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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Miljöskuld – vad, hur och varför? 

Seminariedatum: 2010-06-10 

Kurs: Magisteruppsats 30 hp 

Författare: Filip Christoffersson och Isabella Jonsson 

Handledare: Arne Fagerström 

Bakgrund: I början av 1990-talet introducerade Arne Jernelöv (1992) begreppet miljöskuld 

vilket ledde till funderingar kring miljöredovisningen och innebörden av begreppet miljöskuld. 

Jernelöv (1992) definierar en miljöskuld som en återställandekostnad för miljöskador som 

är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt storleken av det kapital som erfordras för att betala 

återkommande ”reparationsinsatser”. Även andra forskare har behandlat begreppet och arbetat 

fram egna definitioner. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka definitioner av begreppet miljöskuld, vilken 

definition som är vanligast förekommande samt vilka metoder för miljöredovisning som används 

idag. 

Metod och avgränsning: Studien bygger främst på en litteraturstudie som kompletteras med en 

argumentationsstudie. Underlag för studien är företag i energibranschen, skogsbranschen och 

gruvbranschen. 

Slutförande och resultat: Begreppet miljöskuld behandlas i samhällsdebatter och som 

begreppsdefinition förekommer olika värdeberäkningar. Innebörden av begreppet miljöskuld är 

förenat till gällande lagstiftning men samtidigt ett relativt öppet begrepp som kan få skiftande 

karaktär beroende på ambitionsnivå och bakomliggande värderingar. Jernelövs (1992) definition 

är dock den som är vanligast förekommande. Studien visar att det är de större företagen som 

utfärdar en hållbarhetsredovisning, vilket är ett komplement till årsredovisningen där 

miljöredovisning behandlas. Det är de stora samt medelstora företagen som tillämpar 

redovisningsstandarder och certifieringar, främst ISO 14 001-certifiering och GRI:s vägledning.  

Fem nyckelord: Ansvarsskyldighet, hållbar utveckling, miljöredovisning, miljörevision och 

miljöskuld.  

 

 



Abstract 

 
Titel: Environmental indebtedness- what, how and why? 

Seminarie date: 2010-06-10 

Course: Master thesis 30 hp 

Authors: Filip Christoffersson and Isabella Jonsson 

Supervisor: Arne Fagerström 

Background: In the early 1990´s Arne Jernelöv (1992) introduced the concept of  

”environmental indebtedness”, which lead to thoughts on the environmental accounting and 

content of the concept. Jernelöv (1992) defined a ”environmental indebtedness” as the cost of 

restoring the environmental damages which in technical economical terms are restorable and the 

size of the capital be required for pay recurrent ”work of repairs”. Even other researchers has 

treated the concept and created their own definitions. 

Aim: The purpose of this paper is to make researches on definitions of the concept 

”environmental indebtedness”, which definition is most frequently used and which methods on 

environmental accounting is used today. 

Definitions: The study is based on literary studies with argumentation studies as a supplement. 

The information in the study is taken from companies in the line of business in energy, forest and 

mine.  

Completion and results: The concept is treated in the public debate and as a definition of the 

concept there are different calculations of the value. The concept of ”environmental 

indebtedness” has a strong connection to the law but there is also an open approach to which 

values and ambitions that is put into the belief. Jernelövs (1992) definition is the most frequently 

used. The study shows that the large companies issue a sustainability report, which is a 

supplement to the annual report where the environmental accounting is treated. The large and 

medium-sized companies apply standards of account and certifications, principally ISO 14 001- 

certification and GRI:s guidelines.     

Five appropriate search terms: Accountability, sustainability, environmental accounting, 

environmental audit and environmental indebtedness.   

 

 



 

Förord 

 
Genom denna studie har vi fått stor inblick i ämnet miljörevision samt i hur företag behandlar 

miljöfrågor och dess redovisning.  

Vi vill härmed ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till vår handledare Arne Fagerström vid 

Linköpings Universitet, som har väglett oss under arbetets gång och som varit behjälplig med 

kunskap som bidrog till att fördjupa våra kunskaper inom ämnet och därtill även varit ett stort 

stöd. Slutligen riktar vi ett tack till våra oppenentgrupper som har bidragit med åsikter och bra råd 

vid opponeringstillfällena. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges först en introduktion och bakgrund till ämnet. Bakgrunden leder 

därefter fram till en problemdiskussion, där studiens fyra forskningsfrågor tar vid. Utifrån 

forskningsfrågorna har studiens syfte formulerats. Slutligen presenteras en avgränsning, 

disposition samt ett fortsatt metodavsnitt i kapitlet.   

 
 

1.1. Introduktion 
 

Klimatet har i alla år genomgått en ständig förändring, som till en början skett på naturens egna 

villkor men då den industriella revolutionen trädde i kraft på 1800-talet kom människans 

påverkan på jordens klimat och miljön att bli allt större. Idag sker arbete med miljön både inom 

statliga myndigheter och inom den privata sektorn. Företagens miljöpåverkan och dess 

behandling av miljöskulden är mer aktuell än någonsin. De måste fokusera på utsläpp som görs, 

hela vägen från det att materialet ska levereras till fabriken fram till att deras produkt ligger på 

soptippen.(Larsson, 1997) De första företagen i Sverige att publicera separata miljöredovisningar 

var Volvo och MoDo, nuvarande Holmen. Sedan dess har miljöredovisningarna i Sverige ökat 

och med dem utvecklades det också flera metoder gällande hur redovisningen skulle gå till samt 

att börja uppmärksamma begreppet miljöskuld.(deloitte.com, 2010)   

 

1.2. Bakgrund 
 
År 1987 publicerades Brundtlandrapporten som utarbetades av världskommissionen för miljö 

och utveckling. Rapportens syfte var att förklara sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring. Det var genom denna rapport som begreppet hållbar utveckling blev känt över 

världen.(ne.se, 2010) I rapporten definieras hållbar utveckling på följande sätt:  

”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers förmåga att klara sina behov.” 

      Källa: FN, Vår gemensamma framtid, 1987, (s.42) 
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Hållbar utveckling består av tre delar, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kortfattat 

handlar delarna om att bevara naturen, ett stabilt samhälle och att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser.(FN, 1987) Efter Brundtlandrapportens publicering år 1987 började 

miljöarbetet i företag runt om i världen bli allt viktigare. Fem år senare, i början av 1990-talet, 

introducerade Jernelöv (1992) begreppet  miljöskuld och med den kom funderingar kring 

miljöredovisning samt innebörden av begreppet miljöskuld.(SOU 1992:58) Jernelövs (1992) 

definition av en miljöskuld är följande:  

”Återställandekostnad för miljöskador som är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt storleken 

av det kapital som erfordras för att betala återkommande ”reparationsinsatser”.”  

       Källa: Jernelöv, SOU 1992:58, (s.11) 

      

För att förenkla miljöredovisningen och koordinera den mellan världens länder kom ISO ut med 

standarden ISO 14 001 som tar upp miljöledning. ISO är ett globalt samarbete och står för den 

Internationella Standardiseringsorganisationen. År 2004 publicerades ISO 14 001 standarden, 

vilken tar upp miljöledningssystemens krav och vägledning. Denna standard kan användas inom 

alla branscher och av alla industrier världen över.(sis.se, 2010) EMAS är därefter baserad på 

ISO, vilket är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS är tillämplig 

som inslag i EU:s femte aktionsprogram ”Mot hållbar utveckling”. Den nämnda förordningen 

verkar som ett verktyg för att bedriva ett modernt miljöarbete. Därav är ISO samt EMAS viktiga 

organ för det globala miljöarbetet. De behandlas vidare längre fram i studien.(emas.se, 2010) 

Däremot står det ej i någon lagstiftning att företag antingen behöver vara certifierade enligt ISO 

14 001 eller EMAS- registrerade. Statliga myndigheter skall dock ha ett miljöledningssystem 

enligt en förordning och de företag med betydande miljöpåverkan bör certifiera sig enligt ISO 

14 001.(sis.se, 2010)  

Samma år då Jernelöv (1992) publicerade begreppet miljöskuld träffades 181 av världens länder 

på ett initiativ av FN. Detta möte var tänkt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling genom 

att motverka fattigdom, miljöförstöring och bristande demokrati. De 181 länderna enades om 
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Agenda 21. Ett av målen de kom fram till var att upprätta system som integrerar miljön i 

redovisningen. För att uppnå detta skulle det finnas en bättre värdering av miljöns roll i 

ekonomin med hjälp av program. Program som samordnar och utvecklar de nationella 

bokföringssystemen. Tanken var att det till slutligen skulle bli två parallella redovisningssystem 

för naturresurser, två system för integrerad miljö- och ekonomiredovisning.(sweden.gov.se, 

2010) Åren efter begreppet miljöskulds tillkomst skrevs och debatterades det mycket om 

begreppet, olika definitioner beroende på företag uppstod och hur själva redovisningen av en 

miljöskuld skulle hanteras diskuterades. Exempel på definitioner av miljöskuld kan vara 

Vattenfalls, vilken lyder: 

”Identifierade miljöproblem där krav på åtgärder förväntas”  

         Källa: Vattenfall, 2010 

 Ett annat exempel är UNEP:s, United Nation Environment Programme, definition vilken lyder:  

”Det som det kommer kosta för företaget att återställa miljön i sitt ursprungliga skick efter 

avslutad verksamhet."        

         Källa: UNEP, 1994 

UNEP räknar även in de kostnader som uppstår för att återta och återvinna företagets produkter 

när de har blivit utslitna. Vilken definition som företagen sedan tillämpar är mycket varierande 

och det förekommer att företagen använder egna definitioner. (UNEP, 1994)   

Idag ägnar företag stort arbete åt miljöskulder samt dess redovisning, både inom statliga 

myndigheter och inom den privata sektorn. Miljöskulden är en skuld som företagen har till  

samhället och genom att sätta ett pris på miljön blir kostnaderna synliga och därigenom kan 

miljöskulder inför framtiden förebyggas. Bakom arbetet ligger företagens förmåga att definiera 

samt att urskilja vad en miljöskuld är, och även företagens fallenhet vad det beträffar att 

redovisa miljöskulderna. Det är således viktigt att inom företagsvärlden få vetskap om vilka 

miljöskulder som existerar inom verksamheten för den ekonomiska redovisningen. Detta ger 

förevisning till aktieägarna om riskerna som finns i företagen och i form av eventuella framtida 

kostnader för efterbehandling.(Larsson, 1997)     
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1.3. Problemdiskussion, frågeställningar och syfte  
 
Jernelöv (1992) skriver att det inte finns några fria nyttigheter. Frågan är inte om vi får betala 

när miljön förstörs, utan när, hur och vilka som skall tvingas betala. Sambandet mellan ekonomi 

och ekologi måste tydliggöras genom en ökad användning av effektiva ekonomiska styrmedel. 

Problematiken gällande detta blir intressant samt ansvarsfrågan viktig. Att kommunicera och 

redovisa socialt och miljömässigt ansvar har utvecklats under de senaste åren. Inom 

redovisningen kopplas begrepp samman och ibland kan det vara svårt att urskilja vad de olika 

begreppen innefattar och dess betydelse i sammanhanget. Ett begrepp som ofta kopplas till 

miljöredovisningen är hållbarhetsredovisning.(SOU 1992:58) Vilken betydelse för 

redovisningen har hållbarhetsredovisning samt vilken koppling till miljöskuldsbegreppet finns?    

I den pågående internationella debatten talar de om ”Triple Bottom Line”. Denna, som 

betecknas 3BL, behandlar redovisning i tre dimensioner av företagets verksamhet. Dessa tre är 

den ekonomiska, miljömässiga och den sociala dimensionen. I svenska sammanhang har 

miljöredovisning och social redovisning existerat under en längre tid, medan begreppet 

hållbarhetsredovisning vuxit fram de senaste åren och används alltmer flitigt i olika 

sammanhang. Enligt intressentnätverket GRI, Global Reporting Initiatives, 

innebär hållbarhetsredovisning att: 

 ”mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, 

för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling”.  

      Källa: Global Reporting Initiative, 2010 

Genom detta kan konstateras att hållbarhetsredovisning fyller en funktion i ett bredare 

redovisningssammanhang. Därav är begreppet hållbarhetsredovisning delvis överlappande med 

miljöredovisningen. I företag förknippas miljöfrågor med utgifter i form av skatter, avgifter, 

löner och andra ersättningar för resurser som behövs i miljöarbetet. För företag med en lång 

historia kan det dessutom förekomma utgifter för sanering av förorenade områden, 

miljöskulder.(globalreporting.org, 2010) Den växande kunskapen kring ämnet har skapat debatt 

och frågor ställs gällande hur företag ska gå tillväga vid beräkning och redovisning av 

miljöskulder. Den ökade informationen som publiceras av börsbolagen har tidigare gjort det 
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svårare att behandla och jämföra den miljöinformation som redovisas.(affärsvärlden.se, 2010) 

Företagen kan redovisa miljöskulder på olika sätt men hur ser det ut sedan ISO och dess 

standard 14 001 blev internationellt accepterad? Nyligen genomförda undersökningar visar att 

miljöinformationen från börsbolag har ökat under de senaste åren, av såväl svensk som 

internationell redovisningspraxis. Merparten av börsbolagen har idag ett avsnitt i 

årsredovisningen, alternativt i hållbarhetsredovisningen, som benämns miljö, alternativt en 

fristående miljöredovisning. Det är mer substans och mindre PR i informationen idag, vilket är 

positivt men trots att kvalitén blivit bättre är den fortfarande delvis 

ofullständig. Det är därav intressant att studera hur redovisningen behandlas i teorin och vad 

som sker i praktiken.Vissa företag ägnar knappt miljöredovisningen något utrymme alls och då 

ämnet behandlas är informationen inte konkret gällande den aktuella miljösituationen och 

miljöskyddande åtgärder.(affärsvärlden.se, 2010)  

Begreppet Accountability har en innebörd gällande att det är någon som har rätt till en 

redovisning samt att någon är skyldig att lämna en redovisning. I detta sammanhang kan det 

diskuteras vem som besitter rätten till detta? Är det någon person alternativt företag eller är det 

en ägarrättighet att kräva en redovisning, det vill säga redovisning för vem, samt skyldighet för 

ledningen att lämna en sådan.(rkr.se, 2010) Resonemang bör även föras gällande vad det är som 

reglerar vad vi skall göra, är det lagar eller standarder alternativt andra förhållningsorder som 

styr redovisningen. Därefter följer diskussion om företagens branschbetydelse, skiljer sig 

redovisningarna åt då företagens verksamheter är olika beträffande grad och typ av 

miljöpåverkan samt kan aspekter urskiljas då företagen behandlar miljöskulderna? En 

viktig principiell fråga är hur en miljöskuld definieras då det finns många definitioner av 

miljöskulder som lätt kan sammanblandas och missuppfattas, inte minst i börsbolagens 

miljöredovisningar. Diskussionen leder följaktligen fram till studiens frågeställningar.  

• Hur definieras en miljöskuld? 

• Varför förekommer miljöredovisning?  

• Vilka modeller för beräkning och redovisning av miljöskulder förekommer i teorin 

respektive i redovisningspraxis?  

• Vad finns det för argument för och emot miljöredovisning?  
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Syftet med uppsatsen är att undersöka definitioner av begreppet miljöskuld, vilken definition som 

är vanligast förekommande samt vilka metoder för miljöredovisning som används idag.  

 

1.4. Avgränsning 
 
I studien kommer företag i energibranschen, skogsbranschen och gruvbranschen att studeras. En 

geografisk avgränsning är gjord till Sverige samt med en avgränsning till företags årsredovisning 

och hållbarhetsredovisning det senaste året. Äldre årsredovisningar kommer inte att studeras då 

studien går ut på att behandla nuvarande definitioner och metoder som används vid 

miljöredovisning.   

 

1.5. Disposition  
   

Kapitel 1: I detta kapitel redogörs hur studien har genomförts. Det beskrivs vilket vetenskapligt 

synsätt som har tillämpats samt vilka angreppssätt som har använts vid analysens utarbetande. 

Efter detta följer en beskrivning av den datainsamlingsmetod som har tillämpats. Detta kapitel 

avslutas med en diskussion om vilka metodproblem som kan komma att uppstå.  

 

Kapitel 2: Olika begrepp som accountability och sustainability förklaras i detta kapitel samt de 

relevanta teorier som tillämpas och praxis som har studerats. Var och en av teorierna är 

sammankopplade med respektive problemområde. Redogörelser för tidigare forskning redogörs 

även i detta kapitel. Avslutningsvis förklaras hur var och en av teorierna är tänkta att tillämpas i 

analysen.  

   

Kapitel 3: I detta kapitel kommer det insamlade materialet att presenteras. Detta material 

kommer att utgöra underlaget för att svara på de formulerade forskningsfrågorna. 

Det kommer förklaras hur miljöskulder i nuläget redovisas i olika branscher samt argument för 

att redovisa miljöskulder på ett visst sätt. 

   

Kapitel 4: Här analyseras det insamlade materialet och sammankopplas med referensramen och 

de tillämpade teorierna.  
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Kapitel 5: I det avslutande kapitlet kommer de slutsatser som framkommit att presenteras samt 

forskningsfrågorna att besvaras. Därefter kommer det att framföras reflektioner som har 

uppkommit under arbetet med studien. Avslutningsvis ges det förslag till framtida forskning 

inom området.  

    

1.6.  Metod  
 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens metodavsnitt och tillvägagångssätt vid insamling av 

material och information för studien. Inledningsvis behandlas olika forskningsansatser och 

därefter undersökningsansatser. Litteraturstudie och argumentationsstudie presenteras och 

slutligen anges kritiska aspekter på metodval för studien.     

 
1.6.1. Urval av företag  

 
De branscher som skall studeras är energibranschen, skogsbranschen och gruvbranschen. I 

energibranschen skall bolag med kärnkraftverk studeras vilka är Vattenfall och E.ON. I de andra 

två branscherna kommer samtliga bolag som är börsnoterade att ingå i studien. I gruvbranschen 

är urvalet företag som driver gruvor och i skogsbranschen företag som även har 

papperstillverkning. Vid val av företag att granska är syftet att de ska ligga relativt nära varandra 

geografiskt.  

De tre branscherna valdes för de olika egenskaperna de besitter. De företag som befinner sig i 

energibranschen sitter på miljöskulder, framförallt de företag som äger och driver 

kärnkraftverk.(kärnavfallsfonden.se, 2010) Under hela produktionen av energi så skapas 

miljöskulder. När kärnkraft behandlas är det ofta restprodukterna som tas upp i debatten. Vad 

samhället ska göra av detta avfall och hur farligt det är för naturen och allmänheten. 

Skogsbranschen är även den intressant när det talas om miljöskulder. Skogsföretagen skapar stora 

miljöskulder i sin verksamhet. I processen till färdig produkt finns det miljöskulder som att 

återplantera skog, transporter till tillverkning av slutprodukten. Även i gruvbranschen har 

företagen stora miljöskulder. Brytning av metaller med sprängningar och all utrustning som detta 

kräver påverkar naturen. När de bryter flera hundra meter under marknivå kan naturen runt 

området påverkas. Även när en gruva har blivit uttömd genererar den miljöskulder till företagen 

då det finns farliga ämnen kvar i gruvan som måste saneras.(naturvårdsverket.se, 2010)  
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Beträffande praxis är det EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, EMAS, som 

reglerar detta område. I EMAS-förordningen ingår miljöledningsstandarden ISO 14 001 som är 

den praxis som är relevant att studera samt att avgränsa sig inom då ämnet behandlar 

miljöskulder. 

 
1.6.2. Argumentationsstudie  

 
Det kommer genomföras en studie gällande argument berörande miljöskulder samt dess 

redovisning. Det resulterar således i en argumentationsanalys som utfärdas efter studie av 

tidskrifter om miljöredovisning. Tidskrifter kommer studeras då det är aktuellt att följa debatten 

kring ämnet och därav argument för och emot företags miljöredovisningar samt dess behandlande 

av miljöskuldsbegreppet. Därefter görs en analys av materialet i tidsskrifterna. Ett urval kommer 

göras och då begränsa studien till tidsskrifter från de senaste tio åren. Artikelstudie av argument 

presenteras som komplement till dokumentstudien av årsredovisningar som genomförs.       

1.6.3. Kvalitativ och kvantitativ metod  
 
Valet av vilken metod som ska användas vid informationsinsamlingen står mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Det beror på om insamlingen är i form av siffror, kvantitativ, eller ord, 

kvalitativ.(Jacobsen, 2002) Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp av flera olika arbetssätt, 

dessa förenas av att forskaren själv är med i den verklighet som ska analyseras. Vid en kvalitativ 

metod så är det de uppfattningar och tolkningar som forskaren får av informationen som skall stå 

i fokus. Vid jämförelse med en kvantitativ metod bör informationen vid en kvalitativ metod inte 

förklaras i siffror. Istället är tanken att den kvalitativa metoden skall ge en djupare kunskap. 

Kvalitativa metoder brukar främst ha ett förstående syfte och en låg grad av 

formalisering.(Holme och Solvang, 1997)  Den kvantitativa metoden bygger på att kategorisera 

och centralisera begrepp innan den empiriska undersökningen kan genomföras.(Jacobsen, 2002) 

Förespråkare för kvantitativ metod anser att detta ger en mer formaliserad, strukturerad och 

präglad kontroll. Metoden definierar förhållanden som blir av särskilt intresse utifrån 

frågeställningen.(Holme, 1991) Dock så leder ofta en kvantitativ metod till ytlig kunskap vilket 

gör det svårt till djupare förståelse.(Holme och Solvang, 1997) I studien kommer främst en 

kvalitativ metod att användas då  avsikten är att tolka och beskriva informationen, för vilket en 



9 
 

kvalitativ metod förespråkas. Men även en kvantitativ metod kommer att användas i studien. 

Detta då den kvantitativa metoden bygger på att den insamlade datan kommer 

kvantifieras.(Bryman & Bell, 2005) Via en sammanställning av empirin kommer en kvantifiering 

av datan att ske, vilket resulterar i att studien kommer ha inslag av den kvantitativa metoden.  

1.6.4. Forskningsansats  
 
När en studie görs finns det ett flertal tillvägagångssätt. Det är viktigt att tillämpa en ansats som 

visar tillvägagångssättet gällande studiens datainsamling. Ett av dessa tillvägagångssätt är 

induktion som kallas för upptäcktens värld. Detta innebär att forskaren gör upptäckter i 

verkligheten som studien sedan bygger på.(Lundahl och Skärvad, 1999) En induktiv ansats går 

från empiri till teori, vilket innebär att det insamlade materialet bearbetas till teorier.(Jacobsen, 

2002) En induktiv ansats har ett syfte som går ut på att dra slutsatser utifrån empiriska 

fakta.(Lundahl och Skärvad, 1999) En deduktiv ansats är däremot att gå från teori till empiri. Det 

innebär att forskaren skaffar sig information om hur det ser ut i världen och därefter samlar in 

empirin. Forskaren gör detta för att se om de förväntningar som byggts upp överensstämmer med 

verkligheten, förväntningarna bygger på tidigare empiriska observationer och studier.(Jacobsen, 

2002) I denna studie kommer alla börsnoterade företag som faller innanför studiens ramar att 

granskas. Informationen som framkommer skall sedan användas för att arbeta fram slutsatser. 

Detta resulterar i att studie kommer att bygga på en induktiv ansats då slutsatserna kommer dras 

utifrån den empirisk fakta.  

Det finns olika sätt att bedriva en studie, normativ studie innebär att den skall resultera i norm 

eller handlingsförslag. I en deskriptiv studie skall forskningsobjektets egenskaper bestämmas och 

i en explorativ studie är tanken att få grundläggande kunskaper inom ett område.(Wallén, 1996) 

En deskriptiv studie används där forskaren har kunskap inom det området som studien skall 

bedrivas. Deskriptiva studier skall beskriva både historiska och aktuella förhållanden.(Patel och 

Davidson, 2003) Denna studie kommer vara deskriptiv då syftet är att undersöka definitioner av 

begreppet miljöskuld, vilken definition som är vanligast förekommande samt vilka metoder för 

miljöredovisning som används idag.  

 



10 
 

1.6.5. Datainsamlingsmetod  
 
En litteraturstudie görs främst för det inledande kapitlet samt teorikapitlet. I denna studie har en 

litteraturstudie genomförts för de nyss nämnda kapitlen. Det innebär att litteratur inom området 

miljöredovisning har genomgåtts. Syftet med genomgången är att höja kunskapen om begreppet 

miljöskuld och hur dessa skulder redovisas. Viktiga tryckta källor är SOU 1992:58, Miljöskulden, 

en rapport om hur miljöskulden utvecklas om vi ingenting gör, samt Miljöredovisning av 

Westermark (1999). Även elektroniska källor används i litteraturstudien. Elektroniska källor som 

ligger till grund för studien är tex EMAS och Miljöstyrningsrådets hemsidor. På dessa sidor finns 

aktuell information om miljöstyrning och vad EMAS-registrering innebär. Även till 

metodkapitlet har en litteraturstudie genomgåtts. Tryckta källor som främst används är Vad, hur 

och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen av 

Jacobsen (2002) och företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman och Bell (2005). 

Insamlingen av information kommer ske som en dokumentstudie där empirin baseras på 

sekundärdata. Sekundärdata är data som forskaren inte har samlat in själv. Den har samlats in för 

ett annat syfte än det som forskaren har (Bryman och Bell, 2005). I en studie inom ekonomi kan 

sekundärdata vara räkenskaper, årsredovisningar och börsnoteringar. Enligt Jacobsen (2002) är 

det vid användandet av sekundärdata viktigt att materialets precision, validitet, reliabilitet och 

relevans säkerställs i förhållande till problemställningen och syftet i studien. För den här studien 

ligger de undersökta företagens årsredovisningar som grund för empirin. Kompletterande källor 

är litteratur om miljöskulder och miljöredovisning.  

1.6.6. Reliabilitet och validitet   
 
När validiteten i en studie bedöms kontrolleras om slutsatserna som har åstadkommits verkligen 

hänger ihop med studien eller inte. Det finns i huvudsak två slag av validitet, intern och extern 

validitet. Intern validitet handlar om kausalitet. Med det menas att studien mäter det som var 

avsikten att mäta. Studien har granskats av handledare samt opponentgrupper vilket ger studien 

bra intern validitet. Extern validitet kontrollerar om resultaten från studien kan generaliseras 

utöver undersökningskontexten. Resultaten i denna studie kan generaliseras på två av de berörda 

branscherna, skogsindustrin och gruvindustrin. Studien tar upp de börsnoterade företag i dessa 
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branscher och därför kan resultatet inte generaliseras på de mindre företagen i 

branscherna.(Bryman och Bell, 2005)  

Reliabilitet innebär att de resultat som kommer fram i studien skall vara tillförlitliga. När måttet 

på reliabilitet skall fastställas finns det tre beroende faktorer: stabilitet, intern reliabilitet och 

internbedömarreliabilitet. Extern reliabilitet betyder att resultatet kontrolleras om det är hållbart 

över tiden, tex om det genomförs två studier med samma syfte så ska dessa komma fram till 

samma resultat.(Bryman och Bell, 2005) Intern reliabilitet innebär att inga omständigheter får 

påverka resultatet, tex om det regnar eller är soligt ute. Den sista faktorn är 

internbedömarreliabilitet vilket betyder att vem som utfört mätningen inte får påverka 

resultatet.(Saunders, 2003) Denna studie grundar på information från årsredovisningar. En första 

tanke kan vara att årsredovisningar är tillförlitliga. Men siffrorna kan vara felredovisade eller 

felräknade. Dessutom är de utgivna av företagen själva och kan därmed vara vinklade. 

Årsredovisningarna granskas dock av externa revisorer och anses vara tillförlitliga.  

1.6.7. Källkritik  
 
Artiklarna som har studerats i studien kommer främst från akademiska databaser. Dessa artiklar 

genomgår en bättre kontroll och granskas mer än de som publiceras i dagspressen.(bibl.hj.se, 

2010) Dock så har även artiklar som publicerats i dagspressen använts i studien. Vissa artiklar i 

dagspressen kan vara mer aktuella än artiklar från akademiska databaser. När så varit fallet har 

informationen i artikeln granskats och sedan har ett försök till om artikeln är tillförlitlig eller ej 

utförts. Till studien har även tryckt litteratur använts. Den tryckta litteraturen har inte blivit vidare 

granskad. Det har dock kontrollerats vad källorna mer har publicerat och på det sättet säkerställt 

relevansen av litteraturen. Men det som står skrivet i litteraturen kan vara källans åsikter och 

behöver inte vara antagna andra. Detta har dock försökt lösas genom att använda fler källor inom 

samma område.   
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2. Teori  
 

Studiens teoretiska utgångspunkt är begreppet miljöskuld och i följande kapitel presenteras 

studiens teoriavsnitt. Inledningsvis behandlas miljörevision i dess helhet, vilket leder in på 

begreppet skuld, miljöskuld samt andra relaterade begrepp vilka resonemang kommer att föras 

kring. Därefter presenteras studiens teorier, den relevanta lagstiftningen och praxis. Slutligen 

olika aspekter att utläsa från förda debatter gällande miljöskulder och dess innebörd.    

 

 
Vid behandling av miljöskuldsbegreppet och frågor gällande dess redovisning, ur en teoretisk 

synvinkel, finns det flertalet olika delar att studera. Enligt figuren nedan illustreras kapitlets 

upplägg i miljöskuldsfrågan. Det inleds vid miljörevision och därefter behandlas olika 

begreppsinnebörder som skuld, miljöskuld samt skillnaderna mellan dessa två. Begrepp som 

accountability och sustainability tar vid i diskussion gällande begrepp som är sammankopplade 

till miljöskuldsbegreppet. 

Studiens teorier tar därefter vid med en genomgång av dess innebörd samt relevans till studiens 

frågeställning. Som illustreras i figuren tar avsnitt om praxis vid, där bland annat EMAS, ISO 

samt GRI behandlas och slutligen presenteras avsnitt om ”Debatten gällande EMAS-

registrering”, ”Svenska finansanalytikers syn på miljöredovisning” och en ”Diskussion om 

återställning”.       
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Figur 1 Miljöskuld 
 

2.1. Miljörevision  
  
För att ledningen i företag skall kunna försäkra sig om att miljöskyddet fungerar som planerat 

använder företagen sig utav miljörevision. Begreppet miljörevision började ta form i USA på 

1970-talet. I ett inledande skede utvecklades det av ett fåtal företag men kom snart att tillämpas i 

större utsträckning. Då revision är en vanlig arbetsform för betydelsefulla och viktiga 

sakområden inom företag och organisationer var det ett naturligt steg att söka hjälp inom redan 

etablerade arbetsformer och att således utveckla en revisionsverksamhet även för miljön. I 

Europa har företag också använt sig av miljörevision och i Sverige har företag tillämpat 

systematiska granskningar och uppföljningar under många år, utan att ha tillämpat begreppet 

miljörevision. Miljörevision fungerar som ett internt instrument för ledningen. Ur miljösynpunkt 

av miljöorganisationen sker det genom en systematisk, dokumenterad, periodisk och objektiv 
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värdering. En miljörevision innebär en slags kvalitetskontroll ur miljösynpunkt, med avseende på 

driften av miljöpåverkande processer i företag eller andra organisationer. Det finns tre centrala 

steg som miljörevisionen baseras på, vilka är insamling av information, utvärdering av den 

insamlade informationen samt formulering av slutsatser om miljörisker och förhållanden som 

behöver förbättras. För att miljöarbete skall fungera effektivt krävs ett starkt ledningsstöd och då 

är begreppet miljöledningssystem viktigt. Miljöledningssystem är ett ramverk inom vilket 

miljöarbetet byggs upp. Det är i form av miljöpolicy, riktlinjer, praxis, miljöprogram, 

styrinstruktioner, rutiner, journaler och andra dokument samt den tekniska utrustningen för att 

utföra arbetet. För företag som planerar att införa ett miljöledningssystem och därefter genomföra 

en miljörevision, är en viktig förutsättning att de är beredda att ta konsekvenser och vidta de 

åtgärder som behövs för att rätta till de fel och brister som upptäcks.(Almgren, Grankvist och 

Midenstam, 1996)  

Det är således ett frivilligt verktyg som syftar till att underlätta arbetet och ISO- standarderna ger 

en arbetsmodell för ständiga förbättringar. Då företagen inför ledningssystem i enlighet med ISO 

14 000 kan antingen en arbetsmodell för en egen bedömning av överenskommelsen av standarden 

alternativt som underlag för en extern certifiering användas.(sis.se, 2010) 

   

En miljörevision fokuserar på att medvetandegöra miljörisker som är större än vad som bör 

accepteras alternativt att verifiera att sådana ej förekommer. Miljörevisionen kommer dock att 

öka problemen i ett inledande skede, samt förstora ansvaret och peka på ett behov av 

investeringar i miljöskydd. I likhet med annat säkerhetsarbete får synliga revisionskostnader och 

investeringar jämföras med en osynlig nytta som ofta är svår att värdera i pengar.  

Begreppet miljörevision syftar därav till att en kontroll av att det löpande miljöarbetet företag 

utför är inriktat mot rätt saker, bedrivs effektivt samt gör begreppet miljöskuld mer 

uppmärksammat.(Almgren, Grankvist och Midenstam, 1996)  
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2.2. Skillnad mellan skuld och miljöskuld 
 
I IAS 37 lyder definitionen på skuld enligt följande: 

 

”En skuld är en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars reglering 

förväntas medföra ett utflöde från företaget av resurser som utgör ekonomiska fördelar”  

          

Källa: IAS 37, (p.10) 

 

Detta innebär att någon i framtiden skall betala en summa pengar till någon annan. Om det skall 

redovisas som en skuld ska dock förpliktelsen vara säker i sin förekomst och både belopp och 

betalningstidpunkt vara bestämd. Skulder kan delas in kortfristigt och långsiktigt. Långsiktiga är 

sådana skulder som förfaller längre fram i tiden än ett år, det kan tex vara längre banklån. 

Kortfristiga innebär däremot att skulden förfaller inom ett år. Kortfristiga skulder kan vara 

leverantörsskulder och personalens källskatt. Indelningen i långa och korta skulder är viktig för 

företag i likviditetssynpunkt. Detta innebär att företag vid bokslutet kan föra över långfristiga 

skulder till de kortfristiga skulderna om de förfaller nästkommande år. En annan typ av skuld är 

avsättningar. Hur dessa skall behandlas tas upp i IAS 37 där definitionen på en avsättning lyder: 

 

”En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp” 

 

          Källa: IAS 37, ( p. 10) 

 

För att ett företag skall redovisa något som en avsättning så finns det vissa grundförutsättningar, 

vilka är: 

a. Ett företag har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 

händelse,  

b. det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,  

c. och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.(IAS 37 p. 14)  

 

På 1980-talet uppskattades Sveriges miljöskuld till cirka 130 miljarder kronor i fast penningvärde 

och på 1990-talet har denna siffra drastiskt fördubblats till cirka 260 miljarder kronor. De tyngsta 
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posterna inom miljöskuldsområdet på 1990-talet utgörs av områdena jordbruk, avfall och 

försurning och den beräknade siffran miljöskuld uppskattas, i enlighet med Jernelövs (1992) 

miljöskuldsrapport, öka i Sverige med nästan 7 miljarder per år. Posterna som försämras mest om 

vi passivt inte gör något åt detta, är klimat/variabilitet, jordbruk, avfall och försurning. I detta 

sammanhang är då intressant att behandla begreppet miljöskuld och dess innebörd. (SOU 

1992:58)  

    

År 1992 lanserades en rapport vid namn ”Miljöskulden - en rapport om hur miljöskulden 

utvecklas om vi ingenting gör”. Jernelöv (1992) är författaren till rapporten och den gavs ut av 

Miljövårdsberedningen. Med denna rapport introducerade Jernelöv (1992) begreppet miljöskuld 

och dess definition lyder:  

 

”...återställandekostnad för miljöskador som är tekniskt-ekonomiskt återställbara samt storleken 

av det kapital som erfordras för att betala återkommande ’reparationsinsatser’.” 

  

       Källa: Jernelöv, SOU 1992:58, (s.11)  

 

Då Jernelöv (1992), professor emeritus, skrev miljöskuldsrapporten var han ledamot i 

Miljövårdsberedningen. Deras viktigaste arbetsuppgift är att ge regeringen råd i aktuella frågor 

alternativt framtidsfrågor som är relaterade till miljön. De har således varit regeringens råd i 

miljöfrågor sedan år 1968. Syftet med Jernelövs (1992) miljöskuldsrapport kan sammanfattas i 

tre punkter. Den ena är att lansera begreppet miljöskuld för att understryka att förorening av och 

ingrepp i miljön leder till försämrade framtida förutsättningar för hög produktion och materiell 

levnadsstandard. I detta avseende liknas miljöskulden med en finansiell skuld som då skall 

förräntas och därefter betalas av i framtiden. Rapporten syftar även till att illustrera hur 

miljöskulden kan beräknas. Siffermaterial tas från olika källor och kan därav resultera i en stor 

osäkerhet och de redovisade siffrorna kan i flertalet fall te sig provocerande. 

Kostnadsuppskattningarna är således av olika precision.  

Det tredje syftet med rapporten är att diskutera miljöskuldens utveckling. Håller vi på att betala 

av eller lånar vi? På denna fråga ger rapporten ett entydigt svar, nämligen att ”även i Sverige 
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lånar vi fortfarande av efterkommande generationer, hittills vidtagna åtgärder till trots”.(SOU 

1992:58)    

Andra forskare som har behandlat begreppet är bla Ljungdahl (1999) som i sin avhandling om 

miljöredovisning tar upp begreppet miljöskuld. I avhandlingen analyserar han begreppet 

miljöskuld som återställningsbehov i perspektivet hållbar utveckling. Miljöskuld förekommer 

numera i samhällsdebatten men som begrepp läggs det olika värderingar och perspektiv till 

begreppet miljöskuld. Detta påverkar hur omfattande miljöskulden blir hos en viss aktör. 

Exempelvis kan vissa företag nöja sig med att endast saneringsbehovet ska ligga till grund för 

miljöskulden medan andra går djupare i begreppet och lägger till exempelvis miljörelaterade 

skadeståndsanspråk. Ljungdahl (1999) tar upp en något kort och vidare tolkning av begreppet 

miljöskuld. Enligt Ljungdahl (1999) syftar begreppet till vad företaget är skyldig 

naturen.(Ljungdahl, 1999) 

Westermark (1999) är ytterligare en författare som har behandlat begreppet miljöskuld. Det som 

kopplas till miljöskuld är de belopp som hänförs till sanering av kontaminerad mark eller 

byggnader. Men det är inte bara i produktionen som det skapas miljöskulder. I produktens 

livscykel påverkar den miljön i alla led. Detta leder till att begreppet miljöskuld blir allt mer 

omfattande. Problematiken med miljöskulder är att de blir uppskjutna in i framtiden. Därför 

reserverar företag belopp genom att göra avsättningar. En syn på miljöskuld är att se den som ett 

lån från naturen. Lånet skall sedan betalas tillbaka för de skador och annan negativ påverkan som 

naturen har ådragit sig. (Westermark, 1999)   

2.3. Kritik  
   
Det finns dock olika problem med begreppet, då gällande definition, omfattning och 

tolkningsmöjligheter. Det finns således begränsningar med begreppet, vilket redan 

uppmärksammades av Jernelöv (1992) då han behandlade ämnesområdet. Jernelöv (1992) ställer 

i första hand frågan ”Återställande till vilken situation?” och menar även att det som inte är 

möjligt att återställa kan ingen kostnad för att återställa beräknas. Jernelöv (1992) anser att 

ambitionsnivån gällande beräkning av kostnader för återställande eller omhändertagande spelar 

en avgörande roll. Han resonerar vidare om att det inte kan identifieras någon tidsgräns, utan att 
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återställningsbehovet skall beräknas med hänsyn till uthållig produktionsnivå för areella näringar, 

såsom jordbruk, skogsbruk och artdiversitet. (SOU 1992:58)    

 

Brännlund och Kirström (1998) är två miljöekonomer som har ett kritiskt synsätt på 

miljöskuldsbegreppet. Kritiken de lyfter fram syftar till att även behandla miljöskuldsbegreppet 

då det rör sig om vad som är realistiskt att återställa miljön till samt hur det icke återställbara ska 

hanteras. Brännlund och Kirström (1998) menar att miljöskulden tappar sin egentliga mening då 

fall dyker upp där kostnaderna för återställning är höga och nästintill orimliga. De menar således 

att riktiga miljöproblem inte behandlas inom detta område då miljöskuldsbegreppet endast tar 

upp återställbara skador. Det råder även oklarheter och det finns olika uppfattningar om till vilken 

nivå som den debatterade miljökvaliteten ska återställas till, men sammanfattningsvis anger 

Brännlund och Kirström (1998) att miljöskuld ändå är ett bra begrepp då det kan urskiljas mycket 

intressant information från det, men att det dock ger en begränsad bild gällande hur vi skall 

utnyttja de gemensamma resurserna. (Brännlund och Kirström, 1998)     

2.4. Företagsstorlek 
 
Hur stort ett företag är kan vara svårt att ange men EU har tagit fram definitioner på 

företagsstorlek. Ett småföretag får inte sysselsätta fler än 50 personer och omsättningen får inte 

överstiga 100 miljoner kronor. Ett medelstort företag får sysselsätta upp till 250 personer och en 

omsättning som ligger under 500 miljoner kronor. Den sista gruppen är storföretag som då är 

kravet 250 anställda och en omsättning över 500 miljoner kronor. 

Investor Relations (IR) innefattar hur företagen kommunicerar med sina intressenter. Framförallt 

innefattas intressenterna på kapitalmarknaden. Kapitalmarknaden är beroende av allmänhetens 

förtroende för att den ska fungera så effektivt som möjligt. Detta skapas genom att företagen har 

en komplett och tillförlitlig informationsutgivning. IR går inte bara åt ena hållet mot 

intressenterna utan det är en tvåvägskommunikation där företagen vill ha feedback från 

intressenterna. Detta för att erhålla förståelse om deras behov och tankesätt.(Marcus och Wallace, 

1997) 

I en artikel av Bollen et al. (2008) diskuteras företagsstorleken i samband med IR. I studien 

Bollen et al. (2008) genomfört diskuterades företagsstorleken och de resurser som företagen 

lägger ner på kommunikationen med intressenterna. I studien framkommer att de företag som har 
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mycket resurser även har bättre kvalité på sina hemsidor när det gäller IR. Studien försöker 

därefter att hitta de bakomliggande orsakerna till att kvalitén skiljs åt så pass mycket. I studien 

skrivs det att de webbsidor som är konstruerade för IR kräver en annan ansträngning eftersom de 

tidigare var baserade på traditionella redovisningssystem. Det blir ett stort problem då det 

kommer till att korsa den finansiella informationen och IR-kommunikationen. Detta då företag 

har blivit styrda av privata intressen innan och gjort sina egna val av redovisning. Erfarenheten 

till att utveckla och hålla hemsidor dynamiska har därför saknats bland företagen.(Bollen et al. 

2008) 

  

En annan artikel skriver om en studie som har gjorts av börsnoterade företag i Österrike. 

Kriterierna som användes var hemsidans innehåll, lämplighet, relevans av informationen, 

teknologi och ”user support”. Resultatet av studien är att det inte är någon skillnad på 

företagsstorleken och de resurser ett företag lägger ned på IR. Alltså lägger både stora och små 

bolag ner lika mycket resurser på IR. Storleken spelar roll när det gäller graden av nytta som 

besökaren får av hemsidan. Desto större företaget är desto högre betyg får hemsidan. I studien tas 

upp att detta kan bero på att stora företag har mer information att publicera och att besökarens 

intryck blir påverkat av detta. (Pirchegger och Wagenhofer, 1999) 

  

2.5. Miljöranking 
 
Ethisphere är en global organisation och är en ledande workshop som för arbetet framåt inom 

affärsetik, corporate social responsibility (CSR), anti-korruption och hållbar utveckling. En av 

Ethispheres uppgifter är att utfärda en ranking över världens mest etiska företag. Rankingen är 

uppdelad efter branscher vilket gör att det finns flera företag som är ledande inom etik. Miljön är 

som redan skrivits en del av det Ethisphere tittar på när de utför en bedömning av ett företag. 

Ethisphere granskar varje år företag och det är 26 nya företag på 2010 års lista och 24 företag 

platsar inte längre på listan. Detta pga bristande etik eller stor konkurrens från branschen. Listan 

på världens mest etiska företag innehåller 100 företag.(ethisphere.com, 2010)  

  

Finforum är en konferens som FAR SRS anordnar. Under forumet diskuteras olika frågor 

gällande redovisning och bokslut. Men pris för bästa hållbarhetsredovisningar delas även ut, 
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varav i två kategorier vilka är stora företag samt medelstora och små företag. Priset för bästa 

hållbarhetsredovisning år 2008 för storföretag gick till LKAB. Tidigare år har SCA vunnit men 

då vinnare hamnar i karantän i tre år får dessa företag inte ingå och tävla.(farsrs.se, 2010) Den 

vinnande hållbarhetsredovisningen skickas sedan till ESRA där även en hållbarhetsredovisning 

från Europas andra länder skickas. Dessa 23 hållbarhetsredovisningar tävlar sedan mot varandra 

för att bli utsedd den bästa hållbarhetsredovisningen.(farsrs.se, 2010)   

 

Hallvarsson & Halvarsson är ett stort PR företag i Sverige som de senaste nio åren har publicerat 

listan om de 500 bästa webbplatserna i Europa, gällande IR frågor. Totalt deltog 800 företag från 

hela Europa för att hamna på listan för år 2009. Det vinnande företaget är ett energiföretag, Eni. 

Även i denna ranking så kommer SCA högt upp, på plats 21. Denna ranking tittar på IR och 

därav är miljöredovisningen bara en del av bedömningen. Det studeras mer finansiell information 

på hemsidorna.(halvarsson.se, 2010) 

  

Folksam gör en annan undersökning som granskar ansvarsfullt företagande. Företag som är 

börsnoterade i Large, Mid, eller Small Cap på Stockholmsbörsen är med i undersökningen. 

Sammanlagt är det 252 företag som Folksam granskar. Till grund för undersökningen ligger 

Global Compacts principer men även OECD:s riktlinjer gällande multinationella företag. 

Riktlinjer från GRI och ISO 14 001 har även legat till grund i bedömningen. Betygsintervallet 

ligger från noll till sju stjärnor. De företag som fick högst betyg i undersökningen var Svenska 

Kullagerfabriken, SKF, med 6,35 stjärnor. SCA kom på en andra plats med 6,15 stjärnor vilket 

avrundas upp till sju stjärnor. Skogsbranschen är överlag bra och placerade sig i toppen bland 

branscherna. Bland de andra företagen fick Billerud, Holmen och StoraEnso sex stjärnor. 

Folksam skriver att risken är stor för miljöproblem i skogsbranschen och att det därför är bra att 

se att företagen är förberedda på att hantera de miljöproblem som kan dyka upp. Bland 

gruvföretagen räknar även de företag som jobbar med metall. De företag från denna studie som 

även ingår i Folksams studie är Boliden, Lundin Mining, och Nordic Mines. Boliden är det 

överlägset bästa gruvföretaget med sex stjärnor medan Lundin Mining får fyra och Nordic Mines 

endast en stjärna. Enligt Folksam så är standarden relativt hög i branschen. Men eftersom det i 

gruvbranschen är stor risk för miljöproblem så finns det utrymme för förbättring i branschen. 
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Energiföretagen i denna studie är inte med i Folksams undersökning.(Index för ansvarsfullt 

företagande, 2009) 

 
 

2.6. Begrepp sammankopplade till miljöskuld  
 

Vid behandling av begreppet miljöskuld uppkommer andra begrepp i ämnet med koppling till 

miljöskuldsbegreppet. I följande avsnitt kommer två utav dessa begrepp, accountability och 

sustainability, presenteras samt dess anknytning till miljöskulder.   

 

Accountability är ett svåröversatt ord till svenska. För att kunna få en bra bild av dess innebörd 

måste översättningen bestå av flera ord, som ansvarsskyldighet, ansvarighet och tillräknelighet.  

Definitionerna för accountability är många men i slutändan har de samma förklaring. En av 

definitionerna lyder som följer: 

 

”En firmas eller en institution skyldighet att redovisa sina aktiviteter, acceptera ansvarighet för 

dessa och visa resultatet på ett öppet sätt”1 

 

        Källa: Business Dictionary, 2010  

 

Definitionen innebär att ett företag ska redovisa för sina affärshändelser. Företaget ska ta ansvar 

för dessa och föra bokslut på ett genomskinligt sätt. Transparency som ofta används innebär att 

företaget ska redovisa öppet. Det ska inte finnas några dolda agendor och information för alla 

större händelser under året ska finnas. Ordet ansvarighet innebär att det är viktigt att det är tydligt 

vem som har ansvar inom vilket område. Det ska vara lätt att se vem som ska ställas till svars om 

det är något som inte står rätt till. Begreppen accountability och transparency går alltså hand i 

hand och är beroende av varandra.(ekonomistyrningsverket.se, 2010)  

Jepson (2005) delar in begreppet accountability i rational- och moral accountability. Rational 

accountability betyder att organisationen har klart definierat ansvaret och befogenheterna. I detta 

fall innebär accountability att organisationen ska rapportera till en känd myndighet och ställas till 

                                                 
1 ”Obligation of an individual, firm, or institution to account for its activities, accept responsibility for them, and to 
disclose the results in a transparent manner”  
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svars för sina handlingar. För organisationen är moral accountability att mål, visioner, 

värderingar mfl skall forma organisationen och efterlevas.(Jepson, 2005)   

  

Begreppet sustainability översätts till hållbar utveckling. Sustainability har nämnts tidigare i 

studien då det härstammar från Brundtlandrapporten. Definitionen av sustainability är densamma 

och har således även den behandlats tidigare. Tryzyna (1995) har forskat mycket om 

sustainability. För att gå till grunden med begreppet började Tryzyna (1995) med att definiera 

utveckling. Utveckling är alla slags aktiviteter och processer som ökar kapaciteten hos människan 

eller miljön. Detta utan att skada möjligheten för framtida generationer att nå sina mål. 

Utveckling skall leda till ett resultat där människor är välnärda, klädda och bosatta. Vidare skall 

människor vara engagerade och välutbildade i ett produktivt arbete. Människor skall även ha 

fritid och rekreation och det skall finnas möjlighet till detta. En finansiell marknad och 

fungerande offentlig sektor samt slutligen att människor skall ta vara på natur och kultur. 

Aktiviteterna är uppdelade i sociala, ekonomiska och intellektuella aktiviteter och utvecklingen 

består av komplexa sammansättningar av dessa tre. Det finns två möjligheter som kan göra 

utvecklingen hållbar. Den ena är att utvecklingen fortgår löpande och den andra är att fördelarna 

med utvecklingen finns kvar för evigt.(Tryzyna, 1995) Utifrån detta definierar Trzyna (1995) 

sustainability på följande sätt:  

 

”Förbättra kvalitén för mänskligt liv och samtidigt bo inom de stödjande ekosystemen”2  

 

          Källa: Trzyna, 1995, (s. 45) 

 

Sustainability-redovisning eller hållbarhetsredovisning kan defineras på flera sätt. Hur 

hållbarhetsredovisningen sedan definieras beror på vilka företag som ska utföra redovisningen.  

 

 

 

 

                                                 
2 ”Improving the quality of human life while  living within the carrying capacity of supporting ecosystems”  
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Det finns många varianter och definitioner på hållbarhetsredovisning enligt Gray (1996) som 

utvecklade en egen definition enligt följande: 

  

”Processen att kunna kommunicera de sociala och miljömässiga effekterna av organisationens 

ekonomiska aktiviteter till särskilda intressenter inom samhället”. Detta involverar utökningen 

av accountability i organisationerna, utöver traditionen att förse ägarna med finansiella 

uppgifter”3 

 

      Källa: Gray, 1996, (s. 3) 

 

Företagens intressenter har en viktig ställning när det gäller hållbarhetsredovisningen. 

Utformningen av redovisningen beror mycket på intressenterna till företagen. De kräver olika 

information och för att tillgodose sina intressenter ser hållbarhetsredovisningen olika ut på många 

företag. För att försöka samla företagen finns det flera ramverk som kan följas. Ett ramverk som 

fler företag väljer att redovisa efter är GRI. Hållbarhetsredovisning kan enligt GRI bestå av tre 

syften:  

-Jämföra och bedöma hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, normer, regler, standarder och 

frivillig initiativ.  

-Visa hur organisationen påverkar och påverkas av förväntningar avseende frågor som rör 

utveckling   

-Jämföra resultat inom en organisation och mellan olika organisationer över tiden. 

(globalreporting.org, 2010)  

 
 

2.7. Resursbaserad teori  
 
Begreppet resursbaserad teori, RBT, har anor sedan Coases ”The nature of the firm” från år 1937 

där det skrevs hur viktiga resurserna är för att företaget ska kunna prestera. Sedan dess har 

fragment av RBT blivit nämnda av andra forskare. Men det var först år 1984 som Wernerfelt 

                                                 
3 ”The process of communicating the social and environmental effects of organization's economic actions to 
particular interest groups within society and society at large. As such, it involves extending the accountability of 
organisations, beyond the traditional role of providing a financial account to the owners of capital, in particular 
stakeholders”  



24 
 

(1984) med artikeln ”A resource-based view of the firm” la grunden till begreppet RBT.(Conner 

et al. 1996) Trots att det var Wernerfelt (1984) som myntade begreppet så är det många som ser 

Barney (1991), professor i management och human resources, som fadern till RBT.  

 

Begreppet resurs definieras på många olika sätt. Barney (1991) definierar resurs enligt följande: 

 

 ”Tillgångar, förmågor, organisatoriska processer, företagsattribut, information, kunskap som 

kontrolleras av ett företag”. 

 

Källa: Barney, 1991, (s. 101)  

 

Barney (1991) delar även in resurser i tre kategorier: fysiska, mänskliga och organisatoriska. 

Fysiska resurser är de teknologier som företaget använder sig av. Utrustning, anläggningar och 

tillgång till råmaterial är exempel på fysiska resurser. Mänskliga resurser består av utbildning, 

erfarenhet, omdöme, intelligens, erfarenhet, relationer och en allmän insikt hos anställda och 

chefer. Organisatoriska resurser innefattar rapporteringssystem i företaget, formell och informell 

planering, kontroll och koordinationssystem. Den okonventionella relationen mellan grupperingar 

i organisationen är en organisatorisk resurs likväl som den relationen mellan företag och dess 

omgivningar.(Barney, 1991)  

Det är dock inte alla som håller med Barney om att begreppet resurs kan användas för allting. 

Teece (1997) med flera definierar istället resurs som: 

 

”Resurser är tillgångar specifika för en firma som är svåra om inte omöjliga att imitera”4 

 

        Källa: Teece, 1997, (s. 516) 

 

I ovanstående definition innefattas att sådana resurser som affärshemligheter och speciella 

tillverkningsprocesser hör till. Men de tar även upp olika komponenter som ett företag måste 

besitta för att lyckas på marknaden, exempelvis produktionsfaktorer, kärnkompetens och 

organisatoriska rutiner. Barney (1991) lade fram sin teori, ”Firm resources and sustained 

                                                 
4 “Resources are firm-specific assets that are difficult if not impossible to imitate”  
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competitive advantage”, år 1991. I den tar han upp det faktum att det kan finnas heterogenitet och 

skillnader i bolagsnivå bland företag där några av företagen får behålla sina konkurrensfördelar. 

RBT lägger stor vikt vid de strategiska val som ledningen i ett företag måste ta med uppgifter 

som går ut på att identifiera, utveckla och placera ut viktiga resurser för att maximera 

intäkterna.(Barney, 1991) Vidare skriver Barney (1991) att ett företag kan få onormala förtjänster 

från resurser så länge som de är VRIN, vilket är en term som står för följande:  

 

• Valuable, Värdefulla, När resurserna gör det möjligt för företaget att genom nya strategier 

förbättra sin prestationsförmåga eller effektivitet.  

• Rare, Sällsynta, Resurser som är värdefulla för företaget men som blir utsatta för 

konkurrerande företag. Dessa kan inte vara källa till någon konkurrensfördel.  

• Imperfectly imitable, knappt imiterbar, resurser som är svåra att imitera på grund av en 

kombination av tre skäl, unikt historiska villkor, av en slump otydlighet och socialt 

komplex.  

• Non substitutability, oersättningsbar, det får inte finnas några liknande värdefulla resurser 

som varken är sällsynta eller imiterbara. (Barney, 1991)  

   

Wernerfelt (1984) ser den resursbaserade teorin där ett företaget är knippen av resurser som får 

företaget att genomföra sin verksamhet. Vidare är resursen antingen en styrka eller en svaghet för 

företaget, resursen är både reala och icke reala tillgångar. Wernerfelts (1984) definition av en 

resurs lyder såsom: 

 

”Med en resurs menas allt som kan tänkas vara en styrka eller svaghet för en given firma”5 

 

   Källa: Wernerfelt, 1984, (s. 171) 

 

Definitionen innefattar nästan allt i ett företag. Allt från mark och byggnader till kunskaper inom 

management och företagsledning.  

   

                                                 
5 ”By a resource is meant anything which could be thought of as a strength or weakness of a given firm” 
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2.8. Legitimitetsteorin  
 
För några år sedan fokuserade företagen på ”The bottom line”, det finansiella resultatet. Idag har 

detta förändrats och det är istället ”The triple bottom line” som företagen fokuserar på. Förutom 

det finansiella resultatet så tas det hänsyn till miljöarbetet och det sociala ansvaret. 

Legitimitetsteorin tillämpas för att förklara varför företag väljer att frivilligt redovisa sin 

miljöredovisning. (Deegan och Unerman, 2006) 

Legitimitet är sammanflätat med normer och värderingar i vår omgivning. Det som är rätt och 

riktigt i samhället gäller även detta för företag. Företag uppnår legitimitet när dess värderingar 

och normer uppfyller det som finns i samhället runt företag.(Karlsson, 1991) Detta kan även 

granskas på nära håll i företag då intressenternas normer och värderingar är viktiga för företaget. 

Dock har intressenterna skilda värderingar då deras intressen i företaget skiljer sig åt, detta gör att 

de olika intressenterna gör specifika och enskilda bedömningar av företags legitimitet.(Suchman, 

1995) För att inte skada sin legitimitet vid ett visst agerande så genomför företag en rad 

legitimerande aktiviteter för att förklara, rationalisera, eller rättfärdiga sina beslut. I sina försök 

att legitimera sina agerande ses företagsledningen som manipulativ och handlingskraftig. De 

försöker övertala och upplysa intressenter utan att göra förändringar. I slutändan leder detta till att 

de redovisar miljö- och samhällsrelaterad information för att kunna förebygga eventuella 

legitimitetshot.(Ljungdahl, 1999)  

 
Legitimiteten i ett företag är svårt att ta reda på då det är svårt att mäta. Legitimitet har ingen 

materiell form och forskare som har fastställt och rangordnat olika företag i storlek av sin 

legitimitet för bara fram sina egna åsikter. Istället bör det läggas mer fokus på att mäta legitimitet 

i de resurser som företagens intressenter tar fram.(Tilling, 2004) Detta eftersom intressenterna 

tillför resurserna som företagen behöver då de uppträder efter sina värderingar och normer.  

Precis som pengar så är även legitimitet en resurs för företagen. Olika handlingar ökar 

legitimiteten och andra minskar den i företagen. Om ett företag har låg legitimitet kan detta leda 

till att verksamheten måste läggas ner.(Tilling, 2004) Därför blir miljöarbetet viktigt för företag 

då det kan sluta med att intressenterna slutar att tillföra resurser. Ett tecken på bra legitimitet är 

om det är bra resursflöden till ett företag.(Hybels, 1995)  
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2.9. Intressentmodellen  
 
Samhället är som redan skrivits viktigt för företagen. Men företagen är även viktiga för 

samhället. Detta leder till ett förhållande som kallas att de är intressenter för varandra. Ur detta 

kommer intressentmodellen där företagen strävar efter att vara i jämvikt med sin omgivning. Alla 

företag har intressenter som de på något sätt har en relation till.(Thomasson et al, 2006) 

Intressenterna är som sagt mycket viktiga för företagen. Det gäller för företagen att identifiera 

alla sina intressenter eftersom deras samtycke behövs för att driva företagen framåt. 

Intressenterna kan påverka flödet av resurser som behövs för att företagen ska kunna etablera och 

växa på marknaden. (Hybels, 1995)  

   

Ägare och långivare - De som satsar kapital i företaget vill också få avkastning på det som 

satsats exempelvis ränta och säkerhet. Ägare och långivare vill att företaget ska vara ekonomiskt 

och stabilt och återbetalningarna skall skötas.   

Anställda - Företagets arbetskraft är en viktig resurs och det är de anställda som utgör denna. De 

vill ha bra lön, arbetsmiljö och sysselsättningen ska vara tillfredsställande. I utbyte mot detta får 

företaget arbetskraft.  

Kunder - Företagets kunder söker efter bra priser och varor med bra kvalité. Kunderna söker 

dessutom efter information och service från företaget. Snabba leveranser är också ett krav från 

kunderna.  

Leverantörer - Företagets leverantörer säljer varor och tjänster som de räknar med att få betalt 

för. Leverantörerna vill även att betalningarna sker i tid.  

Staten och kommun - Stat och kommun vill att företaget ska betala skatt, skapa arbetstillfällen, 

följa lagstiftning och fungera på ett samhällsnyttigt sätt. Stat och kommun kommer i utbyte mot 

detta att bistå med samhällsservice. (Skärvad och Olsson, 2003)  

    

2.10. Agentteorin  
 
Agentteorin började utvecklas år 1976 av Jensen och Meckling (1976). De menar att när två eller 

fler personer inleder samarbete så uppstår agentteorin. Teorin innebär att principalen, exempelvis 

ägaren av ett företag, anlitar en agent, ledningen för företaget, att utföra uppgifter mot ersättning. 

Här kan det uppstå en intressekonflikt då ägarna oftast inte är samma personer som sitter i 
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ledningen. Både principalen och agenten eftersträvar att maximera sitt egenintresse och inte 

företagets. Detta brukar kallas för ”The moral hazard problem”. Ledningen har inte egenintresse i 

själva agentproblemet, detta hamnar istället hos ägarnas intresse att minska de kostnader som 

uppstår. För att inte agentproblemet ska störa företagets verksamhet  kan ägarna välja att 

övervaka ledningen. Det är nu som agentkostnader uppstår, vilket kan vara i form av 

revisionskostnader och rapporteringskostnader.(Brealey et al., 2006) ”The adverse selection 

problem” är ett annat problem som uppstår när ägarna inte har fått tillräcklig information när 

ledningen ska fatta beslut. De kan då inte avgöra om beslutet som ledningen tog är till företagets 

bästa. (Adams, 1994)  

 

2.11. Institutionell teori  
 
Den institutionella teorin har sitt ursprung i sociologisk forskning. Formella 

organisationsstrukturer växer fram ur institutionella regler, dessa regler har sina grunder i myter 

och formaliteter. De institutionella reglerna skjuter sedan organisationen framåt för att få den att 

uppnå ökad legitimitet, stabilitet och utökade överlevnadsmöjligheter (Meyer och Rowan, 1977).  

Powell och Di Maggio (1987) skriver att organisationer som ligger inom samma bransch blir 

homogena. De strukturella förändringarna som görs inom organisationen drivs mindre av 

konkurrens och effektivisering. Förändringarna drivs istället mot processer som leder till att 

organisationer börjar likna varandra men detta leder inte alltid mot högre effektivisering. I början 

av en organisations livscykel är den mycket olik andra organisationer för att senare när 

organisationen blivit mer etablerad börja likna de andra och bli mer homogen. Om en 

organisationen försöker ändra sina mål och utvecklar sin verksamhet så blir de besluten 

påverkade av omgivningen. Det som bäst förklarar den här situationen mot homogenitet är 

isomorfism. Isomorfism innebär en process som tvingar en organisation i en bransch att efterlikna 

de andra organisationerna i samma bransch. ( Powell och Di Maggio, 1987)  

Den isomorfiska förändringen styrs av tre mekanismer, påtvingande, efterliknande och normativ 

isomorfism. Den påtvingande isomorfismen innebär att andra organisationer bedriver formella 

och informella påtryckningar. Påtvingande iosmorfism består även av kulturella förväntningar 

från samhället. Myndigheter kan tex komma med påtryckningar om miljöregler. Den andra 
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mekanismen är efterlikning. När organisationen är osäker på sina mål eller när organisationens 

omgivning skapar en osäkerhet tar detta sin form att organisationen börjar efterlikna andra 

organisationer. Den organisation som blir efterliknad behöver inte veta om att något sådant sker. 

Detta eftersom efterlikning kan vara att anställda går mellan två organisationer eller att de två 

organisationerna använder samma konsultfirmor. Normativ iosformism är den sista mekanismen 

och är den mekanism som drivs av de anställda. Den tar vid i form av att organisationen anställer 

personer med en speciell utbildning. Utbildningen kan i sin tur lägga grunden till det som skapar 

nya normer i organisationen.(Powell och Di Maggio, 1987)  

   

2.12. Praxis  
 
EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Den är baserad på ISO, som 

är ett globalt samarbete och står för den internationella standardiseringsorganisationen. En av de 

mest kända standarderna är ISO 14 000 för miljöledning. Nya ISO 14 001, gällande 

miljöledningssystems krav och vägledning, publicerades år 2004. ISO 14 001 skall underlätta för 

företag och organisationer att bedriva ett effektivt strukturerat miljöarbete med hjälp av ett 

dokumenterat miljöledningssystem. Standarden är en arbetsmodell som syftar till ständiga 

förbättringar av miljöarbetet. Den kan användas för egen bedömning av överrensstämmelsen med 

standarden eller som underlag för extern certifiering. ISO 14 001 riktar sig till alla företag och 

organisationer, oavsett storlek eller verksamhetsinriktning.(miljöstyrning.se, 2010)    

  

SIS, Swedish Standard Institute, deltar aktivt i internationellt arbete i ISO och europeiska 

standardiseringsorganisationen CEN. SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som har 

tre produktområden. De utarbetar internationella standarder och handböcker samt arbetar med 

standardisering. De arbetar tillsammans med företag, organisationer, forskare samt myndigheter i 

Sverige och utomlands för att således förena det som är gemensamt. Huvudorganet för 

standardiseringen i Sverige är SSR, Sveriges standardiseringsråd.(sis.se, 2010)   
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Figur 2 Praxis 
 

    

Miljöproblemens karaktär och den syn på hur miljöarbetet bör bedrivas har under den senaste 

tiden genomgått stora förändringar. Miljöfrågorna berör idag de flesta samhällssektorerna och 

företagen inom dessa. Därav krävs det ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt i samverkan 

av flertalet olika parter i olika länder.(miljöstyrning.se, 2010)  

 

Eco Management and Audit Scheme är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning och 

betecknas EMAS. EMAS är ett inslag i EU-kommissionens femte aktionsprogram Mot en hållbar 

utveckling och är en EU-förordning (nr 761/2001) som är tänkt såsom ett verktyg för att bedriva 

ett modernt miljöarbete. Systemet är dock frivilligt och syftar till att främja en positiv 

miljöstyrning och en ständig förbättring av miljöarbetet. I dess inledande skede var det endast 
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tillämpligt och öppet för industriell verksamhet men har under de senaste åren genomgått en 

breddning i syfte att tillämpas i alla samhällssektorer. Det berör således organisationer och 

företag inom näringslivet samt andra aktörer i samhället såsom statliga verk, myndigheter och 

kommunala verksamheter. Lagstiftningen reglerar de miniminivåer som är gällande som skydd 

för miljön och EMAS är kompletterande detta genom att ge ett officiellt erkännande. Detta 

erkännande är ”avsett för dem som går vidare genom att sätta upp högre mål, inför ett 

miljöstyrningssystem för att nå målen som förbinder sig att tillämpa en löpande offentlig kontroll 

av målen, miljöstyrningssystemet och resultaten av miljöarbetet, och som regelbundet informerar 

om detta för allmänheten och marknadens aktörer”.(emas.se, 2010)  

 

EMAS första version fastställdes år 1993 genom ett beslut av EU:s miljöministrar. I Sverige 

började det tillämpas förordningen, som dessutom är svensk lag, i april 1995. Det var även året 

då alla medlemsländer inom EU började tillämpa EMAS. Då syftet med EMAS är att stimulera 

företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete på ett sakligt och enhetligt sätt 

utöver de krav som lagstiftningen anger, sker detta genom ett detaljerat program med utsatta mål. 

Det är även åtgärdsprogram och utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av 

verksamheterna i fråga.(emas.se, 2010) EMAS sammanfattas som ett komplett system för formen 

av miljöstyrning och där ingår bland annat följande:    

 

• ”de kärnelement som ingår i ett miljöledningssystem (miljöutredning, miljöpolicy, 

miljömål, miljöprogram m.m.),  

• former för miljörevision samt krav på miljörevisorer,  

• regler för ackreditering av miljökontrollanter och beskrivning av de ackrediterade 

miljökontrollanternas arbetsuppgifter samt  

• beskrivning och innehåll i miljöredovisningen”.(emas.se, 2010) 
 
 

En ny EMAS-förordning kom att gälla, vilken är reviderad och förbättrad, samt baserad på ISO 

14 001-standarden. Bakom arbetet att revidera och omarbeta EMAS-förordningen ligger EU-

kommissionen.(emas.se, 2010) Meningen med den nya förordningen är att den innebär korthet av 

mer allmän karaktär:   
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• ”Integrering av ISO 14 001 samt  

• krav på lagefterlevnad  

• ständig förbättring av miljöprestanda  

• krav på öppenhet och redovisning  

• Från anläggnings- till organisationsbegrepp med en inriktning på ”aktiviteter, produkter 

och tjänster”  

• Breddade allmänna informationsinsatser för att sprida kunskap om nya EMAS  

• Möjligheter till lättnader av myndighetskrav i syfte att undvika dubbelarbete  

• Vägledning i frågor om direkt och indirekt miljöpåverkan  

• Tydligare krav i samband med upphandling  

• Införande av en särskild EMAS-logotyp”.(emas.se, 2010)  

Vad avser miljöredovisningen sker följande förändringar:  

• ”Årlig granskning av miljökontrollant  

• Större inriktning på redovisning av miljöprestanda via indikatorer och nyckeltal  

• Ökade möjligheter att använda EMAS-resultat i information,annonsering och 

marknadsföring  

• Möjlighet att lägga miljöredovisningen på Internet”(emas.se, 2010)  

Man kan Sammanfattningsvis ange i fyra punkter vad nya EMAS medför:  

 
1. ”Anslutningen till ISO 14 001 vad avser kärnverksamheten med miljöledningsarbetet, 

definitioner av begrepp m.m.  

2. Utvidgning av tillämpningen till ett organisationsbegrepp inkluderande bl a verksamheter 

inom handel- och tjänstesektorn samt offentlig verksamhet  
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3. Större möjlighet att använda sig av resultatet av EMAS-arbetet i information och 

marknadsföring om sin verksamhet baserat bl a på innehållet i EMAS-redovisningarna 

tillsammans med en ny logotyp  

4. Beskrivning av miljöarbetet i EMAS-redovisningen med rekommenderad inriktning på sk 

miljöindikatorer eller nyckeltal för att bl a underlätta marknadens bedömning av 

miljöarbetet”.(emas.se, 2010)  

För de redan EMAS-registrerade företagen innebär den nya EMAS-förordningen inga stora 

förändringar eller nya krav. Redogörelsen av hur ett miljöledningssystem skall se ut inom EMAS 

ramen är nu likvärdig med kraven i ISO 14 001 standarden, då i form av att det specifika EMAS-

tilläggen och mervärdet med EMAS blir tydligare och mer motiverande för nya intressenter att 

ansluta sig till EMAS-systemet. Dock förekommer det övriga EMAS-tillägg som nu skall ses 

som en hjälp att externt kommunicera miljöledningsarbetets resultat med marknaden, för att 

således vinna marknadsmässiga fördelar samt ett förtroende hos allmänheten.(emas.se, 2010)        

2.13. Skillnader mellan EMAS och ISO 14 001  
 

• Både EMAS och ISO 14 001 kräver att en miljöpolicy som förpliktigar till kontinuerliga 

förbättringar upprättas och upprätthålls. EMAS kräver, till skillnad från ISO-standarden, 

att miljöpolicyn även baseras på att miljöeffekterna inte skall överskrida de som erhålls 

vid ett ekonomiskt realistiskt utnyttjande av bästa tillgängliga teknik.   

• EMAS behandlar främst miljörevision av anläggningar och dess miljöaspekter, medan 

ISO 14 001 talar om revision av miljöledninssystem. Genom att således göra ett utvidgat 

förfarande kan dock ISO-standarden tillämpas så att de även täcker kraven för EMAS.  

• En ISO 14 001- certifiering omfattar endast miljöledningssystemet, medan en EMAS-

registrering avser en anläggning inklusive deras miljöpolicy, miljöredovisning, 

miljöledningssystem, miljöprogramutrednings- eller miljörevisionsförfarande.   

• Företagen skall, enligt EMAS, säkerställa att de underleverantörer till den anläggning som 

skall registreras, tillämpar miljöstandarder som motsvarar företagens egna. ISO 14 001 

ställer dock ej dessa krav. (Westermark, 1999)        



34 
 

2.14. GRI 
 
GRI står för Global Reporting Initiative och är ett erkänt och spritt ramverk för redovisning och 

rapportering av hållbarhetsinformation.(hållbarhetsportalen.se, 2010)  

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning kan på frivillig basis användas av organisationer för att 

redovisa miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter på dess verksamhet, produkter och 

tjänster.(globalreporting.org, 2010) 

 

För att konstatera att en redovisning har tillämpat GRI:s riktlinjer, bör anges vilken av GRI:s 

tillämpningsnivåer som har använts. För att kunna tillgodose allas behov för dem som tillämpar 

systemet, från dem som tillämpar systemet för första gången till dem som är avancerade 

användare samt för dem som befinner sig mitt emellan, finns det tre olika nivåer. Nivåerna ger ett 

mått på i vilken utsträckning GRI:s ramverk för redovisning tillämpas. Nivåerna benämns A, B 

och C. De som upprättar redovisningen anger själva vilken nivå som har tillämpats efter en egen 

bedömning mot kriterierna enligt GRI. Därefter skall redovisande organisationer välja ett eller 

båda av följande alternativ:  

 
• ”inhämta ett uttalande från en tredje part om den bedömning som har gjorts 

• ge GRI i uppdrag att granska den egna bedömningen”    

 
Om redovisningen bestryks av en utomstående part kan ett plus läggas till varje nivå och 

benämningen anges A+, B+ samt C+.  

Kriterierna för de olika tillämpningsnivåerna visas i nedanstående bild. Redovisningen för vilken 

nivå parten i fråga vill ange, måste uppfylla vart och ett av de kriterierna som anges i kolumnen 

för respektive nivå. (globalreporting.org, 2010) 
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Figur 3 GRI 
 

2.15. Debatt om EMAS-registrering  
 
Hur viktigt är det egentligen för ett företag eller en organisation att EMAS-registrera sig? Det 

finns två viktiga aspekter att urskilja i denna fråga.  

 

En aspekt till EMAS-registreringen är att debatten kring miljöproblem har under en längre tid 

existerat, men under de senaste åren har denna debatt om miljöproblem som modern teknik och 

modern civilisation uppmärksammats av människor i alla åldrar runt om i världen. Det är däremot 

ingen modefluga utan ett allvarligt ämne som berör och intresserar många människor. Vid 

kunders val av produkter och tjänster har producentens kvalitéer från miljösynpunkt större 

betydelse idag än vad det tidigare haft. Företagen upplever en kraftig omvärderings- och 

omställningsprocess. I dessa processer förekommer dock relativt ofta överdrifter samt att aktörer 

ser en chans att tjäna pengar alternativt väcka uppmärksamhet. Det är viktigt att ha detta i åtanke 
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och det faktum att den grundläggande förändringen i riktning mot att ett långsiktigt 

miljötänkande börjar bli en naturlig del av våra liv består.(emas.se, 2010)   

Den andra aspekten är trovärdigheten. Inom näringslivet är det idag många parter som drabbas av 

den dåliga trovärdigheten i miljöfrågor. Då företag talar om att de bedriver ett effektivt samt 

framgångsrikt miljöarbete står de inför en svår uppgift och de har ofta svårt att bli betrodda. Detta 

bekräftar flertalet opinionsundersökningar som utförts i olika länder de senaste åren. Dessa 

trovärdighetsproblem, speciellt inom industrin, beror på flertalet faktorer. Beträffande industrin 

har allmänheten ofta en negativ inställning till det miljöarbete som utförs, trots att industrin 

genomgående gör ett mycket bra miljöarbete. Därav finns det utrymme och ett stort behov av en 

tredje part som är oberoende företagen och därigenom kan verifiera hur miljösituationen ser ut 

vid ett specifikt industriföretag. Verifieringen skall ställa krav på den som blir granskad, både 

med avseende på det aktuella miljöarbetet som pågår i företaget samt i vilket utsträckning företag 

tänker sig bli bättre. Genom en tredje part som utför en oberoende verifiering kan näringslivet 

lösa trovärdighetsproblem samtidigt som allmänheten, främst kunder, kan lite på att arbete för 

möjligheter till ytterligare förbättringar fortgår. Förbättringar kan då vara möjliga genom nya 

tekniska framsteg som bevakas av en integrerad del av granskningen samt den fortlöpande 

uppföljningen av en EMAS-registrering.(emas.se, 2010)  

 

2.16. Svenska finansanalytikers syn på miljöredovisning  
 
Miljödebatten har pågått under många år och således även debatten gällande hur redovisningen 

skall gå till.  En fråga som kan ställas är varför företagen agerar oklart i dessa frågor. I 

Affärsvärlden behandlas detta ämnesområde i en intressant artikel.  

Här uttalas att Sveriges finansanalytikers förening går ut och rekommenderar företagen att 

”undvika vaga uttalanden om mål och ambitioner för att i stället hålla sig till fakta. 

Miljöinformationen bör begränsas till någorlunda ovedersägliga fakta och beslutade eller 

planerade åtgärder.” I artikeln menas att information främst skall lämnas om sådana förhållanden 

som kan bedömas ha relativt direkt effekt på företagens framtida vinster eller kassaflöden. 

Således även förändringar i kund- eller myndighetskrav, miljöskulder, erforderliga 

miljöinvesteringar eller miljökostnader, energiförbrukning, utsläpp etc. Det är dock endast ett 

fåtal företag som följer dessa rekommendationer. Med få undantag är det vaga uttalanden som 
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istället dominerar miljöredovisningarna och bristen på ekonomisk fakta är 

anmärkningsvärd.(affärsvärlden.se, 2010)  

Varför har det då blivit på detta sätt? I artikeln skrivs det om en förklaring, att det kan bero på att 

det inte finns ett tillräckligt starkt tryck på företagen att ta fram den ekonomiska informationen 

samt att de som intresserar sig för ekonomi har haft svårt att precisera vilken typ av information 

som behövs och är nödvändig i detta sammanhang. Då företagen gör försök att sätta siffror på 

miljöarbetat har det resulterat i relativt intetsägande uppgifter. Innebörden av detta har inte 

uppmärksammats då miljön ofta inte väger så tungt när kapital skall placeras, en kredit lämnas 

eller en försäkringsrisk bedömas. Detta kommer dock successivt att ändras. De globala 

miljöhoten återstår och många oroas av växthuseffekten. Ett tydligt inslag i årets 

miljöredovisningar är den vikt många företag lägger vid växthuseffekten samt att de blir allt 

vanligare att företagen tar fram interna nyckeltal för miljön som de därefter styr verksamheten 

efter. Miljönyckeltalen hänger dock ofta i luften då de inte redovisas någon ekonomisk koppling, 

men det kan således vara intressant att använda nyckeltalen vid jämförelser mellan olika företag 

vilket visar företagets position i branschen, i denna fråga.  

Trots att detta har tagits upp till debatt är det ännu en lång väg kvar för att klara tolkningar skall 

finnas och behandling av miljöskuldsbegreppet tydligt skall framgå. Men ändringar i 

årsredovisningslagen samt införandet av ISO 14 000 standarden är framsteg i arbetet inom 

området. (affärsvärlden.se, 2010)           

 

2.17. Diskussion om återställning  
   

Återställning bör användas med försiktighet då det innebär att städa upp och snygga till efter en 

avslutad verksamhet. Jernelövs (1992) miljöskuldsrapport för en diskussion om återställandet och 

hur dess kostnader skall beräknas. Detta skapar debatt då Jernelöv (1992) menar att 

kostnadsuppskattningarna är av mycket olika precision. I vissa fall har sanering genomförts och 

antalet objekt är väl känt, medan i andra fall är således restaureringskostnaden per enhet som 

antal enheter stora uppskattningar. Däremot är ambitionen gällande precision begränsad och kan 

uttryckas som rätt antal nollor och en signifikant siffra. Vid beräkningen av Sveriges miljöskuld 

finns det därav en uppdelning gjorts i globala miljöproblem och territoriella.  
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I den först nämnda kategorin anses att skulden är de rikas skuld. Denna skuld motsvarar Sveriges 

andel av världens rika befolkning, 8,5 miljoner av 1 miljard, utan hänsyn till att vårt nettobidrag 

är mindre.  

Den andra kategorin är den territoriella. Där betraktas miljöskulden istället som Sveriges 

oberoende av vilket land i fråga som svarar för de emissioner som gett upphov till skada. (SOU 

1992:58) 
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3. Empiri          
 

Vid studie av de valda branschbolagen studeras i första hand bolagens årsredovisningar. Då 

även hållbarhetsredovisningen behandlar miljörevision samt bolagens hantering av miljöskulder 

studeras således även denna, i den utsträckning bolagen har utfärdat en sådan.     

 

3.1. Energibranschen  
   
Inom energibranschen är bolag med kärnkraftverk valda att studera. De börsnoterade bolagen 

inom denna bransch och avgränsning är Vattenfall AB och E.ON AB.  

   
3.1.1 Vattenfall AB   

   
Vattenfall är ett svenskt aktiebolag som är moderbolag för Vattenfallskoncernen. Moderbolaget 

Vattenfall ägs till 100 % av svenska staten. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, 

Tyskland, Polen, Storbritannien samt Nederländerna och Belgien efter nyförvärv av nederländskt 

energiföretag 2009. Vattenfall är Europas femte största elproducent samt den största 

värmeproducenten. Företaget har arbetat fram en definition av miljöskuld, vilken lyder:  

 

”identifierade miljöproblem där krav på åtgärder förväntas”  

Källa: Vattenfall, 2010 

 

Vattenfall är verksamma inom alla delar av värdekedjan för el, vilka är produktion, transmission, 

distribution och försäljning. Produktion, distribution och försäljning av värme ingår således också 

i dess verksamhetsområde. Utöver detta bedriver de energihandel och brunkolsbrytning. 

(vattenfall.se, 2010) 

   

Vattenfall är medlem i olika standardiserings- och intressentorganisationer. Av dessa är 

internationella standardiseringsorganisationen ISO och GRI värda att nämna. Under år 2008 

certifierades Vattenfalls distributionsverksamhet i Norden enligt ISO 14 001. Gällande 



40 
 

redovisningens profil har Vattenfall publicerat en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. 

Vattenfall är anslutna till FN-initiativet Global Compact, som är det underliggande ramverket för 

Vattenfalls hela hållbarhetsarbete och är därav av mycket stor betydelse. Miljölagar fungerar som 

ett mycket viktigt ramverk för Vattenfalls verksamhet och många olika rättsliga instrument inom 

detta område är relevanta för Vattenfall. Förpliktelser relaterade till miljö, där Vattenfall måste 

betala en summa, redovisas som avsättningar. I slutet av varje år görs en sammanställning över de 

miljöskulder och avsättningar som bolaget har gjort. Vattenfall har även kärnkraftverk som 

genererar kärnavfall. Detta kärnavfall måste kunna hanteras och därför måste bolag i Sverige som 

har kärnkraftverk betala en avgift till Kärnavfallsfonden. Denna avgiften redovisas enligt IFRIC 5 

”Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande 

åtgärder”. Syftet med IFRIC 5 är att avskilja tillgångar så att finansieringen av en nedläggning är 

helt eller till viss del säkrad. Redovisningen inom Vattenfall är begränsad till de områden där 

bolaget har full kontroll över datainsamling och informationskvalitet. Det är exempelvis värme- 

och elanvändning som har en utbredd påverkan vilket gör det svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt.  

Redovisningsprinciperna för den ekonomiska rapporteringen återfinns i Vattenfalls 

årsredovisning för år 2008 samt konsolideringsprinciperna för miljödata är samma som för de 

ekonomiska uppgifterna, det vill säga att de inkluderar dotterbolag där Vattenfall äger mer än 50 

% av rösträtten.  

Miljödata, inklusive energirelaterade data, för hållbarhetsredovisningen samlas in via koncernens 

miljörapportering och sammanställs årligen enligt en särskild rapporteringsprocess. Utöver detta 

får koncernledningen varje kvartal rapporter gällande kvalitativa frågor, exempelvis risker och 

incidenter. I Vattenfallskoncernens miljöledningssystem ingår årlig översyn av miljöledning som 

kan användas som utgångspunkt för korrigerande åtgärder. Flertalet av Vattenfalls verksamheter 

har dessutom egna undersystem för miljöledning, varav många är certifierade och följer 

etablerade standarder. I Vattenfalls verksamheter är trettiofem enheter certifierade enligt ISO  

14 001, åtta kraftverk enligt EMAS samt ytterligare åtta enligt andra etablerade 

miljöledningssystem. Certifikat finns således utfärdade för ungefär 50 % av den installerade 

effekten eller ungefär 30 % av omsättningen. Utöver detta hanteras, kontrolleras och förebyggs 

miljörisker lokalt inom Vattenfall. Koncernens miljöriskhantering består av sex olika 

komponenter, vilka är följande:  
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• Miljöskuld - fastslagen skuld med hänsyn till befintliga föreskrifter.  

• Risker rörande lagar och regelverk- kopplat till framtida ändringar i en regelverkan.  

• Miljörisker – kopplat till framtida händelser som resulterar i en miljöskada.  

• Hälso- och säkerhetsrisker – kopplat till framtida händelser som påverkar hälsa och 

säkerhet.  

• Incidenter – incidenter som har inträffat och kan ha en skadlig påverkan på miljön.  

• Olyckor – olyckor som har inträffat och leder till skador på miljön.   

Dessa ovan nämnda miljörisker, såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningar av sannolikhet 

och konsekvenser, rapporteras och sammanställs på koncernnivå varje år. (vattenfall.se, 2010)  

     

Att arbeta inom energibranschen är ett stort ansvar och att tillhanda energi utan att påverka miljön 

och samhället skulle vara omöjligt. Genom att lyssna på bolagets intressenter kan Vattenfall 

lättare upptäcka utmaningar, möjligheter och svagheter. Information från bolagets olika 

intressentgrupper gör att Vattenfall bättre förstår vilka åtgärder som skall vidtas samt vilka 

prioriteringar som måste göras. Informationen Vattenfall erhåller från intressenterna innehåller 

bland annat funderingar och åsikter gällande klimatförändringen, förnybara energikällor, 

leveranssäkerhet, energieffektivitet och jämlikhetspolicy.  

 

Kommunikationen med bolagets intressenter är en del av den dagliga verksamheten. Varje dag 

äger flertalet möten rum mellan Vattenfalls medarbetare och människor med intresse i bolagets 

aktiviteter och verksamhet. Exempel på detta kan således vara möte med kund, affärspartner, 

lokala myndigheter, organisationer och representanter från regeringen samt dialoger med 

myndigheter som utfärdar tillstånd, konsultationer ifråga om miljöpåverkan. Vattenfall har därav 

identifierat bolagets intressenter genom att kartlägga den påverkan Vattenfall har på olika 

grupper, alternativt den påverkan grupperna har på bolaget. En påverkansbedömning har 

genomförts där följande viktiga intressentgrupper kan urskiljas:  

 

• Samhället – närboende, medborgare, media, politiker, myndigheter, organisationer, 

potentiella medarbetare, under entreprenörer och konkurrenter  

• Kunder – hushållskunder, företagskunder och industrikunder  
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• Internt – medarbetare, arbetstagarledamöter, fackföreningar och chefer  

• Ekonomi – ägaren (svenska staten) och kreditgivare (vattenfall.se, 2010) 
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3.1.2. E.ON AB    
   

Företaget E.ON bildades år 2000 när de två företagen VEBA och VIAG gick samman. De två 

industriföretagen gjorde en stor strukturell förändring och blev ett renodlat energiföretag. E.ON 

är börsnoterat på börsen i Frankfurt. Under år 2004 blev även svenska Sydkraft en del av E.ON 

och under år 2005 byttes Sydkraft ut mot E.ON Sverige. Idag består E.ON-koncernen av ett 50-

tal underkoncerner. E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden, 

vilket avser kunders behov av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt även 

energirelaterade tjänster, vilka är företagets olika verksamhetsområden. (eon.se, 2010)  

     

E.ON Sverige har en miljöpolicy som säger att de skall ge sina kunder en säker energitillgång till 

bra priser samtidigt som det tas hänsyn till miljö och klimat. E.ON sätter stort värde på miljön 

och miljöfrågor har en hög prioritet. E.ON Sverige är certifierade enligt ISO 14 001. Om 

verksamheter som förvärvas saknar ISO-certifiering har bolaget två år på sig att skaffa ett 

miljöledningssystem som är certifierat av ISO 14 001.  

E.ON Sveriges kärnkraftverk genererar kärnavfall som måste omhändertas. För att kunna hantera 

detta avfall är E.ON Sverige enligt lag tvungna att betala en avgift till Kärnavfallsfonden. Detta 

redovisas i enlighet med IFRIC 5 ”Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och 

miljöåterställande åtgärder.  

Övriga miljörelaterade förpliktelser redovisar E.ON Sverige som avsättningar. En uppdelning   på 

kortsikt och långsikt görs av avsättningarna.  Redovisningen av avsättningar görs enligt 

bestämmelserna i IAS 37. Miljöskulder som E.ON Sverige ansvarar för idag är från verksamhet 

bedriven långt tillbaka i tiden då E.ON Sverige inte kände till de konsekvenser som sker när 

utsläpp görs. I 2008 års redovisning finns markföroreningar men även PCB (Polyklorerade 

bifenyler) som finns i byggnader. Alla byggnader med PCB som E.ON äger skall vara sanerade 

senast i mitten av år 2011. För de enheter som ska saneras finns i balansräkningen 118 miljoner 

kronor i avsättningar. Liknande är det för de landområden som ska saneras och det är osäkert när 

detta kommer ske. För detta finns 198 miljoner kronor i avsättning. E.ON Sverige har sedan år 

2006 satsat på miljöskyddskostnader. Åtgärder vars syfte är att förebygga, reducera eller 

eliminera föroreningar eller andra skador på miljön räknas som miljöskydd. 

Miljöskyddskostnaderna delas in i tre grupper:  
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• Utsläppsbehandlande investeringar – Extra utrustning som opererar oberoende delar av 

produktionsutrustningen eller är identifierbara delar och tillägg.  

• Utsläppsförebyggande investeringar – Syftar till att minska eller förhindra själva 

uppkomsten av föroreningar, utsläpp och avfall genom processförändringar.  

• Löpande kostnader – utgörs enbart av faktiska bruttokostnader för miljöskyddande 

åtgärder, exempelvis lönekostnader för egen samt inköpt personal, saneringskostnader, 

tillsyn etc.   

De sammanlagda miljöskyddskostnaderna i E.ON Sverige uppgick till 430 500 000 kronor under 

år 2008. E.ON skriver dock att dessa summor ska läsas försiktigt. (eon.se, 2010)   

     

E.ON ställer höga sociala, ekonomiska, kvalitets och miljömässiga krav på sina leverantörer. 

E.ON jobbar enligt en policy som är baserad på UN Global Compacts principer. E.ON fokuserar 

speciellt på tre områden när de gör inköp. Respektera mänskliga rättigheter och säkerställa goda 

arbetsförhållanden, verksamhetens inverkan på miljön skall vara minimal, etisk och 

företagsintegrering skall hålla en hög standard. Bolaget har ansvar mot de anställda som går ut på 

att de skall kunna säkerställa en bra arbetsmiljö. E.ON har säkerhet och hälsa högt upp på 

prioriteringslistan. Bolaget jobbar för att var en arbetsplats med stor mångfald, en arbetsstyrka 

med stor mångfald ser E.ON som en strategisk tillgång för koncernen. För samhället bedriver 

E.ON energiundervisning i skolor. De stödjer ungdoms- och barnverksamheter. E.ON satsar 

också mycket för att minska sina utsläpp i samhället.  

Under åren 2006 – 2013 investerar E.ON 58 miljarder kronor som kommer till nytta för 

kunderna, leveranssäkerheten och miljön. Bolaget samarbetar med ett flertal kommuner och 

lokala aktörer för att minska påverkan på miljön. E.ON satsar bla på att skapa hållbara städer som 

går ut på att göra dem mer klimateffektiva men även att göra långsiktiga infrastrukturlösningar 

för värme, kyla, el, transporter och avfall. (eon.se, 2010) 
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3.2. Skogsbranschen  
   

De börsnoterade bolagen i studien inom skogsbranschen är Holmen AB, SCA AB, StoraEnso 

AB, Rottneros AB samt Billerud AB.  

   

3.2.1. Holmen AB  
   

Holmen grundades år 1609 och firade således 400 år förra året. Dock har Holmen inte alltid 

bedrivit verksamhet inom skogsindustrin utan när det grundades var det som ett vapenfaktori. 

Numera har verksamheten skiftat till att tillverka och sälja tryckpapper, kartong och trävaror. 

Holmen är en koncern som består av Holmen Paper, Holmen Skog, Holmen Timber, Holmen 

Energi och Iggesund Paperboard.  Holmen Paper och Iggesund Paperboard utgör 80 % av 

omsättningen. (holmen.se, 2010)   

 

Holmens miljöpolicy går ut på att tillämpa lagstiftning och regler som är utgivna av myndigheter. 

Miljöpolicyn innehåller principer på hur företaget ska efterleva de miljöaspekter som är relevanta 

för Holmen och intressenterna. Holmen har ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. 

Holmen redovisar enligt GRI:s rekommendationer. De anser att de uppfyller GRI:s 

redovisningsnivå A som är den högsta nivån. I februari år 2010 genomfördes en granskning av 

Holmens GRI redovisning. GRI redovisningen består av Holmens hållbarhetsredovisning och 

Holmens årsredovisning 2009. En sammanställning intygade att Holmens GRI redovisning 

överensstämmer med redovisningsnivå A. I miljöredovisningen framkommer hur mycket utsläpp 

Holmen gör av olika ämnen exempelvis svaveldioxid och kväveoxider. Dessa siffror översätts 

inte till monetära enheter.  

Verksamheter som orsakar föroreningar i naturen förekommer hos Holmen. För de miljöinsatser 

som krävs görs avsättningar för det betalningsansvar som drabbar Holmen. Vad beträffar 

skogsvård beräknas skogsvårdsutgifter med hjälp av skogsvårdslagstiftning. Detta när 

betalningsansvar kan uppkomma och beloppet kan tillförlitligt uppskattas. Avsättningar som görs 

för miljöförpliktelser, exempelvis en förorenad å, redovisas under övriga avsättningar i 

balansräkningen även skogsvårdsutgifter placeras under övriga avsättningarna. Under övriga 

avsättningar görs sedan uppdelningarna avsättning till skatter, skogsvårdsreservering och andra 
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avsättningar. Avsättningar till miljöförpliktelser placeras under andra avsättningar.(holmen.se, 

2010)  

   

Transportmässigt arbetar Holmen för att minska sina utsläpp. Via vattenvägen utförs hälften av 

Holmens transporter. För att bli mer miljöeffektiva är lastutnyttjandet i fartygen högt. Ett av 

Holmens fartyg är idag utrustad med katalysator vilket minskar utsläppen med 20 %. Från och 

med år 2010 kommer tre av Holmens sammanlagt fyra fartyg att vara utrustade med katalysator. 

På land så utnyttjar Holmen järnvägen så länge det är möjligt. Virkestransporter utförs till största 

del av lastbilar. För att minska utsläppen från lastbilarna utför Holmen virkesbyten med andra 

virkesaktörer. Avfallshanteringen är även viktig för Holmen. Vid samtliga enheter förekommer 

källsortering. Vid exempelvis Hallsta pappersbruk används askan som uppstår vid förbränning till 

vägbyggen. Slammet som uppstår vid brukets vattenrening används vid jordproduktion och 

energiutvinning. (holmen.se, 2010)  

   

Holmen arbetar med att föra en löpande dialog med sina intressenter. De strävar efter att öka 

kunskapen om koncernen hos sina intressenter samt att få in mer kunskap om sina intressenter. 

Detta för att kunna hitta styrkor och svagheter hos sig själva men även i sin omgivning. Holmen 

blir värderade av internationella företagsindex vilket de tycker kommer stärka varumärket. 

Holmen vill ge en korrekt bild av koncernen och ger därför ut tidningen ”Holmen Business 

Report” till intressenter såsom aktieägare, investerare och analytiker. Det anordnas även 

analytikerträffar för att bibehålla den korrekta bilden som finns av Holmen. Långsiktiga 

förhållanden med affärspartners är mycket viktiga för Holmen. Utifrån ett kundperspektiv ställs 

det höga krav på de produkter och tjänster som Holmen tillhandahåller. Även hur Holmen 

hanterar hållbarhetsfrågor och att en god affärssed hålls ses som viktiga från kundernas håll. 

Detta går även runt till Holmens leverantörer som det ställs samma krav på. Holmen följer ofta 

upp detta arbete med att ge ut enkäter till sina kunder. Den verksamhet som Holmen sysslar med 

påverkar allmänheten. Holmen har en nära kontakt med berörda myndigheter, markägare och 

näringsliv. Holmen vill ge media och samhället en korrekt bild av sin verksamhet och därav 

genomförs tillståndsprövning ofta och även samråd med närboende till industrier. (holmen.se, 

2010)  
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3.2.2. SCA AB  
 
SCA grundades år 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. Till en 

början var företaget ett renodlat skogsbolag men har genom åren utvecklats och kan idag även 

erbjuda personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade 

trävaror. SCA vill skapa värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av 

innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar utveckling. De 

åtta största marknader är Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA, Sverige, Italien, 

Nederländerna och Spanien. Koncernen har dock starka positioner i Nordamerika, Latinamerika, 

Asien och Stillahavsasien. SCA:s expansion sker genom organisk tillväxt och förvärv, främst 

inom personliga hygienprodukter och mjukpapper. SCA är ett miljömedvetet bolag och dess 

produkter består nästan uteslutande av förnybara och återvinningsbara material. Bolaget använder 

lika stor del returfibrer som färska fibrer i produktionen. (sca.se, 2010)         

SCA är verksamma genom hela värdekedjan från skogsbruk till färdiga produkter. Detta gör 

således att SCA har mycket stora möjligheter att kontrollera koncernens totala miljöpåverkan.  

SCA använder sig av certifieringssystem som internationella standardiseringsorganisationen ISO 

med standarden ISO 14001, GRI och FSC. Detta ökar transparensen och hjälper investerare att ta 

informerande beslut. När en förpliktelse av återställande av naturen uppstår för SCA görs en 

avsättning. Men beloppet som förpliktelsen avser ska kunna uppskattas.   

Sedan år 1999 har SCA varit medlemmar i FSC Sverige och år 2008 ansökte de om medlemskap 

i FSC International. SCA erkänner även andra skogscertifieringar, förutsatt att de motsvarar 

kraven i SCA:s inköpspolicy. FSC är en internationell organisation som verkar för ansvarsfullt 

skogsbruk och har utvecklat principer för skogsbruk som kan användas för certifiering av 

skogsbruksförvaltning samt ett system för att spåra, verifiera och märka virke. SCA slår fast att 

öppenhet kring bolagets miljömässiga och sociala ambitioner är en viktig grundprincip. Därav 

följer det från och med år 2008 GRI:s riktlinjer, vilket är en naturlig följd av strävan efter 

transparens. SCA har således även utarbetat rutiner och system för insamling av data till GRI-

indikatorer. Gällande den internationella standardiseringsorganisationen ISO anger ISO 14 001 

kraven för miljöledningssystem vilka alla SCA:s europeiska bruk är certifierade enligt.  

Klimatfrågan är idag en av de viktigaste miljöfrågorna för bolaget samt en av de mest akuta 

samhällsfrågorna generellt. År 1997 slöts den internationella överenskommelsen i 
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Kyotoprotokollet med mål att minska de årliga globala utsläppen av växthusgaser. SCA bestämde 

sig tidigt för att bidra till att de mål som sattes i Kyotoprotokollet nås och år 2008 infördes ett 

nytt kvantifierat koldioxidmål. (sca.se, 2010) 

   

SCA har en löpande dialog med sina viktigaste intressenter. På koncernnivå är kommunikationen 

främst inriktad på kapitalmarknad, anställda, myndigheter och intresseorganisationer. På den 

enskilda marknaden fokuserar man istället kommunikationen på kunder, konsumenter, anställda, 

leverantörer och närmiljön.  

SCA har delat in sina intressenter i olika kategorier, vilka är följande:  

 

• Kunder – SCA har stor bredd i sin kundbas som främst består av stora företagskunder. 

Den största kundgruppen består av detaljhandelskedjor, men vårdsektorn, grossister och 

förlag är även betydande kunder.   

• Leverantörer – I hållbarhetssammanhang är det av stor vikt att leverantörerna kan leva 

upp till SCA:s krav. Leverantörerna bidrar med insatsvaror, råvaruförsäljning, 

energiförsörjning och inbegriper även entreprenörer.  

• Investerare – SCA-aktien har en bred ägarkrets. Den består till 59 % av svenska och 41 % 

av utländska privatpersoner och institutioner. Det är 20 % av investerarna som utgörs av 

fonder med någon form av hållbarhetskrav.   

• Anställda – Koncernen har 52 000 anställda i sextio länder, där huvuddelen av dessa 

återfinns i Europa.  

• Samhället – Samhällsrelationerna i SCA har många olika dimensioner, från kontakter med 

miljöorganisationer och andra organisationer till staten och lokalsamhället.    

• Konsumenter – SCA:s produkter är spridda i ett nittiotal länder över hela världen.  

Under hösten år 2008 genomförde SCA en materialitetsanalys med syfte att undersöka vilka 

hållbarhetskriterier koncernens intressenter fäster störst vikt vid. Undersökningens 

hållbarhetskriterier valdes ut med vägledning av dokument som Global Reporting Initiative, 

Global Compact och SCA:s uppförandekod. I undersökning delades intressenterna in i interna 

och externa intressenter och de fick därefter bedöma hur viktiga olika hållbarhetsfrågor är för 

dem. Undersökningen resulterade i att interna och externa intressenter sammanfaller med 
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varandra. Båda intressentgrupperna ansåg att mänskliga rättigheter, utsläpp i luft och vatten samt 

produktkvalitet och säkerhet är viktigt. Gällande miljöprestanda fanns de största skillnaderna, där 

externa intressenter ansåg det viktigare än interna. Denna undersökning har gett SCA ett underlag 

för prioriteringar av innehållet i hållbarhetsredovisningen och i hållbarhetsarbetet. (sca.se, 2010) 
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3.2.3. StoraEnso AB    
 
StoraEnso är i sin nuvarande form ett ungt företag. Men det är även ett av de äldsta företagen i 

världen med aningar så långt bak tiden som till 1200-talet. Den nuvarande formen togs under år 

1998 då Stora och Enso gick samman. I och med sammanslagningen blev StoraEnso världens 

näst största företag inom skogsprodukter räknat i kapacitet. Verksamheten ligger inom papper, 

kartonger och trävaror. Företaget har tillverkning i över 35 länder världen över.(storaenso.se, 

2010) 

I sin miljöpolicy strävar StoraEnso efter att leda och utveckla sin verksamhet på ett mer hållbart 

sätt. StoraEnso strävar efter en så liten miljöpåverkan som möjligt och använder råmaterial så 

effektivt som det går. Miljökostnader som resulterar från en förorening som har sanerats och som 

inte genererar framtida intäkter blir kostnadsförda när de uppkommer. Registreringen av 

miljöskulder baseras på nuvarande tolkningar från miljölagar och bestämmelser. Detta när det är 

troligt att det har uppkommit en skada på naturen och att kostnaden kan uppskattas. StoraEnso 

har gjort bestämmelser för kända miljöskulder utifrån uppskattningar av saneringskostnaderna. 

Det finns en osäkerhet angående timingen och summan av dessa kostnader vilket leder till att 

slutsumman av kostnaderna kan skilja sig ifrån den första uppskattningen. StoraEnso är 

certifierade enligt ISO 14 001 och redovisar enligt GRI:s redovisningsrekommendationer. 

StoraEnso anser att de håller en redovisningsnivå som motsvarar B+ på GRI:s skala. Denna nivå 

är precis under den högsta nivån som är A. StoraEnso anlitade ett revisionsföretaget för att 

granska om de ligger på en B+nivå. Efter sin granskning kom företaget fram till att det verkligen 

förhöll sig på detta vis.(storaenso.se, 2010)  

StoraEnso strävar efter ett öppet förhållande till alla sina intressenter och att kunna skapa 

lösningar med dessa. StoraEnso anser att det finns en risk för att företaget inte uppfyller alla krav 

hos sina intressenter. Bolagets kunder är viktiga intressenter, både de nuvarande och potentiella. 

De ställer stora krav på dem produkter de beställer och detta följer StoraEnso upp med att skicka 

ut enkäter och intervjua kunder. Leverantörer följs upp på liknande sätt. StoraEnso vill även att 

leverantörerna strävar framåt med sina miljöarbeten. De utför utvärderingar på sina leverantörer 

så att de uppfyller de krav som StoraEnso har. En annan viktig intressent är samhället. För att ge 

en korrekt bild av StoraEnso hålls publika möten och lokal information skickas ut. StoraEnso har 
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även öppet hus på sina anläggningar så allmänheten kan komma och se vad verksamheten går ut 

på. Stat och myndigheter är även de intressenter. Det kan handla om allt från lokala politiker upp 

till stora förbund såsom FN. Relationen här bygger på öppenhet från StoraEnsos sida och att 

samarbeta med myndigheterna. (storaenso.se, 2010)  
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3.2.4. Rottneros AB  
 
Rottneros har anor ända tillbaka till 1600-talet och är en ointegrerad och kundanpassad leverantör 

av högkvalitativa pappersmassor. Rottneros producerar avsalumassa, vilket är en pappersmassa 

som säljs på den öppna marknaden till skillnad från massa som produceras vid fabriker med 

integrerad pappersproduktion. Rottneros inledde även år 2006 produktion av 

livsmedelsförpackningar och är idag ledande på mekanisk pappersmassa för avsalumarknaden 

och en betydande leverantör av övriga kvaliteter.(rottneros.se, 2010)  

Rottneros skapar värde genom att fokusera på segment där koncernen genom 

produktionsinriktning och applikationer kan få en stark ställning på marknaden för avsalumassa. 

Detta kan exemplifieras genom mekanisk avsalumassa där Rottneros är en ledande leverantör och 

kemisk massa för elektriska applikationer där koncernen har utvecklat ett unikt kunnande. Det 

har resulterat i att Rottneros har som strategi att producera både mekanisk och kemisk 

avsalumassa för att kunna erbjuda kunderna en bred produktionsportfölj. Utöver detta skapar 

företaget mervärde år kunderna genom att erbjuda nytt kunnande om massapplikationer som kan 

stärka deras position på sina respektive marknader. (rottneros.se, 2010) 

   

Rottneros har rutiner för så kallad spårbarhetscertifiering, för att kontrollera ursprunget hos den 

massaved koncernen använder. Detta får allt större vikt i relationen med massakunderna. 

Spårbarhetscertifiering och dess rutiner syftar bland annat till att säkerställa att inget virke som 

förbrukas vid koncernens industrier har illegalt eller kontroversiellt ursprung. Koncernen har 

spårbarhetscertifiering enligt FSC och PEFC-standarderna, vilka är det två internationella system 

som används i Sverige. Detta innebär således att de svenska bruken har en gemensam 

spårbarhetscertifiering. För att underlätta mätning och uppföljning av de mål Rottneros har inom 

ramen för ansvarsarbete har de påbörjat att i viss utsträckning rapportera i enlighet med GRI. 

Exempelvis gäller detta ansvarsfrågor. Rottneros tar miljöansvar genom att samtliga 

produktionsenheter inom koncernen skall uppfylla de miljökrav som ställs i lagar och 

förordningar. Miljömålen Rottneros sätter upp följs upp regelbundet tillsammans med den 

ekonomiska redovisningen och en aktiv dialog som förs med intressenter om verksamhetens och 

produkternas miljöpåverkan. (rottneros.se, 2010)  
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Relationen med intressenterna är viktiga för Rottneros. Företaget agerar ansvarsfullt gentemot 

dem som är beroende av Rottneros, samt mot dem som företaget är beroende av. Det är endast 

tillsammans med intressenterna som de kan skapa ett långsiktigt aktieägarvärde, välstånd och 

livskvalitet. Rottneros värnar om de mänskliga rättigheterna, om den gemensamma miljön och 

om en hållbar utveckling. Företagets människosyn utgår från alla människors lika värde samt 

respekt för den individuella integriteten.  

Intressentkategorierna inom Rottneros är följande:  
 

• Kunder och Leverantörer – Ansvar gentemot kunderna genom att alltid eftersträva bästa 

tänkbara kvalitet på företagets produkter. De har även ett ansvar gentemot leverantörer 

och andra samarbetspartner.  

• Anställda – Rottneros verkar för god hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatserna. Bra 

arbetsvillkor samt goda utvecklingsmöjligheter och även anställdas rättigheter arbetar 

företaget för.   

• Samhället – Rottneros verkar ofta i en brukskultur med starka band till de lokala 

samhällena och är ofta den största arbetsgivaren på orten. Resulterar således i ekonomiskt 

och socialt ansvar.  

• Miljö – Miljöansvar genom att samtliga produktionsenheter inom koncernen skall 

uppfylla de krav som ställs i lagar och förordningar.  

• Ägare – Ansvar genom att arbeta för värdemaximering inom ramen för vad lagar, regler 

och normer tillåter. Agerande mot kapitalmarknaden präglas av transparens och ärlighet. 

Rottneros strävar efter att minska koncernens riskexponering samt ge aktieägarna en stabil 

avkastning. (rottneros.se, 2010)    
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3.2.5. Billerud AB  
 
Billerud bildades år 2001 genom en sammanslagning av AssiDomäns pappersbruk Skärblacka 

och Karlsborg samt StoraEnsos pappersbruk Gruvön. Namnet har däremot anor från år 1883. 

Billerud är ett förpackningspappersföretag som erbjuder krävande kunder förpackningsmaterial 

och lösningar som främjar och skyddar deras produkter. Billerud arbetar med förpackningar som 

är attraktiva, starka samt gjorda av förnyelsebara material och är idag en ledande 

materialleverantör till specifika segment av förpackningsmarknaden. Företaget har som strategi 

att utifrån en effektiv bas fokusera på kundernas behov och vidareutveckla företagets lösningar av 

förpackningsmaterial. De har som ambition att utnyttja styrkan i företagets materialkunnande och 

produkterbjudande för att skapa helt nya helhetslösningar till nya kunder inom befintliga 

produktområden. Denna affärsutveckling har även till syfte att stärka företagets kunnande och 

varumärke. (billerud.se, 2010)  

   

Certifiering är en viktig extern bedömning av ett bolags hållbarhetsarbete och Billerud följer flera 

internationella standarder. Alla bruken är certifierade enligt internationella 

standardiseringsorganisationens standard ISO 14 001, FSC och PEFC. De två senare är 

internationella organisationer för ansvarsfullt skogsbruk. Billerud har som grundkrav för leverans 

av vedråvara är att virket kommer från källor där avverkning utförts i enlighet med gällande lagar 

och föreskrifter i respektive ursprungsland. Därav får vedråvaran ej komma från kontroversiella 

källor som nyckelbiotoper, från skogar där det råder allvarliga sociala konflikter eller källor som 

planeras att skyddas enligt lag. Målsättningen här är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god 

balans mellan tre grupperingarna Billerud arbetar med, vilka är skogsproduktion, miljö samt 

sociala intressen. Vid återställande av mark som blivit förorenad redovisar Billerud en avsättning 

för föroreningen. (billerud.se, 2010)   

   

I Billeruds årsredovisning finns uttryckligen inga specifika intressentgrupper eller kategorier. 

Däremot behandlas marknad, medarbetare och miljö. Vad beträffar Billeruds marknadsarbete 

handlar det främst om att bygga relationer med såväl konverterare som slutkunder. Företaget har 

identifierat tre fokusområden för framtida tillväxt och affärsutveckling som bygger på ett närmare 

samarbete med slutkunder och varumärkesägare. Billerud anser det viktigt att erbjuda marknaden 

material som breddar användandet av fiberbaserade förpackningar. De tittar på möjligheter att 



55 
 

tillsammans med aktörer inom bioraffinaderi öka massans förädlingsvärde genom att utveckla 

bioplaster ur skogsråvarans olika beståndsdelar som på sikt kan ersätta olika plastmaterial. Dessa 

bioplaster skulle skapa en hållbar utveckling då råvaran helt och hållet är förnyelsebar och 

återvinningsbar. Gällande Billeruds medarbetare fokuseras det på ett inspirerande ledarskap och 

därigenom få motiverade medarbetare. Ett framgångsrikt socialt arbete bidrar till utveckling och 

ekonomisk tillväxt. Under det gångna året genomförde Billerud en omfattande 

medarbetarundersökning med ett syfte att identifiera förbättringsområden avseende arbetsklimat, 

ledarskap och hälsa. En annan viktig del i HR-arbetet har varit att ta fram koncerngemensamma 

processer för rekrytering, kompetensutveckling, löneadministration, personalstatistik, hälsa och 

arbetsmiljö. Billerud arbetar även aktivt i miljöarbetet. De syftar till att driva en hållbar 

produktion från träd till färdiga förpackningar, vilket de således gör och smarta energilösningar 

och sund hushållning med resurser är viktiga faktorer för såväl företagets lönsamhet som den 

globala klimatutvecklingen. (billerud.se, 2010)            
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3.3. Gruvbranschen  
 
De börsnoterade bolagen i studien inom gruvbranschen är Boliden AB, LKAB, Nordic Mines 

AB, Lovisagruvan AB, Dannemora Mineral AB samt Lappland Goldminers AB.  

3.3.1. Boliden AB   
 
År 1925 bildades två gruvföretag, Västerbottens gruvaktiebolag och Skellefteå gruvaktiebolag. 

En sammanslagning av dessa två bolag bildade Boliden. Namnet Boliden härstammar från en 

gruva i Skellefteå trakten som när den upptäcktes var Europas största guldgruva. De metaller som 

Boliden framförallt bryter är koppar och zink men även bly, guld och silver är viktiga. Inom 

kopparmetall och zinkmetall är Boliden den tredje största leverantören i Europa. (boliden.se, 

2010) 

   

Bolidens miljöpolicy går ut på att använda ett systematiskt utvecklings- och förbättrings arbete 

för att minska miljöpåverkan vid sina anläggningar. Detta leder till att Boliden behöver 

professionella och kompetenta miljöledningssystem vid anläggningarna. Målet under år 2008 var 

att alla enheter i Boliden skulle vara certifierade enligt ISO 14 001. Boliden redovisar enligt 

GRI:s redovisnings rekommendationer. Boliden upprättade sin fjärde hållbarhetsredovisning år 

2008 och ansåg att de låg på en B-nivå gällande GRI:s betygsskala. Boliden har anlitat en 

utomstående part . Boliden redovisar avsättningar när det har uppkommit en förpliktelse pga en 

inträffad händelse. Det skall också kunna göras en tillförlitlig uppskattning av beloppet. När 

anläggningar läggs ned reserveras det för efterbehandlingskostnader, dessa kostnadsförs över hela 

verksamhetsperioden. Boliden delar in sina avsättningar i kortfristiga och långfristiga.(boliden.se, 

2010)  

   

Boliden har ett efterbehandlingsprogram vars syfte är att minska de följder som gruvbrytning har 

på markområden och den biologiska mångfalden i närheten. Genom åren har Boliden 

efterbehandlat ett 50-tal gruvor. Boliden börjar med efterbehandlingsplaner redan vid 

projektstadiet av en gruva. För att efterbehandlingen ska bli ännu bättre samarbetar Boliden med 

universitet, forskningsinstitut och andra organisationer. För tillfället så pågår efterbehandling 

efter nedlagda gruvor på sju platser. Dessa platser finns i Sverige, Norge och Kanada. Av 
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Bolidens transporter sker 60 % med fartyg. För att minska miljöpåverkan från fartygen arbetar 

Boliden med flera olika åtaganden, exempelvis samarbetar de med andra bolag gällande 

transporter för att få fartygen att  inte gå tomma tillbaka när de har lämnat material till någon av 

Bolidens anläggningar. På land försöker Boliden använda järnväg så långt det går. Av Bolidens 

transporter går 22 % via järnväg. Övriga 18 % går med lastbilar. För att minska miljöpåverkan 

här planeras transporterna noggrant för att bli så effektiva som möjligt. (boliden.se, 2010)  

   

Boliden vill erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter och service som skall skapa 

leveranstrygghet för kunden. Boliden har regelbunden kontakt med sina kunder för att förbättra 

processerna hos kunderna. Kontakten med kunderna försöker Boliden även att förbättra genom 

kundnöjdhetsundersökningar. Bolaget är med sin framställning av metaller beroende  många 

olika leverantörer. De försöker påverka sina leverantörer att förbättra sina miljöarbeten och ställer 

höga krav på leverantörerna och utarbetar metoder för att granska hur dessa krav uppfylls. 

Leverantörerna ställer även krav på Boliden vilket leder till att Boliden måste agera trovärdigt 

mot sina leverantörer. Gentemot myndigheter har Boliden en öppen och tät relation på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. De boende som bor i närheten av någon av Bolidens 

anläggningar påverkas av desamma. Det blir förändringar i landskapsbilden, buller, vibrationer 

och utsläpp. För att  ha en bra relation till de närboende sprider Boliden information om vad som 

händer, de har öppna hus på sina anläggningar och bjuder in de boende till samrådsmöten. 

(boliden.se, 2010)    
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3.3.2. LKAB  
 
Luossavaara-Kiirunavaara AB förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk 

mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning 

samt en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB är helägt av 

svenska staten och är ett publikt aktiebolag. Huvuddelen av LKAB:s järnmalmsproduktionen 

säljs till europeiska stålverk. Utöver det är andra viktiga marknader Nordafrika, Mellanöstern och 

Sydostasien. Utav kunder skall LKAB uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och 

därmed ledande inom sina utvalda marknadssegment. LKAB framhäver att deras arbete skall 

präglas av ett hänsynstagande till miljön och de har för detta ändamål antagit en miljö- och 

energipolicy som skall styra vårt handlande. Värt att nämna är att LKAB har identifierat fem 

prioriterade områden för hållbarhetsarbetet, vilka är säkerhet, hälsa, miljö- och klimatpåverkan, 

jämställdhet samt mångfald. (lkab.se, 2010)    

Vid utformningen av LKAB:s hållbarhetsredovisning har de tillämpat GRI:s vägledning för att 

fastställa innehållet i redovisningen. Det har även tagits hänsyn till LKAB:s mest betydande 

intressenters informationsbehov. Till grund för styrning av miljöarbetet ligger miljö- och 

energipolicyn, där det bland annat anges att LKAB skall bidra till en långsiktig hållbar och 

lönsam utveckling. För att uppnå ett strukturerat och effektivt miljö- och energiarbete beslutade 

LKAB år 2003 att införa ett miljö- och energiledningssystem som följer den internationella 

standarden ISO 14 001 samt den svenska standarden SS 627750. Genom strävan att begränsa 

miljöpåverkan genom god framförhållning och beredskap i miljöarbetet, beaktar LKAB 

försiktighetsprincipen. Vid operationell planering tillämpar LKAB sedan år 1990 riskanalyser för 

att möjliggöra ett löpande proaktivt miljöarbete, där i sin tur bolagets erfarenheter visar att ett 

systematiskt användande av riskanalyser bidrar till att oförutsedda problem undviks. LKAB gör 

bedömningar vid varje period för att se vilka miljöförpliktelser som kan komma att uppstå. När 

detta gjorts redovisas en avsättning enligt kriterierna i IAS 37. LKAB:s avsättningar för 

miljöförpliktelser i belopp varierar mycket. Det kan vara allt från två miljoner till 2 miljarder. I 

och med detta gör LKAB hela tiden nya bedömningar av det uppskattade beloppet. LKAB delar 

upp sina miljörelaterade avsättningar i tre grupper: Samhällsomvandling, Övriga avsättningar och 

utsläppsrätter. (lkab.se, 2010)     
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LKAB:s verksamhet har såväl en lokal som en global påverkan och således omfattar företagets 

intressenter allt från boende i närområdet till kunder på andra sidan jordklotet. Företaget 

identifierar en intressent som en individ eller organisation med vilken det finns en ömsesidig 

påverkan genom LKAB:s verksamhet eller blotta existens. Arbetet med intressentgrupperna inom 

LKAB har pågått de senaste åren och intressentgrupperna är idag uppdelade i två huvudgrupper, 

det vill säga interna och externa intressenter. LKAB har kontinuerliga dialoger med vissa externa 

intressentgrupper som påverkas direkt och påtagligt av verksamheten som bedrivs. Bland dessa 

finns de boende i Malmberget och Kiruna. Under det senaste året har även den första interna 

intressentdialogen genomförts med bolagets ekonomiavdelningar. Arbetet med att hålla 

intressentdialoger är något LKAB lägger stor vikt vid och kommer därav att fortsätta de 

kommande åren. LKAB:s intressenter är idag:  

 

• Medarbetare  

• Invånare i de orter som direkt påverkas av verksamheten  

• Andra boende i området  

• Samer, Inuiter och andra ursprungsbefolkningar eller minoriteter  

• Myndigheter  

• Kunder  

• Leverantörer och entreprenörer  

• Ägare  

• Lokala organisationer som berörs av verksamheten   (lkab.se, 2010)   
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3.3.3. Nordic Mines AB   
 
Nordic Mines grundades i juni år 2005. Bolaget bedriver idag prospektering efter guld och andra 

metaller i Norden men målet för bolaget är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospektering 

kan fortsätta parallellt. För närvarande driver Nordic Mines projekt i tre områden i Finland och 

tre i Sverige, varav Laiva, Finland, är det som snabbats kommer att driftsättas. De arbetar även 

för att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och då samtidigt en förebild i 

omsorgen om miljön. För Nordic Mines är ett gott samarbete med kvalificerade leverantörer en 

mycket viktig förutsättning för att lyckas. De har därav ett väl utvecklat samarbete med en rad 

framstående företag. (nordicmines.se, 2010) 

    

Nordic Mines har en strävan att lämna aktiemarknaden, allmänheten och myndigheten en öppen, 

snabb och korrekt information i enlighet med den antagna informationspolicy. Bolaget arbetar 

efter en antagen miljöpolicy som innebär att omsorg om miljö och människor skall utgöra ett av 

bolagets prioriterade områden. Nordic Mines har därav som ett av sina kärnvärden att all 

verksamhet skall planeras och bedrivas med utgångspunkt från miljömässiga överväganden. 

Bolaget kallar detta arbetssätt för ”Gröna gruvor”. Nordic Mines är ett bolag som arbetar mycket 

med olika policys och utöver ovan nämnda, information och miljö, tillämpar de följande policys: 

jämställdhet-, IT och Internet-, insider-, finans-, valuta-, placering- samt utdelningspolicy. 

Miljöåterställande åtgärder redovisas som avsättningar. Detta då det är mer troligt att det blir ett 

utflöde av kapital och att beloppet har blivit uppskattat på ett tillförlitligt sätt. Nordic Mines 

redovisar dock ännu inga avsättningar för miljöförpliktelser då de löpande ersätter markägare. 

När ett sådant åtagande blir möjligt kommer först en avsättning redovisas och därefter kommer 

motsvarande belopp redovisas som anläggningstillgång. Detta belopp kommer sedan att skrivas 

av från och med att brytning har blivit påbörjad.  

JORC-kod är en standard framtagen Austral-asian Joint Ore Reserves Committee för redovisning 

prospekteringsresultat, malmberäkningar och mineraltillgångar. Nordic Mines mineraltillgång 

uppfyller kraven enligt denna internationella antagna standard. Därutöver har koncernen upprättat 

koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana som 

antagits av EU och årsredovisningslagen. (nordicmines.se, 2010) 
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Nordic Mines har ej uttalat specifika intressentgrupper i årsredovisningen men nämnd fakta 

gällande intressenter berör områden som marknad, miljö, konsulter och leverantörer.  

Gällande marknaden är det främst guldmarknaden som omnämns. Guldmarknaden är speciell och 

skiljer sig från andra råvaror. Smyckesindustrin är den största användaren av guld men det är 

ändå inte smyckesindustrins efterfrågan som är den starkaste drivkraften bakom guldpriset. Det är 

istället guldets koppling till den finansiella marknaden. Detta är således en viktig marknad som 

påverkar Nordic Mines verksamhet. Nordic Mines strävar efter att bli en ledande guldproducent i 

Europa- och samtidigt en förebild när det gäller att värna om miljön. Detta kräver hänsyn i alla 

aspekter av verksamheten, från omsorg om lokalbefolkningen till planering av brytning, 

utvinning och deponering av restprodukter. Sedan en längre tid tillbaka har bolaget haft miljön i 

fokus. Att bevara miljön och göra minsta möjliga ingrepp har varit av högsta prioritet. Löpande 

under det gångna året har företrädare för Nordic Mines haft överläggningar med 

lokalbefolkningen och intresset för dessa samrådsmöten har varit stort och välbesökta. Under 

förutsättning att miljön inte kommer till skada är lokalbefolkningen positiv till Nordic Mines 

arbete. Samarbete med kvalificerade leverantörer är en viktig förutsättning för att lyckas med 

bolagets verksamhet. De har därför utvecklat ett nära samarbete med en rad framstående företag 

och även tekniska konsulter som driver arbetet framåt i olika områden av verksamheten. 

(nordicmines.se, 2010)     
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3.3.4. Lovisagruvan AB  
   

Fyndigheten hittades år 1985 av ett joint venture mellan LKAB och BP-Minerals. De stora 

bolagen ansåg den vara för liten för att intressera dem men desto mer intressant för de personer 

som utvecklat ett nytt koncept för brytning av smala malmer. Brytningen kom att förvärvas år 

1989. Bolaget är ett publikt bolag och har dess säte i Lindesberg. Lovisagruvan har en hög 

brytningstakt idag men strävar efter att öka denna med åren. Malmen bryts med en särskild 

egenutvecklad metod, varav är specifik då den sänker kostnaderna markant. Lovisagruvan är 

kostnadsmässigt bunden för en brytning under många år framöver. Intäkterna är, genom de 

kraftigt varierande metallpriserna och valutakurserna, därmed osäkra. Därför strävar 

Lovisagruvan efter att säkra intäkterna och helst till priser som bedöms bättre än vad som bedöms 

långsiktigt normalt. (lovisagruvan.se, 2010) 

   

I Lovisagruvans årsredovisning omnämns inga specifika certifieringar som bolaget tillämpar. Det 

som anges är att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att de tillämpar 

allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden gällande så kallade 

mindre företag med undantag för BFNAR 2008:1. Bolagets miljöpåverkan omnämns då de 

bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Efterbehandlingskostnader i 

Lovisagruvan förväntas uppstå när gruvan har stängt. För att möta detta reserveras och 

kostnadsförs belopp över den totala beräknade verksamhetsperioden. Denna kostnad redovisas 

som en del av gruvans kostnad för sålda varor. (lovisagruvan.se, 2010)     

 

Inga intressentkategorier eller liknande tas upp i årsredovisningen men däremot omnämns 

personal, marknad och produktion. Då Lovisagruvan har en tunn organisation är det viktigt att ha 

engagerade och mångkunniga medarbetare. Medarbetarna i bolaget är en viktig resurs som 

samarbetar väl. De produktionsanställda i Lovisagruvan krävs vara kompetenta inom flertalet 

arbetsområden, såsom borrning, laddning, skrotning, lastning samt arbete i Team. Produktionen 

har utvecklats väl under året. Hela produktionen levereras till Bolidens anrikningsverk i 

Garpenberg och prissättningen följer de internationella noteringarna på metallmarknaden. 

Bolaget är verksamma inom olika metallmarknader, såsom zink, bly och till viss del 

silver. (lovisagruvan.se, 2010)           
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3.3.5. Dannemora Mineral AB  
 

Dannemora Mineral bildades i sin nuvarande form i mars år 2005. Gruvan har anor sedan år 1481 

då Dannemorafältet nämns i ett gåvobrev. Under 1900-talet byttes ägare till Dannemoragruvan 

åtskilliga gånger. I februari år 1987 kom ett beslut från den dåvarande ägaren Svenskt Stål AB att 

Dannemoragruvan skulle läggas ned pga låg efterfrågan och låga priser på järnmalm. Gruvan var 

igång fram till år 1992 då den verkliga nedläggningen ägde rum. Beslutet med att återuppta 

brytningen i gruvan togs upp år 2005 och sedan dess har arbetet fortgått. Utöver moderbolaget 

Dannemora Mineral AB finns det två dotterbolag Dannemora Magnetit AB vars syfte är att 

återuppta driften i järnmalmsgruvan och Dannemora Förvaltnings AB som förvaltar bolagets 

anläggningar. Dannemoragruvan är bolagets viktigaste tillgång och i gruvan bryts främst järn. 

(dannemoramineral.se, 2010) 

   

Miljöpolicyn i Dannemora Mineral går ut på att minska verksamhetens miljöpåverkan. Arbetet 

som bolaget gör för miljön skall vara riktat framåt så att framtida miljökrav kan uppfyllas. 

Dannemora Mineral är varken certifierade enligt ISO eller redovisar enligt GRI. I 

årsredovisningen redovisas inga avsättningar för miljöfrågor. Det tas inte heller upp om 

miljöskulder som bolaget kan tänkas ha. Dannemora Mineral skriver att miljölagstifitningen inom 

prospekterings- och gruvbranschen är omfattande och verksamhetskritisk. Bolaget skriver i sin 

årsredovisning att de noggrant följer denna miljölagstiftning. När driften kommer igång påverkas 

miljön i dess omgivning. Det är främst landskapsbilden som förändras. Utsläpp i luft och vatten 

kommer att göras och buller kommer höras från gruvan. Dannemora Mineral skriver att de vill 

göra mer för miljön än vad lagar kräver att de skall göra. Detta genom att både försöka minska 

miljöbelastningen och genom att vara resurssnåla. Transporterna till och från gruvan kommer i 

huvudsak ske med järnväg. Dannemora Mineral slöt tillsammans med andra bolag ett avtal med 

banverket att rusta upp den järnväg som gruvan använder sig av. Transporter via fartyg kommer 

också göras samt att transporterna kommer ske från Hargs hamn. (dannemoramineral.se, 2010)  

   

De kunder som bolaget kommer att vända sig mot är främst de stålverk som ligger i närområdet 

till dannemoragruvan. Med närområde menar de stålverk som har sitt malmintag vid hamnar i 

Östersjö och Nordsjöområdet. Dannemora Mineral har tecknat intentionsavtal med fyra stålverk i 
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Norra Europa tack vare att resultaten från testprogram som bedrivits har visat goda resultat. 

Utöver detta omnämns inga specifika intressentgrupper för Dannemora Mineral. 

(dannemoramineral.se, 2010) 
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3.3.6. Lappland Goldminers AB  
 
År 1973 hittas ett malmblock som innehöll en hög guldhalt i Lyckseleområdet. Lappland Mineral 

HB bildas 15 år senare, år 1988, för att hitta moderklyften till malmblocket. Bolaget i sin 

nuvarande form bildades år 1997 och fick namnet Lappland Goldminers AB. Lappland 

Goldminers handlas nu på First North som är en alternativ handelsplats på Stockholmsbörsen. 

Det är i den så kallade guldlinjen som Lappland Goldminers har hittat guldfyndigheter. Vid fem 

platser har det provborrats och fyndigheter hittats. Fram till år 2008 var bolaget endast ett 

prospekteringsföretag då det övergick till att vara ett gruvföretag när anrikningsverket i 

Pahtavaara Finland förvärvades. (lapplandgoldminers.se, 2010)  

   

Lappland Goldminers miljöpolicy går ut på att alltid minimera påverkan på natur och miljö. För 

att detta skall kunna genomföras skall bästa ekonomiska rimliga teknik att användas. Lappland 

Goldminers har samarbete med experter med lokalkännedom för att utveckla nya tekniker som 

minskar påverkan på miljön. Lappland Goldminers är inte certifierade av ISO och bolaget 

redovisar  inte enligt GRI:s rekommendationer. I Lappland Goldminers redovisas en avsättning 

när det finns en förpliktelse för att en händelse har inträffat som sannolikt leder till utbetalningar 

för att fullgöra förpliktelsen. Det ska även gå att kunna uppskatta det belopp som kan komma att 

utbetalas. Avsättningar som rör Lappland Goldminers avser Blaikengruvan och Svärtträskgruvan 

i Sverige och Pahtavaara i Finland. Tillsynsmyndigheten i respektive land har utfört 

beräkningarna angående beloppen. (lapplandgoldminers.se, 2010) 

     

Lappland Goldminers kunder är främst smältverk i Europa. Efterfrågan på guld har alltid varit 

mycket högre än utbudet har varit. Det guld som produceras hittar alltid en köpare. Lappland 

Goldminers anser genom detta att de inte behöver vara oroliga för konkurrenter och marknaden. 

Bolagets samarbete med myndigheter fungerar bra. De följer lagstiftning och har fått tillstånd till 

gruvdrift på ett antal platser i guldlinjen. (lapplandgoldminers.se, 2010) 
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3.3.7. Lundin Mining Corporation AB   
   

Lundin Mining bildades år 1994 under namnet South Atlantic Diamonds Corporation. Under de 

första åren bytte bolaget namn några gånger tills det år 2004 fick sitt nuvarande namn Lundin 

Mining Corporation. Det sista namnbytet skedde i och med att bolagets stamaktier blev noterade 

på Torontobörsen. Under år 2007 började aktien handlas på Stockholmsbörsen samt på den 

amerikanskabörsen. Lundin Mining äger gruvor i länder som Irland, Portugal, Spanien och 

Sverige. I Sverige äger bolaget Zinkgruvan, samt den numera nerlagda gruvan Storliden. 

(lundinmining.com, 2010) 

     

Lundin Mining har inget miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14 001 men de 

uppmuntrar gruvorna att ta initiativ som leder mot ISO 14 001. Bolaget har själva tagit fram en 

miljöstandard vilken innehåller vissa komponenter från ISO 14 001. Efterbehandlingen efter en 

nedlagd gruva kräver mycket kapital och Lundin Mining utvecklar därför efterbehandlingsplaner 

i förväg. Det bokförs avsättningar för den aktuella anläggningen. Framtida efterbehandlingar för 

nedlagda gruvor uppskattas vid slutet av varje period. I dessa uppskattningar ingår pågående 

efterbehandlings-, underhålls- och övervakningskostnader. Den verkliga summan kan variera 

gentemot de uppskattningar som ledningen gör.  Lundin Mining har en fond där de varje år 

avsätter pengar för efterbehandling vid nedlagda gruvor. Vid slutet av året bestod denna fond av 

421 miljoner kronor.   

Lundin Mining lägger ner mycket på efterbehandling. Zinkgruvan i Sverige har varit i bruk i över 

150 år. Lundin Mining skriver att den ursprungliga platsen för gruvan har blivit efterbehandlad 

och på plasten, vid Vättern, finns nu en marina och en golfbana. Vid utredningar gjorda vid 

Kärrafjärden i Vättern efter efterbehandlingen visade att vattenkvalitén var god och att 

fiskbeståndet inte tagit skada. (lundinmining.com, 2010) 

   

Lundin Mining skriver att de är måna om sina anställdas säkerhet. Det är en prioriterad fråga vid 

anläggningarna. Alla anställda ska vara engagerade vid att upprätthålla säkerhetsarbetet. 

Exempelvis tränas personal vid Zinkgruvan för att kunna hjälpa och guida räddningspersonal vid 

en eventuell olycka, en fullrustad medicinsk klinik finns även vid Zinkgruvan. Eftersom Lundin 
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Mining har stora projekt i olika länder försöker de ha en bra kontakt med myndigheterna i dessa 

länder. De följer lagar och regler i var och ett av länderna. (lundinmining.com, 2010) 
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3.4. Sammanställning av företag 
 
I nedanstående sammanställande tabell redovisas först de företag som behandlas i studiens 

omsättning, i syfte att få en uppfattning om dess storlek. Därefter kan utläsas vilken GRI nivå 

företagen befinner sig på samt om de är ISO certifierade enligt standarden ISO 14 001. Om 

företagen redovisar en hållbarhetsredovisning, vilken specifikt behandlar miljöområdet, 

alternativt om företagen istället valt att placera informationen i årsredovisningen och då inte 

utfärda någon hållbarhetsredovisning. Slutligen kan man utläsa att Vattenfall är det enda av 

studiens företag som har en egen definition av miljöskuldsbegreppet, vilken är skriftligt uttryckt 

tidigare i studiens empirikapitel. Asterix i tabell innebär även avsättning till kärnavfallsfond.   
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Företag Oms. MSEK GRI/Nivå ISO Hållbarhetsred. Miljörevision Miljöskuld 
Energi       
Vattenfall 205407 A+ 14 001 Ja Avsättningar* Egen def. 
E.ON 
Sverige 

37000 B+ 14 001 Ja Avsättningar* - 

Skog       
Holmen 18000 A 14 001 Ja Avsättningar - 
SCA  110000 A+ 14 001 Ja Avsättningar - 
StoraEnso 87000 B+ 14 001 Ja Avsättningar - 
Rottneros 2600 Ingen nivå 14 001 Nej - - 
Billerud 7700 Ingen nivå 14 001 Ja Avsättningar - 
Gruv       
Boliden 30000 B 14 001 Ja Avsättningar - 
LKAB 23000 C+ 14 001 Ja Avsättningar - 
Nordic 
Mines 

- - - Nej Avsättningar - 

Lovisa-
gruvan 

21,6 - - Nej Avsättningar - 

Dannemora 
Mineral 

2,3 - - Nej - - 

Lappland 
Goldminers 

6,5 - - Nej Avsättningar - 

Lundin 
Mining 

7192 Egen  
variant 

Egen 
variant

Ja Avsättningar  

 
Tabell 1 Sammanställning av företag 

 
 
3.5. Argument om miljöskuld 

 
I tidskriften balans (Balans nr 11, 2005) skrivs det om att den frivilliga informationen i 

årsrapporteringen är allt bättre. De svenska företagen blir allt bättre på dess information gällande 

miljö, men således även etik, socialt ansvar och bolagsstyrning. Detta konstateras via en 

undersökning av den frivilliga informationen som redovisas i företagens tryckta årsrapportering, 

vilken Deloitte genomför årligen. Enligt undersökningen bedöms SAS, StoraEnso, ABB, 
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AstraZeneca, Trelleborg samt Electrolux vara företag med de mest utvecklade redovisningarna. 

Samtliga av dessa bolag har valt att göra hållbarhetsredovisningen till en tydlig del av 

årsrapporteringen. I artikeln framhäver Deloitte att identifiera och lyfta fram exempel på bästa 

praxis är en viktig del. De vill påverka bolagen att inse vikten av en mer utvecklad redovisning, 

då de tror att det är viktigt för bedömningen av företagen, främst gällande kartläggning av risker. 

Trots en ökad mängd information om miljö, etik samt socialt ansvar så finns det fortfarande en 

stor förbättringspotential, främst områden gällande samspelet mellan arbetet med hållbar 

utveckling och utvecklingen av företagets finansiella ställning. Dock sker det förbättringar på 

området varje år, och värt att tillägga är att olika kategorier av företag är bra på att redovisa olika 

saker. Exempelvis är skogsbolagen duktiga på att redovisa ekonomiska siffror över 

miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder, medan andra företag är bra på att titta på 

kopplingen mellan produkternas miljöprestanda och dess lönsamhet. Generellt är bolagen bra på 

att redovisa information avseende bolagsstyrning, vilket troligen är ett resultat av företagens 

förberedelser inför Stockholmsbörsens krav att bolagen skall följa den nyutkomna koden för 

svensk bolagsstyrning. I artikeln lyfter de fram företagens information om intressentdialoger. 

Rapporteringen om intressentdialoger är visserligen mycket begränsad men utvecklingen är 

positiv och vissa bolag har en väl utvecklad information kring arbetet med dess intressenter. 

Intressenterna i fråga kan vara allt från aktieägare och leverantörer till myndigheter och olika 

intresseorganisationer. Avslutningsvis framhäver de vikten av att företagen för en dialog med 

sina intressenter. Då i syfte att kartlägga eventuella riskområden men även för att utveckla 

hållbarhetsarbetet.   

 

Enligt en rapport som FAR SRS lämnade till ESRA, The European Sustainability Reporting 

Association, år 2006 är svenska företag dåliga på att lämna bestyrkta hållbarhetsredovisningar. 

(Balans nr 3, 2009) När denna rapportering startade för fyra år sedan placerades Sverige sist på 

listan över företag som lämnar hållbarhetsredovisningar, året efter, år 2007, placerades Sverige på 

näst sista plats. Enligt Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på PricewaterhouseCoopers, är det 

svenska företag som leder utvecklingen av hållbarhetsredovisningar. Det är dock för många 

företag som ligger långt efter. PricewaterhouseCoopers gjorde en undersökning av 193 svenska 

företag och deras årsredovisningar för året 2007. I denna rapport framkom det att 83 % av 

företagen publicerar sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningen eller i en separat 
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hållbarhetsredovisning och att 21 % lämnar ut en separat hållbarhetsredovisning vilket innebär att 

det finns företag som gör både och. Av de företag som har en separat hållbarhetsredovisning var 

det hälften som rapporterade enligt GRI:s riktlinjer. Bland de separata hållbarhetsredovisningarna 

var det endast en tredjedel som var granskade och bestyrkta. 

I Sverige har regeringen beslutat att samtliga statligt ägda bolag, vilket uppgår till 50 stycken, 

skall från och med 2009 lämna en separat hållbarhetsredovisning som har blivit oberoende 

bestyrkt. Den danska regeringen har tagit det ett steg längre där de 1 100 största företagen skall 

lämna hållbarhetsupplysningar i sin förvaltningsberättelse. Enligt Lars-Olle Larsson är detta ett 

steg i rätt riktning.   

 

I en artikel i Balans (Balans nr 11, 2005) skriver Pontus Cerin att det är dags att börja styra över 

motiven att lämna en miljöredovisning. För att trenden att miljöredovisningen blir bättre och fler 

menar Cerin att motiven skall styras från legitimitetssökande till legalitetssökande. Om detta sker 

kommer intressenterna tillgå en mer trovärdig bild av företag i fråga. Cerin skriver om ett 

exempel där ett företag lyckades få bort fokus från miljöaspekterna som produkten skapade. 

Istället hamnade fokus på de miljöledningssystem som företaget hade implementerat. Detta fick 

läsare att tro att miljöledningssystemen ledde till miljöförbättringar. Det som hände i 

produktionsledet var inga stora förbättringar utan små produktionsprocesser som inte var så 

betydelsefulla. Samtidigt fanns det också företag som grundligt diskuterade miljöfrågor som 

företagen var inblandade i. Detta utifrån ett juridiskt perspektiv men även utifrån sina produkter. 

Ett led i detta blev att företagen fick en bra bild av sin känslighet. Dock så undveks andra mer 

svårlösta miljöfrågor som skulle vara känsliga i samhällsdebatten. 

 

Robert Gray har i sin artikel Is accounting för sustainability actually accounting for 

sustainability...and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the 

planet angripit företagens hållbarhetsredovisningar hårt. Det är väl känt inom området att de 

flesta hållbarhetsredovisningar och företags aktiviteter runt hållbar utveckling har väldigt lite att 

göra med just hållbar utveckling. På detta sätt kan företag komma undan med sina egna 

tolkningar och definitioner av hållbar utveckling. Gray skriver vidare att det finns otaliga böcker 

och artiklar som ska upp hållbar utveckling men som sedan utvecklas till andra begrepp som 

”social responsibility” och ”environmental management”. Till sist blir hållbar utveckling inget 
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hot längre mot företagens aktiviteter. På detta sätt blir hållbarhetsredovisningarna istället en 

cocktail av ekonomiska prestationer, ledningens briljans, miljöredbarhet, och socialt 

ansvarstagande. Detta gör att företagen får gå ohotade inför frågor om miljön och bli mer 

omtyckta av samhället. Gray menar att dessa hållbarhetsredovisningar inte visar en riktig bild av 

hållbar utveckling och är rena sagor som ska hjälpa barnen att sova om nätterna.  

  

Nuförtiden finns det olika organisationer som har försökt att reda ut hållbarhetsredovisningarna 

där alla skall vara enhetliga samt klargöra vad hållbar utveckling innebär. En av de mer lyckade 

organisationerna är GRI som har lyckats samla företag över hela världen att använda samma 

riktlinjer för sina hållbarhetsredovisningar. 

  

Gray frågar också vad hållbar utveckling egentligen är. Definitionen i Brundtlandrapporten har 

skapat mycket debatt runt hållbar utveckling. En sak som debattörerna kan enas om är att hållbar 

utveckling, vad det nu än är, är något bra. Det involverar bevarandet av miljön och involverar 

flera generationer framöver. Gray skriver vidare att det finns många om inte oändligt många 

former av hållbar utveckling. Hur dessa kommer att se ut är svårt att föreställa sig men de måste 

innehålla beslut gällande vad är det som skall vara hållbart, hur länge och i vilket skick. 
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4. Analys 
 

I nedanstående kapitel skall det som kommit fram i studien av miljöskuldsbegreppet samt 

informationen från de företag som ingår i studien analyseras. Med utgångspunkt från olika 

definitioner av miljöskuldsbegreppet kommer inledningsvis innebörden diskuteras i förhållande 

till ovan presenterade material.  

 
 

4.1. Begreppet miljöskuld, ett rättvisande begrepp? 
 

Miljöskuld klassas inte som en skuld vilket gör att det finns skillnader mellan de två begreppen. 

En skillnad som uppkommer är att en skuld måste vara säker i både belopp och 

betalningstidpunkt. En miljöskuld däremot behöver inte vara säker i någon av dessa faktorer. I 

definitionen av avsättning står det att en eller båda av nyss nämnda faktorer skall vara oviss. Av 

detta framgår att en avsättning inte är en ren skuld. Detta gör att en miljöskuld klassas som en 

avsättning. En stor skillnad mellan en skuld och en avsättning är möjligheten till att beräkna 

avsättningen. En avsättning är betydligt svårare att beräkna då först beloppet skall bli tillförlitligt 

uppskattat och sedan skall tidsbegreppet tas upp. Under hur lång tid skall tex gruvan 

efterbehandlas. En avsättning skall också vid varje balansdag omprövas och vid behov justeras så 

att den bästa uppskattningen redovisas vid bokslutet. Upplupna kostnader, tex då varor har 

levererats men inte blivit betalda, är även osäkra till betalningstidpunkten eller beloppets storlek 

men räknas ändå till skuld. Men detta beror på att osäkerheten är mycket mindre då det gäller 

upplupna kostnader än avsättningar. Osäkerheten i avsättningar behandlas på olika sätt. Är det 

fråga om flertalet transaktioner skall förpliktelsen uppskattas på alla tänkbara sätt som sedan skall 

vägas ihop med deras sannolikheter. Det värde som räknas fram genom detta benämns 

väntevärde. Osäkerheten kring avsättningar är mycket större än den osäkerheten som finns kring 

vissa skulder. (IAS 37) 

  
Genom att studera den kritik som framhålls gällande definitioner och begreppsinnebörden, kan 

fastställas att det finns olika problem och att miljöskulder inte är helt okomplicerat. Det gäller 

främst begreppets omfattning och då även dess begränsningar i ämnet.  
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Utav de resonemang som är förda kan en gemensam uppfattning urskiljas avseende att det är upp 

till var och en att stadga en nivå på ambitionen. Utifrån de valda ambitionsnivåerna skall det 

därefter göras beräkningar som anses överensstämma med den utsedda ambitionen. Detta 

resulterar således i att det som styr innebörden och uppfattningen av miljöskuldsbegreppet är 

ambitionsnivån.   

Slutligen framhäver detta problematiken gällande miljöskuldsbegreppet då det inte finns en tydlig 

definition och företag, aktörer med flera, kan tillämpa den definition som känns mest lämpad och 

användbar för dess verksamhet. Därav är även rättvisefrågan svår att bedöma då företag kan 

tillämpa en definition som känns bäst samt bedöma dess verksamhets miljöskuld utifrån olika 

mått och beräkningar.  

 

4.2. Revision och öppenhet 
 
De företag från energibranschen som är med i studien är öppna i sina redovisningar. Både 

Vattenfall och E.ON publicerar årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Vattenfall lägger 

dessutom ut mycket information på sin hemsida om hållbarhetsarbetet i företaget. Till skillnad 

från E.ON har även Vattenfall en egen definition på miljöskuld som de använder sig av. E.ON 

har lagt ut mycket information om sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida, utöver 

hållbarhetsredovisningen. Båda energiföretagen driver kärnkraftverk vilket kan vara ett skäl till 

den öppenhet de visar mot samhället. Samhället kräver dessutom stor öppenhet av företag som 

bedriver så pass farlig och allvarlig verksamhet.  

  

I skogsindustrin undersöktes fem företag. Av dessa fem företag var det bara Rottneros som inte 

publicerade en separat hållbarhetsredovisning. De företag inom skogsindustrin som tar upp sin 

miljöredovisning mer grundligt är Holmen, SCA och StoraEnso. Dessa är de tre största 

skogsföretagen i Sverige. Holmen var dessutom det företag som var bland de första att publicera 

en miljöredovisning i Sverige, vilket torde innebära att de har haft mycket tid att utveckla sin 

hållbarhetsredovisning. Rottneros som valt att ej publicera någon hållbarhetsredovisning är det 

minsta företaget av de fem studien behandlar inom skogsindustrin..  

  

I gruvindustrin är det desto sämre med hållbarhetsredovisningar. Av de sju gruvföretagen som 

behandlas i studien, var det endast tre som publicerade en separat hållbarhetsredovisning. Dessa 
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tre är Boliden, LKAB och Lundin Mining som dessutom är de tre största företagen. Tre av de 

övriga fyra gruvföretagen, Nordic Mines, Lovisagruvan och Lappland Goldminers, har ingen 

separat hållbarhetsredovisning men de tar upp en del av sitt miljöarbete i årsredovisningen. Det är 

bara ett Dannemora Mineral som inte tar upp något om sin miljöredovisning. Boliden och LKAB 

är de gruvföretagen som är mest öppna i sin hållbarhetsredovisning. Lundin Mining är inte långt 

bakom men skriver om efterbehandlingar de redan har gjort och hur fint det har blivit på dessa 

platser.   

  

Den öppenhet som energiföretagen visar stämmer väl överens med legitimitetsteorin. För att 

bibehålla eller höja sin legitimitet så öppnar företagen upp sig så mycket de vågar. Detta ger 

intressenterna en god inblick i företagen vilket i sin tur leder till att intressenterna får mer 

förtroende för företagen och legitimitet stärks. Detta stämmer även överens med företagen i de 

andra branscherna som är öppna gentemot samhället. Vissa av företagen är dock inte lika öppna i 

sin redovisning. I skogsindustrin tar Rottneros inte upp hur de behandlar miljöskulder. De saknar 

som nämnts tidigare även en hållbarhetsredovisning. I gruvindustrin är företagen inte lika 

angelägna att publicera en hållbarhetsredovisning. De tre större företagen visar mycket i sin 

redovisning vilket stämmer bra med legitimitetsteorin. De fyra mindre företagen prioriterar inte 

sin hållbarhetsredovisning. Detta kan bero på att deras intressenter inte heller har miljöarbetet 

som första prioritet, vilket dock ändå kan innebära att de har bra legitimitet. 

  

Även accountability skall tas med när öppen redovisning behandlas. Accountability innebär att  

någon har rätt att få en redovisning och att någon har skyldighet att lämna en redovisning. I detta 

sammanhang är det intressenterna som har rätt att kräva en redovisning från de företagen som är 

med i undersökningen. Accountability innebär att företag skall redovisa öppet och all information 

skall presenteras i redovisningen. Vissa företag i studien har en mer öppen redovisning än andra. 

Exempelvis är det två företag som inte tar upp hur de behandlar sina miljöskulder medan andra 

företag beskriver utförligt hur dessa redovisas.  

  
Resursbaserad teori, RBT, går ut på att definiera resurserna i företagen. Det råmaterial som 

företagen i studien använder är exempel på resurser som är viktiga för företagen. Utan dessa går 

det inte att fortsätta verksamheten företagen bedriver. Det kan vara uran för energiföretagen, träd 

för skogsföretagen och järnmalm för gruvföretagen. Energiföretagen slutförvarar det radioaktiva 
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uranet för att inte kontaminera naturen och göra den helt obrukbar, skogsföretagen planterar ny 

skog åt företaget som därigenom får tillgång till ytterligare råmaterial i framtiden och 

gruvföretagen efterbehandlar sina gruvor vilket resulterar i att de får lov att börja bryta på en ny 

plats. Barneys (1991) uppdelning av resurser i tre kategorier där fysiska resurser är en kategori. 

Fysiska resurser innebär bla att tillgången till råmaterial är viktig för företagen.  De vill därför 

återställa naturen och i framtiden dra nytta av naturtillgångarna. Även de miljöledningssystem 

som används av företagen går in i en av Barneys (1991) kategorier. Organisatoriska resurser där 

bla rapporteringssystem ingår. Miljöledningssystemen kan ses som en resurs då de behövs för att 

göra en bra miljöredovisning. En bra miljöredovisning ger nöjda intressenter och i bästa fall fler 

intressenter till företaget. Därför kan miljöledningssystemen ses som viktiga resurser i företagen. 

  

De andra resursdefinitionerna som har behandlats i studien förklarar hur viktigt naturtillgångar är 

för dessa företag. Teeces (1997) menar att komponenter som behövs för att lyckas på marknaden 

är resurser. Slutligen anser Wernerfelt (1984) att allt som är en styrka eller svaghet för företaget 

är en resurs. Trots inre stridigheter bland RBT-forskarna kan det tydas från definitionerna att 

naturtillgångar är viktiga för dessa företag. Inte lika självklart är att rapporteringssystemen som 

företagen använder är en viktig resurs. Av ovanstående definitioner kan även 

miljöledningssystemen tolkas vara viktiga resurser.  

 

Intressentmodellen kan användas för att förklara varför företagen är öppna i redovisning. Ägarna 

vill besitta bra insyn i företaget för att kunna granska hur det går. Företag vill att de skall satsa 

mer kapital i verksamheten och då är en god relation till ägarna en bra start. De anställda är en 

viktig resurs för företag och en öppenhet mot de anställda är viktigt för framtida produktion. 

Kunderna söker efter bra pris och bra produkter. Men företaget som de köper av skall även vara 

fläckfria. Detta kan annars kasta en skugga över kunderna. Leverantörerna vill sälja varor till 

företagen och därmed få betalt i tid men även för leverantörerna är det viktigt att företaget i fråga 

visar sin redovisning och leverantörerna inte hamnar i kläm längre fram. Staten vill att företagen 

skall betala skatt och skapa arbetstillfällen. De vill se till att företagen sköter sig och betalar den 

skatt de skall göra. De vill därför ha insyn i företagen så de kan se att detta sköts. Alla 

intressenter till ett företag är angelägna att redovisningen sker öppet. De vill ha insyn och 

kontrollera att allt går rätt till och att de själva får ut det de skall ur företagen och att de inte 
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hamnar i knipa för att företagen de handlar med inte gör rätt för sig. Företagen i studien har alla 

visat öppenhet om än olika grader. 

 

Agentteorin kan även den ge en förklaring till varför företag väljer att ha en mer öppen 

redovisning. Då agentteorin utgår ifrån att ledningen, agenten, kommer att utnyttja företaget för 

att få egen vinning måste därefter ägarna, principalen, göra någon motåtgärd så att ledningens 

handlande är för företagets bästa. Dessa kontroller som ägarna kan göra är för att granska 

ledningens arbete. En av kontrollerna är miljöredovisningen som företaget publicerar. I denna 

kan ägarna tex granska om ledningen har arbetat utifrån företagets miljöpolicy. För att ägarna ska 

så bra insyn på ledningens verksamhet är det bra om miljöredovisningen redovisar mycket 

information. Ju mer som tas upp i redovisningen ju mer avslöjas hur ledningen har lagt upp sitt 

arbete. En mer öppen miljöredovisning ger alltså ägarna en bättre kontroll över ledningen. En 

kontroll som ser till att ledningen utför sitt arbete för företagets bästa och inte för sin egen 

vinnings skull. 

 

Företagen gör inte bara detta av egen vilja utan det finns även lagar som klargör att tex 

skogsföretagen skall återplantera skog efter att de har avverkat ett område. Även de andra 

branscherna regleras av lagar. Det finns lagar som säger att energiföretagen måste ta hand som 

sitt kärnavfall och lagar som säger att gruvföretagen måste efterbehandla sina gruvor.   

 
 

4.3. Certifiering 
 
Företag försöker idag att bli certifierade av fler och fler organisationer för att visa att just de är ett 

skötsamt företag som inte gör något ont. En av dessa certifieringar är GRI-certifiering som har 

behandlats i studien. Syftet med GRI är som tidigare nämnts att skapa ett ramverk för 

hållbarhetsredovisning som följs av företag runt om i världen. I de branscher som har blivit 

undersökta i denna studie visar att GRI rekommendationer i stort sätt följs utav två av studiens tre 

branscher. De två företagen i energibranschen, Vattenfall och E.ON, redovisar enligt GRI 

riktlinjer. De båda företagen har även en hög nivå på sin hållbarhetsredovisning i enlighet med 

GRI:s rekommendationer. Även i skogsbranschen följer samtliga företag GRI. De tre stora 

företagen, Holmen, SCA och StoraEnso, har även blivit granskade och fått en hög nivån på sin 
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GRI-redovisning. De andra två företagen, Rottneros och Billerud i skogsbranschen, följer även 

GRI men de har ej blivit granskade och har själva inte satt någon nivå på sin redovisning. I 

gruvindustrin är GRI:s rekommendationer inte lika utspridda. Av sju företag är det två som följer 

GRI:s rekommendationer vilka även är de största gruvföretagen i Sverige. Boliden och LKAB är 

de två företagen, Boliden hamnar på nivå B och LKAB på C+. Lundin Mining följer inte GRI 

men skriver att de har skapat egna riktlinjer baserade på GRI:s som de följer. Således har de 

ingen nivå på sin redovisning enligt GRI. De fyra kvarvarande företagen i gruvbranschen, Nordic 

Mines, Lovisagruvan, Dannemora Mineral och Lappland Goldminers följer inte GRI:s riktlinjer.  

  
En annan certifiering som tagits upp i studien är standarden ISO 14 001. Denna standard är som 

tidigare nämnts ett miljöledningssystem. Av de företag som är med i studien är det nio företag 

som använder sig av ISO 14 001. I energibranschen och skogsbranschen använder sig alla företag 

av ISO 14 001. Det är däremot i gruvbranschen som det ej är vanligt förekommande med ISO 14 

001-certifierade företag.  Boliden och LKAB är de gruvföretag som är certifierade av ISO. 

Lundin Mining använder sig även här av en egen variant av en standard då de har skapat en 

standard utifrån ISO 14 001. De fyra företagen som inte följde GRI:s riktlinjer använder sig 

heller inte av ett miljöledningssystem som ISO 14 001.  

  
Det breda användandet av miljöcertifieringar som ISO 14 001 och GRI i två av de undersökta 

branscherna kan återkopplas till den institutionella teorin som innebär att företag i en bransch blir 

alltmer homogena. Isomorfism är ett begrepp och i detta fall kan alla tre mekanismer tillämpas. 

Den påtvingande isomorfismen innebär att andra företag bedriver påtryckningar men även att 

påtryckningar från samhället uppstår. Dess påtryckningar från företag i samma bransch och ifrån 

samhället kan handla om att företag måste förbättra sin miljöpåverkan. De får krav på sig utifrån 

att de t ex ska börja följa GRI:s rekommendationer. Två av tre branscher i studien följer helt GRI 

och ISO 14 001, vilket kan innebära att påtryckningar har haft verkan på företag som har börjat 

använda sig av denna standard och rekommendationer. Det behöver inte enbart handla om 

påtryckningar. Det kan även vara efterliknande isomorfism och som namnet anger handlar om att 

företag efterliknar varandra. Det kan vara att ett företag är osäker på sina mål och på så sätt 

efterliknar ett annat företags mål. Företag inom någon av de två branscherna kan helt enkelt ha 

efterliknat något annats företags miljömål eftersom de egna inte var tillräckligt bra. Den sista 

mekanismen är normativ isomorfism. Den drivs av de anställda och tar form i att det anställs 
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personer med viss utbildning som sedan formar företaget. Även detta kan appliceras då ett företag 

kan anställa tex en miljörevisor eller en miljökonsult som hjälper företaget att förbättra sin 

miljöpåverkan. Dessa tre mekanismer har förklarat varför företagen i dessa två branscher att 

blivit lika varandra som de är när det gäller miljöcertifieringar. 

Slutligen visar studien att det endast är Vattenfall som är EMAS- registrerade, vilket eventuellt 

kan ha ett samband med att det är de största företagen i studien samt att de har bäst resurser och 

möjlighet till registreringen.  

  

4.4. Argumentationsanalys 
 
Utifrån att studera tidskrifter som tar upp begreppet miljöskuld samt frågan om miljöredovisning, 

kan konstateras att den frivilliga informationen företagen lämnar blir allt bättre och mer 

innehållsrik. Då redovisningen av företags miljöinformation fortfarande är frivillig är det dock 

intressant att företagen utvecklar sin redovisning och att information gällande företagens 

behandlande av miljön är bättre. Dock är olika företag i olika branscher bra på att redovisa olika 

saker och det finns en stor förbättringspotential gällande miljöredovisningen. Vissa företag tar 

även upp och behandlar miljöskulder samt tillämpar olika definitioner på begreppet och då ökar 

medvetenheten om miljöskulden som uppkommer i dess verksamhet. Det är dock ännu inte alla 

företag som agerar enligt detta.   

Man kan även utläsa att kraven på att företag skall redovisa en hållbarhetsredovisning växer. Det 

är fortfarande ej lagstiftat, men då behovet är stort ökar rekommendationerna åt att företagen 

utfärdar en hållbarhetsredovisning för att på så sätt behandla miljöfrågan tydligare. Intresset i 

denna fråga har ökat och det visar sig även att företagen inte är lika försiktiga och undanhållande 

av miljöinformation och av dess arbete inom området, vilket är positivt.        

 

4.5. Miljöranking 
 
Förekomsten av miljörankingssystem är bra för miljön i helhet. Många företag vill ligga högt på 

dessa rankinglistor då de kan visa hur mycket de lägger ner på sitt miljöarbete. För företaget kan 

ett bevis på att de har den bästa hållbarhetsredovisningen i Sverige betyda mycket för en ökad 

omsättning och fler investerare. Med andra ord ökar förtroendet för företaget.  Av de 
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rankinglistorna som förekommer i studien är det Ethisphere som är den internationella 

rankinglistan. Ethissphere utser de mest etiska företagen i flertalet branscher och där SCA 

placerar sig i toppen av skogsföretagen. De andra två rankinglistorna som tas upp i studien är 

svenska och även i dessa placeras SCA högt upp. I en av dem, FinForum, vann SCA tidigare år 

och kunde därför ej vara med i den senaste tävlingen. Däremot lyckades LKAB vinna den 

senaste. Även i den sista rankingen lyckades SCA placera sig i toppen bland alla företag. I denna 

ranking kom även skogsbranschen långt fram och Folksam berömde branschen för dess 

miljötänkande. Varför just skogsföretagen är bra i sitt miljöarbete, och då framförallt SCA, kan 

enligt Folksam bero på att miljöriskerna är stora i skogsbranschen. Därför lägger skogsföretagen 

ner tid på att minska riskerna och att vara förberedda när det sker miljöpåverkande händelser. 

  

Miljörankningslistorna behöver bli fler och mer omfattande. Den största svenska miljörankingen 

tycks vara Folksams ”Index för ansvarsfullt företagande” där 252 svenska börsnoterade företag 

granskades och rankades. Vilket får ses som en omfattande undersökning med svenska mått. 

FAR SRS delar ut pris för bästa hållbarhetsredovisning men publicerar inte någon ranking över 

de företagen som kommer efter vinnaren. Men det blir dock en tävling för företagen att publicera 

den bästa hållbarhetsredovisningen. Hallvarsson & Halvarssons webranking innehåller 

visserligen 500 europeiska företag men där ingår miljöfrågorna enbart som en del av 

helhetsbedömningen och någon granskning görs inte av miljöarbetet. ESRA gör en 

sammanställning av 23 länder där den bästa hållbarhetsredovisningen från varje land tävlar mot 

varandra. ESRA väljer sedan ut vinnaren bland dessa 23 hållbarhetsredovisningar. Detta är också 

ett sätt att jämföra och granska hållbarhetsredovisningar samt ett bra sätt att ta ut den bästa 

hållbarhetsredovisningen bland de länder som får vara med i tävlingen. Eftersom 

att sammanställningen som ESRA gör visar utvecklingen av hållbarhetsredovisningar i de olika 

länderna. I den första sammanställningen var Sverige sist men sedan dess har Sverige klättrat på 

listan. Denna klättring kan bero på att det i Sverige ansågs otroligt dåligt att hamna på sista plats i 

ett sådant pass viktigt ämne som hållbarhetsredovisningen ändå har blivit de senaste åren. Där 

svenska företag har lett utvecklingen gällande utveckling av hållbarhetsredovisning. Det lades ner 

mer tid och resurser och sedan dess har svenska företag bara blivit bättre. Ethispheres lista på de 

100 mest etiska företagen i världen är en bra och omfattande lista som granskar företag världen 

över. Det är som sagt ingen renodlad granskning där de enbart tittar på miljöarbete. Det är i och 
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för sig bra att de granskar företagens hela verksamhet och inte bara en del av det. Men i denna 

studie är det miljöarbetet som står i fokus. En form av ranking som inte tagits upp är GRI och 

deras betygsnivå. Det är ingen ren ranking på det sättet att det är GRI själva som granskar 

företagen. Oberoende aktörer granskar hur företagen uppfyller GRI:s riktlinjer och bestämmer 

sedan vilken nivå de får. Rankingen blir heller inte fullständig då det endast finns ett fåtal nivåer 

och därmed blir det många företag som delar på första platsen. Det finns ett antal organisationer 

som publicerar en miljöranking. Men det saknas fler listor. Listor där svenska företag granskas 

borde bli fler så en jämförelse av listor över svenska företag kan göras. ESRA:s arbete är bra men 

det kan utvecklas till att de tex får in de 50 bästa hållbarhetsredovisningarna från varje land och 

sedan gör en sammanställning av dessa. En förebild kan vara Hallvarsson & Halvarssons 

webranking som är omfattande och berör hela Europa. 
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5. Slutsats  
 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras genom att besvara de ovanstående 

frågeställningarna.  

 

5.1. Svar på studiens frågeställningar 
 
För att underlätta för läsaren kommer studiens frågeställningar att behandlas i den följd de är 

presenterade ovan. Genom att besvara frågeställningarna och dra slutsatser utifrån dem kommer 

studiens syfte att uppfyllas, vilket är att undersöka definitioner av begreppet miljöskuld, vilken 

definition som är vanligast förekommande samt vilka metoder för miljöredovisning som används 

idag. 

 
Hur definieras en miljöskuld? 

Utifrån våra studier av miljöskuldsbegreppet och dess definition, kan konstateras att det finns 

flertalet definitioner, varav vissa mer precisa och konkreta än andra. Begreppet förekommer i 

samhällsdebatter men som begreppsdefinition läggs olika värderingar och perspektiv. Olika 

aktörer behandlar och värderar miljöskuldsbegreppet olika och enligt Ljungdahl (1999) är det  

perspektivet som läggs på begreppet som påverkar omfattningen av en miljöskuld samt att 

beräkningarna är komplicerade och med olika antaganden blir således även rimlighetsgraden 

olika. Jernelöv (1992) påpekar att ambitionsnivån har stor betydelse för beräkningen av kostnader 

för återställandet alternativt omhändertagandet av miljöskulder, och därav är 

kostnadsuppskattningarna av olika precision. Westermark (1999) fokuserar istället mer på 

problemet om att det är en skuld som blir uppskjuten i framtiden och istället kan det ses som ett 

lån från naturen som därefter skall betalas tillbaka genom den negativa påverkan som naturen 

åtagit sig.  

Slutligen kan däremot att det är Jernelövs (1992) definition av miljöskuldsbegreppet som är 

vanligast förekommande och det är den som tillämpas i miljöskuldsdebatten samt av företag, då 

de inte tillämpar en egen definition av en miljöskuld.   
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Varför förekommer miljöredovisning?  

Miljöredovisningen hos företag tog fart under 1990-talet och Volvo och MoDo var de första 

svenska företagen att publicera en separat miljöredovisning. Allt detta tog fart tack vare Jernelövs 

(1992) introduktion av begreppet miljöskuld. Efter Volvo och MoDo blev företagen som 

publicerade separata miljöredovisningar fler och fler. Företagens intressenter började följa 

miljöredovisningarna för att se om just deras företag skötte sig. Nu är miljöredovisningen en 

viktig del jämte årsredovisningen. De flesta företagen i studien, 10 av 14, publicerar numera en 

hållbarhetsredovisning där miljöredovisningen är en del. Företagen är mer öppna för sina 

intressenter och för allmänheten numera. Detta kan bero på att företagen vill höja eller möjligtvis 

bibehålla sin höga legitimitet, då intressenterna litar mer på företagen. De tio företagen som 

publicerar miljöredovisningen kan sägas ha legitimitet. De övriga kan fortfarande ha legitimitet, 

det beror på hur intressenterna ser på företagen. Är miljö en intressant fråga för intressenterna 

eller är det endast företagets vinst som intresserar. Är de inte intresserade av miljön kan företaget 

mycket väl vara legitimt för intressenterna, bara de får ut det de vill ha från företaget.  De andra 

teorierna som har tagits upp om företagens öppenhet är intressentmodellen, begreppet 

accountability och till viss mån resursbaserad teori. Dessa tre visar även de att intressenters 

påtryckningar på företag kan ge resultat. I detta fall att företag publicerar miljöredovisningar. 

Accountability säger tex att det är någon som har rätt till information och att det är någon som 

måste ge ut denna information.   

  

Intressenterna är som framgått av studien viktiga för företaget och de är en av anledningarna till 

att företagen utfärdar en miljöredovisning. En del företag arbetar ej med miljön men gör ändå sin 

plikt för miljön eftersom intressenterna har utövat påtryckningar på företagen. Men många 

företag är intresserade av att göra något för miljön och inför åtgärder i tex produktionen för att 

minska miljöpåverkan. Holmen, ett av de första företagen med miljöredovisning då det 

fortfarande var MoDo, har tex en utvecklad hållbarhetssida på sin hemsida där det går att läsa om 

pågående miljöarbeten plus mycket annat. Ett exempel som går åt andra hållet är Dannemora 

Mineral som endast nämner sitt miljöarbete på hemsidan. Dock skall det sägas att Holmen har 

några hundra år bakom sig som företag och är storleksmässigt mycket större än Dannemora 

Mineral som har bedrivit verksamhet i fem år och har en mycket mindre omsättning jämfört med 

Holmen. Men enligt den institutionella teorin så kommer nybildade företag att bli mer homogena 
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mot de andra företagen i branschen vilket bör innebära att Dannemora Mineral snart har en 

miljöredovisning som Boliden och LKAB.   

 

Vilka modeller för beräkning och redovisning av miljöskulder förekommer i teorin respektive 

i redovisningspraxis?  

Utifrån studien kan utläsas att företag idag är mer öppna med sin redovisning av miljöskulder och 

är ej främmande för att behandla ämnesområdet. Som tidigare framkommit i studien ses 

miljöredovisningen som en delmängd av hållbarhetsredovisningen, vilken är ett komplement till 

årsredovisningen. Då det är frivilligt att redovisa en hållbarhetsredovisning, har studien 

tydliggjort vilka företag som beslutar sig för den redovisningen samt att redovisa dess påverkan 

på miljön. Det är de större företagen i studien som utfärdar en hållbarhetsredovisning, vilket kan 

bero på att företagen har resurser som krävs samt att de har påtryckningar från och ett ansvar 

gentemot dess intressenter.  

 

Studien visar även att det är de stora samt medelstora företagen som tillämpar ISO 14 001- 

certifiering samt GRI:s vägledning för att fastställa redovisningens innehåll. Alla de företag som 

är ISO 14 001- certifierade är således även användare av GRI:s vägledning, där dock endast två 

av dessa företag valt att inte utfärda granskning av utomstående part. Detta resulterar i att de 

företag som engagerar sig i miljöfrågan och arbetar aktivt med dess miljöarbete i verksamheten, 

gör detta grundligt och tillämpar två av de största organisationerna som utfärdar ramverk för 

miljöledningssystem. Därav kan konstateras att det är ISO 14 001 och GRI som är mest 

tillämpade, samt att ett företag har en egen variant på dess utformning av standarderna som 

hämtar inspiration från ISO 14 001 och GRI. Däremot skiljer sig GRI- nivån åt mellan de 

företag som använder sig av dess vägledning, vilket kan bero på att de olika företagen har olika 

resurser och möjlig utväg till nivåerna. Men att det finns ett engagemang för företagens 

miljöarbete kan konstateras, vilket är positivt men det finns fortfarande stor 

förbättringspotential. Att det större företagen tillämpar ISO 14 001-standarden samt GRI:s 

vägledande ramverk kan förhoppningsvis inspirera andra mindre företag till liknande 

tillämpning längre fram.    
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Vad finns det för argument för och emot miljöredovisning?  

I tidskriften Balans skrivs det i en artikel att företagen har blivit bättre på att lämna information 

som rör miljöarbete m.m. Bland företag som var bäst på att lämna information fanns StoraEnso 

och ABB. Dessa företag har valt att göra hållbarhetsredovisningen till en tydlig del av 

årsredovisningen. Men trots att informationen har ökat skriver Balans att det ännu inte är 

tillräckligt. Men att det blir bättre för varje år som går. I artikeln skriver de att intressentdialogen 

är mycket viktig för företag för att utveckla hållbarhetsarbetet.  

  

På de fem åren som har gått sedan artikeln skrevs så har det hänt en del inom området. 

Intressenterna tar numera större plats i redovisningen. Idag går det att läsa i många redovisningar 

en kort kartläggning över företagens intressenter. Företagen har även blivit bättre på att lämna 

information om sitt miljöarbete i redovisningen. Precis som det skrevs i artikeln har 

miljöredovisningen blivit bättre år för år. Men det kan fortfarande bli bättre och utvecklas inom 

dessa områden. 

  

En rapport som FAR SRS lämnade till ESRA år 2006 visade att svenska företag var dåliga på att 

lämna bestyrkta hållbarhetsredovisningar. Till och med så dåliga att Sverige hamnade sist på 

listan. Dock blev det bättre år 2007 då Sverige hamnade näst sist på listan. Ändå är det svenska 

företag som är ledande inom hållbarhetsredovisningar. Näst sista platsen beror enligt Lars-Olle 

Larsson, specialistrevisor på PricewaterhouseCoopers, på att det är många svenska företag som 

ligger långt bakom nät det gäller hållbarhetsredovisningar.  

Året efter Balans artikel om att svenska företag blir bättre på att lämna miljöinformation kom en 

rapport om att Sverige var sämst på just detta. Dock så pekade det direkt uppåt året efter. 

PricewaterhouseCoopers gjorde en undersökning där 193 svenska företag deltog, av dessa lämnar 

83 % en hållbarhetsredovisning och av dessa 83 % så var det 21 % som lämnade en separat 

hållbarhetsredovisning. Att det är 83 % av företagen i Deloittes studie som på något sätt har en 

hållbarhetsredovisning är bra. Men att det bara är 21 % av dessa som har en separat 

hållbarhetsredovisning är inte bra. En separat hållbarhetsredovisning är att föredra då all 

information om miljöarbetet kommer med och inte en sammanfattad version som det kan vara i 

en årsredovisning.  
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Robert Gray är hård i sin artikel där han kritiserar företagen för att publicera svaga 

hållbarhetsredovisningar som bara gagnar företagen själva. Företagen tolkar själva hur hållbar 

utveckling skall se ut. Utifrån detta kan det se ut som om företaget gör ett gediget miljöarbete fast 

verkligheten är en annan.  Men det finns organisationer som har tagit fram ramverk för 

miljöredovisning, bla GRI. Med hjälp av dessa kan det enas om vad hållbar utveckling egentligen 

innebär. För det är det som är problemet just nu enligt Gray. Men att enas om detta kan bli svårt 

då det finns många sätt att tolka hållbar utveckling. För att göra detta måste hållbar utveckling 

innehålla beslut som; vad är det som ska vara hållbart, hur länge och i vilket skick.  

  

Gemensamt för alla artiklar är att de på något sätt kritiserar hur hållbarhetsredovisningarna ser ut 

eller att företagen inte har någon hållbarhetsredovisning. Genom att läsa dessa artiklar 

framkommer en bild av att det blir bättre och bättre för varje år som går men det är fortfarande 

många företag som inte har någon hållbarhetsredovisning. Grays artikel visar även att det finns 

företag med hållbarhetsredovisningar som knappt borde räknas som sådana. Detta är något som 

måste åtgärdas och är ett arbete som kommer att ta lång tid men som är på gång genom 

organisationer som GRI.   

 

5.2. Framtida forskning 
 
Studien har ett brett syfte som specificeras genom fyra frågeställningar som således besvaras. 

Däremot finns det en stor del inom ämnet som syftet berör, men som ej behandlas i denna studie. 

I ett vidare perspektiv kan ytterligare områden bearbetas samt frågor utvecklas och fördjupas 

gällande miljöskuldsbegreppet.    

 

Det finns många olika företag i de behandlade branscherna. Beroende på vilken verksamhet 

företagen arbetar inom påverkar de miljön olika. Det skulle därav vara intressant att göra 

ytterligare branschjämförelser, på liknande sätt som är utfört i denna studie, för att studera vilka 

branscher som lägger ner mycket resurser samt tid på miljöredovisningen. Även att studera om 

det finns något samband mellan stora miljöpåverkande branscher och miljöredovisningens 

utformning.  
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Vidare studier kan även genomföras gällande ett internationellt perspektiv. Är det några 

skillnader mellan företag som endast är aktuella på den svenska marknaden kontra företag som 

även är internationellt företagsamma och bedriver verksamhet utanför Sveriges gränser?   

 

Intressenterna är viktiga för företag och kan antingen hjälpa eller stjälpa dess 

företagsamhet. Bilden samhället har utav ett företag iakttar även intressenterna. Har samhället en 

dålig bild utav företaget kan detta spegla intressenternas bild av företaget. Det skulle vara 

intressant att studera hur intressenterna ser på företagens miljöredovisningar. Är 

miljöredovisningar något som intressenterna ägnar tid åt att kontrollera i företaget? Påverkas 

intressenterna av samhället och därav granskar företagens miljöredovisningar? Även i denna 

fördjupningsaspekt är det följaktligen intressant att studera om företagets storlek samt 

marknadsområde har betydelse för intressenterna och då i vilken utsträckning? 
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