar helt eller delvis, till framtida ekonomisk nytta som tillkommer
företaget genom

a) en ökning av kapaciteten, eller ökning av säkerhet eller effektivitet av en
annan tillgång som ägs av företaget,

b) en minskning eller förhindrande av förorening som är trolig på grund av
framtida verksamhet, eller

c) bevarande av miljön.

Min definition av miljöinvestering är hämtad ur Ljungdahl (1999) och jag anser
att de regler som finns för övriga anläggningstillgångar även bör tillämpas på
miljöinvesteringar.

Miljöinvestering – anskaffning av resurser som syftar till att förhindra,
reducera eller reparera miljöskador och företagets miljöbelastning, inklusive
återställande åtgärder.
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8.3.2 Miljöutgift

Det är få företag som har en definition på miljöutgift, ännu färre har definierat
begreppet i sin publicerade miljöinformation. Antingen kopplas miljöutgift
samman med lagstiftning och myndigheter (avgifter och skatter) eller så anses
begreppet vara utgifter för att förbättra den miljömässiga prestationen, åtgärda
brister i verksamheten.

Begreppet miljöutgift bör kopplas till den redovisningsteoretiska definitionen av
en utgift – den ekonomiska ersättning företag lämnar för de
produktionsresurser som anskaffas. Miljöutgifter bör således vara den
ekonomiska ersättningen som lämnas för produktionsresurser hänförliga till
företagets miljöpåverkan. Enligt Jones (1999) bör miljöutgifter kvantifieras där
det är väsentligt och definieras tillsammans med övriga redovisningsprinciper.
En definition av vad begreppet omfattar avseende exempelvis forskning och
utveckling, miljöavgifter och miljöskatter.

Företaget bör redogöra för hur utgifterna behandlas – kostnadsförs eller
aktiveras – och varför, samt om miljöutgifterna väntas ge intäkter i framtiden
till exempel via nya produkter med miljöprofil. En redovisningsteoretisk
koppling anser jag kräver att miljöutgifterna skall vara avsedda att förbättra
företagets miljösituation (företaget anskaffar produktionsresurser). Det
utesluter således böter och skadestånd för tidigare miljöförsummelser som ett
företag i enkätundersökning ville ta med (utgift uppkommen på grund av
bristande miljöefterlevnad). Jag ansluter mig härmed till AAF:s definition (se
kapitel 4) och anser att ordinarier periodiseringsregler bör gälla även
miljöutgifter.

Miljöutgift – utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, reducera eller
reparera skador på miljön orsakade av företagets verksamhet eller åtgärder
som bidrar till att spara förnyelsebara och icke-förnyelsebara naturtillgångar.

8.3.3 Miljökostnad

Detta är ett begrepp där många konkreta exempel på definitionernas innehåll har
getts. Det finns dock få tydliga kopplingar med de finansiella miljöbegreppen
ovan.
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Liksom begreppet miljöpåverkan är definitionerna ofta beroende av företagets
faktiska miljöpåverkan. Nedan ges exempel på innebörder som företagen lägger
i begreppet miljökostnad.

• Periodiserad miljöutgift
• Avskrivning av miljöinvestering
• Miljöavgifter
• Miljöanknuten FoU
• Saneringar
• Utbildningskostnader inom miljö
• Kapitalkostnad för gjorda miljöinvesteringar

Med ett redovisningsteoretiskt perspektiv bör en miljökostnad definieras som en
periodiserad miljöutgift. I allmänhet innebär det att en utbetalning bör ske för
en åtgärd under den aktuella perioden. Vanligtvis är det få immateriella
resurser som aktiveras som tillgångar, det är praxis att kostnadsföra dem
löpande. Av svaren i undersökningen framkommer att miljökostnader ses som
kostnader som helt eller delvis relaterar till företagets miljöarbete – både
avskrivningar och miljöavgifter nämns.

Miljökostnader bör enligt min uppfattning innefatta en redovisning av alla
kostnader för att förebygga eller återställa företagets miljöpåverkan, oavsett
om de har en direkt koppling till miljön eller är kostnader orsakade av
miljökrav. Att tänka på är att förebyggande åtgärder som miljöutbildning och
miljörelaterad produktutveckling normalt inte får aktiveras som tillgångar även
om dessa i ett internt perspektiv uppfattas som investeringar med
miljöanknytningar – dessa utgifter bör kostnadsföras.

Miljökostnad – periodiserad miljöutgift.

8.3.4 Miljöintäkt

De definitioner som förekommer till begreppet miljöintäkt är ofta kortfattade.
Även här finns en koppling till företagets verksamhet vilket återspeglas i
definitionerna. Ungefär hälften av företagen har lämnat en definition.
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Miljöintäkt Besparing/
kostnadsminskning

Merintäkt/
försäljning

Kraftbolag 1 X X
Skogsbolag 1 X
Skogsbolag 2 X
Flygbolag 1 X
Transportföretag 1 X
Transportföretag 2 X X
Läkemedelsföretag 2 X

Tabell 7 Företagens defintioner av miljöintäkt

Begreppet miljöintäkt definieras i enkäten som både besparingar (minskade
miljökostnader) och ökade intäkter (merintäkt till följd av vidtagna
miljöåtgärder). Liksom för miljöutgifter finns en koppling mellan företagens
definitioner och deras verksamhet. Inom redovisningsteorin definieras en intäkt
som en periodiserad inkomst – den ekonomiska ersättning företaget får för sina
tjänster och produkter. En miljöinkomst kan vara både direkt (ökade intäkter
genom försäljning av miljöanpassade produkter, försäljning av bi- och
restprodukter) och indirekt (ökad försäljning på grund av förbättrat anseende
och därmed ökade marknadsandelar). Min uppfattning är att
kostnadsbesparingar inte skall ingå i definitionen, däremot kan företagen
redogöra för detta om de anser det väsentligt.

Miljöintäkt – periodiserad miljöinkomst, merintäkter till följd av vidtagna
miljöåtgärder.

8.3.5 Miljöskuld

Detta begrepp är nära sammankopplat med ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Begreppet ses ibland som miljöproblem uppkommna på grund av bristande
kunskap eller vilja hos företag eller samhälle inte tas om hand - något som
inskränker på framtida livsmöjligheter.

Miljöskuld Företagsekonomiskt
perspektiv

Samhällsekonomiskt
perspektiv

Kraftbolag 1 X
Kraftbolag 2 X
Skogsbolag 1 X
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Skogsbolag 2 X
Tillverkningsföretag 2 X
Transportföretag 1 X
Transportföretag 2 X
Läkemedelsföretag 2 X

Tabell 8 Företagens definitioner av miljöskuld

När det gäller miljöskuld finns som nämndes i kapitel 4 ett flertal olika synsätt.
En skuld definieras i redovisningsteorin som en juridiskt bindande fordran på
företaget som ovillkorligen måste återbetalas inom en fastställd tidsram. Det är
således sannolikheten om infrielse som ligger till grund för bedömningen. Detta
bör gälla även för miljöskulder. Jag anser att företagen bör redovisa fordringar
som skulder, avsättningar eller som en ansvarsförbindelse inom linjen beroende
på sannolikheten för förpliktelsen och beloppets och förfallodagens
visshet/ovisshet enligt kapitel 6.1.6 ovan. Min uppfattning är att
skulder/avsättning/inom linjen-post bör redovisas oavsett om den grundas på
miljölagstiftning, civilrättsligt avtal eller frivilliga avsättningar. Företagens
definitioner varierar, dock är det vanligt att göra en koppling till återställande
av miljöskador medan ett företag ger en samhällsekonomisk definition. Enligt
Jones (1999) bör företagen redogöra för varför skulder/avsättningar görs och
med hur mycket, och även förändringar jämfört med föregående år. Företagen
bör även visa vilka osäkerhetsfaktorer som kan påverka beräkningarna, samt
om miljöskulderna har väsentlig påverkan på företagets balansomslutning eller
finansiella position.

Miljöskuld – fordran på företaget som ovillkorligen måste återbetalas inom en
fastställd tidsram avseende företagets, eller tidigare fastighetsägares9,
miljöpåverkan. För belopp osäkra till belopp eller tidpunkt bör avsättning
göras, alternativt en inom linjen-post upptas.

                                          
9 Exempelvis sanering på mark orsakad av tidigare verksamhet men som den nuvarande
ägaren måste betala.
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9 Sammanfattning

ppsatsen avslutas med detta kapitel där jag har för avsikt att
sammanfatta uppsatsen. I referensramen har jag redogjort för vilken
lagstiftning som finns och gjort en genomgång av de vanligaste

rekommendationerna där SFF:s rekommendation givits störst utrymme. Detta
beror, som nämnts tidigare, på att den rekommendationens synvinkel ligger
närmast min egen och har starkast koppling till redovisningsteori. I dagsläget
finns ingen färdigutvecklad praxis eller god redovisningssed på området
miljöredovisning. Det återstår således att se hur dessa utvecklas i framtiden.

Enligt Jones (1999) är anledningarna till att inte yppa miljöinformation i
årsredovisningen att det är svårt att definiera begrepp och särskilja
miljökostnader och –intäkter från andra kostnader och intäkter, att det är ont om
utrymme samt att man inte vill redovisa det som inte är lagstadgat.
Förhoppningsvis har den här uppsatsen bidragit till att åtminstone ge
företagsledare och revisorer definitioner på de olika begreppen. SFF (1999) vill
enligt rekommendationen ha 1-2 sidor med miljöinformation från de bolag som
har störst påverkan. Företagen bör som tidigare nämnts, inte heller känna sig
hindrade att utöver miljöinformationen i årsredovisningen, lämna en separat
miljöredovisning. De förslag som getts till ett innehåll bör heller inte utesluta
andra relevanta indikatorer på företagens miljöpåverkan.

I uppsatsen femte kapitel har jag redogjort för den lagstiftning som finns inom
miljö och redovisning. På miljöområdet har jag översiktligt behandlat
Miljöbalken och inom redovisningen har jag lagt störst vikt vid
Årsredovisningslagen. I sjätte kapitlet har jag gått igenom de viktigaste
rekommendationerna och standards som finns för miljöredovisning idag. I dessa
kapitel framgår även vad som krävs av en miljöredovisning för tillfället.

Med hjälp av enkätundersökningen, skrivbordsundersökningen och
litteraturgenomgången har jag bildat en uppfattning om vad en miljöredovisning
bör innehålla och hur de studerade begreppen bör definieras. Svaren på dessa
frågor finns i föregående kapitel och visas här nedan i en sammanfattning.

U
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Miljö – den omgivning där företagets/industriell verksamhet finns.

Miljöpåverkan – all (lokal och regional) påverkan på miljön, negativ eller
positiv, som helt eller delvis är ett resultat av företagets aktiviteter och
produkter.

Miljöredovisning – den miljöinformation som företagen lämnar i
årsredovisningen, således en extern, offentlig redovisning av företagets
miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis bör miljöredovisningen innehålla

”vidtagna och planerade åtgärder för att minska miljöeffekterna av företagets
verksamhet liksom storleksordningen av de kostnader och investeringar som
dessa åtgärder kan beräknas medföra. Om informationen angående planerade
åtgärder skulle skada bolaget ur konkurrenssynpunkt kan dock viss försiktighet
accepteras.

Information om viktigare åtgärder som vidtagits under de senaste åren liksom
dessas effekt är värdefull. Sådan information ger en konkret bild av hur bolaget
hanterar miljöfrågorna.”

SFF, 1999 sid. 63

Miljörevision – analys av det miljömässiga utförandet med hänsyn tagen till
de standards och kriterier företaget använder sig av. Skall vara särskiljt
från traditionell revision av företagens årsredovisningar.

Miljöinvestering – anskaffning av resurser som syftar till att förhindra,
reducera eller reparera miljöskador och företagets miljöbelastning, inklusive
återställande åtgärder.

Miljöutgift – utgifter för åtgärder avsedda att förhindra, reducera eller
reparera skador på miljön orsakade av företagets verksamhet eller åtgärder
som bidrar till att spara förnyelsebara och icke-förnyelsebara naturtillgångar.

Miljökostnad – periodiserad miljöutgift.

Miljöintäkt – periodiserad miljöinkomst, merintäkter till följd av vidtagna
miljöåtgärder.
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Miljöskuld – fordran på företaget som ovillkorligen måste återbetalas inom en
fastställd tidsram avseende företagets, eller tidigare fastighetsägares,
miljöpåverkan. För belopp osäkra till belopp eller tidpunkt bör avsättning
göras, alternativt en inom linjen-post upptas.

Som jag nämt tidigare i uppsatsen (kapitel 4) är flera av begreppen inom
miljöredovisning inte korrekt använda ur ett redovisningsperspektiv. I figuren
nedan, som är en omarbetning av figur 6, har jag valt att visa ekonomiska
miljöredovisningsbegrepp som de enligt min uppfattning bör definieras och
användas.

Figur 12 Ekonomiska miljöredovisningsbegrepp i ett redovisningsperspektiv. Källa:
Ljungdahl 1999, sid 158, egen bearbetning.

Begreppen miljöutgift, miljökostnad och miljöskuld är de enda begrepp som jag
anser är redovisningsmässiga. Miljöutgift och miljökostnad bör kopplas till
resultaträkningen och miljöskulden till balansräkningen. Begreppet
miljöinvestering är endast ett planeringsmässigt begrepp som hör samman med
investeringskalkyler vilka inte behandlas i redovisningen. Detsamma gäller för
begreppet miljöintäkt. När det gäller framtida miljörisker bör dessa utvärderas i
miljörapporten och miljörevisionen.
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Dock anser jag att både miljöinvestering och framtida miljörisker bör återges i
förvaltningsberättelsen för att ge en rättvisande bild av företagens ställning och
resultat.

9.1 Fortsatt forskning

Det är fortfarande svårt att göra jämförelser mellan företagen eftersom en
enhetlig standard i dagsläget inte finns. Företag yppar olika information på olika
sätt. Det vore därför intressant att ta fram en väl genomarbetad standard, byggd
på god redovisningssed och rättvisande bild, och där möjligheten finns till att
göra jämförelser med konkurrenter och andra företag.
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Enkätundersökning angående begrepp inom miljöredovisning

Den här undersökningen är en mycket viktig del av uppsatsen och har skickats
till ett urval av (främst) börsnoterade bolag. Jag har valt företag som idag har en
miljöredovisning i någon form och företag ur olika branscher för att få en
heltäckande bild. Syftet med enkäten är inte att gradera företagens
miljöredovisningar, utan att skaffa allmän information om användningen av
olika begrepp. Enkäten skall besvaras av dels ekonomichefen och dels
miljöchefen. Det är dock viktigt att Ni svarar själva på enkäten och inte
samarbetar med den andra parten på Ert företag.

Vilken är Er position i företaget?

Hur många arbetar med att ta fram miljöredovisningen?

Hur länge har Ert företag miljöredovisat?

Vad anser Ni att en miljöredovisning bör innehålla?

Vilka anser Ni utgöra målgrupper för Er miljöinformation?

Hur definierar Ni följande begrepp (har ingen uppfattning)? Hur definierar
företaget begreppen?

Min definition Ingen egen
definition

Företagets
definition

Miljö

Miljöpåverkan

Miljöredovisning

Miljörevision

Miljöutgift

Miljöinvestering
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Miljöskuld

Miljökostnad

Miljöintäkt

Vad anser Ni om företagets miljöredovisning?

Anser Ni att något behöver förbättras?

Får jag i min uppsats offentliggöra
företagets namn? ( ) Ja ( ) Nej
Er position i företaget? ( ) Ja ( ) Nej
Ert namn? ( ) Ja ( ) Nej

Tack ännu en gång för Er medverkan!
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Mall för undersökning av företagens miljöinformation

Företag/bransch                                                                                             
Antal anställda                                                                                               
Omsättning/balansomslutning                                                                      

Var finns miljöinformation?

Årsredovisning
Separat miljöredovisning

Miljörapport
Annat                                                                                                                       

Använder företaget en standard/ är företaget certifierat?
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

Vilka begrepp används i miljöinformationen? Hur definieras dessa?
miljö                                                                                                                         

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljöpåverkan                                                                                                         

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljöredovisning                                                                                                     

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljörevision                                                                                                           

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljöutgift                                                                                                                

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljöinvestering                                                                                                      

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljöskuld                                                                                                                

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
miljökostnad                                                                                                           
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miljöintäkt                                                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

Övrigt

Är miljöinformationen kortfattad? Bedömning av:
Löpande text                                                                                                             
Antal sidor                                                                                                                 
Antal figurer                                                                                                             
Vem har skrivit texten                                                                                         
Teknisk information                                                                                                 

Är miljöinformationen lättförståelig? Bedömning av:
Teknisk information                                                                                                 
Allmän information                                                                                                  
Indelning                                                                                                                    
Diagram                                                                                                                     
Ordförklaringar/hjälplistor                                                                                      
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ISO 14000-serien

För närvarande godkända standarder

ISO 140001 – Miljöledningssystem – Kravspecifikation med vägledning för
användning
ISO 14004 – Miljöledningssystem – Allmän vägledning för principer, system
och stödjande metoder
ISO 14010 – Riktlinjer för miljörevision – Allmänna principer

ISO 14011 – Riktlinjer för miljörevision – Revisionsrutiner – Revision av
miljöledningssystem
ISO 14012 – Riktlinjer för miljörevision – Kvalifikationskriterier för
miljörevisorer

Standarder under utveckling

ISO 14020 – Miljömärkning – Inledande standard

ISO 14021 – Miljömärkning – Självdeklarationer

ISO 14022 – Miljömärkning – Självdeklarationer

ISO 14 23 – Miljömärkning – Självdeklarationer

ISO 14024 – Miljömärkning – Symboler

ISO 14025 – Miljömärkning – Miljövarudeklarationer

ISO 14031 – Miljöprestanda – Utvärdering av miljöprestanda

ISO 14040 – LCA*- Allmänna principer och tillvägagångssätt

ISO 14041 – LCA – Inventeringar

ISO 14042 – LCA – Påverkansbedömningar

ISO 14043 – LCA – Resultatbedömningar

ISO 14050 – Miljöterminologi

* LCA - livscykelanalys

Källa: Larsson, 197 sid. 35 – 36, egen bearbetning.
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Miljöredovisning enligt EMAS-förordningen

1. För varje anläggning som deltar i systemet skall en miljöredovisning
utarbetas efter den inledande miljöutredningen och efter varje därpå följande
revision eller revisionsperiod.

 
2. Miljöredovisningen skall utformas med tanke på allmänheten och skivas på

ett kortfattat och begripligt sätt. Tekniskt material kan biläggas.
 
3. Miljöredovisningen skall bland annat innehålla följande:

a. En beskrivning av företagets verksamheter vid den berörda
anläggningen.

b. En utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av de
verksamheter som bedrivs vid anläggningen.

c. En samman fattning av sifferuppgifter om utsläpp av miljöstörande
ämnen, alstring av avfall, förbrukning av råvaror, energi och vatten,
uppkomst av buller samt andra väsentliga miljöaspekter i tillämpliga
fall.

d. En beskrivning av andra faktorer som rör miljöarbetet.
e. En presentation av hur företagets miljöpolicy, miljöprogram och

miljöstyrningssystem har genomförts eller införts vid den berörda
anläggningen.

f. Uppgift om när nästa miljöredovisning senast skall läggas fram
g. Den ackrediterade miljökontrollantens namn.

 
4. I miljöredovisningen skall väsentliga ändringar sedan den föregående

redovisningen uppmärksammas.
 
5. Under mellanliggande år skall en förenklad årsredovisning utarbetas som

minst motsvarar de krav som anges i punkt 3c och som när så påkallat
uppmärksammar väsentliga ändringar sedan föregående redovisning. En
sådan förenklad redovisning behöver inte godkännas förrän då revisionen
slutförs eller i slutet av revisionsperioden.

 
6. Sådan årliga miljöredovisningar för anläggningar krävs dock inte

a. Om den ackrediterade miljökontrollen  - i synnerlighet när det gäller
små eller medelstora företag – bedömer att verksamheten vid
anläggningen är av den arten och omfattningen att inga ytterligare
miljöredovisningar krävs före nästa revision, och

b. Om det har skett få väsentliga ändringar sedan den senaste
miljöredovisningen.
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När miljöredovisningen godkänts skall den skickas till behörigt organ, i Sverige
AB Svenska Miljöstyrningsrådet, och dessutom på lämpligt sätt spridas till
allmänheten. Detta torde, enligt Bergström (1998), innebära att
miljöredovisningen skickas till de som vill ta del av den eller självmant
distribuera till bland annat kringboende/publicera den på Internet.

Källa: AB Svenska Miljöstyrningsrådet och Bergström et al, 1998, egen
bearbetning.



Bilaga 5

UNEP:s riktlinjer

Policies och miljöledningssystem

1. Företagsledningens uttalade miljöåtagande
2. Miljöpolicy
3. Miljöledningssystem
4. Ledningsansvar
5. Miljörevision
6. Miljömål
7. Lagefterlevnad
8. Forskning och utveckling
9. Belöningar och incitament för medarbetare
10. Granskning (revision) av externs granskare, revisor
11. Redovisningspolicy
12. Miljöprofilens nuvarande och framtida roll
 

 Miljöbalans
 

13. Materialförbrukning
14. Energiförbrukning
15. Vattenförbrukning
16. Miljöeffektivitet/ren teknik
17. Hälsa och säkerhet
18. Risk- och miljökonsekvensanalyser
19. Olycksfallsberedskap
20. Markföroreningar eller –saneringar
21. Naturskydd
22. Avfall
23. Utsläpp i luft
24. Utsläpp i vatten
25. Buller och lukt
26. Transporter
27. Livscykelbedömningar
28. Förpackningar
29. Produktens miljöpåverkan
30. Miljömässigt produktansvar
 

 Ekonomi
 

31. Miljöinvesteringar
32. Miljöskulder
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33. Ekonomiska styrinstrument
34. Miljökostnadsberäkningar
35. Bidrag till välgörande ändamål
 

 Intressentrelationer
 

36. Medarbetare
37. Riksdagspolitiker och myndigheter
38. Lokala politiker, kommunala myndigheter och lokalbefolkning
39. Ägare, kreditgivare, finansiärer och investerare
40. Leverantörer
41. Privatkonsumenter och andra kundgrupper
42. Branschorganisationer och andra intresseorgan
43. Miljörörelsens organisationer
44. Vetenskap, forskning och utbildning
45. Media
 

 Varaktigt hållbar utveckling
 

46. Globala miljöfrågor
47. Globala utvecklingsfrågor
48. Tekniskt utbyte och samarbete
49. Globala riktlinjer för miljöarbetet
50. Framtid och visioner

Källa: Larsson, 1997.
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SFF:s rekommendation om miljöinformation för finansanalytiker

1. Med miljöredovisning avses i denna rekommendation den information
som företaget lämnar i sin årsredovisning avseende de miljömässiga
konsekvenserna av sin verksamhet och som i första hand riktar sig till
aktörer på de finansiella marknaderna.

 
2. Miljöredovisningen skall i första hand avse fakta.

 
3. Bolaget ska redogöra för de miljöåtgärder som styrelsen anser vara av

väsentlig betydelse för bedömningen av bolagets framtidsutsikter. Av
redogörelsen bör också framgå vilka åtgärder företaget vidtagit och
planerar att vidta för att hantera dessa miljöfrågor.

 
4. Företaget ska på ett konkret och faktaorienterad sätt beskriva sina

viktigaste mål, strategier och medel för miljöarbetet och hur företaget
organiserat sitt miljöarbetet.

 
5. Företaget ska ange om det har eller kan tänkas få framtida kostnader av

icke oväsentlig betydelse för att åtgärda miljöskador.
 

6. Om inga kostnader enligt punkt 5 föreligger ska företaget ange detta,
förklara orsaken samt – om det inte är uppenbart att några miljöskulder ej
föreligger – ange vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att denna
uppgift är riktig. Även företag med kostnader enligt punkt 5 ska lämna
information om sådana åtgärder.

 
7. I fall då företaget enligt lag är skyldigt att svara för åtagande eller

återvinning av företagets produkter ska detta framgå. I så fall bör
företaget ange den ungerfärliga kostnaden för detta åtagande samt hur
mycket som i balansräkningen har reserverats för detta.

 
8. I den mån företaget har tecknat försäkringar mot miljörisker bör detta

anges liksom vilka risker och belopp försäkringarna täcker.
 

9. Företaget skall informera om pågående miljötvister.
 

10. Företaget skall redogöra för sin energiförbrukning samt förbrukning av
råvaror och insatsvaror som är av väsentlig betydelse ur miljösynpunkt.
Uppgifterna böra avse flera år och bör också anges i förhållande till
produktionen.

 
 

11. Företaget bör också lämna uppgift om väsentliga miljökonsekvenser av
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företagets produktion, d v s utsläpp till vatten, luft och mark samt annan
avfallshantering. Dessa uppgifter bör avse flera år med kommentarer till
utsläppens utveckling. Därvid bör också anges relationen mellan dessa
utsläpp och av myndigheterna tillåtna utsläpp.

 
12. Företaget bör beskriva de viktigaste åtgärder som vidtagits under de

senaste tre åren för att minska de totala miljökonsekvenserna av
företagets verksamhet, vilka utgifter dessa åtgärder medfört och vilka
konsekvenserna beräknas bli.

 
13. Om möjligt bör företaget jämföra sina egen miljöprestanda med

konkurrenternas.
 

14. Extern verifiering av miljöredovisningen stärker dess trovärdighet.

Källa: Sveriges Finansanalytikers Förening, 1999.
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PERI:s riktlinjer

1. Företagets organisatoriska profil
 Företagets storlek – finansiellt och antal medarbetare
 Antal anläggningar
 Geografisk spridning internationellt
 Huvudsaklig produktion
 Slag av miljöpåverkan från verksamheterna
 Kontaktpersoner på miljöområdet
 

2. Miljöpolicy
 Datum för introduktion eller senaste version
 Övergripande mål
 Andra miljörelaterade policies
 

3. Miljöledning
 Övergripande ledningsstruktur och ansvarsfördelning
 Miljöledningssystem – referens till eventuell standard
 Andra ledningssystem som kan påverka företagets miljöprestanda
 Resurser för miljöarbetet
 Utbildning
 Mål på olika nivåer
 

4. Miljöpåverkande utsläpp
 Alla former av utsläpp till mark, vatten och luft – kriterier för jämförelser
över tiden
 Farligt avfall
 Resultat samt mål för det fortsatta arbetet med att minska utsläpp
 Använda specifika riktlinjer för arbete inom detta område
 

5. Hushållning av naturresurser
 Åtagande beträffande hushållning med och återanvändning/återvinning
av material, speciellt förpackningar
 Åtaganden och åtgärder med avseende på energiförbrukning, val av
energislag
 Åtgärder för att minska vattenförbrukning och/eller för att återanvända
vatten
 Åtgärder för att hushålla med och minska påverkan på naturresurser som
skog, mark och övriga omgivningar
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6. Miljöriskhantering
 Miljörevisionsprogram – omfattning och frekvens
 Program för uppföljning av miljörevisionerna
 Nödåtgärdsprogram
 Program för arbetsmiljö
 

7. Lagefterlevnad
Eventuella överträdelser under senaste tre åren
Betydande böter/straff
Typer av överträdelser (okontrollerade utsläpp)
Korrigeringsprogram

Källa: Larsson, 1999
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Utdrag ur: BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen

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

Lilla företaget AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
-
-
Miljöpåverkan

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Anmälningsplikten avser en anläggning där mer än 1 000 kubikmeter
motorbränslen hanteras per år. Den anmälningspliktiga produktionen
motsvarar knappt hälften av bolagets nettoomsättning.
 
Exempel 2 (Tillståndspliktig verksamhet)

AB Småföretag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
-
-
Miljöpåverkan

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Tillståndet avser tvätteri där perkloretylen och andra organiska
lösningsmedel förbrukas. De organiska lösningsmedlen påverkar den
yttre miljön genom avdunstning till luft. Under år 200X kommer
tillståndet att behöva förnyas eftersom tvättvolymen ökar. Den
tillståndspliktiga produktionen motsvarar 90% av bolagets
nettoomsättning.
 
Exempel 3 (Flera tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter)

Stora företaget AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
-
-
Miljöpåverkan
Bolaget bedriver en anmälningspliktig och tio tillståndspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken.
Åtta tillstånd avser anläggningar för tillverkning av cement.
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Dessa verksamheter påverkar miljön genom avdunstning till luft och
genom buller. Den tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter
sysselsätter drygt hälften av företagets kollektivanställda. Under år
200X kommer två väsentliga tillstånd att behöva förnyas till följd av
ökade produktionsvolymer.
Ett tillstånd avser tillverkning av lättbetong. Verksamheten påverkar
den yttre miljön genom avdunstning till luft och utsläpp i vatten. Ett
tillstånd avser tillverkning av varor av gips och påverkar den yttre miljön
genom utsläpp till luft och genom buller. Den anmälningspliktiga
verksamheten avser tillverkning av stenvaror för byggändamål.
Bolagets beroende av dessa tre verksamheter är ringa.
 
Exempel 4 (Koncern med flera bolag som bedriver tillstånds- och
anmälningspliktig verksamhet)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN
-
-
Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i det
svenska moderbolaget och i fyra svenska dotterbolag. Koncernens
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön
huvudsakligen genom dotterbolagen XX och YY. Bolagen bedriver
ferrolegeringsverk och järnverk med induktionsugnar vilket påverkar
den yttre miljön i huvudsak genom utsläpp till luft och genom buller.

Detta uttalande tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår
som inleds
närmast efter den 31 december 1998.

Bokföringsnämnden

 

Källa: BFN 98:2


