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Sammanfattning
Företeelsen miljöredovisningar blir allt vanligare. Många företag har sin miljöredovisning i

årsredovisningen, andra ger ut separata miljöredovisningar. De allra flesta företag gör detta
självmant på eget initiativ. Der finns olika teorier om varför företag gör det; vad miljöredo-
visningar fyller för funktion för företaget.

Syftet med detta arbete var att, med utgångspunkt från företagen på A-listan, göra en in-
ventering av miljöredovisningar i årsredovisningar och separata miljöredovisningar år 2001.
Inventeringen syftar dels till att ange andelen av företag med miljöredovisningar, dels till att
beskriva miljöredovisningarna i kvalitativa termer för att kunna gruppera dem.

Det är svårt att få en samlad bild av dagens miljöfrågor. De griper in i alla discipliner, berör,
engagerar och rör om. I detta arbete görs en sammanställning av olika begrepp. Dessa begrepp
bildar en teoretisk föreställningsram som ligger till grund för undersökningen. Ett försök att
kortfattat förklara varje begrepp har också gjorts.

Redovisning handlar till stor del om att summera ekonomisk information om en verksamhet.
Denna information ska kommuniceras till användarna, en grupp som inte är insatta i företa-
gets dagliga verksamhet. Det uppstår ofta problem när företag ska beskriva sitt miljöarbete
och redovisa det. Problemen hänger dels samman med miljöfrågorna och hur de är beskaffa-
de, dels med redovisningssed och praxis. Att beskriva miljöarbetet i den kvalitativa delen av
årsredovisningen är ofta inte så komplicerat. Det finns även olika försök att beskriva miljöar-
betet i monetära termer, men ännu ingen praxis då regler och normer inte etablerats och rikt-
linjer håller på att utvecklas. Den monetära miljöredovisningen är under framväxt och ut-
veckling. Än så länge är den en del av den kvalitativa redovisningen, det är ytterst sällan nå-
gon miljörelaterad information återfinns i resultat- eller balansräkningen.

I arbetet definieras och förklaras miljöredovisningens olika monetära delar: miljöutgifter,
miljöinvesteringar och miljöskulder. Problematiken runt dessa termer beror till en del på den
redovisningssed vi har. Var och en av dessa termer, men framför allt tillsammans, kan ge vik-
tig information om företagets miljömässigt/ekonomiska ställning i förhållande till andra före-
tag inom branschen, till andra branscher eller till sig själv (över tid), till ägare och investerare.

Några rekommendationer och normer presenteras i förkortad version. De utgör en del av det
material som påverkar utformningen av miljöredovisningarna. Osäkerheten om vad som ska
vara med i en miljöredovisning samt hur det ska redovisas finns även i företagen. Därför får
olika riktlinjer och rekommendationer stort genomslag.

En mer omfattande undersökning av miljöredovisningar i börsnoterade företag1990 – 1996
har genomförts av Ljungdahl 1999. Vid den undersökningen utarbetades en mall med olika
informationskategorier. Ljungdahls mall har omarbetats inför denna undersökning, men inte
mer än att resultaten från 1990 – 1996 och de från 2001 kan jämföras och tolkas även ur ett
tidsperspektiv.

Resultaten av undersökningen och klassificeringen av miljöredovisningarna presenteras.
Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion om resultaten av undersökningen. Den
ekonomiska nyttan och syftet med miljöredovisningar diskuteras ur olika perspektiv.
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Summary
The environmental reporting phenomenon is becoming more common. Many companies

disclose the environmental information in the conventional annual report; other companies
publish separate environmental reports. Mostly this reporting is an example of voluntary dis-
closure. There are different theories on the purpose of environmental reporting, what the
benefit for the company is.

The purpose of this survey was to make an investigation of environmental reporting among
listed companies at the Swedish Stock exchange in 2001. This investigation shows to which
degree companies disclose the environmental information in the annual reports or in separate
reports. It also describes the environmental reports in quality terms, making it possible to
classify them.

It is difficult to get a unite view of to days environmental issues; they step in many disci-
plines, affect and involve many people. A compilation of different conceptions is made. These
conceptions form a frame of reference to this survey. Each conception has also been given a
short explanation.

Disclosure is a matter of collecting financial information from an enterprise. This informa-
tion should be communicated to the users who are not a part of the daily work. Problems often
arise when companies want to disclose environmental information. The problems belongs
both to the environmental issues them selves, and to the accounting practice. These problems
are not typically connected with the qualitative description of the environmental work in the
company but rather with the financial part. It is an evolving practice how this financial envi-
ronmental reporting shall be done. At the time being financial environmental information is
very rarely disclosed in the Income statement or the Balance sheet.

The financial environmental reporting concepts are described and explained; environmental
costs, environmental investments and environmental liabilities. The problems connected with
financial environmental reporting are partly due to accounting practice. Each of these con-
cepts but especially all together, can give important information about the companies envi-
ronmentally and financial standing which also makes it possible to compare different compa-
nies and industries. Owners and investors can use this important information.

Some new reporting norms are introduced. As many companies are struggling to find a suit-
able format these norms and frameworks have a big influence on the evolving practice.

Ljungdahl made an extensive survey of environmental reporting of Swedish listed compa-
nies for the years 1990 through 1996 in 1999. He made a form and utilised a content analytic
approach. This form has been revised but the results from 2001 can still be compared to the
results from 1990 to 1996.

The results from the investigation and classifying are finally presented. In the closing dis-
cussion the financial use and purpose with environmental reports are discussed from different
views.
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Förkortningar
ABC Activity Based Calculation
BFN Bokföringsnämnden
BNP Bruttonationalprodukt
BSC Balanced Scorecard
CERES Coalition for Environmentally Responsible Economies
CoC-certificate Chain-of-Custody-certificate
DJSI Dow Jones Sustainability Index
DJSGI Dow Jones Sustainability Group Index
ELU Environmental Loud Unit
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
EMS Environmental Management System
EPD Environmental Product Design
EOP End of Pipe, till skilland från CIP – Change in Process
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer
FEE Fédération des Experts Comptables Européens
FFCS Finish Forest Certification System
FN Förenta Nationerna
GRI The Global Reporting Initiative
FSC Forest Stewardship Council
IASC International Accounting Standards Committee
ICC International Chamber of Commerce
ISO International Standard Organisation
LCA Livscykelanalys, Life Cycle Assessment
MB Miljöbalken
MLS Miljöledningssystem
MKB Miljökonsekvensbeskrivning
MR Miljöredovisning
NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket
PEFC Pan European Forest Certification
PPP Polluter Pay Principle
SCB Statistiska Central Byrån
SFF Sveriges Finansanalytikers Förening
SFISM Sustainable Forestry Initiative
SFM Sustainable Forest Management
SOU Statens offentliga utredningar
UNEP United Nations Environment Programme
ÅRL Årsredovisningslagen
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1. Inledning
De miljöproblem vi har på jorden är ett resultat av människans handlingar.

De har uppkommit som en följd av vårt sätt att producera, bo, konsumera och
förflytta oss. Idag är det inte bara miljöorganisationer som upplever miljöpro-
blemen som ett hot; nu finns det ett växande miljömedvetande även hos allmän-
heten.

I takt med att samhällets vilja att komma till rätta med miljöproblemen blir allt större, ökar
problemen i betydelse även för företagen, de visar ett allt större intresse för miljöfrågor men
frågan är hur de arbetar aktivt för att minska den negativa påverkan på miljön som deras verk-
samhet medför. (Brorson o. Larsson, 1998)

Företagen kan ha olika ansats i arbetet med miljöfrågor:
• Kostnad och effektivitetsperspektiv

Själva miljöarbetet sätter fokus på förbrukningen av resurser. Man sätter upp mål och
vidtar åtgärder för att minska användningen av dessa resurser generellt, och speciellt
energi och farliga ämnen. Istället för att slösa bort nödvändiga råvaror kan företagen
spara, återanvända eller återvinna resurser. (Westermark, 1999; Brorson o. Lars-
son, 1998; Dobers o. Wolff, redaktörer, 1997)

• Miljöstrategiskt perspektiv
Ett företag som aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan har mycket att vinna i
form av engagemang från anställda, goodwill från kunder och andra intressenter. Man
arbetar med att minska miljöpåverkan genom att t.ex. minska utsläppen, hitta miljövän-
ligare råvaror och/eller annat material, utveckla alternativa produktionsprocesser, se
över logistiken och transporterna mm. (Brorson o. Larsson, 1998; Dobers o. Wolff, re-
daktörer, 1997)

• Risk och framtidsperspektiv
Miljöarbetet inriktas på att bedöma den nuvarande verksamheten ur ett miljö- och uthål-
lighetsmässigt perspektiv. Man försöker även avgöra om verksamheten kan medföra
dyra saneringar av mark, byggnader eller deponier någon gång i framtiden. Man arbetar
med att kalkylera sannolikheter för olika scenarier, bedöma riskerna med verksamheten,
utarbeta handlingsplaner samt utröna vad det finns för möjliga alternativ. (Thu-
ning, 1999; Brorson o. Larsson, 1998; Dobers o. Wolff, redaktörer, 1997)

Givetvis är ansatsen ett uttryck för hur olika människor inom företaget, främst de miljöan-
svariga, förstår eller ser på miljöarbetet. Det medför att ett mindre företag kan komma att do-
mineras av en (eller ett par) människas (-ors) sätt att se på och förstå miljöarbetet, medan det i
större företag troligen blir en blandning av flera olika människors sätt att se på miljöarbetet.

Ansatserna här ovan är kvalitativt helt olika. Man kan säga att vi har olika ansatser beroende
på hur vi förstår vår verklighet, vilken mening den har för oss. Den mening som visar sig i vår
förståelse av arbetet är inte bara basen för våra handlingar utan den är också basen för den
kompetens vi använder i vårt arbetsutförande. Därför är det viktigt vilken förståelse de miljö-
ansvariga har för miljöarbetet. (Sandberg o. Targama, 1998)
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Att gå från en verklighetsansats till en kvalitativt annan är en svår process, ibland mycket
svår – det är inte någon gradvis övergång. Man gör det genom att förändra sin förståelse av
omvärlden (företaget, samhället, miljön). Normalt gör vi inte det, vi reagerar med motstånd
mot förändring istället. (Ahrenfelt, 1995)

1.1. Bakgrund
Miljöarbetet kan alltså vara en viktig ekonomisk drivkraft, inte bara i samhället utan även i

företagen. För att ta till vara på denna kraft kan man ta hjälp av företagets intressenter. (Do-
bers o. Wolff, redaktörer, 1997)

Ahrenfelt använder begreppet kontext för att beskriva det sammanhang som företag finns i.
Begreppet är mer begränsat än omvärlden men större än marknaden. Mellan företaget och
kontexten finns en gränsyta. Det är här mötet mellan intressent och företag sker. Samspelet
mellan intressent och företag över gränsytan genererar ny kunskap som är viktig för företaget
att ta vara på:

• här möter företaget många av de förändringar som sker i omvärlden (Ahrenfelt, 1995)
• det är här som kundens uppfattning om företaget skapas (Ahrenfelt, 1995)
• här kan företaget få hjälp av intressenterna och identifiera deras förväntningar och krav

på företagets miljöarbete. (Thuning, 1999)

Figur 1: Intressenter
(egen källa)

Leverantörer/Underleverantörer Myndigheter/Tillsynsmyndighet

Konkurrenter Kommunen

Kunder 

Politiker
Finansiella intressenter 

- Aktieägare Allmänheten
- Banker/ Kreditgivare - Massmedia
- Försäkringsbolag Anställda Grannar - Miljöorganisationer

Som synes är intressenterna en brokig skara. De har olika intressen och därmed även olika
förväntningar och krav på företaget. Ofta kan dessutom olika intressenters krav på företaget
vara motstridiga i förhållande till varandra.

Exempel på viktiga miljömål/krav på företaget från intressenter:
att � uppfylla lagar och andra föreskrifter

� begränsa utsläpp till luft, vatten och mark
� minska buller och förbrukning av energi och resurser
� stå för nytänkande inom t.ex. produktion, transport och logistik
� ha hög miljömedvetenhet, kunskapsnivå och kompetens inom hela företaget
� vara trovärdig i miljöbudskapet såväl externt som internt genom alla delar av företa-

get/koncernen samt på hemsidor

Alla intressenter är dock inte lika viktiga för företaget och följaktligen är inte heller deras
krav och förväntningar lika väsentliga att uppfylla för företaget. Intressenterna får därigenom
sinsemellan olika styrka och därmed även olika stort genomslag när det gäller att få igenom

Företaget
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sina krav och förväntningar. Även inom respektive intressentgrupp finns det skillnader i till
exempel fråga om makt och ideologi. (Dobers, redaktör, 1998)

Styrkeförhållandena mellan olika intressentgrupper förändras dock över tid. Vissa av tradi-
tion svaga grupper, kan så småningom få igenom sina krav därför att omvärlden förändrats,
eller för att de börjat använda andra metoder för att framföra sina krav. Exempel på detta är
olika intressenters användande av massmedia och Internet. Kommunikationen går så mycket
snabbare nu, och når så många fler. Det gör det mycket svårare att dölja missförhållanden och
brister inom företaget, även om det är multinationellt. Negativ publicitet kan ha förödande
konsekvenser för kundrelationer och försäljning.

1.2. Problemanalys
Företagens roll i vårt samhälle kan inte underskattas. Deras verksamhet påverkar samhället i

högre grad än vad politiska beslut gör. Därför är det även rimligt att deras verksamhet grans-
kas, att samhället och allmänheten får insyn i verksamheten. (Westermark, 1999; Thuning,
1999)

Problemet är hur företagen ska beskriva och redovisa sitt arbete med att kretsloppsanpassa
sin verksamhet.

Detta problem har flera bottnar:
• En av dem är förhållandet till ekonomin

I vissa situationer förstärks effekten på miljön av ekonomin, i andra motverkar de var-
andra. Man kan illustrera detta genom att beskriva miljön och ekonomin som två olika
dimensioner inom företaget. En aktivitet som utförs i företaget kan ha dels en miljödi-
mension, dvs. en inverkan på miljön, dels också en ekonomisk dimension, dvs. en eko-
nomisk konsekvens. För enkelhetens skull kan man dela in vardera dimensionen i ”bra”
och ”dåligt” eller + och - för respektive. Resultatet blir då fyra olika sorters aktiviteter:

Figur 2: miljö och ekonomi
(egen källa)

Dessa aktiviteter gagnar företaget
ekonomiskt, på kort sikt, men ökar
miljöbelastningen ofta genom ut-
släpp.
Olika utsläpp är en del av miljö-
skulden. (Dobers, redaktör, 1998)

Kretsloppsanpassade aktiviteter
som också är ekonomiskt sunda.
Exempelvis: råvaror och resurser
återanvänds, återvinns, olika bespa-
ringar och minskat slöseri. (Wes-
termark, 1999; Brorson o. Larsson,
1998)

Aktiviteter som ökar miljöbelast-
ningen och samtidigt kostar företa-
get pengar. Eftersom miljö inbegri-
per arbetsmiljön förstår man hur
viktigt god personalekonomi är.
Kostnader kan vara produktions-
bortfall vid sjukskrivning, slöseri av
resurser, ökning av miljöskulden.
(Aronsson o. Malmquist, 1996)

Kretsloppsanpassade aktiviteter
som dock kostar.
Ex. investeringar i ny teknologi,
miljövänlig teknik.
Hit kan även personalvård räknas.
(Brorson o. Larsson, 1998; Lundin,
1996)

Ekonomi

Miljö
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Den finansiella redovisningens syfte är att sammanfatta och beskriva inträffade ekono-
miska aktiviteter. Det svåra är att ur denna få fram vad kretsloppsanpassningen inneburit
på intäktssidan och kostnadssidan. Hur mäter man t.ex. de ökade intäkter som just härrör
från miljöarbetet? Eller minskade kostnader – jämfört med vad? Hur stor del av en inve-
stering ska tas upp som en miljöinvestering? (Westermark, 1999)

• En annan är förhållandet till kompetens
Det handlar om kompetens och engagemang hos de anställda – nödvändiga förutsätt-
ningar för att lyckas med miljöarbetet och rätt använda det strategiskt. Hur redovisas
detta humankapital som är en så viktig del av det intellektuella kapitalet? (Sandberg o.
Targama, 1998; Edvinsson o. Malone, 1997)

• En tredje är förhållandet till tiden
Miljöskulden är resultat av tidigare och nutida miljöbelastningar; olika utsläpp och deras
effekter på hälsan och miljön, samt utnyttjandet och förbrukningen av ändliga resurser.
En del av dessa effekter är kända och kostnaderna kan beräknas, varför de ska vara med
i miljöredovisningen. Andra effekter är ännu okända eller så kan vi inte klart säga vad
som orsakar dem. Kostnaderna kan komma att ”uppstå” någon gång i framtiden men
ändå vara betydande, varför det redan nu borde lämnas utrymme för dem i miljöredovis-
ningen. (Westermark, 1999; Dobers, redaktör, 1998)

• En fjärde är trovärdigheten
Miljöredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten ur miljöperspektiv. Där-
för måste den vara trovärdig, omdömesgill, jämförbar, neutral och fullständig. Det är
viktigt att företaget vet vilka de vänder sig till och vad dessa vill veta. Hur handskas
man t.ex. med ovisshet, osäkerhet och risk? Får man intrycket att miljöredovisningen är
en del av företagets PR-material sänks trovärdigheten avsevärt. (FEE, 1999; Dobers, re-
daktör, 1998)

Då miljöredovisning är en ganska ny företeelse finns det för tillfället flera olika normer och
rekommendationer för hur företag bör redovisa sitt miljöarbete, om det över huvud redovisas
alls.

1.3. Syfte
Syftet med detta arbete är att belysa företagens redovisning av sitt miljöarbete. Utgångs-

punkt är företagen på A-listan per den 18 mars 2003. På dessa har en inventering av miljöre-
dovisningen i årsredovisningar/miljöredovisningar gjorts.

Denna inventering visar
• hur stor andel av företagen på A-listan som redovisar miljöarbetet antingen i årsredovis-

ningen eller i en separat miljöredovisning

• om det finns gemensamma drag i företagens sätt att beskriva miljöarbetet,

• om man utifrån sättet att presentera miljöarbetet kan indela företagen i olika kategorier,
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1.4. Avgränsningar
Det är själva rapporterandet som granskas, inte de olika företagens egentliga miljöarbete.

Miljöhänsyn handlar till stor del om etik och ideologi. I detta arbete granskas dock företa-
gens miljöredovisningar ur ägarperspektiv. Det är således de ekonomiska delarna av miljöre-
dovisningen som står i fokus (därmed inte sagt att ägarna skulle sakna vare sig etik eller ide-
ologi).

1.5. Metod
Den ansats som väljs är avgörande för vilket resultat som erhålls och hur det presenteras.

I denna uppsats antas en hermeneutisk synvinkel. Hermeneutiken brukar beskrivas som ut-
präglad humanistisk med stor förståelse för relativistiska tankegångar. Den hermeneutiska an-
satsen ser verkligheten som en social konstruktion som är beroende av den människa som stu-
derar och tolkar den. (Thurén, 1999) Därför är egna värderingar och föreställningar självklart
en del av arbetet, annars är det inte möjligt att göra tolkningar av ett material.

Då syftet är att undersöka miljöredovisandet i årsredovisningarna (samt ev. separata miljö-
redovisningar) år 2001 bland företagen på Stockholms börsens A-lista, är det en empirisk un-
dersökning. Årsredovisningarna och, i den mån de förekommer, miljöredovisningarna utgör
det empiriska material som undersöks. Även de olika rekommendationer som använts är en
del av det empiriska materialet. Dessa är:

• Miljöinformation för finansanalytiker utgiven av SFF (Sveriges Finansanalytikers Före-
ning) år 2000,

• Miljöinformation i förvaltningsberättelsen BFN U:98:2, utgiven av BFN (Bokförings-
nämnden) år 1998

• FEE discussion paper towards a generally accepted framework for environmental re-
porting, utgiven av FEE (Fédération des experts comptables européens) år1999

• IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, utgiven av IASC (In-
ternational Accounting Standards Committee) år 1998

En liknande undersökning för åren 1990 – 1996 har genomfört av Ljungdahl. Vid den un-
dersökningen användes en mall med elva olika informationskategorier. Det är av stor vikt att
resultatet från denna undersökning kan jämföras med resultatet från Ljungdahls undersökning.

För att kunna genomföra undersökningen har en mall utarbetats. Utgångspunkt för denna
mall har varit dels de normer och rekommendationer som nämnts, dels den undersöknings-
mall som Ljungdahl utarbetade. Några informationskategorier har dock lagts till medan
Ljungdahls elva informationskategorier har behållits, just för att möjliggöra en jämförelse av
resultaten.

Samtliga dokument har lästs igenom. Eventuell förekomst av de olika informationskategori-
erna har noterats. Varje kategori har bara noterats en gång för respektive företag, även om
kategorin förekommit flera gånger i företagets årsredovisning/miljöredovisning. Det har inte
heller skett någon gradering av informationen; har den uppfyllt minimikraven har den noterats
på samma sätt som fullödig och omfattande rapportering. Denna metod kan enligt Ljungdahl
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karaktäriseras som: ”innehållsanalys där syftet är att inventera förekomsten, typen och om-
fattningen av börsbolagens miljöredovisning”. (Ljungdahl, sid. 18, 1999)

Även miljöredovisningens omfattning i antal sidor har noterats. I de fall där miljöredovis-
ningen utgör en del av en ”hållbarhetsredovisning” har hela dennas sidantal tagits med.

Litteraturen har använts som stöd och referensmaterial vid framtagandet av mallen, bearbet-
ningen av resultatet och rapportskrivandet. Teorierna har använts som verktyg för att förstå
och tolka miljöredovisningarna.

1.5.1. Brister
I en undersökning som har sin utgångspunkt i miljöfrågor finns det alltid en överhängande

risk för ytlighet; att komplexiteten i frågorna som beskrivs går förlorad, eller att man går på
djupet och därmed förlorar perspektivet. Perspektivet är, när det gäller miljöfrågorna, faktiskt
är en del av komplexiteten.

Att så många olika företags miljöredovisningar undersöks medför att undersökningen mer
får karaktären av en inventering och inte analyserar varje företags miljöredovisning på djupet.

1.6. Disposition
I Kapitel 1 har miljöproblemens betydelse för företagen samt de problem som samman-

hänger med redovisningen av miljöarbetet beskrivits. Syftet med denna uppsats har precise-
rats och metoden beskrivits.

Kapitel 2 är en sammanställning av några viktiga begrepp inom miljöarbetet, samt en för-
klaring av dessa. Termodynamikens huvudsatser ges en allmän tolkning och olika aspekter av
kretsloppssamhället belyses. Problemen med att mäta kretsloppsanpassning i absoluta och re-
lativa mått diskuteras. Olika verktyg i miljöarbetet som miljöledningssystem och livscykel-
analys beskrivs. Information och kommunikation samt problematiken kring miljöinformation
avslutar detta kapitel.

I Kapitel 3 presenteras några olika teorier kring fenomenet miljöredovisning. De teorier
som tas upp är Beslutanvändarsynsättet, Agentteorin och Intressentteorin. Olika begrepp inom
den monetära miljöredovisningen förklaras relativt ingående. De begrepp som gås igenom är
Miljöutgift, Miljöinvestering och Miljöskuld.

I Kapitel 4 presenteras några befintliga normer och rekommendationer inom området. Först
beskrivs kortfattat gällande myndighetskrav, sedan följer sammanfattningar av BFN U98:2,
IAS 37, FEE:s rekommendation, GRI och DJSGI. Avslutningsvis görs en sammanfattning av
Fredrik Ljungdahls omfattande undersökning av miljöredovisningar i börsnoterade företag.

Kapitel 5 är en presentation av den utarbetade mallen och resultaten av undersökningen.
Materialet presenteras i bearbetad form i olika tabeller med förklarande texter. Försöken att
klassificera miljöredovisningarna presenteras i olika tabeller, som även kommenteras.

I Kapitel 6 förs en sammanfattande diskussion om resultaten av undersökningen. Resulta-
ten integreras med den teoretiska ram som presenterades i kapitel två, tre och fyra och en jäm-
förelse görs med Ljungdahls tidigare undersökning.
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2. Viktiga termer och begrepp inom miljöarbetet
Det är svårt att få en samlad bild av dagens miljöproblem. Det beror dels på

att miljöfrågorna ofta är väldigt komplexa till sin karaktär, dels på vetenskapens
splittrade uppfattning om dem.

Nedan följer en sammanställning på olika begrepp. Dessa begrepp bildar en
teoretisk föreställningsram som ligger till grund för undersökningen. Ett försök
att kortfattat förklara varje begrepp har också gjorts. Termodynamikens huvud-
satser ges en allmän tolkning och olika aspekter av kretsloppssamhället belyses.
Problemen med att mäta kretsloppsanpassning i absoluta och relativa mått dis-
kuteras. Olika verktyg i miljöarbetet som miljöledningssystem och livscykelana-
lys beskrivs. Information och kommunikation samt problematiken kring miljö-
information avslutar detta kapitel.

2.1. Termodynamikens huvudsatser
Grundläggande kunskaper för miljöarbetet är att förstå termodynamikens första och andra

huvudsatser (Barrow, 1973; Bergström o. Forsling, 1995; Nørretranders, 1993):

• Ingenting försvinner
Ingen energi försvinner, den omvandlas bara i andra energiformer. Till jorden strömmar
hela tiden energi från solen. Den fångas upp i de olika ekosystemen och strömmar ge-
nom dessa, omvandlas från den ena energiformen till den andra. Till slut lämnar den
jorden och strålar ut i universum. Om det är balans på in- och utstrålningen hålls jordens
medeltemperatur konstant, om utstrålningen minskar höjs medeltemperaturen och vice
versa.

Inte heller materia försvinner, den omvandlas bara till nya ämnen när atomerna byter
sällskap och slår sig samman med andra atomer. Eller så byter den form – från gas,
vätska till fast materia eller tvärtom.

• Allting sprider sig
Både genom naturliga processer i naturen och genom våra samhälleliga processer. T.ex.
metaller som vi bryter som malmer, anrikar till rena metaller, använder för att framställa
bilar, knivar, datorer mm. När produkterna är färdiganvända och trasiga, slängs de på
tippar. Genom kemiska processer kommer metallerna sedan ut i luft, mark eller vatten
och sprids ännu mer.

2.2. Kretsloppssamhälle
Det internationella miljöarbetet började med FN-mötet i Stockholm 1972. Då påbörjade

man ett mer systematiskt arbete med inriktning på de långsiktiga problemen. Även om miljö-
hoten är globala, så är orsakerna till dem i högsta grad lokala. I Brundtlandrapporten 1987 de-
finierades begreppet Sustainable: ”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens
behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov.” (Bruntland-
kommissionen, 1987, i Bergström, 2002, s 12) I svenskan används även uthålligt eller krets-
loppsanpassat synonymt.
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2.2.1. Rio-deklarationen
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs bl.a. Rio-

deklarationen och Agenda 21. (Andersson, 1997) Rio-deklarationen är ett dokument på drygt
400 sidor med syftet att etablera en ny och rättvis gemenskap genom att skapa nya samarbets-
former mellan stater, samhällets viktigaste sektorer och mellan folk. Målet är ett uthålligt
samhälle, ett Kretsloppssamhälle. Där slås fast att globala problem måste lösas lokalt och att
vi alla tillsammans är ansvariga för att lösa dem. Vi ska aktivt motarbeta företeelser som hotar
Kretsloppssamhället, bland annat: havererade ekosystem, fattigdom och svält, ohållbara pro-
duktions- och konsumtionsmönster, biologisk utarmning.

Till sitt och innevånarnas stöd ska varje land anta en effektiv miljölagstiftning. Vidare slog
man fast viktiga principer som måste gälla, en av dem är Försiktighetsprincipen, som säger att
vid osäkerhet ska man välja det alternativ som man vet ger minst miljöpåverkan, att man ska
förebygga miljöförstöring hellre än att försöka avhjälpa den. En annan viktig princip är PPP;
Polluter Pay Principle. Denna regel slår fast något som inte var allmänt accepterat innan Rio-
mötet, nämligen att den som förorenar jord, luft eller vatten ska sanera efter sig, eller bekosta
saneringen. Även jämställdhetsarbetet och kvinnans rättigheter fick en framskjuten plats.

Rio-dokumentet brukar sammanfattas i 27 punkter (se Bilaga 1, s 58 starkt förkortad ver-
sion).

2.2.2. Om engagemang och jämställdhet
Man kan ha en politisk utgångspunkt när man talar om jämställdhet. I det här sammanhang-

et kommer dock jämställdheten att tas upp ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det finns stora skillnader mellan olika individer men om personen är kvinna eller man på-
verkar inte möjligheten att bli en bra chef. Däremot gör förutsättningarna i arbetslivet att
kvinnor inte kan konkurrera med män på lika villkor. (SOU, 2002)

Enligt en ekonomichef i ett stort handelsföretag kan skillnaden mellan en bra och en mindre
bra chef ligga på omkring 4 % av omsättningen. Det ekonomiska resultatet är alltså i hög grad
relaterat till chefen för enheten. Duktiga chefer är en bristvara, varför det är viktigt att ta till-
vara de som har förutsättningar att bli duktiga chefer. (SOU, 1994)

Den mänskliga kompetensen blir en allt viktigare framgångsfaktor för företagen. Betal-
ningsflödet har ju faktiskt sin början i relationerna mellan företagets anställda och kunderna.
Arbetets utformning och sammanhang har stor betydelse för individens arbetsmotivation: att
känna delaktighet, kunna påverka den egna arbetssituationen, få feed back och ha möjlighet
till avancemang är viktiga faktorer i arbetsmiljön. Av den anledningen gjordes en undersök-
ning där jämställdheten kopplad till både produktiviteten och lönsamheten mättes vid 14 000
företag i Sverige. Mätningen visade att det fanns en klar koppling mellan graden av jäm-
ställdhet och företagens prestation. Resultatet förklaras av att, på ett mer jämställt företag kan
samtliga anställdas kompetens, erfarenhet och förmåga tas tillvara. Detta leder till ett effekti-
vare utnyttjande av humankapitalet som i sin tur leder till högre produktivitet. (NUTEK,
1999)

Av detta kan åtminstone två slutsatser dras:

� Urvalet av den knappa resursen duktiga chefer kunde vara nästan dubbelt så stort. Antag-
ligen finns det i Sverige idag ett antal mindre dugliga manliga chefer, som tidigare slagit
ut kvinnor med större förutsättningar att fungera som bra chefer.
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� Genom att utbudet av den knappa resursen duktiga chefer är mindre än vad det borde
kunna vara leder detta automatiskt, genom marknadskrafterna, till väsentligt högre
”priser” (dvs. löner och andra ersättningar) för duktiga chefer, oavsett kön.

Som illustration till detta tas en saga med ur SOU 1994:3 s 97

I landet Tralala, som ligger bortom bergen, bor det 400 vuxna personer, 200 män
och 200 kvinnor. Det finns två olika typer av jobb: chefer och icke-chefer. Landet
behöver 100 chefer och 300 icke-chefer.

En bra chef skapar produktion motsvarande 1 miljon Trala/år. Värdet av en dålig
chef är 0 Trala. Värdet av icke-chefer varierar mellan 180 000 och
200 000 Trala/år. Sedan lång tid tillbaka har de flesta chefer varit män i Tralala,
detta trots att vetenskapliga undersökningar i landet visar att kvinnor har precis
samma förutsättningar som män att vara bra chefer. Andra undersökningar visar att
75 % av de nuvarande cheferna (där alltså de flesta är män) fungerar bra medan
25 % fungerar dåligt.

Eftersom det är så oerhört mycket viktigare att ha en bra chef jämfört med en bra
icke-chef (0-1 miljon jämfört med 180 000-200 000) började landets högsta chef,
som givetvis var en man, fundera på vad det vore värt att byta ut alla dåliga chefer
mot bra chefer. Ett problem var ju förstås att alla duktiga manliga chefer (drygt 70
st.) redan var chefer och bland övriga dryga 100 män i landet (förutom de nästan 25
som konstaterats vara dåliga) fanns få med förutsättningar att bli bra chefer.

Men då slås högste chefen av en snilleblixt. Varför inte byta ut våra 25 dåliga
chefer mot 25 kvinnor som idag är icke-chefer. Det finns många kvinnor som i olika
sammanhang har visat att de har goda förutsättningar att bli bra chefer. Sagt och
gjort. Redan efter några månader kunde högsta chefen (som fortfarande var man och
tillhörde de dugliga cheferna) notera att landets effektivitet steg markant och efter ett
år hade BNP ökat med nästan 20 miljoner Trala. I detta lilla land blev det faktiskt en
ökning med hela 15 %!!!

Det finns en dubbel vinst i att tilldela uppgiften till den som har bäst förutsättningar att utfö-
ra den, oavsett genus:

� Dels höjer man effektiviteten eftersom den personen utför arbetet på ett bättre sätt

� Dels slipper man kostnader för den stress och andra biverkningar som uppstår pga.
bristande kompetens; sjukskrivningar, utebliven produktion (under den tiden) och rehabi-
litering

Kanske kommer jämställdhetsarbetet att följa miljöarbetets utveckling: från att vara något
som påtvingades företagen genom lagstiftning, till att bli något företagsmässigt sunt och stra-
tegiskt viktigt. Kanske kommer olika verksamhetssystem och standarder att utvecklas som ska
hjälpa företagsledningarna att leva upp till lagstiftningen att utarbeta jämställdhetsplaner och
möta kundernas krav (50 % är ju kvinnor). (Amundsdotter o. Gillberg, 2001)

2.3. Att mäta kretsloppsanpassning och miljöbelastning
Miljöpåverkan som uppstår till följd av miljöbelastande verksamheter är ofta svår att över-

blicka. Dessutom ökar kunskapen om hur vi påverkar miljön och därmed ändras också kraven
på ekologiskt förbättringsarbete kontinuerligt. Naturvetare, samhällsvetare, filosofer, teologer,
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ekonomer och vanligt folk upplever alla att de talar i naturens sak. Därför blir det i praktiken
omöjligt att fatta ”rätt” beslut. Det handlar om resurser i vår miljö och vem som har rätt att
bruka dem, eller förbruka dem. I den västerländska kulturen ser vi det som naturligt t.ex. att
en människa kan äga en bit mark, men vem äger rätten till luften eller vattnen? (Zaring i Do-
bers o. Wolf, redaktörer, 1997)

Det som efterfrågas och det som många försöker förverkliga är en hållbar utveckling. Att
detta begrepp har många olika aspekter kan bäst illustreras genom en förenkling: man kan
utgå från ett resonemang där hållbar utveckling kan delas upp, dels i ett resonemang om håll-
bar och dels i ett resonemang om utveckling. Resonemanget om hållbarhet kan vara av tek-
nisk natur (handla om bristningsgränser mm), ekonomisk natur (handla om fortlevnad och
konkurs), biologisk natur (handla om överlevnad och artutrotning) eller av mental natur
(handla om stresshantering och glömska). Det är inte samma sorts hållbarhet som diskuteras i
de olika fallen eller som utgör grunden i frågeställningen. Den kan därför inte heller mätas
med gemensamma mått. På samma sätt kan utveckling handla om väldigt många olika saker.
Även om hållbar utveckling låter likadant och stavas på samma sätt är det helt olika begrepp
som ryms inom det. Ofta har utbildning och yrkesutövning stor betydelse för vilken innebröd
begreppet hållbar utveckling har för den som använder det. Man kan t o m anta att när flera
människor diskuterar hållbar utveckling, så diskuterar de egentligen skilda saker, var och en
utifrån sitt perspektiv.

För att förenkla resonemanget ytterligare renodlas tre perspektiv ur vilka hållbar utveckling
betraktas (Hermele, s 101, 2002):

� Renodlat ekologiskt
Detta perspektiv har sin utgångspunkt i miljön eller naturen. Människan är en av alla
arter som ska samsas och samspela i naturen med övriga arter, hon har ingen särställ-
ning. Därför tas inte sociala, kulturella eller ekonomiska faktorer med i begreppet håll-
bar utveckling. Begreppet definieras i fysiska termer där:

1. förnybara resurser inte får förbrukas snabbare än de nybildas
2. icke förnybara resurser endast får förbrukas i samma takt som förnybara alternativ

tas fram som kan ersätta dem
3. utsläpp av olika slag inte är större än ekosystemens förmåga att inlemma dem i

kretsloppen

Sett ur detta perspektiv kan hållbar utveckling mätas i absoluta termer, i ton eller fat
icke förnybar resurs som ersatts av förnybar t.ex.

� Stark hållbarhet
Såväl miljö som sociala och ekonomiska faktorer ska var och en utvecklas hållbart.
Hållbar utveckling når man först när samtliga faktorer uppfyller kravet för hållbar ut-
veckling. De olika faktorerna hålls isär och kan inte kompensera varandra; en stark eko-
nomi kan t.ex. inte kompensera en ohållbar social utveckling.
Detta perspektiv innebär ofta en utmaning när man t.ex. vill lösa hygieniska problem i
utvecklingsländer utan att belasta miljön med resursuttag och ökad mängd sopor från
engångsmaterial.

� Svag hållbarhet
Samtliga faktorer viktas och vägs samman för att bilda ett mått, en helhet. Olika skolor
utför givetvis detta på olika sätt. Storleken på detta mått avgör om, och till vilken grad
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utvecklingen är hållbar. En obalans i en faktor kan uppvägas av bättre resultat (eller
mått) i en annan. Måtten är ofta relativa, jämförande.

För att vidga avstånden mellan dessa perspektiv ytterligare ska absoluta och relativa mått
belysas mer. Det handlar om samspelet mellan ekonomi och miljö, och om vilka mått som ska
användas när man mäter hur miljön mår och hur den påverkas av ekonomin. (Egentligen bor-
de det inte råda några motsättningar mellan ekonomi och miljö; ekonomi är ju läran om hus-
hållning med knappa resurser – dessa knappa resurser inbegriper även ekologiska resurser,
väl.)

Ett exempel från bilindustrin får illustrera:

� Idag tillverkas bilar på ett miljömässigt föredömligt sätt. Utsläppen vid produktionen har
minskat, inte bara relativt utan även i absoluta tal.

� Andelen återvunnet material ökar i tillverkningen. De innebär att råvaruuttaget minskar,
i alla fall relativt.

� Bränsleförbrukningen i varje bil har minskat vilket medför att även utsläppen vid kör-
ning har minskat.

� Bränslet har förbättrats så att det inte är lika giftigt som tidigare. En klar förbättring när
man tankar eller vid läckage.

� Själva processen i motorn har förbättrats så att de avgaser som släpps ut har mindre
skadlig påverkan, i alla fall på närmiljön.

Är detta exempel på en hållbar utveckling inom bilindustrin?

Svag hållbarhet: Ja, det är ett fint exempel på ett ansvarsfullt företagande. Kompletterat
med MLS (miljöledningssystem) och diverse certifieringar kan företaget
säkert förtjäna utmärkelser och omnämnanden.

Stark hållbarhet: Antagligen, det beror på hur de ekonomiska och sociala faktorerna ut-
vecklats.

Renodlat ekologiskt: Nej, eftersom fler bilar produceras och den totala mängden utsläpp i
och med det har ökat, trots att varje bil släpper ut mindre. Det som är avgö-
rande för t.ex. växthuseffekten är inte hur lite varje bil släpper ut, utan hur
stora de totala utsläppen är, i absoluta tal.

Problemen med relativa tal är flera. De är så enkla att använda och ger en överskådlig bild
men samtidigt fjärmar man sig från verkligheten som ska beskrivas. Vidare kan många miss-
förstånd bero på vad måtten relaterats till; med lite sifferexercis kan det som i absoluta tal
framstår som en minskning istället framstå som en ökning, det beror ju bara på vad man jäm-
för med. (Hermele, 2002)
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2.4. Miljöledningssystem – MLS
Ett MLS (miljöledningssystem) eller EMS (Environmental Management System) är företa-

gets Agenda 21, det dokument som talar om hur företaget ska driva miljöarbetet. Det ska be-
skriva den process som styr företaget genom ständiga förbättringar på miljöområdet. (Anders-
son, 1997) Därmed får man inte invaggas i tron att strukturella frågor och grundläggande vär-
deringar kommer att lösas. Miljöledningssystemet kan snarare fungera som ett inlärningsstöd
och en hjälp i det systematiska miljöarbetet. (Dobers o. Wolff, redaktörer, 1997)

2.4.1. De olika faserna i ett MLS
Miljöutredningen är tillsammans med miljöpolicyn grunden för det miljöledningssystem

som ska utformas av företaget. Miljöutredningen ger en nuläges beskrivning av miljöpåver-
kan. Varje sätt som företaget påverkar miljön på är en miljöaspekt som dokumenteras till art
och omfattning. (Thuning, 1999; Norberg et al, 1999)

De olika miljöaspekternas bidrag till företagets miljöpåverkan beror dels på hur ofta varje
aspekt inträffar, dels på hur stor påverkan är varje gång. Därför viktas miljöaspekterna med
avseende på deras respektive påverkan, eller betydelse. För detta har olika värderingsverktyg
arbetats fram. Vissa är branschspecifika, andra är koncernövergripande medan ytterligare
andra vänder sig till små företag. (Thuning, 1999; Norberg et al, 1999)

Syftet med viktningen är att kunna avgöra vilka av företagets miljöaspekter det är som har
en betydande inverkan på miljön. Det är viktigt att få fram de betydande miljöaspekter som
är en del av den dagliga driften och som därigenom har stor miljöpåverkan. För dessa ska mål
formuleras och rutiner tas fram. Miljömålen formuleras med utgångspunkt från både de bety-
dande miljöaspekterna och miljöpolicyn. (Brorson o. Larsson, 1998; Norberg et al, 1999)

Det är också viktigt att få fram de betydande miljöaspekter som hör ihop med riskanalys
och nödlägesberedskap. En olycka kan beskrivas som en kedja av händelser med utgångs-
punkt från riskkällan. Riskkällan återfinns i tekniken, organisationen eller människan. Oftast
kan slumpen avgöra om det blir en olycka eller om en händelse stannar vid ett tillbud. (ibid.)

För varje miljömål tas ett åtgärdsprogram fram som förklarar hur man ska nå miljömålen.
Vidare måste en ansvarsfördelning ske, som talar om vem som ansvarar för vad, och de
nödvändiga rutinerna, för att kunna nå miljömålen, utarbetas och implementeras. (Thuning,
1999; Brorson o. Larsson, 1998)

Vissa aktiviteter kräver att man kontrollerar mätvärden i den löpande verksamheten. Data
måste journalföras kontinuerligt. Med jämna mellanrum följs miljöarbetet upp och stäms av
mot miljömålen. De förbättringar som behövs dokumenteras och införs.
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Figur 3: Miljöledningssystemets kretslopp
(egen bearbetning efter Andersson, 1997)

2.4.2. Olika MLS och standarder
ISO 14 000 är en serie miljömässiga standarder framtagna av ISO (International Organisa-

tion for Standardisation). De är frivilliga, internationella standarder, till vilka företag och or-
ganisationer kan certifieras vid tredjepartsrevisorer. Den kanske mest kända standarden är den
för MLS; 14 001. Det är en kravstandard som är uppbyggd runt 17 punkter vilka ligger till
grund för en resultatinriktad hantering av företagets miljöfrågor. Den lanserades 1996. Certi-
fieringen kan omfatta tillverkningsprocessen, administrationen, försäljningen, underhåll
och/eller all annan affärsverksamhet vid anläggningen vilket specificeras på certifikatet. (ISO
14000, 1999)

För att kvalificera sig för ett koncernövergripande certifikat (omfattande flera anläggningar)
enligt ISO 14001 måste företaget visa de externa revisorerna att man agerar som ett företag
med ett gemensamt miljöledningssystem. Företaget bör därför utveckla ett MLS som följer
ISO 14001 och samtidigt passar koncernens samtliga anläggningar, oberoende av produktion
och geografisk belägenhet.

ISO 14010-serien är standarder för miljörevisioner, ISO 14020-serien är standarder för oli-
ka miljömärkningar på produkter. (ISO 14000, 1999)
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ISO TS 16949 omfattar alla krav enligt ISO 9000, ISO 14000 och vissa andra särskilda sy-
stem för fordonsindustrin.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en miljöstyrnings- och miljörevisionsför-
ordning skapad enligt Europarådets förordning. Den är ett verktyg för att uppmuntra företag
att arbeta mer strukturerat med miljöfrågorna och sträva efter ständiga förbättringar i sitt mil-
jöarbete. Den vänder sig främst till tillverkningsindustrin och är anläggningsspecifik, dvs. om
företaget består av flera anläggningar måste var och en anslutas separat. För att anslutas till
EMAS krävs att företaget har ett MLS som är godkänt vid extern revision, t.ex. ISO 14001,
och att de ger ut en offentlig miljöredovisning. Registrering sker hos det nationella behöriga
organet, i Sverige Miljöstyrningsrådet.

Skogsindustrin har egna standarder, tyvärr ofta landspecifika. Det medför att det finns
många olika standarder för trä- och pappersprodukter. I Sverige finns två certifieringssystem
av skog:

FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell märkning som ser till att
skogen brukas och avverkas på ett uthålligt sätt. Det innebär bl.a. att nyckelbiotoper eller ur-
skog inte avverkas. Denna standard stöds av flera miljöorganisationer och man försöker föra
en dialog mellan företaget och miljöorganisationer, fackföreningar och lokalbefolkning.

PEFC (Pan European Forest Certification) är ett system särskilt anpassat för det europeiska
familjeskogsbruket. Den Svenska PEFC-standarden var färdig i maj 2000. Syftet är att ut-
veckla uthålliga skogsbruksmetoder med sund balans mellan produktion, miljö och sociala
intressen. PEFC står även bakom FFCS (Finnish Forest Certification System) det finska
skogscertifieringssystemet.

Nordamerika har också flera olika standarder t.ex. SFISM (Sustainable Forestry Initiative)
den amerikanska skogs- och pappersföreningens initiativ för ett hållbart skogsbruk, och SFM
(Sustainable Forest Management) den kanadensiska standardiseringsorganisationens program
för hållbart skogsbruk.

Ett inslag i certifieringssystemet av skogsprodukter och livsmedel är spårbarheten. Spårbar-
het innebär att det måste kunna gå att kontrollera råvarans ursprung. För denna uppgift är
miljö- och kvalitetsledningssystem synnerligen bra verktyg. Andelen certifierad råvara till in-
dustrin avgör hur stor andel av produkterna som får kallas certifierad – procentandelen in är
samma som procentandelen ut. CoC-certifikat (Chain-of-Custody-certificate) kan de företag
där det är möjligt att spåra en produkts ursprung från råvara till färdig vara erhålla.
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2.5. Livs Cykel Analys eller Life Cycle Assessment – LCA
LCA används för att göra miljömässiga jämförelser, mellan olika produkter som har samma

funktion, mellan olika processalternativ eller mellan olika avfallsbehandlingsalternativ.

För att kunna bedöma miljöpåverkan från produkten ur ett helhetsperspektiv följer man pro-
dukten från vaggan till graven, eller under en del av livscykeln som man väljer att ange. Det
är en metodisk och systematisk analys av all miljöpåverkan som en produkt ger upphov till
under hela sin livscykel. Här inbegrips även den miljöpåverkan produkten ger upphov till un-
der användandet samt den som uppstår när man ska ta hand om produkten, efter användandet.

En LCA genomförs ofta i fyra steg (Westerlund, 1996):

� Måldefinition: den fråga som analysen ska ge svar på måste vara tydligt formulerad ef-
tersom den har stort inflytande på den fortsatta analysen.

� Inventering: en kartläggning av vilka olika processer som ingår i analysen. Avgräns-
ningar måste ofta göras i flera dimensioner (natur, geografiskt, tidsmässigt, produk-
tionskapital, andra produkters livscykler).

� Effektanalys: vilken miljöbelastning ger resursförbrukningen och de olika utsläppen
upphov till.

� Värdering: resursbehov och olika miljöeffekter vägs samman. Det innebär att man
måste väga samman olika storheter som ofta inte är jämförbara. För att överbrygga des-
sa svårigheter har olika värderingsmetoder utvecklats. En av dem kallas ELU (Environ-
mental Load Unit) som även kan användas vid miljöutredningar när miljöaspekter vik-
tas.

Det är en iterativ arbetsprocess att genomföra en LCA, man får ofta gå tillbaka till tidigare
faser och jobba parallellt med flera steg samtidigt. Den kan vara kvantitativ, kvalitativ eller
kvantitativ i vissa delar och kvalitativ i andra. (Dobers o. Wolff, redaktörer, 1997)

En svaghet hos LCA är att det bara är kända miljöeffekter som kan tas med i analysen. Det
säger sig ju självt att det är så, men det kan ändå ge en falsk bild som leder till ofördelaktiga
eller t o m felaktiga beslut. Det är inte heller ett verktyg för att finna nya, hittills okända mil-
jöeffekter. (Dobers o. Wolff, redaktörer, 1997)

Den ökade användningen av LCA har lett till att lämpliga standarder har utvecklats.

ISO har tagit fram 14040-serien för detta ändamål.

För många produkter har miljövarudeklarationer tagits fram, t.ex. miljövarudeklarationen
EPD (Environmental Product Design) som baseras på standarden ISO 14025.
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2.6. Information och kommunikation
Teorier om kommunikation och informationsöverföring brukar ägna sig åt själva transmis-

sionsprocessen och mottagarens bearbetning av informationen. (Bakka et al, 1999) Men
”sändarens” syfte och relation till meddelandet, informationen, brukar inte beaktas. När man
informerar om miljöproblem är det viktigt att man beaktar just syftet med informationen, då
det är syftet som ger informationen dess konsistens, dvs. kärna eller trovärdighet. Därför kän-
netecknas miljöinformation av att den är saklig och etiskt genomtänkt. Syftet är att nå ut med
information om miljöfrågor, resurshushållning och vår långsiktiga överlevnad. (Nitsch, 1998)

För att kunna nå ut med miljöinformation i mediebruset måste man sätta sig in i målgrup-
pens perspektiv och utgångspunkter och försöka förstå de psykologiska och sociala processer
genom vilka påverkan sker. Dessa processer sker i interaktion med omvärlden. Nitsch (1998)
tar upp och beskriver tre sådana processer (s 17-26). Nedan följer en sammanfattning:

� Problemuppfattning
Den problemuppfattning jag som individ har, påverkar vilken information jag tar del av,
hur jag tolkar den och givetvis även hur jag omsätter den i handling. (Jämför med tidiga-
re resonemang om kompetens i kapitel 1 Inledning, s 1). Hela min världsbild, där kun-
skaper, värderingar och antaganden om verkligheten ingår, återspeglas i min problem-
uppfattning.
Problemuppfattningen grundar sig alltså inte bara på de kunskaper och värderingar en
människa har, utan även på hennes olika antaganden om verkligheten. Nitsch exemplifi-
erar med antaganden om naturen; den kan vara tålig, gynnsam, oberäknelig, ömtålig el-
ler grym.
Det man kan göra är att utmana människors verklighetsuppfattningar och få dem att re-
flektera över sina problemuppfattningar och kanske ompröva vad som verkligen är kun-
skap och värderingar och vad som är antaganden.

� Engagemang
Är en människa engagerad söker hon mer kunskap, som i sin tur ökar engagemanget yt-
terligare. Tyvärr gäller det omvända också, svagt engagemang bibehåller okunskapen
och personen förblir oengagerad. Hur man gör för att väcka någons engagemang för en
fråga eller ett problem är ingenting som man kan läsa sig till. Det handlar om interaktio-
nen mellan två personer, om att bygga upp ett förtroende, vara lyhörd och ha respekt.
Engagemanget är en drivkraft som även verkar som en kraftkälla och stärker livskvalitén
hos den engagerade och ofta även dennes omgivning.

� Människans ofullkomlighet
Som exempel på ofullkomligheter kan nämnas vår benägenhet till omedelbar behovstill-
fredsställelse, vår förmåga till självförsvar och självbedrägeri. Med dessa ingredienser
bygger vi upp en bekväm och behaglig tillvaro, som vi dessutom uppfattar som rationellt
helt riktig. Men ur ett tidsperspektiv är rationellt beteende beroende av om man tar hän-
syn till kort- eller långsiktiga behov. Det rationella beteendet är även beroende av om
perspektivet utgår från individ- eller gruppnivå.
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Figur 4: efter Nitsch
Utgångspunkter för information med avseende på tidsperspektiv och målgruppens omfatt-
ning (1998, s 19)

Informationens karaktär
Informationen kan ta sin utgångspunkt i individens omedelbara behov på kort sikt. Med

dessa utgångspunkter är denna typ av information rationell. Den mesta produktinformationen
i form av reklam har denna utgångspunkt. Individuella behov och hur de kan mötas, kommu-
niceras ofta med bilder och korta texter.

Informationen kan ha sin utgångspunkt i gruppens särintressen, på kort sikt. Det kan gälla
föreningens -, organisationens - eller nationens intressen. Gruppens behov kommuniceras i
medlemsblad, annonser eller massmedia och vänder sig direkt till medlemmarna; deras insat-
ser och hjälp behövs direkt. Även denna typ av information är rationell utifrån dessa utgångs-
punkter.

När informationen tar sin utgångspunkt i individens långsiktiga behov kommuniceras till-
stånd och effekter vars resultat inte kan iakttas nu utan i framtiden. Informationen förmedlas
ofta i tabeller med förklarande texter, troliga resultat eller händelseförlopp. Informationen
uppfattas som rationell även om den kan vara svårare att ta till sig för individen, som ofta
måste bearbeta informationen. Ex. på denna typ av information kan vara konsument- och häl-
soinformation.

Ur gruppens långsiktiga perspektiv måste informationen förmedla uthålliga behov som ger
livskvalitet åt alla, för att uppfattas som rationell. Informationen ska beskriva vad som är ra-
tionella beteenden ur miljösynpunkt, vad som bidrar till uthållig produktion, vad som främjar
solidaritet mellan befolkningsgrupper och generationer.

Kort sikt

Ex hälsoinformation
     konsumentinformation

Ex reklam

dvs. i ett globalt
perspektiv

Individen

Ex föreningar
     organisationer
     nationer

Gruppens särin-
tressen

Uthållig produktion och
livskvalitet för alla

Individens långsiktiga
behov

Individens omedelba-
ra behov

Lång sikt

Kollektivet



Miljöredovisningar 2002-06-14

Lena Melander-Jäger 18

Miljöfrågors karaktär
En miljöfråga har sitt ursprung ur ett problem. För att komma till rätta med problemet krävs

att man vidtar åtgärder. Till vår hjälp under arbetet med miljöfrågan kan vi använda olika ty-
per av informationsverksamhet. Vilken typ av informationsverksamhet vi väljer att använda
beror dels på problemets karaktär och dels på åtgärdernas karaktär.

En del miljöfrågor är tämligen enkla till sin karaktär, andra är komplexa och svåröverskåd-
liga. Nitsch (1998) har delat in miljöfrågorna i fyra grupper utifrån deras karaktär (s 26):

� Faktaförmedling
Frågor som är väldefinierade och avgränsade, som kan besvaras med väl underbyggda
fakta. Informationen kan förmedlas via broschyrer, massmedier eller Internet.
Det kan t.ex. gälla konsumentinformation om miljöegenskaper hos olika varor.

� Anpassat beslutsunderlag
Frågor som inte är avgränsade utan komplexa. Beslutssituationen behöver undersökas
och kartläggas för att ta fram ett beslutsunderlag till den egna situationen.
Exempel på denna typ kan vara en företagare som vill miljöanpassa sin produktion och
införa ett miljöledningssystem. Miljöinformationen har formen av rådgivning och ett
gemensamt utforskande.

� Orientering om sammanhang
Informationen bidrar till bättre förståelse av sammanhang. Den kan bidra till fördjupad
problemuppfattning hos målgruppen.
Fördelar med t.ex. miljömärkningssystem kan ge viktig orientering om sammanhang.

� Processledning vid aktörssamverkan
För att komma till rätta med miljöproblem krävs ofta samverkan av flera aktörer, som
var och en har viktig kunskap och erfarenhet att bidra med. Beslutssituationen är för det
mesta komplex och ingen enskild aktör har kunskap om eller kontrollerar helheten. Lås-
ningar och konflikter uppstår lätt. Ofta krävs en kvalificerad ledare för att komma fram
till ett gemensamt lärande och problemlösning.
Det kan gälla miljökonsekvens beskrivningar (MKB) vid samhällsplanering, skötsel och
utnyttjande av vattenresurser eller lokalt Agenda 21 arbete.

Man kan placera olika miljöfrågor på en skala utifrån miljöproblemets komplexitet. I ena
änden hamnar problem som är enkla, synliga, väl avgränsade, nära och omedelbara. För att
komma till rätta med dessa problem behövs åtgärder som är enkla, billiga, som ger omedelbar
effekt och individuell nytta och kan utföras oberoende av andra personer. Informationsverk-
samheten runt dessa miljöfrågor rör faktaförmedling, antingen via databaser eller via mass-
media.

I andra änden av denna skala har vi problem som är komplexa, osynliga, diffusa, avlägsna
och som har långsiktig verkan. Åtgärder för att komma till rätta med dessa problem är svåra,
dyra, men de ger effekt på lång sikt och kollektiv nytta men förutsätter samverkan inom kol-
lektivet eller gruppens medlemmar. Informationsverksamheten runt dessa miljöfrågor rör ut-
bildning och rådgivning, ofta genom ett processorienterat arbetssätt.
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Figur 5: efter Nitsch
Att anpassa informationsverksamheten till miljöproblemets karaktär (1998, s 29)
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Först avgör man miljöproblemets karaktär. Det gör man genom att placera in det någonstans

på skalan mellan enkla, synliga, väl avgränsade, nära och omedelbara och, på den andra si-
dan, komplexa, osynliga, diffusa, avlägsna och som har långsiktig verkan.

Man kan förvänta sig att åtgärderna för att komma tillrätta med miljöproblemet hamnar på
motsvarande ställe på skalan mellan enkla, billiga, som ger omedelbar effekt och individuell
nytta och kan utföras oberoende av andra personer och, i den andra änden av skalan, svåra,
dyra, men de ger effekt på lång sikt och kollektiv nytta men förutsätter samverkan inom kol-
lektivet eller gruppens medlemmar.

Slutligen måste man göra en avvägning av informationsverksamheten, så att den överens-
stämmer med både miljöproblemets karaktär och åtgärdernas karaktär. Exempelvis kan kom-
plexa, diffusa problem som kräver svåra åtgärder med långsiktig verkan, med stor sannolikhet
kräva en informationsverksamhet som riktar in sig på rådgivning, utbildning eller processled-
ning.

Sammanfattning: I detta kapitel har några viktiga begrepp som bildar grunden, plattformen,
som man kan säga att miljöredovisningen som fenomen vilar på. Grundläggande för förståel-
sen av miljöproblemen är termodynamikens huvudsatser som därför getts en förklaring.
Bruntland-kommissionens, och senare Rio-deklarationens, allmänt vedertagna begrepp
”hållbar utveckling” och ”kretsloppssamhälle” har belysts. Vidare har problemen med att
mäta t.ex. kretsloppsanpassning tagits upp. MLS och andra effektiva verktyg i miljöarbetet
har presenterats. Avslutningsvis informeras om problematiken runt miljöinformation.
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3. Miljöredovisning
Redovisning handlar till stor del om att summera ekonomisk information om

en verksamhet. Denna information ska kommuniceras till användarna, en grupp
som inte är insatta i företagets dagliga verksamhet. Därför måste den kvantitati-
va informationen sättas i sitt sammanhang, den måste förklaras och relateras till
andra uppgifter. Denna del, den kvalitativa delen av årsredovisningen, är dels
förvaltningsberättelsen, dels de noter som hör till balans- och resultaträkning-
arna.

Miljörelaterad information lämnas vanligen i särskilda avsnitt i årsredovis-
ningen. Detta skulle indikera att den är en del av den kvalitativa delen, även om
den uttrycks i monetära termer. (Ljungdahl, 1999) Men vilken funktion fyller
den? I vems intresse redovisas företagets miljöarbete?

Först presenteras olika teorier för syftet med miljöredovisningar i detta kapi-
tel. Sedan definieras och förklaras miljöredovisningens olika monetära delar.
Denna del gås igenom relativt ingående, trots (eller kanske pga.) att de inte är
lika vanligt förekommande i miljöredovisningarna.

3.1. Olika teorier om syftet med miljöredovisning
Teorier om redovisning har olika ansats beroende på vilket perspektiv man har, till vem man

anser att redovisningen är ämnad åt och i vilket syfte. Man kan t.ex. studera redovisning ur fö-
retagsledning och ägarperspektiv, ur företagsledning och samhällsperspektiv eller ur före-
tagsledning och övriga intressenters perspektiv.

I detta arbete beskrivs kortfattat tre teorier: Beslutanvändarsynsättet, Agentteorin och Intres-
sentteorin.

3.1.1. Beslutanvändarsynsättet
Ur ägarperspektiv är det aktiemarknadens krav på redovisning som skall tillgodoses. Den

information som de behöver och tycker är användbar ska redovisas. De ställer givetvis krav
på att den är tillförlitlig och jämförbar. Det är speciellt i beslutssituationer, t.ex. vid invester-
ingsbeslut, som redovisningen är användbar. Olika företag ska kunna jämföras med varandra
och med sig själva över tid för att man ska kunna bedöma prestationen, innan beslut fattas.
(Ljungdahl, 1999)

Ur detta perspektiv är endast den miljörelaterade information som påverkar företagets eko-
nomiska ställning och resultat av intresse. Vidare måste informationen om miljön uppfylla öv-
riga krav som ställs på all information: användbar, tillförlitlig, jämförbar.

Det som klart måste framgå ur miljöredovisningen är alltså

� hur företaget hanterar de miljökrav som ställs samt hur pass väl förberett företaget är in-
för eventuella framtida lagskärpningar på miljöområdet
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� hur miljökrav från myndigheter och marknad kan ge direkta utslag i resultat- och balans-
räkningen

� hur miljörelaterade aspekter av verksamheten kan uttryckas i monetära termer och hur
dessa påverkar verksamhetens ekonomi och därmed den ekonomiska redovisningen

Ett problem i sammanhanget är miljöfrågans komplexitet och därmed även miljöredovis-
ningens begriplighet för en genomsnittlig placerare eller aktieägare. (Ljungdahl, 1999)

Empiriska studier av de finansiella aktörernas användning av miljöredovisning ger inga
samstämmiga resultat. En förklaring kan vara att aktörerna inte vet hur de ska tolka miljöre-
laterad information. Deras värderingsmodeller har inte plats för sådan information. (ibid.)

3.1.2. Agentteori
Enligt denna teori uppstår det problem när man skiljer ägandet av företaget från den dagliga

skötseln och handhavandet av det. Den företagsledning man tillsätter, kan ha egna intressen
och syften. Dessa överensstämmer inte alltid med ägarnas intressen. Därför uppstår det kon-
trollproblem mellan ägarna och ledningen. Kontrollproblemen bottnar egentligen i att ägarna
inte har lika mycket information om verksamheten som företagsledningen. Olika belönings-
program (resultat bonus) införs ofta av ägarna som incitament för att företagsledningen ska
agera i enlighet med deras intressen. Så kan t.ex. ledningens ersättning vara direkt kopplad till
det redovisade resultatet. Dessutom kan kreditavtal mellan företag och långivare vara utfor-
made så att minimikrav krav ställs på t.ex. likviditet eller maximikrav på skuldsättningsgrad.
(Hamberg, 2001) Mot denna bakgrund finns det, enligt denna teori, goda skäl för företagsled-
ningen att välja redovisningsmetoder som ökar det redovisade resultatet.

Redovisningen antas även spela en viktig roll på den politiska arenan där speciellt stora och
lönsamma företag ofta är utsatta. Stora vinster kan aktualisera krav på nya regleringar och
höjda skatter. Därför kan man förvänta sig att företagsledare i stora företag väljer redovis-
ningsmetoder som minskar det redovisade resultatet. (Ljungdahl, 1999)

Det har riktats kritik mot denna teori bl.a. för att den viktigaste drivkraften hos företagsled-
ning skulle vara ett kalkylerande egenintresse. (ibid.)

3.1.3. Intressentteori
Enligt intressentteorin är redovisningen ett av de verktyg som företagsledningen använder

för att kunna hantera olika intressentgrupper, där ägarna utgör en av dessa grupper. Ur ett
samhälleligt perspektiv (samhället är en mycket viktig intressent) är företag och deras före-
tagsledningar skyldiga att redovisa, även miljörelaterad information, till alla intressenter.

Man kan dela in intressentgrupperna i primära och sekundära. För företagsledningen är det
viktigt att hantera de primära intressenterna, då de på olika sätt bidrar med nödvändiga resur-
ser till företaget. Företagsledningen prioriterar de primära intressenternas krav, utan att egent-
ligen ta ställning till själva kraven. Därför blir en av företagsledningens uppgifter att bedöma
intressenternas reaktioner på företagets förehavanden. Vilka hot eller möjligheter kan bli re-
sultatet av ett visst beslut eller agerande, vilka möjligheter till samarbete eller övertalning
finns. Miljöredovisningen kan utifrån denna teori vara ett exempel på en övertalningsstrategi.
(Ljungdahl, 1999)
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3.2. Miljöredovisning i monetära termer
När miljörelaterad information ska redovisas i monetära termer används ofta termerna

”miljökostnader”, ”miljöinvesteringar” och ”miljöskulder”. De kan sammanföras till ett be-
grepp: miljöutgifter. Miljöutgifter uppstår när företaget anskaffar någon miljöresurs. Miljöre-
surser kan vara materiella eller immateriella resurser, det viktiga är att de är avsedda att mins-
ka företagets miljöpåverkan. (Ljungdahl, 1999) Genom miljölagstiftningen ställer samhället
vissa minimikrav på den miljöhänsyn som företaget måste leva upp till, dvs. den minsta
mängd miljöresurs som företaget måste förbruka.

För att företaget ska kunna ta en viss miljöhänsyn måste en miljöresurs köpas in. Då uppstår
en miljöutgift. Beroende på miljöresursens varaktighet erhålls tre olika fall om man tillämpar
matchningsprincipen (Ljungdahl, s 106, 1999):

� Om miljöresursen förbrukas under en och samma period, registreras den som en miljö-
kostnad för den perioden.

� Om miljöresursen förväntas kunna komma till användning under flera perioder förs den
upp som en tillgång, som successivt, genom avskrivningar, kostnadsföres. Den kan då
betraktas som en miljöinvestering.

� Om miljöresursen förbrukas i framtiden, då en skada som redan uppstått ska repareras,
har ingen utgift ännu uppstått. Därför betraktar man det som en skuld, en miljöskuld.
Däremot kostnadsföres den under den period, då de aktiviteter som orsakade miljöska-
dan, skedde och aktiviteterna resulterade i intäkter.

Det är ofta ett komplicerat arbete att särskilja vilka processer och åtgärder i den löpande
verksamheten som kan kategoriseras som miljöåtgärder. De kan förekomma inom alla möjliga
områden och funktioner inom företaget.

Man brukar även karaktärisera miljöåtgärder med avseende på när, tidsmässigt, miljöskadan
uppkommer i förhållande till miljöåtgärden. Då kan man göra en indelning i förebyggande
och återställande åtgärder. De förebyggande ska förhindra att en framtida skada uppstår, eller
syfta till att en naturresurs sparas. De återställande rör skador som redan skett, eller är ämnade
att begränsa den nuvarande verksamhetens skadliga påverkan. Miljöåtgärden kan vara extern,
urskiljbar, eller intern, integrerad. Vidare kan man även precisera närmare vilken funktion i
företaget som åtgärden gäller, t.ex. administrativa åtgärder, teknikutveckling, processjuster-
ing. (ibid.)

3.2.1. Miljökostnader
Olika sorters miljökostnader
Enligt texten ovan är en miljökostnad en periodiserad miljöutgift. Utgiften är avsedd för de

miljöresurser man behöver för att driva verksamheten i enlighet med de miljökrav som är
uppställda. Egentligen finns det ett mycket begränsat antal åtgärder eller aktiviteter som är
renodlade miljöåtgärder. Utgifterna rör pågående, årligen återkommande åtgärder för driften
av t.ex. reningsanläggningar eller vissa arbetsmoment inom tillverkning. De kostnadsslag som
förekommer kan vara väldigt olika; miljöavgifter, miljöskatter, personal-, material- och un-
derhålls- och kapitalkostnader. (Ljungdahl, 1999)

Satsningar på miljöutbildning och miljörelaterad produktutveckling bör tas upp som miljö-
kostnader inom den externa redovisningen, eftersom det är ovanligt att immateriella resurser
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tas upp som tillgångar. Detta trots att man kan uppfatta dem som investeringar då de är fram-
åtsyftande och förebyggande. (ibid.)

Då en koncern har en central miljöfunktion eller en särskild miljöstab, kan kostnaderna för
denna betraktas som miljökostnader. Annars är det svårt att särskilja miljökostnader i företag
då åtgärderna ofta är integrerade i verksamheten genom t.ex. ett miljöledningssystem. Där är
ansvaret uppdelat på flera medarbetare och miljöåtgärder ingår som en del bland andra arbets-
uppgifter. Då är det svårt att precisera hur stor del av arbetstiden som utgörs av miljöåtgärder
och därmed även att bestämma kostnaden för dem. (ibid.)

Miljökostnader och ABC-kalkylering
I ABC-kalkylen (Activity Based Calculation) är den centrala utgångspunkten att aktiviteter

orsakar kostnader och produkter konsumerar aktiviteter. Ex på aktiviteter kan vara produk-
tionsplanering eller omställning av maskiner. Alla kostnader ses antingen som kortsiktigt eller
långsiktigt rörliga, inga kostnader ses som fasta. (Ax o. Ask, 1995, Ax et al, 2001)

Alla kostnader i företaget har en plats eller ett ställe där de uppstår. Kostnadsstället kan vara
en organisatorisk enhet, ett projekt eller en process. Miljökostnader uppstår som en följd av de
restriktioner, av typ företagspolicy, lagkrav, kundkrav mm, som kostnadsstället måste efterle-
va. Kostnaderna fördelas utifrån de aktiviteter som belastar respektive produkt. Det innebär
att miljökostnader fördelas ut på produkter, produktlinjer eller processer genom de miljörela-
terade aktiviteter som konsumeras. (Ax o. Ask, 1995, Ax et al, 2001, Ljungdahl, 1999)

Fördelar med ABC-kalkylering är att kalkylen är en god grund vid prissättning och att den
identifierar värdeskapande aktiviteter. Genom detta kan man få en mer rättvisande bild av hur
företagets miljökostnader fördelar sig på olika produkter eller processer. Mer adekvata och
miljörelevanta beslut kan sedan fattas angående olika produkter och deras tillverkning.
(Ljungdahl, 1999)

Nyttan av att redovisa miljökostnader
Det är svårt att ta fram uppgifter om miljökostnader eftersom sådana uppgifter inte finns i

ekonomisystemet och alltså måste tas fram manuellt. Uppgifterna måste identifieras och upp-
skattas, vilket är krävande eftersom risken för subjektivitet är stor. Dessutom utgör inte miljö-
kostnaden någon större del av företagets totala kostnader. (Ljungdahl, 1999)

Trots dessa svårigheter kan storleken på redovisade miljökostnader bidra med viktig infor-
mation om företagets miljöinvesteringsbehov och ackumulerade miljöskuld. Frågan är hur
miljökostnader ska tolkas. Ska höga miljökostnader tolkas positivt eller negativt och vise ver-
sa? Låga miljökostnader kan t.ex. indikera (ibid.):

� låga miljöinvesteringar, som i sin tur kan vara ett tecken på att företaget ackumulerar en
miljöskuld med kommande högt investeringsbehov

eller

� att man genomfört lyckade och kanske omfattande miljöinvesteringar som resulterat i
kostnadsbesparingar och därmed låga driftskostnader

Ett annat användningsområde kan vara den företagsinterna ekonomistyrningen inom både
företag och koncern. I ett längre perspektiv kan uppgifter om olika enheters miljökostnader
jämföras. Om en enhet har högre miljökostnader finns det skäl att utreda det, likaväl som or-
sakerna till att en enhet skulle ha betydligt lägre miljökostnader än andra. (ibid.)
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En annan aspekt är att de miljökostnader företaget har, bakas in i priset för produk-
ten/tjänsten. Priset på produkter och tjänster kommer därför att innehålla en miljökomponent.
Tidigare led i produktionskedjan har antagligen gjort likadant. För att kunna redovisa miljö-
kostnaden måste även miljökomponenten på företagets input vara känd. Varje produkt får
som en kedja av miljökostnader som i slutändan betalas av slutkonsumenten. Redovisning av
miljökostnader får då stora likheter med särredovisning av momsskatten. (ibid.)

3.2.1. Miljörelaterade intäkter
En av drivkrafterna i miljöarbetet kan vara de ökade intäkter eller minskade kostnader som

ett systematiskt miljöarbete kan resultera i (detta trots att syftet med en miljöåtgärd främst ska
vara att förhindra eller åtgärda en miljöskada och inte ett vinstsyfte). Ett gemensamt namn på
dessa brukar vara miljöintäkt, även om det vore riktigare att tala om någon form av miljöre-
laterad resultateffekt.

Olika resultateffekter kan uppstå, beroende på vilken typ av miljöåtgärd som genomförts.
Effekterna kan vara direkta i positiv (ökad intäkt) eller negativ riktning (minskad intäkt). De
kan gälla förändringar i försäljningsvolym, - priser, rörliga- eller fasta kostnader. I vissa fall
kan förändringarna samvariera och förstärka varandra vilket ger ökade intäkter, i andra kan de
motverka varandra och effekten vara svår att avläsa. (Ljungdahl, 1999)

Effekterna kan även vara indirekta. Då handlar det om diffusa ändringar i omgivningens
uppfattningar om företaget. De är svåra att uppskatta på ett tillförlitligt sätt men kan ändå vara
omfattande. (ibid.)

Livslängden på positiva miljörelaterade resultateffekter är relativt kort. Detta kan ha sin för-
klaring dels i att besparingar mäts mot föregående periods kostnader (efter nästa period fram-
står de inte längre som besparingar), och dels på konkurrensförhållandena – konkurrenter är
snabba att ta efter miljövänliga produkter eller miljövänlig teknik om det ökar försäljnings-
volymen. (ibid.)

3.2.2. Miljöinvesteringar
Olika sorters miljöinvesteringar
Alla miljöåtgärder syftar till att förhindra, reducera eller reparera miljöskador. Om en miljö-

åtgärd, eller resurs, kan användas under flera perioder av företaget, finns det anledning att ta
upp utgiften för denna som en tillgång i balansräkningen. Resursen skrivs av under flera peri-
oder, då den används, och avskrivningarna matchas mot de intäkter som resursen bidrar till.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har flera gånger gjort mätningar på gruv- och tillverknings-
industrins miljösatsningar. SCB:s definition av miljöinvesteringar är att de ska vara miljöin-
riktade och olönsamma. Enligt SCB är en miljöinvestering en investering som företaget en-
kom gör av miljöskäl, de är aldrig lönsamma. De miljöinvesteringar som kommer med i
SCB:s mätningar är framförallt sådana som företagen är tvingade att genomföra, antingen av
lagkrav eller av andra krafter. (Ljungdahl, 1999)

Det blir allt mindre lönsamt att investera i icke miljöanpassade projekt, då kraven från
marknaden på miljöanpassning ökar. Detta medför att fler miljöinvesteringar kan betraktas
som lönsamma. Ibland, då alternativet till en miljöinvestering kan vara att avveckla en verk-
samhet, eller att inte ta sig in alls på en marknad, kan även investeringar med lång återbetal-
ningstid räknas som lönsamma. (ibid.)
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Bestämning av miljöandelen i miljöinvesteringar
En investering kan ha flera syften, där bättre miljöanpassning är ett. Då en miljöinvestering

i första hand ska vara avsedd att minska företagets miljöbelastning, är det viktigt att avgöra
vad som är syftet med en investering. Problemet är att bestämma hur stor del av en integrerad
investering som genomförs av miljöskäl. Som hjälp kan man ha en referensinvestering som
inte uppfyller miljökraven, att jämföra med.

När man använder sig av referensobjekt brukar två metoder vara vanligast (Ljungdahl, s129,
1999):

� man kan använda sig av en nästan likadan investering i en annan anläggning som saknar
motsvarande miljökomponent. Merutgiften för miljökomponenten beräknas som skill-
naden mellan dem.

� man kan också jämföra med en investering i en ”End Of Pipe” (EOP), dvs. en renings-
anläggning, filter el.dyl., som ger motsvarande miljöresultat. Hela utgiften för EOP-
investeringen motsvarar då miljöandelen i den integrerade investeringen.

Investeringsprogram
Investeringsplanering i företag är en process som syftar till godkännandet av större inve-

steringar. Man skiljer på olika typer av investeringar (Ljungdahl, s 126, 1999):

� Expansionsinvesteringar – för att öka företagets produktionskapacitet. Idag är det an-
tagligen inte möjligt att bygga en ny anläggning utan att ta hänsyn till miljön.

� Ersättningsinvesteringar – för att ersätta äldre eller förstörda anläggningar med nya.
Även här byggs miljöhänsynen in då den är svår att välja bort.

� Rationaliseringsinvesteringar – för att effektivisera produktionen. Ligger ofta i sakens
natur att man miljöanpassar samtidigt.

� Strategiska investeringar – ofta väsentliga projekt som dock är svåra att avgöra inbetal-
ningsströmmar från. Kan mycket väl vara miljöinriktade.

Att en investering innehåller en miljökomponent, miljöhänsyn i någon mening, medför inte
att investeringen är att betrakta som en miljöinvestering. Det finns nästan inga renodlade
miljöinvesteringar, förutom de man är tvungen att genomföra pga. myndighetskrav. Miljö-
komponenterna i de integrerade investeringarna bedöms ofta på samma grunder som de reste-
rande delarna av investeringen och därför missgynnas de; dels pga. kalkyleringsmetoder och
dels av att miljöeffekterna behandlas ofördelaktigt eller ibland felaktigt. (Dobers o. Wolff, re-
daktörer, 1997) För att uppmuntra och underlätta för miljörelaterade investeringar, så de lätta-
re kan ta sig igenom investeringsbedömningen, kan avkastningskraven sänkas. (Ljungdahl,
1999) Detta kan stärka och befästa uppfattningen att miljöinvesteringar ofta har lägre lönsam-
het. Vidare kastas inget ljus över vare sig investeringsbedömningen eller de (defensiva) upp-
fattningar den grundar sig på.

Nyttan av redovisade miljöinvesteringar
Det finns en inneboende subjektivitet i redovisningen av miljöinvesteringar. Den är svår att

undvika då extern kompetens på området än så länge saknas.

Att tolka företagens uppgifter om miljöinvesteringar kan leda till felbedömningar. Ett före-
tag som redovisar stora miljöinvesteringar kan t.ex. tolkas som positivt, som att företaget sat-
sar på miljön och på att minska miljöpåverkan. Ju större miljöinvesteringar desto miljövänli-
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gare företag, skulle följa av detta resonemang. Men omfattningen på miljöinvesteringarna
måste relateras till effekterna av dem, samt investeringsbehovet. (Ljungdahl, 1999)

En investering innebär att företaget gör en sorts uppoffring nu, för att i framtiden erhålla
någon form av fördel. I detta finns en risk: att utfallet inte blir det planerade, att marknaden
sviker, att konkurrensen blir hårdare. Att inte investera, kan också utgöra en risk: att avstå
från en lönsam investering, att inte kunna svara upp på kundernas krav. Avgörande är hur
pass väl företaget anpassat sig till såväl kunder, marknad, bransch som myndighetskrav.
(ibid.)

En företagsbedömare kan analysera ett företag och dess investeringsbehov, om det finns
uppgifter om företagets relativa anpassning till myndighetskrav och marknadsefterfrågan.
Personen som gör analysen måste vara väl insatt i både de miljöfrågor som är specifika för
branschen och i själva branschen. Investeringsbehovet måste bedömas, risken i företaget ökar
om miljöinvesteringarna är eftersatta. (ibid.)

3.2.3. Miljöskuld
Olika utgångspunkter för miljöskulden
En grundläggande tanke med begreppet hållbar utveckling är att vi, denna generation, inte

ska förbruka mer resurser än vad naturen kan återskapa, för att framtida generationer ska ha
samma möjligheter som vi. I detta sammanhang blir en intuitiv uppfattning om miljöskuld,
vad det kostar att återställa naturen till något slags ursprungligt tillstånd. Ett värdeladdat be-
grepp som ger en indikation om vilka miljöfrågor denna generation lämnar efter sig till kom-
mande generationer att lösa. I denna mening har begreppet miljöskuld ingen juridisk dimen-
sion. (Jernelöv, 1998; Ljungdahl, 1999)

Eftersom vissa miljöskador inte går att återställa eller reparera, går det inte heller att ange
något belopp för hur stor miljöskulden är för dessa skador. Följden av detta blir att de miljö-
skador som inte kan återställas inte heller kan åsättas en miljöskuld. I miljöskuldsbegreppet
ingår endast de miljöskador som kan återställas. Därför kan den konkreta kostnaden för att
återställa dessa skador beräknas eller på annat sätt fastställas. (Jernelöv, 1998)

När det gäller de miljöskador som går att återställa kan belopp på dem beräknas och sum-
meras. Görs detta på kommunal nivå erhålls kommunens miljöskuld, på nationell nivå fås den
nationella miljöskulden (alt. kan alla kommuner summeras för att få miljöskulden på nationell
nivå). (ibid.)

Före FN konferensen i Rio de Janeiro 1992 var frågan om vem som ska betala återställandet
oklar. I och med det internationella accepterandet av PPP (Polluters Pay Principle) är det klart
att den som juridiskt kan bindas som ansvarig även ska betala återställandet. Därför genom-
förs ofta omfattande miljörevisioner och undersökningar före företagsköp, i syfte att upptäcka
dolda miljöbrott och oegentligheter som det förvärvande företaget kan bli ansvarigt för.
(Ljungdahl, 1999)

I miljöpolicys och miljöredovisningar står det ofta att företaget arbetar för att nå en hållbar
utveckling. I detta sammanhang skulle miljöskulden kunna användas som vad det skulle kosta
företaget att återställa ”sina” miljöskador och på detta vis nå ett hållbart tillstånd. (ibid.)

Ur redovisningsperspektiv är en miljöskuld en sorts avsättning för en miljöresurs som för-
brukas i framtiden, då en skada som uppstått ska repareras. Den kostnadsföres under den peri-
od, då de aktiviteter som orsakade miljöskadan, skedde.
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Osäkerheten runt dessa miljöskulder och redovisningen av dem är dock stor (Ljungdahl,
1999):

� Juridisk osäkerhet
För att kunna kostnadsföra en framtida utgift krävs att det finns någon form av förplik-
telse. En förpliktelse är en mer eller mindre trolig skyldighet som ett företag har gent-
emot någon. En miljöförpliktelse är en förpliktelse som kan resultera i framtida miljö-
relaterade utgifter. En del miljöförpliktelser är väldigt osäkra, där krävs det någon fram-
tida händelse för att bekräfta att det rör sig om ett skuldförhållande som kommer att re-
sultera i en utgift för företaget. De kallas eventualförpliktelser.

Om den framtida händelsen är trolig och det går att göra en rimlig uppskattning av be-
loppet, bör förlusten kostnadsföras och avsättas i balansräkningen.

Om den är skäligen möjlig, bör man informera om omständigheterna i en not till räken-
skaperna.

Ingen redovisning behövs om sannolikheten anses vara låg.

� Ekologisk osäkerhet
Det kan vara oklart hur stor skadan på miljön är, hur omfattande geografiskt skadan är,
vilka konsekvenserna blir och hur mycket naturen tål.

� Teknologisk osäkerhet
Valet av metod eller teknik för att åtgärda skadan.

� Politisk osäkerhet
I ett längre tidsperspektiv måste även samhällsutvecklingen beaktas. Vissa gängse tek-
niker kan i framtiden anses som oacceptabla.

� Ekonomisk osäkerhet
I ett längre tidsperspektiv ökar osäkerheten vad gäller värdet av miljöförpliktelsen, spe-
ciellt om den ska diskonteras till ett nuvärde.

Olika slags miljöskulder
Med hjälp av miljölagstiftningen kan man identifiera olika situationer där företagens miljö-

belastning medför utgifter, där det också kan vara motiverat att göra en avsättning för en mil-
jöförpliktelse. Nedan följer en sammanfattning (Jernelöv, 1998; Ljungdahl, 1999):

� Avfallshantering
Producentansvaret medför att producenten har skyldighet att ta hand om avfall, förpack-
ningar, miljöfarligt avfall och uttjänta produkter. Än så länge omfattas inte långlivade
produkter som möbler och bilar. De företag som omfattas av producentansvar i form av
en avfallshanteringsförpliktelse, bör i takt med försäljningen göra avsättningar i balans-
räkningen. Många branscher som berörs av producentansvaret har ordnat gemensamma
organisationer som, mot en årlig avgift från medlemmarna, ansvarar för insamlingen,
exempelvis Reparegistret som ägs av olika materialbolag eller Elretur, för elektroniska
produkter.

� Anpassning
För att t.ex. få behålla det tillstånd som är nödvändigt för driften kan företag vara tvung-
na att anpassa någon del av produktionsprocessen. Det finns en omfattande samling fö-
reskrifter som reglerar verksamheten ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt, men även ur de
kringboendes perspektiv. En vanlig miljöskuldspost är ouppfyllda krav och riktmärken.
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Det kan gälla buller, freonläckage, bristande rutiner runt kemikaliehanteringen. Om åt-
gärderna som krävs för förnyat tillstånd är omfattande kan företaget i bokslutet göra en
avsättning för anpassningsförpliktelsen.

� Återställning
Ett företag med miljöstörande verksamhet som på olika sätt gör ingrepp i naturen t.ex.
genom täktverksamhet, har skyldighet att återställa eller efterbehandla mark och natur-
landskap. För att få tillståndet för verksamheten måste företaget ställa ekonomiska ga-
rantier för återställandet. Att detta redovisas är viktigt eftersom man annars kan få en
felaktig bild av företagets ställning. Att företaget informerar om återställningsförpliktel-
sen vid bokslutet är inte heller tillräckligt, då det rör sig om förpliktelse, som måste in-
frias. Eftersom det kan vara svårt att uppskatta återställningskostnaderna så långt i för-
väg, kan företaget göra årliga avsättningar. Dessa kan antingen utgöra en andel av de
uppskattade kostnaderna eller relateras till periodens intäkter.

� Sanering
Nuvarande eller tidigare verksamhet kan ha förorenat byggnader, mark- eller vattenom-
råde. Ämnen som producerats eller använts i produktionen kan ha läckt och kontamine-
rat byggnader, marken omkring och vattendrag. Detta kan ha skett i den löpande verk-
samheten eller i samband med en miljöolycka. I den nya miljöbalken har man skärpt sa-
neringsansvaret och tagit bort preskriptionstiden för att kunna avkräva tidigare fastig-
hetsägare ett saneringsansvar.
Dessa förpliktelser är ofta oväntade, beloppet för åtgärderna osäkert och konsekvenserna
kan bl.a. bli att fastighetens marknadsvärde sjunker. I redovisningssammanhang kan det
bli tal om att skriva ner värdet på fastigheten, uppskatta ett rimligt och rättvisande be-
lopp för saneringsförpliktelsen. Vad som kan vara oklart är om och hur saneringsansva-
ret ska fördelas; dvs. om det finns fler företag som kan anses vara solidariskt ansvariga
för saneringen.

� Ersättning
Ett företag kan åläggas ersätta skador som individer och organisationer åsamkats pga.
företagets utsläpp. Ersättningsförpliktelser uppträder ofta samband med saneringsför-
pliktelser. Det kan t.ex. gälla inlösen av fastigheter eller skadestånd till anställda som
jobbat med asbest. Den skadelidande parten ska kunna bevisa att det föreligger ett or-
sakssamband mellan företagets verksamhet och den skada man lider. Det slutliga eko-
nomiska utfallet är osäkert och beroende av domslutet, vilket är typiskt för eventual-
förpliktelser. Ersättningsförpliktelser bör redovisas om det finns skäl att anta att de upp-
går till väsentliga belopp, som kan påverka det redovisade resultatet.

Nyttan av redovisade miljöskulder
I årsredovisningen ska all information av betydelse för samtliga intressenter finnas. Miljö-

skulder kan innebära avsevärda ekonomiska konsekvenser för företaget, och därför bör de re-
dovisas. Vid en genomgång av miljöskuldsberäkningar (drygt fyrtio stycken) som gjorts på
begäran av presumtiva köpare, fann man att den vanligaste miljöskuldsposten var kostnader
för att leva upp till existerande regelverk. Dessa kostnader kunde i vissa fall överstiga köpe-
skillingen. (Jernelöv, 1998) Trots detta är de miljöskulder som företagen redovisar tämligen
låga. Detta kan bero på att ordet miljöskuld har en värdeladdning; ett företag som redovisar en
miljöskuld uppfattas sällan positivt. Underförstått antas att företaget i något avseende har
misskött sig. (Ljungdahl, 1999)
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Ser man till ett företags trovärdighet på lång sikt, finns det säkert mycket att vinna på ett
öppet redovisande av miljöskulder och omständigheterna runt dessa. Speciellt om det inträffar
en miljöolycka har öppenhet och trovärdighet en lugnande inverkan på t.ex. investerare.

3.2.4. Avslutande ord om miljöredovisning i monetära termer
Det centrala är att definiera vad som avses med miljöåtgärd: är det en åtgärd som enbart

görs av miljöskäl, eller är miljöaspekten bara en bland flera motiv till att genomföra åtgärden,
eller är det till och med så att miljöaspekten är en bieffekt som kanske upptäcks med en gång
eller senare. (Ljungdahl, 1999)

Även om det rent teoretiskt går att definiera miljöutgifter, miljöinvesteringar och miljöskul-
der så är det inte lätt att tillämpa dem i praktiken. Olika företag tillämpar dessutom begreppen
olika. En del av problemet beror på vad man från företagets sida väljer att se som miljöåtgärd,
vilket i sin tur beror på vilken uppfattning företagets miljöansvarige och ledningen har om
miljöarbetet. Vidare är frågan vad det är som ska förmedlas till utomstående av detta miljöar-
bete. Olika företagsledningar får på detta sätt möjlighet att förmedla sin egen bild av företa-
gets miljöarbete och vad de anser vara de ekonomiska konsekvenserna. (Ljungdahl, 1999)

Begreppen har här presenterats främst ur ett redovisningsperspektiv. Risken är då att inne-
börden i begreppen hamnar i bakgrunden när de reduceras till periodiserade miljöutgifter.

Figur 6: efter Ljungdahl
Ekonomiska miljöredovisningsbegrepp i termer av utgifter och kostnader (1999, s 158)

Kostnad
Idag Imorgon

Miljökostnad MiljöinvesteringIdag

Utgift

Imorgon Miljöskuld Framtida miljörisker

Ovanstående bild illustrerar sambanden mellan de olika begreppen. I texten har inte
”Framtida miljörisker” behandlats. Här är osäkerheten stor; vad kommer producenter att hål-
las ansvariga för i framtiden, i vilken utsträckning kommer ansvaret att utökas retroaktivt?
(Dobers o. Wolff, 1997) En viktig uppgift för den miljöansvariga, är att bedöma och minime-
ra företagets exponering för finansiella risker i samband med miljöeffekter till följd av företa-
gets verksamhet. Det krävs en ständig övervakning av miljöeffekter kontra lagenliga före-
skrifter och vetenskapliga rön.

Sammanfattning: Detta kapitel har ägnats åt miljöredovisningar, till vem de riktar sig samt
miljöredovisningen olika ekonomiska delar: miljöutgifter, miljöinvesteringar och miljöskul-
der.
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4. Sammanfattning av olika rekommendationer och
normer för miljöredovisningar

Någon etablerad praxis för miljöredovisningens struktur och innehåll finns
ännu inte. Några av de rekommendationer och normer som olika företag följer,
eller har tagit intryck av, presenteras i förkortad version. Först beskrivs kort-
fattat gällande myndighetskrav, sedan följer sammanfattningar av BFN U98:2,
IAS 37, FEE:s rekommendation, GRI och DJSGI. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av Fredrik Ljungdahls omfattande undersökning av miljöredo-
visningar i börsnoterade företag1990 – 1996.

4.1. Myndighetskrav
Enligt ÅRL (Årsredovisningslagen) ska den information som lämnas om företaget i årsre-

dovisningen, med tillämpning av grundläggande principer om god redovisningssed och över-
skådlighet, ge en rättvisande bild av företaget. (ÅRL, 1995:1554, 2 kap, 2 § samt 3 §) Princi-
pen om rättvisande bild gäller resultat- och balansräkning, samt noter; vilka alla ska upprättas
som en helhet. Några andra grundläggande principer enligt ÅRL som skall tillämpas när man
upprättar en årsredovisning är (ÅRL, 1995:1554, 4 kap):

� Fortlevnadsprincipen – det förutsätts att företagets verksamhet kommer att fortsätta

� Försiktighetsprincipen – värdering skall göras med rimlig försiktighet

� Bokföringsmässiga grunder – inkomster och utgifter skall periodiseras till de räken-
skapsår dit de hör. Avgörande är när affären äger rum, inte när den regleras.

Dessa principer är svåra att harmonisera med olika former av miljöpåverkan. Många miljö-
mässiga konsekvenser som måste åtgärdas av företaget upptäcks ofta flera år efter det att ut-
släppen ägde rum. Miljöpåverkan av miljöaspekter idag är svåra att kostnadsberäkna då mil-
jöpåverkan kanske först märks om flera år. I årsredovisningen bör ändå tas med hur stora
kostnader företaget räknar med, försiktighetsprincipen uppmanar till just detta. Även fortlev-
nadsprincipen gör det; framtida miljöskulder kan komma att påverka framtida resultat eller
t o m utgöra ett hot mot företaget.

Företag vars verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig har skyldighet att inkomma
med en miljörapport för varje kalenderår till tillsynsmyndigheten. (MB, 1998:808) Därutöver
har de skyldighet att lämna miljöinformation i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
(ÅRL, 1995:1554, 6 kap, 1 §) Företagen bör redovisa sån information som kan antas ha bety-
delse för bedömningen av företagens framtida utveckling. Det kan gälla information om verk-
samhetens miljörelaterade affärsrisker och affärsmöjligheter.

4.2. Bokföringsnämndens uttalande
Bokföringsnämnden (BFN) är den statliga myndighet som ansvarar för utvecklingen av bl.a.

god redovisningssed. De har i ett uttalande (BFN, U98:2) lämnat vägledning om tillämpning-
en av de nya miljöredovisningskraven i ÅRL.
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Deras rekommendation är att information skall lämnas i förvaltningsberättelsen om:

� miljöfrågor som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat eller om
de är av betydelse för företagets framtida utveckling

� ett företag bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig samt vad till-
stånds- eller anmälningsplikten avser

� tillståndet måste förnyas eller revideras under det kommande räkenskapsåret samt skä-
len till det

� väsentliga förelägganden enligt MB

� miljöpåverkan i huvudsak sker genom utsläpp till luft, vatten eller mark eller genom av-
fall eller buller. Detta gäller tillståndspliktig verksamhet

� hur pass beroende företaget är av den tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheten

Upplysningskraven omfattar även förvaltningsberättelsen i koncernredovisningen. Informa-
tionen om påverkan på miljön kan dock vara mer översiktlig och begränsas till viktiga till-
stånds- eller anmälningspliktiga verksamheter.

4.3. International Accounting Standard
IASC (International Accounting Standards Committee) ger ut internationella normer och

standarder. IAS 37 (International Accounting Standard) handlar om avsättningar, eventual-
förpliktelser och eventualtillgångar och trädde i kraft 1 juli 1999. Här följer en sammanfatt-
ning av denna standard.

Standarden ska tillämpas av alla företag när avsättningar, eventualförpliktelser och eventu-
altillgångar redovisas (med vissa undantag).

Här följer några av de begrepp som standarden omfattar, hur de definieras samt hur de ska
redovisas enligt standarden:

Avsättning
En avsättning är en skuld med osäker tidsbestämning och till osäkert belopp.

� Den ska redovisas när
� företaget har ett pågående åtagande (juridiskt eller konstruktivt) till följd av en

tidigare händelse;
� det är troligt att ett utflöde av resurser i form av ekonomiska förmåner kommer

att krävas för att fullfölja åtagandet;
� en tillförlitlig beräkning kan göras av åtagandets belopp.

� De risker och osäkerheter som oundvikligen omgärdar många händelser och omständig-
heter ska tas med i beräkningen när man bestämmer den bästa beräkningen för en av-
sättning.
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� Avsättningarna ska granskas varje balansdag och justeras för att återspegla de aktuella
bästa beräkningarna. Om åtagandet av någon anledning upphör ska avsättningen återfö-
ras.

� De ska endast användas för de utgifter de ursprungligen godkänts för.

� För varje avsättningskategori ska företaget upplysa om:
� det upptagna beloppet i början och slutet av perioden
� ytterligare avsättningar som gjorts under perioden, innefattande ökning av exi-

sterande avsättningar
� de belopp som använts under perioden
� oanvända belopp som återförts under perioden
� den ökning som skett under perioden till följd av inflation mm

� Företaget ska lämna följande information om varje avsättningskategori:
� en kortfattad beskrivning av åtagandets beskaffenhet och förväntade tidpunkter

för eventuella utflöden av ekonomiska förmåner
� en uppskattning av osäkerheterna rörande dessa utflödens belopp eller tidpunkt
� det belopp eventuella förväntade gottgörelser beräknas uppgå till

Skuld
Skuld är ett pågående åtagande från företagets sida som härrör från tidigare händelser och
vars fullföljande beräknas få till resultat att ett utflöde av resurser i form av ekonomiska för-
måner kommer att ske från företaget.

Förpliktande händelse
En förpliktande händelse är en händelse som skapar ett juridiskt eller konstruktivt åtagande
som har som konsekvens att företaget inte har något annat realistiskt alternativ än att fullfölja
åtagandet.

Juridiskt åtagande
Ett juridiskt åtagande är ett åtagande som härrör från:

� ett avtal
� lagstiftning
� annan laglig grund

Konstruktivt åtagande
Ett konstruktivt åtagande är ett åtagande som härrör från ett företags agerande där:

� företaget genom ett etablerat mönster av tidigare praxis,
offentligtgjort handlingsprogram eller
ett tydligt uttalande till andra parter

har angett att företaget kommer att acceptera vissa förpliktelser
och

� företaget som en följd därav har skapat en välgrundad förväntan hos de andra
parterna att företaget kommer att uppfylla dessa förpliktelser.

Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse är:

� ett möjligt åtagande som härrör från tidigare händelser och vars existens kom-
mer att bekräftas enbart av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar
eller inte inträffar, vilket inte ligger helt inom företagets kontroll
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eller
� ett pågående åtagande som härrör från tidigare händelser men som inte redovi-

sats därför att
a) det inte är troligt att ett utflöde av resurser i form av ekonomiska förmå-

ner kommer att krävas för att fullfölja åtagandet eller
b) åtagandets belopp inte kan mätas med tillräcklig tillförlitlighet.

� Ett företag ska inte bokföra en eventualförpliktelse.

4.4. Sveriges Finansanalytikers Förening
SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening) kom ut med sina första rekommendationer för

miljöredovisning 1996. Dessa riktlinjer uppdaterades under 2000 och kommer ut med SFF:s
övriga rekommendationer varje år. De anser att årsredovisningen är den centrala informa-
tionshandlingen för finansanalytiker. Därför ska den miljöinformation som finansanalytiker
behöver lämnas i årsredovisningen.

De rekommenderar att information om följande områden lämnas i årsredovisningen:

� Miljöfrågor som är av väsentlig betydelse för företagets framtidsutsikter, samt vidtagna
eller planerade åtgärder för att minska produktionens eller produkternas påfrestningar på
miljön

� Uppskattning av framtida kostnader av icke oväsentlig betydelse för att åtgärda miljö-
skador

� Lagenliga skyldigheter eller egna åtaganden att svara för återtagande/återvinning av fö-
retagets produkter

� Förbrukningen av energi, råvaror och insatsvaror, om detta anses vara väsentligt för be-
dömningen av företaget

� Utsläpp till vatten, luft eller mark samt uppkomsten av avfall och, om möjligt, en jämfö-
relse med konkurrenternas miljöprestanda

Detta rör den miljöinformation som vänder sig till aktörerna på de finansiella marknaderna.
I företag där miljöfrågorna är viktiga bör denna information omfatta minst en eller två sidor i
årsredovisningen. Informationen ska avse fakta och beslutade eller planerade åtgärder. Vaga
uttalanden om mål och ambitioner som inte ger underlag till kvantifieringar eller inte påverkar
riskbedömningen bör uteslutas, eller i alla fall undvikas.

4.5. Fédération des experts comptables européens
FEE (Fédération des experts comptables européens) är inget standardiseringsorgan, däremot

kan de diskutera och påverka gällande praxis. I FEE discussion paper towards a generally ac-
cepted framework for environmental reporting diskuteras principerna för miljöredovisning.
Här följer en sammanfattning av detta dokument.

Målsättningen för extern miljöredovisning ska vara att tillhandahålla information om ett fö-
retags inverkan på miljön och dess driftsverksamhet. Denna information ska kunna användas
av intressenter för utvärdering av t.ex. ledningens miljömässiga förvaltning eller ansvarighet,
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så att man kan få en uppfattning om företagets ställning, principer och agerande avseende
miljöfrågor.

Miljöredovisningen riktar sig till ett antal intressegrupper som var och en har behov av olika
sorters information. För att vara användbar för dessa olika grupper måste miljöinformationen
ha viktiga kvalitativa egenskaper.

Den måste vara:

1. Tillämplig; för att vara användbar för läsaren måste informationen gå att tillämpa. In-
formationen kan tillämpas för att rikta uppmärksamhet, bygga kunskap eller skapa opi-
nion.

2. Pålitlig; informationen måste framläggas i enlighet med dess miljömässiga substans och
verklighet. Detta innefattar flera begrepp som

� begriplig; på vilket sätt miljöaspekter beskrivs är viktigt för förståelsen. Detta är
speciellt viktigt då miljörapporterandet lätt kan bli tekniskt till sin natur

� neutral; informationen i MR får inte avsiktligt selekteras fram så att bara ”bra” eller
fördelaktig information tas med

� fullständig; både direkt och indirekt miljöpåverkan ska tas med. Det kan innebära att
produktens miljöpåverkan under hela livscykeln bör tas med, eller uppgifter om
genmanipulation då det gäller livsmedel

� omdömesgill; då osäkerheten är stor inom miljörapporterandet, speciellt när det gäll-
er troliga eller möjliga konsekvenser av miljöincidenter och ofrivilliga utsläpp, ska
miljöredovisningen garantera att
� ogynnsam miljöpåverkan inte tonats ner
� positiv miljömässig utveckling inte överdrivits
� den rapporterande enheten visar sitt omdöme genom att omfatta och leva upp

till gällande miljölagstiftning
FEE ansluter vidare till Rio-deklarationens Försiktighetsprincip och föreslår att den-
na princip införlivas i företagets miljöpolicy, MLS, beslutsfattande mm.

3. Transparent; en nödvändig egenskap i all rapportering. Även om den allmänna förståel-
se som man kan förutsätta finns, inte räcker till den tekniska information som lämnas,
ska den lämnas, på ett begripligt sätt.

4. Jämförbar; en del användare vill kunna jämföra informationen över tid för att identifiera
trender, eller med andra företag och/eller andra branscher.

5. Tidsbestämd; ett av problemen med miljöredovisning är att miljöpåverkan inte följer
samma cykler som den ekonomiska redovisningen. Därför ska det klart framgå i miljö-
redovisningen vilken tidsperiod som omfattas av rapporten.

6. Trovärdig; det förutsätts att miljöredovisningen granskas av en opartisk sakkunnig för
att vara trovärdig.
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Förutom dessa kvalitativa egenskaper som miljöredovisningen ska innehålla, tar FEE upp
några centrala frågor som bör vidareutvecklas:

� Företagsavgränsningen
miljörapporteringsnormer ska innehålla bestämmelser som föreskriver redovisning av

� den rapporterande enhetens juridiska eller administrativa omfattning
� redovisningens fullständighet i förhållande till väsentliga miljöaspekter

� Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder
miljörapporteringsnormer behöver inrikta sig på matchningsbegreppet för att garantera
att tillverkningsaktiviteter, utsläpp och avfall på ett riktigt sätt relateras till verksamhets-
perspektivet. Ur ett miljörapporteringsperspektiv är inte alltid sambandet mellan händel-
se och miljöpåverkan uppenbart.

� Fortlevnadsprincipen
miljörapporteringsnormer ska innefatta ett krav, att i de fall där eventuella miljöförplik-
telser är väsentliga, ska miljörapporten tydligt ange om företaget kan betala för nödvän-
diga sanerings- eller andra avhjälpandeåtgärder.

� Väsentlighetsprincipen
miljörapporteringsnormer ska beakta väsentlighetsaspekter ur ett miljömässigt perspek-
tiv. Det innebär att empiriska och vetenskapliga rön om recipientens (den del av miljön
som exponeras för miljöpåverkan) status ska avgöra vad som ska räknas som väsentligt
eller inte.

FEE avslutar rapporten med att knyta an till FN:s miljöorgan UNEP (United Nations Envi-
ronment Programme) med 50 punkter som föreslås ingå i miljöredovisningen, dock i nerkor-
tad version. Flera av FEE:s förslag från februari 1999 finns redan med i GRI Sustainability
Reporting Guidelines (se nästa kapitel).

4.6. The Global Reporting Initiative
GRI (The Global Reporting Initiative) bildades 1997, av ett antal företag och organisationer

som redan var anslutna till CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies).
Orsaken till att en del av medlemmarna i CERES sjösatte GRI, var att de ansåg tiden mogen
för att ta fram en gemensam och internationell mall (Guidelines) för hållbarhetsredovisningar.
En mall som inte bara skulle användas av rapportskrivare utan som också skulle underlätta lä-
sandet för rapportanvändaren som på ett enkelt och direkt sätt skulle kunna göra jämförelser
mellan olika företag och deras resultat. I detta sammanhang hade man en intressentgrupp som
det var speciellt viktigt att underlätta rapportläsandet för – finansmarknaden (speciellt finans-
analytikerna).

Det första målet som sattes upp av GRI hösten 1997 var att ta fram Guidelines for Sustaina-
bility Reporting. Dessa skulle kunna användas av företag world-wide, oavsett kontinent, och
storlek och inriktning på företaget. Arbetet inriktades initialt på företag, men utökas nu även
mot organisationer av olika inriktningar.

Nedan presenteras de olika rubrikerna i GRI:s Guidelines. De indikatorer som presenteras
under prestanda (performance) delas upp på tre delar: Environmental Performance, Social
Performance och Economic Performance. För en fullständig redovisning av vilka indikatorer-
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na är och hur de definieras hänvisas till de fullständiga GRI Guidelines på deras hemsida.
Kortfattat kan de dock sammanfattas enligt följande:

1. VD:s uttalande
2. Beskrivning av den redovisande organisationen
3. Sammanfattning av viktiga nyckeltal
4. Vision och strategi
5. Policys, organisation och ledningssystem

� Policys och organisation
� Ledningssystem
� Intressentrelationer

6. Prestanda (performance)
� Environmental performance – uppgifter om resursförbrukning (energi- och

vattenförbrukning, råvaror, mm), utsläpp,
transporter, avfallsmängder och –hantering, la-
gefterlevnad mm

� Economic performance  – information om årets vinst, investeringar, im-
materiella tillgångar, löner, skatter och andra
avgifter, leverantörer, produkter och tjänster
mm

� Social Performance  – beskrivning av arbetsplatsen genom olika per-
sonalekonomiska nyckeltal, löner, förmåner,
hälsa, säkerhet, träning och utbildning mm
företaget ska svara upp mot mänskliga rättig-
heter, minoriteters rättigheter, tillåta förenings-
frihet, ta avstånd från diskriminering, barnar-
bete mm

Synpunkter på modellen har redan kommit in. För- och nackdelar med en hållbarhetsredo-
visning enligt GRI-modellen kan beskrivas enligt följande:

Fördelar: En "standard", även om det egentligen endast är Guidelines
Global – den gäller över alla kontinenter   
Transparent, – den beskriver det rapporterande företagets alla delar (bra och då-
liga)
Verifierbar, – den ska kunna granskas av en fristående part
Benchmarking, – den kan användas för jämförelse med andra företag
Dynamisk, – den kan enkelt uppdateras, när nya indikatorer presenteras
Stegvis, – man behöver inte från början ha med alla indikatorerna
Intressentbaserad, – alla de stora och viktigaste intressentgrupperna har varit
med om att ta fram de Guidelines som används

Nackdelar: Det finns stora skillnader mellan olika länder och kontinenter vad gäller kultu-
rer, religioner, ekonomier, språk, förståelse, kunskap, BNP-utveckling, etc.
Finansmarknaden är ännu inte helt "mogen" för denna typ av information
Fortfarande brist på förståeliga och "enkla" organisationsspecifika och integrera-
de indikatorer.
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Det framtida permanenta GRI sekretariatet kommer att flytta från USA, troligen till Europa.
Till sin hjälp kommer detta sekretariat att ha s.k. GRI kontor i respektive kontinent. Kommu-
nikationen mellan sekretariatet, kontoren och medlemmarna kommer också fortsättningsvis
att baseras på Internet.

4.7. Dow Jones
Dow Jones introducerade för några år sedan ett index som speglar kursutveckling för ett

antal företag som jobbar för ett uthålligt företagande. Från ca 2000 av de största företagen
som ingår i DJGI (Dow Jones Global Index) har man valt ut 10 % som är ledande när det
gäller en sammanvägning av ekonomisk, miljömässig och social prestanda, och bildat DJSGI
(Dow Jones Sustainability Group Index). På detta sätt hittar man, och uppmärksammar, de fö-
retag som är föregångare inom både miljömässigt och socialt uthålligt företagande inom re-
spektive bransch. Detta index grundar sig på företagets prestanda i olika avseenden och har
egentligen inget med miljörapporterandet att göra. Eftersom det är prestigefyllt för ett företag
att ingå i DJSGI missar sällan ett företag som är med att nämna det i årsredovisningen eller
miljörapporten. DJSGI används även av investerare och finansanalytiker för att bedöma före-
tag.

4.8. Sammanfattning av Ljungdahls undersökning 1990 – 1996
Totalt undersöktes 94 företags miljöredovisande mellan 1990 – 1996. Samtliga företag var

noterade på Stockholmsbörsens A-lista i maj 1997. Med hjälp av sin undersökningsmodell
kunde Ljungdahl identifiera vilka av dessa elva kategorier av miljöinformation som redovisa-
des av företagen.

Figur 7: undersökningsmodell enligt Ljungdahl
(1999, s 58)

Informationskategori Indikatorer
Miljöpolicy � Redovisning av hela eller delar av miljöpolicy, eller anslutning till

externt miljöprogram, t.ex. ICC.

Miljömålsättningar � Ett eller flera konkreta mål, klart avgränsade i tid och omfattning,
t.ex. att införa miljöledningssystem i hela koncernen före 2003

Miljöpåverkan – pro-
cess

Flera olika möjligheter, t.ex. uppgift om:
� Använda resurser i tillverkningsprocessen (input)
� Hantering av utsläpp, avfall och biprodukter (output)
� Införande av ny miljöteknik och konsekvenser av detta (process)

Miljöpåverkan – pro-
dukt

Flera olika möjligheter, t.ex. uppgift om:
� Förändringar i sortiment eller konstruktion av miljöpåverkande

produkter
� Utveckling av ”miljöprodukter” som avhjälper kunders miljöpro-

blem

Miljöorganisation � Organisation av miljöarbetet, bl.a. information om miljölednings-
system, utbildning av anställda, ansvarsfördelning etc.

Miljörevisioner � Genomförda eller planerade revisioner av miljöpåverkan och mil-
jöarbete, gärna med resultatredovisning.
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Miljömyndigheter � Uppgifter om myndighetsdirektiv, miljölagstiftning, koncessions-
förhandlingar, rättsliga åtgärder vidtagna av myndigheter etc.

Miljöincidenter � Uppgifter om miljörelaterade olyckor eller konstaterande att inga
sådana incidenter inträffat.

Miljökostnader � Uppgifter om vad miljöarbetet kostat under året, gärna fördelat på
olika typer av åtgärder samt totalt för företaget/koncernen.

Miljöinvesteringar � Belopp som investerats i miljöutrustning och –åtgärder, t ex ny re-
ningsutrustning eller miljöanpassad teknik.

Miljöskulder � Miljörelaterade framtida utgifter till följd av potentiella eller kon-
staterade miljöskador eller miljöanpassningsbehov etc.

Undersökningen ger en god bild av hur miljöredovisningspraxis har utvecklats under första
halvan av 1990-talet. Från att ha varit ett marginellt fenomen bland en mindre skara börsfö-
retag (företrädesvis inom branscher med stor miljöpåverkan) spreds miljöredovisandet till allt
fler företag inom flera olika branscher. I början av 1990-talet redovisade mindre än en tredje-
del (30 st.) av de undersökta företagen någon miljörelaterad information i årsredovisningen.
1996 hade 76 företag någon form av miljöredovisning i eller i anslutning till årsredovisning-
en. (Ljungdahl, 1999)

Även omfattningen av redovisad miljöinformation (ant. sidor) ökade snabbt under den un-
dersökta perioden, från 17 s 1990 till 526 s totalt 1996. Antal redovisade informationskatego-
rier ökade också under samma period, från i genomsnitt 2,5 kategorier per redovisande företag
till 5 kategorier. (ibid.)

Miljöredovisningen i monetära termer ökade också, men för de ekonomiska aspekterna har
ökningen skett från en mycket låg nivå och fortfarande 1996 var de tämligen ovanliga. 1996
bestod det typiska miljöavsnittet i årsredovisningen av en kvalitativ beskrivning av företagets
miljöpolicy, någon kort reflektion över produkternas eller produktionsprocessens förhållande-
vis begränsade miljöpåverkan samt information om företagets planer på att införa ett miljö-
ledningssystem som följer EMAS- eller ISO 14000-standarden. (ibid.)

Sammanfattning: I detta kapitel har befintliga normer och rekommendationer beskrivits. De
kan betraktas som de yttre ramarna, strukturen, som bildar det ”rum” inom vilket miljöredo-
visningen skapas. Det är viktigt att sätta sig in i dessa rekommendationer för att få en bild av
vad som förväntas av företagen. Vilken information är det egentligen som efterfrågas? Vad
ska den användas till? Ljungdahls undersökning bidrar med ytterligare en dimension i detta
rum, en tidsdimension. Miljöredovisningarna som ingår i hans undersökning är gjorda i början
på 90-talet, innan de flesta miljöstandarderna hade tagits fram. Osäkerheten om vad som
skulle redovisas, hur det skulle redovisas och i många fall även i vilket syfte det skulle redo-
visas var stor då.

Vad har förändrats sedan dess? Är miljöredovisningarna enhetligare i denna undersökning
för 2001?
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5. Resultat
I detta kapitel presenteras den utarbetade mallen utförligt. Resultatet av un-

dersökningen och klassificeringen av miljöredovisningarna presenteras. Mate-
rialet presenteras i bearbetad form i olika tabeller med förklarande texter. För-
sök att dela in företagen i olika kategorier utifrån klassificeringen av miljöredo-
visningarna redovisas också.

5.1. Undersökningsmallen
Undersökningsmallen är en utökning av Ljungdahls modell (1999, s 58). Några kategorier

har lagts till, med anledning av senare undersökningar och rekommendationer. Mallen är dock
utformad så att två resultat erhålls, ett som kan jämföras med Ljungdahls (1999) och ett eget
(för denna undersökning).

Här följer en närmare beskrivning av de olika informationskategorierna, så som de har an-
vänts.

1. Nationalitet För att kunna avgöra om det är någon skillnad på sättet att redovisa
miljöarbetet mellan svenska och utländska företag är denna informa-
tionskategori med.

2. Bransch För att kunna avgöra om det är någon skillnad på sättet att redovisa
miljöarbetet mellan olika branscher är denna informationskategori.

3. Arbetsmiljö Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivarna skyldighet att ombesörja
en god arbetsmiljö. Arbetet med den inre och yttre miljön hänger
egentligen ihop och bör därför integreras till ett område.
Upplysning om att företaget arbetar aktivt med att förbättra olika
aspekter av arbetsmiljön, vad som gjorts, varför det har gjorts och
hur det följs upp.

4. Kompetens
 - engagemang

Medarbetarnas engagemang i företaget och arbetsuppgifterna bety-
der mycket för hur arbetet utförs, vilket då även påverkar företagets
lönsamhet. Givetvis har även medarbetarnas kompetens en inverkan
på resultatet. Se vidare kap: 2.2.2 Om engagemang och jämställdhet,
s 8.
Information om hur företaget ser på medarbetarna, uppgifter om
kompetenshöjning, fortbildning.

5. Jämställdhet Enligt Jämställdhetslagen har arbetsgivaren skyldighet att utarbeta
en jämställdhetsplan. Denna informationskategori överlappar delvis
den förra, kan det tyckas. Trots detta har jämställdhetsarbetet i sig en
klar inverkan på resultatet. Se vidare kap: 2.2.2 Om engagemang och
jämställdhet, s 8.
Information om hur företaget jobbar med jämställdhetsfrågor, mål.
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6. Miljöredovisning

- omfattning

- extern revision

Om företaget har en miljöredovisning, om denna i så fall ingår i för-
valtningsberättelsen, årsredovisningen eller utgör en separat MR

antal sidor miljöredovisning

uppgift om miljöredovisningen granskats externt, av en revisions-
firma el.dyl.

7. Miljöpolicy Företagets miljöpolicy utgör grunden för det miljöarbete som be-
drivs, den formar hur miljöstrategin läggs ut. Hela eller delar av
miljöpolicyn bör redovisas. Se vidare kap: 2.4.1 De olika faserna i
ett MLS s 12.
Upplysning om att företaget anslutit sig till något externt program
t.ex. ICC (International Chamber of Commerce) kan likställas med
antagandet av en miljöpolicy.

8. Miljömålsättningar Konkreta handlingsprogram, målsättningar eller preciseringar av
miljöpolicyn. Se vidare kap: 2.4.1 De olika faserna i ett MLS s 12.
Det ska vara möjligt för en utomstående att utvärdera företagets
miljöarbete.

9. Miljöpåverkan –
process

Denna punkt är bred och rymmer många olika aspekter.
Ofta är det dessa typer av aspekter man börjar jobba med: minska
olika sorters utsläpp och resursförbrukning av olika slag.
Man kan installera annan typ av tillverkning, använda andra råvaror
mm. Se vidare kap: 2.4.1 De olika faserna i ett MLS s 12.

10. Miljöpåverkan –
produkt

Minskad miljöbelastning pga. produktförbättringar.
Det kan innebära att produkterna är lättare att återvinna, att man ut-
vecklat nya, miljövänliga produkter, eller att produkterna avhjälper
kundens miljöproblem. Se vidare kap: 2.5 Livs Cykel Analys eller
Life Cycle Assessment – LCA s 15.

11. Miljöorganisation Information om den interna miljöorganisationen. Numera är många
företag ISO 14001 certifierade, eller EMAS-registrerade. Bägge al-
ternativen ställer krav på företagets interna miljöarbete. Se vidare
kap: 2.4.2 Olika MLS och standarder s 13.
Har företaget ett eget MLS krävs det mer information om persona-
lens miljöutbildning, hur ansvaret är fördelat, hur rutiner uppdateras,
om dokumenthantering mm.

12. Miljörevisioner Är företaget ISO 14001 certifierat eller EMAS-registrerat ingår krav
på både interna och externa miljörevisioner. Om inte, så bör infor-
mation om genomförda och planerade miljörevisioner ingå i miljö-
redovisningen. Se vidare kap: 2.4.2 Olika MLS och standarder s 13.
Oavsett vad företaget har för typ av MLS, bör det finnas med någon
form av beskrivning av uppföljningsarbetet, vad som ska förbättras.
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13. Miljömyndigheter Information om kommande miljölagstiftning, pågående miljötvister
eller skadestånds processer, oenigheter om gränsvärden och utsläpp.
Denna information är viktig för att utomstående ska kunna få en
uppfattning om riskbilden i företaget. Samtidigt är det information
som kan uppfattas på ett för företaget negativt sätt, av vissa intres-
senter.

14. Miljöincidenter Upplysning om olika miljöincidenter under året som gått.
Det kan gälla gränsvärden som överskridits, buller eller allvarligare
miljöolyckor.
Att informera om negativa händelser kan kännas svårt men är samti-
digt ett mått på företagets ärlighet, uppriktighet och transparens, det
ökar trovärdigheten, även för annan information i miljöredovisning-
en.

15. Miljökostnader Varierande uppgifter, kan vara erlagda miljöavgifter, miljöskatter,
premier för miljöförsäkringar, kostnader för MLS, certifiering eller
årets kostnader för gjorda miljöinvesteringar.
Någon form av sammanställning över miljökostnader under året,
helst så att det går att utläsa kostnadsslag och vad olika miljöaktivi-
teter har kostat.
Denna och efterföljande punkter är inriktade på de monetära delarna
av miljöredovisningen och därför kanske intressantare för de finan-
siella intressenterna.
För en mer ingående beskrivning av miljökostnader se vidare kap:
3.2.1 Miljökostnader s 22.

16. Miljöinvesteringar Genomförda och/eller planerade investeringar som genomförs för att
minska företagets miljöpåverkan.
Här krävs det en kvantitativ redovisning eller uppskattning på hur
stor del av själva investeringen som anses vara en miljöinvestering.
För en mer ingående beskrivning av miljöinvesteringar se vidare
kap: 3.2.2 Miljöinvesteringar s 24.

17. Miljöskulder Utgifter som kan komma att belasta företaget.
Det kan röra sig om miljöskador som företaget anses vara ansvarigt
för, myndighetskrav på att miljöanpassa verksamheten i något/några
avseenden.
De redovisas ofta som avsättningar, de är osäkra i många bemärkel-
ser.
För en mer ingående beskrivning av miljöskulder se vidare kap:
3.2.3 Miljöskuld s 26.

Undersökningsmallen sammanfattas med någon/några indikatorer för varje kategori. Dess-
utom har de normer och/eller rekommendationer som stödjer kategorin angetts. Se Bilaga 2
s 59.
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5.2. Inventering av miljöredovisningar
Samtliga årsredovisningar (62 st.) och, i de fall de förekommit, separata miljöredovisningar

har samlats in. Formatet har varierat; en del har haft ”vanligt” pappersformat, andra har haft
pdf-format och laddats ner från respektive företags hemsida, några har haft ”webbformat”,
dvs. utgjorts av en samling webbsidor länkade till företagets hemsida och med länkar sins-
emellan.

Samtliga dokument har lästs igenom. Innehållet i miljöredovisningarna har identifierats och
klassificerats med hjälp av mallen. Eventuell förekomst av de olika informationskategorierna
har noterats. Varje kategori har bara noterats en gång för respektive företag, även om katego-
rin förekommit flera gånger i företagets årsredovisning/miljöredovisning. Det har inte heller
skett någon gradering av informationen; har den uppfyllt minimikraven har den noterats på
samma sätt som fullödig och omfattande rapportering.

Antalet sidor som ägnats åt miljöredovisning har noterats. Har företaget en separat miljöre-
dovisning har samtliga sidor i den tagits upp som ”miljösidor”, även då det har varit någon
form av ”Sustainable report”. Antalet ”miljösidor” ger ett kvantitativt mått på miljöredovisan-
det.

5.2.1. Samtliga redovisningsdokument
Ljungdahls resultat tas med som jämförelse.

Totala antalet undersökta företag i denna undersökning från 2001 är 62 st. Ljungdahl under-
sökte 94 företag, samma företag alla åren. Flera företag från Ljungdahls undersökning (38 st.)
är även med i denna, några har dock lämnat A-listan och några andra har tillkommit, som inte
var med i Ljungdahls undersökning.

Tabell 1: Ljungdahls undersökningsresultat – alla redovisningsdokument
(1999, s 60)

Alla dokument 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Antal redovisande företag 30 32 38 40 58 71 76
Andel av alla ftg (tot. 94) 32 % 34 % 40 % 43 % 62 % 76 % 81 %

Antal kategorier 76 88 128 157 192 293 382
Medelvärde (redov. ftg) 2,5 2,8 3,4 3,9 3,3 4,1 5,0
Medelvärde (alla ftg) 0,8 0,9 1,4 1,7 2,0 3,1 4,1
Median (alla ftg) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Antal sidor 17 20 40 63 141 366 526
Medelvärde (redov. ftg) 0,6 0,6 1,0 1,6 2,4 5,1 6,9
Medelvärde (alla ftg) 0,2 0,2 0,4 0,7 1,5 3,9 5,6
Median (alla ftg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 1,0
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Även om totala antalet redovisande företag har minskat sedan 1996, har den procentuella
andelen av miljöredovisande företag ökat sedan dess. Samma sak gäller för redovisade kate-
gorier, som totalt sett har minskat men relaterat till antalet företag har de ökat. Noteras bör,
att även medelvärdet för de redovisande företagen har ökat, 1996 var det 5,0 och 2001 var det
5,2. Det innebär att de miljöredovisande företagen i genomsnitt redovisade fler informations-
kategorier 2001 än de gjorde 1996.

Tabell 2: undersökningsresultat 2001 – alla redovisningsdokument
(egen källa)

Alla dokument 2001
Antal redovisande företag 52
Andel av alla ftg (tot. 62) 84 %

Antal kategorier 272
Medelvärde (redov. ftg) 5,2
Medelvärde (alla ftg) 4,4
Median (alla ftg) 5,0

Antal sidor 602
Medelvärde (redov. ftg) 11,6
Medelvärde (alla ftg) 9,7
Median (alla ftg) 3,5

Att totala antalet sidor t o m har ökat, trots att det är färre företag 2001, beror på att totala
antalet sidor i ”hållbarhetsrapporter” (där företagen rapporterar om sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekter av verksamheten) har tagits med. Dessa hållbarhetsrapporter är en väl-
digt ny företeelse.

5.2.2. Separata miljöredovisningar
Även om totala antalet separata miljöredovisningar har minskat har den procentuella ande-

len av separata miljöredovisningar ökat något, från 1996 då de utgjorde 28 % till 2001 då de
utgjorde 33 % av miljöredovisande företag.

Tabell 3: separata miljöredovisningar 1996 och 2001
Ljungdahls undersökningsresultat (s 61) och undersökningsresultatet för 2001

Miljöredovisningar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2001
Företag med separat MR 1 2 3 3 8 14 21 17
Antal kategorier 8 11 22 28 61 117 180 122
Medelvärde 8,0 5,5 7,3 9,3 7,6 8,4 8,6 7,2
Antal sidor 2 5,5 12,5 23 91 256 397 535
Medelvärde 2,0 2,8 4,2 7,7 11,4 18,3 18,9 31,5

Att antalet sidor har ökat markant, både i absoluta och relativa tal, syns tydligt i tabell 3.
Sammantaget med det faktum att antalet informationskategorier minskat, manar till eftertanke
och behov av djupare studier för att utröna orsakerna och sambanden. Se vidare kap. 6.1
Allmänt om miljöredovisandet s 50.
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5.2.3. Informationskategorier
I Ljungdahls undersökning syns att samtliga informationskategorier ökar under åren, speci-

ellt efter 1993. Den undre halvan av informationskategorierna är sådana som rör den monetära
miljöredovisningen. Det är tydligt att det redan från början har varit trögare med dessa. Sett i

Tabell 4: Ljungdahls undersökningsresultat per informationskategori och år
(1999, s 62)

Informationskategori 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 90-96
Miljöpolicy 7 11 16 16 21 38 52 643 %
Miljömålsättningar 3 4 6 6 8 19 32 967 %
Miljöpåverkan process 16 20 21 26 39 55 59 269 %
Miljöpåverkan produkt 19 16 22 31 39 48 50 163 %
Miljöorganisation 7 7 14 15 28 43 64 814 %
Miljörevisioner 6 9 13 18 16 24 32 433 %
Miljömyndigheter 9 12 16 22 20 22 34 278 %
Miljöincidenter 2 1 4 3 2 10 13 550 %
Miljöinvesteringar 5 5 8 7 9 15 16 220 %
Miljökostnader 0 1 2 5 5 8 13 -
Miljöskulder 2 2 6 8 5 11 17 750 %
Totalt antal kategorier 76 88 128 157 192 293 382 403 %

absoluta tal för år 1996 är t.ex. frekvensen av Miljöpolicy eller Miljöpåverkan process drygt
tre gånger större än vare sig Miljökostnader, Miljöinvesteringar eller Miljöskulder.

Tabell 5: undersökningsresultat per informationskategorier år1996 och 2001
En jämförelse

Informationskategori 1996 andel av 76 2001 andel av 52
Miljöpolicy 52 68 % 35 67 %
Miljömålsättningar 32 42 % 41 79 %
Miljöpåverkan process 59 78 % 42 81 %
Miljöpåverkan produkt 50 66 % 37 71 %
Miljöorganisation 64 84 % 46 88 %
Miljörevisioner 32 42 % 17 33 %
Miljömyndigheter 34 45 % 6 12 %
Miljöincidenter 13 17 % 18 35 %
Miljökostnader 16 21 % 9 17 %
Miljöinvesteringar 13 17 % 10 19 %
Miljöskulder 17 22 % 11 21 %
Totalt antal kategorier 382 272
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I jämförelsen mellan undersökningsresultaten per informationskategorier från 1996 och
2001, har informationskategorierna räknats om till procentuella andelar av totala miljöredovi-
sande företag, år 1996 respektive 2001. De flesta informationskategorierna har inte förändrats
så mycket, i relativa mått. Undantag är:

� Miljörevisioner som minskat med ca 10 procentenheter

� Miljömyndigheter som minskat med nästan 75 procentenheter

� Miljöincidenter som ökat med ca 50 procentenheter

För tolkning och diskussion av detta, se kap. 6.1 Allmänt om miljöredovisandet s 50.

5.2.4. Utökade informationskategorier
Dessa kategorier är Arbetsmiljö, Kompetens/engagemang och Jämställdhet. Eftersom dessa

inte behöver höra ihop med någon miljöredovisning finns det årsredovisningar som har dessa
kategorier men saknar de som hör till miljöredovisningen. När de procentuella talen ska be-
räknas görs det i förhållande till samtliga företag i undersökningen, 62 st. Därför har alla pro-
centuella tal beräknats på samma sätt i tabell 6.

Ytterligare en kategori är extern granskning. Om en miljöredovisning har granskats externt
höjer det trovärdigheten i lämnade uppgifter. Vad granskningen innefattar varierar avsevärt,
det får man läsa sig till i texten.

Tabell 6: undersökningsresultat för alla informationskategorier år 2001
(egen källa)

Informationskategori antal andel per ftg
Arbetsmiljö 28 45 %
Kompetens/engagemang 45 73 %
Jämställdhet 19 31 %
Miljöredovisning omfattning (sidor) 602

antal s. per företag: 9,7
extern granskning 7 11 %

Miljöpolicy 35 57 %
Miljömålsättningar 41 66 %
Miljöpåverkan process 42 68 %
Miljöpåverkan produkt 37 60 %
Miljöorganisation 46 74 %
Miljörevisioner 17 27 %
Miljömyndigheter 6 10 %
Miljöincidenter 18 29 %
Miljökostnader 9 15 %
Miljöinvesteringar 10 16 %
Miljöskulder 11 18 %
Totalt antal kategorier inkl. utökade kategorier 371
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I de utökade kategorierna fanns inget krav på närmare precisering eller konkretisering. När
det gällde både arbetsmiljön och jämställdhetsarbetet var de företag som tog upp dessa kate-
gorier tämligen konkreta. De beskrev sättet att arbeta med frågorna och syftet med det. An-
norlunda var det med medarbetarnas kompetens och engagemang; vem vill inte ha både kom-
petent och engagerad personal? Många företag sa sig ha, eller önskade sig det, men det var få
konkreta redogörelser för arbetsprocessen.

5.2.5. Olika företagskategorier
Skillnaden mellan svenska och utländska företag, oavsett bransch, är tämligen marginell,

vilket kanske inte förvånar då de ju är multinationella företag allihop.

Tabell 7: totala antalet informationskategorier för svenska och utländska företag 2001
(egen källa)

Om fördelningen av informationskategorierna presenteras branschvis måste hänsyn tas till
att antalet företag inom de olika branscherna varierar. För att ändå kunna jämföra de olika
branscherna har genomsnittet av informationskategorier per bransch beräknats.

Tabell 8: totala antalet informationskategorier per bransch 2001
(egen källa)

InformationskategorierBransch Antal företag
totalt per ftg

Verkstadsindustri 18 124 6,9
Läkemedelsindustri 6 33 5,5
Skogsindustri 4 39 9,8
Telecom 4 29 7,3
Banker 4 24 6,0
Data, IT, elektr. teknisk konsult 6 21 3,5
Investment 3 12 4,0
Fastighet/Bygg 3 22 7,3
Kemiskindustri 3 20 6,7
Finansiella tjänster 2 7 3,5
Grossist 2 6 3,0
Transport, turism 2 12 6,0
Övriga 5 22 4,4

Riskerna med detta sätt att presentera informationskategorierna är flera. I t.ex. branscher
med få företag finns risken att annan, viktig information om branschen och/eller företagen
döljs. Ett tydligt exempel på detta är branschen Transport, turism som utgörs av två företag

informationskategorierantal
totalt per ftg

Svenska företag 52 307 5,9
Utländska företag 10 58 5,8
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vilka tillsammans har 12 informationskategorier. Så mycket som 11 av dessa härrör från det
ena företaget och således svarar det andra företaget för bara en informationskategori. Medel-
värdet 6 säger ingenting om vare sig det ena eller andra företaget och döljer det faktum att
spridningen är stor i den branschen.

Placeras de genomsnittliga informationskategorierna per företag (från tabell 8) ut på en
skala kan man dela in branscherna i tre grupper (Transport, turism och Övriga är inte med):

Grupp 1 under 5 informationskategorier Investment, Finansiella tjänster, Grossis-
ter, Data, IT, elektr. tekniska konsulter

Grupp 2 mellan 5 – 8 informationskategorier Verkstads, Läkemed.ind, Telecom, Ban-
ker, Fastighet/Bygg, Kemisk ind

Grupp 3 över 8 informationskategorier Skogsindustri

Detta är en väldigt grov indelning som egentligen bara talar om att majoriteten av företagen
inom skogsindustrin redovisar sitt miljöarbete på ett föredömligt sätt.

Vill man förfina analysen av branscherna kan man sätta av frekvensen av antalet informa-
tionskategorier per företag för varje bransch. Det låter krångligare än vad det är. Ett exempel
får illustrera: inom läkemedelsindustrin finns sex företag. Antalet informationskategorier för
dessa företag är 8, 2, 8, 7, 6 resp. 2. Det är två företag som båda har 8 informationskategorier,
frekvensen för 8 informationskategorier är då två, frekvensen för 7 informationskategorier är
ett, frekvensen för 2 informationskategorier är två.

I tabell 9 har frekvensen av de olika antalen av informationskategorier per företag förts in
för respektive bransch.

Tabell 9: frekvensen av olika informationskategorier (totalantal per ftg)
(egen källa)

Antalet informationskategorier per företag
Frekvens per bransch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Verkstadsindustri 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Läkemedelsindustri 2 1 1 2
Skogsindustri 1 1 1 1
Telecom 2 1 1
Banker 1 1 2
Data, IT, elektr. teknisk
konsult 1 2 1 1 1

Investment 1 1 1
Fastighet/Bygg 1 1 1
Kemiskindustri 1 1 1
Finansiella tjänster 1 1
Grossist 2
Transport, turism 1 1
Övriga 1 2 1 1
Total frekvens: 2 9 2 4 7 5 6 7 6 4 2 1 3 2 2
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Ur raden längst ner i tabell 9 ”Total frekvens” kan man utläsa, inte helt förvånande, att det
finns två grupper av företag: de som inte har miljöredovisningar och de som har miljöredovis-
ningar. Företag i gruppen som inte har miljöredovisningar, kallad Grupp 1, kan ha 0, 1, 2 eller
3 informationskategorier härrörande från Arbetsmiljö, Kompetens/engagemang eller Jäm-
ställdhet. Den andra gruppen, kallad Grupp 2, har mellan fyra och fjorton informationskatego-
rier. Utifrån raden längst ner i tabell 9 ”Total frekvens” kan man även utläsa att denna grupp
också kan delas i två grupper; en grupp som har 4 – 10 informationskategorier, Grupp 2A, och
en som har 11 – 14 informationskategorier, Grupp 2B. Gränsen mellan Grupp 2A och 2B är
egentligen flytande, den skulle lika väl kunna vara mellan 11 och 12 informationskategorier.

Generellt skulle man kunna säga att Grupp 1 utgörs av företag utan miljöredovisningar,
Grupp 2A av företag med miljöredovisningar av kvalitativ art och Grupp 2B av företag som,
förutom den kvalitativa miljöredovisningen, även har en monetär sådan:

Grupp 1 0 – 3 informationskategorier företag utan miljöredovisningar

Grupp 2A 4 – 10 informationskategorier företag med kvalitativa miljöredovisningar

Grupp 2B 11 – 14 informationskategorier företag med både kvalitativa och monetära
miljöredovisningar

Hur de olika branscherna fördelar sig procentuellt i dessa tre grupper presenteras i tabell 10.
Gruppen med ”övriga” tas inte med i denna tabell.

Tabell 10: branschernas procentuella fördelning mellan Grupperna 1, 2A och 2B
(egen källa)

Grupper
Branscher 1 2A 2B
Verkstadsindustri, 18 ftg 22 % 61 % 17 %
Läkemedelsindustri, 6 ftg 33 % 67 %
Skogsindustri, 4 ftg 25 % 75 %
Telecom, 4 ftg 100 %
Banker 4 ftg 100 %
Data, IT, elektr.
teknisk konsult, 6 ftg 50 % 50 %

Investment, 3 ftg 33 % 67 %
Fastighet/Bygg, 3 ftg 100 %
Kemiskindustri, 3 ftg 33 % 33 % 33 %
Finansiella tjänster, 2 ftg 50 % 50 %
Grossist, 2 ftg 100 %
Transport, turism, 2 ftg 50 % 50 %

Några branscher har placerat sig helt inom en grupp:

� Grossistbranschens två företag har inga miljöredovisningar

� Telecom, Banker och Fastighet/Bygg är branscher vars samtliga företag har kvalitativa
miljöredovisningar
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Miljöredovisningar med både kvalitativa och monetära delar hittar man främst inom skogs-
industrin, verkstagsindustrin samt kemiskindustri.

Branscher som är representerade av få företag vilka är fördelade i flera grupper går det inte
att generalisera; branschen finansiella tjänsters två företag t.ex. har 3 resp. 4 informationska-
tegorier, vilket gör att det ena skulle hamna i gruppen utan miljöredovisningar medan det
andra skulle hamna i gruppen med kvalitativa miljöredovisningar. Det skulle ge intryck av att
spridningen i den branschen är stor, vilket den egentligen inte är. Branschen transport o turism
har redan diskuterats.

Sammanfattning: I detta kapitel har först undersökningsmallen redovisats, som använts vid
undersökningen. Resultatet av denna undersökning har sedan redovisats i olika punkter.

Under:

o Samtliga redovisningsdokument har presenterats antal och andel av företag med
miljöredovisning.

o Separata miljöredovisningar har presenterats fakta, som bara rör dessa redovisning-
ar.

o Informationskategorier har presenterats hur de olika informationskategorierna för-
delar sig, bland företagen med miljöredovisningar.

o Utökade informationskategorier har presenterats hur samtliga informationskategori-
er fördelar sig bland samtliga företag.

o Olika företagskategorier presenteras två olika försök att dela in företagen i olika
kategorier eller grupper.
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6. Analys och tolkning
I detta kapitel förs en sammanfattande diskussion om resultaten av undersök-

ningen. Ett försök görs att integrera resultaten med den teoretiska ram som pre-
senterades i kapitel två, tre och fyra. Att jämföra denna undersöknings resultat
med Ljungdahls tidigare undersökning ger en tidsdimension som är värdefull.

6.1. Allmänt om miljöredovisandet
Det är lätt att tycka att miljöarbetet går framåt och utvecklas positivt. Det finns mycket som

stärker den uppfattningen; förutom allmänhetens och massmedias intresse, ökar även miljöin-
tresset och engagemanget för miljön bland företagen. Ett resultat av detta kan vara att andelen
miljöredovisningar ökar, procentuellt, bland företagen på Stockholmsbörsens A-lista.

Vid en närmare granskning av de separata miljöredovisningarna visar det sig att, trots att
antalet sidor har ökat markant, har medelvärdet på antal informationskategorier i de separata
miljöredovisningarna minskat sedan 1996. En slutsats man skulle kunna dra av detta är att det
skett en ”förtunning” i de separata miljöredovisningarna; mindre information på fler sidor.
Vilket även säkert stämmer i vissa separata miljöredovisningar.

I andra separata miljöredovisningar ges däremot utförlig information om företagets olika
miljöaspekter och programmen/målsättningarna kring dessa. Det informeras även om materi-
albalanser och avfallsstrategier. Stort utrymme kan också ges åt den forskning/utveckling som
syftar till att ersätta produkter som har stor miljöpåverkan, med andra bättre produkter.

Den använda mallen beaktar inte dessa aspekter. Det finns inte några parametrar, varken för
informationens omfattning, relevans, variation eller andra kvaliteter.

Frågan är ändå varför inte företagen förmått öka antalet informationskategorier i de separata
miljöredovisningarna. Det har ju företagen utan separata miljöredovisningar gjort. Detta är
något som kräver en djupare undersökning.

En trolig förklaring till att informationskategorin Miljörevisioner minskat med ca 10 pro-
centenheter sedan 1996, kan vara att många företag har miljöcertifierat sig (enligt ISO 14001
eller EMAS-registrerats) sedan dess. Då båda dessa ställer krav på interna och externa miljö-
revisioner kan säkert flera miljöansvariga anse det överflödigt att informera om miljörevisio-
ner, om man redan informerat om certifieringen.

Att informationskategorin Miljöincidenter ökat med ca 50 procentenheter kan vara ett teck-
en på en större öppenhet från företagens sida. Ofta är dock innehållet i denna informationska-
tegori att det inte skett några större olyckor, utsläpp eller tillbud.

Minskningen av informationskategorin Miljömyndigheter, som minskat med nästan 75 pro-
centenheter från 1996 till 2001, kan eventuellt bero på att fler företag började arbeta aktivt
med miljöfrågorna under denna period. Ett vanligt första steg för många företag är då att utar-
beta och införa MLS. Det innebär att man samtidigt skaffar sig rutiner som bl.a. ser över gäl-
lande regler och lagstiftning, vilket i sin tur leder till bättre framförhållning och färre rättsliga
åtgärder och ingripanden från tillsynsmyndigheter.
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6.2. Ekonomisk nytta av miljöredovisningar
Varifrån får de finansanalytiker som förvaltar olika miljöfonder sin information? Borde inte

informationen i årsredovisningen kunna utgöra en grund för dessa analyser. Att Dow Jones
Sustainability Index, Robur m.fl. måste få sin information direkt från företagen innebär ett
merarbete, även för företagen. Borde det inte vara enklare och bättre att alla finansanalytiker,
fondförvaltare m.fl. får informationen direkt ur årsredovisningarna. Det ställer givetvis stora
krav på de monetära miljöredovisningarna, att det man mäter, mäts på samma sätt i alla före-
tag, och på att de granskas externt, genom revision.

Det är påfallande få monetära uppgifter i miljöredovisningarna. Inte heller den miljöredo-
visning som uttrycks i monetära termer (miljökostnader, miljöinvesteringar, miljöskulder) sär-
redovisas i balans- och resultaträkningen eller noterna, mer än i sällsynta fall då de utgör
poster av väsentlig betydelse och storlek. Detta är dock i enlighet med myndighetskrav. Fö-
retag som inte bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet behöver inte ha någon
miljöredovisning. Har företaget tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet behöver detta
endast informeras om i förvaltningsberättelsen. Att företag som inte behöver ha en miljöredo-
visning ändå har det bör tolkas som att denna miljöredovisning fyller en viktig funktion för
företaget.

Problematiken runt redovisningen av miljöpåverkan har tagits upp tidigare. (Se kap 1.2
Problemanalys, s 3, kap 2.3 Att mäta kretsloppsanpassning och miljöbelastning, s 9, kap 3.2
Miljöredovisning i monetära termer, s 22) Frågan är vilka miljöfrågor det är som är viktiga för
företagets ställning och resultat. Viktigt är också vem det är som gör den bedömningen. Det
kan ställas stora krav på en medarbetare i en sådan situation; på dennas etik, mod och civilku-
rage att kunna hävda de långsiktiga lösningarna, även då de kortsiktiga ger bättre resultat.

Den miljöpåverkan som man inom företaget är medveten om och arbetar med, genom olika
begränsningar eller andra åtgärder, redovisas också av flera företag. Det är den ekonomiska
aspekten av detta arbete som sällan redovisas. Frågan är varför.

Är det för att:

� informationen är känslig och kan skada företaget?
Knappast, denna information utgör ju bara en del av den offentliga ekonomiska in-
formationen om företaget.

� denna information egentligen är ointressant för utomstående?
Knappast, det är just denna typ av information som efterfrågas av FEE, IASC, SFF,
UNEP m.fl.

� denna information är svår att få fram?
Troligen, ekonomisystemen stöder sällan särredovisning av miljön. Därför har olika
företag egna beräkningsgrunder och normer som ofta används internt. Dessa är olika
väl utvecklade, subjektiva och ofta framtagna för olika ändamål.

Miljökostnader utgör ingen större del av företagets totala kostnader. Med tanke på den an-
strängning man måste göra från företagets sida, för att få fram siffror på miljökostnaderna och
den stora osäkerheten dessa har, kan värdet av att redovisa miljökostnader ifrågasättas. Trots
detta kan miljökostnaderna, tillsammans med andra uppgifter, ge en indikation om t.ex. behov
av miljöinvesteringar, eller att lyckade miljöinvesteringar genomförts. Miljökostnaderna kan
alltså vara bärare av annan viktig information om företaget, som annars kan vara mycket svår
att få fram.
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För att kunna analysera ett företag och dess investeringsbehov behöver en professionell fö-
retagsbedömare ha uppgifter om företagets relativa anpassning till myndighetskrav och mark-
nadsefterfrågan. Företagets investeringsbehov måste bedömas eftersom risken i företaget ökar
om miljöinvesteringarna är eftersatta. Detta har samband med miljöskulden. Inte den miljö-
skuld som företagen redovisar, utan den miljöskuld som är ett resultat av att regler och lag-
krav inte efterlevs. Denna miljöskuld är ett mått på vad det skulle kosta att leva upp till existe-
rande regelverk. Det finns undersökningar som visar att miljöskulden är undervärderad i de
flesta företag och att det faktiskt rör sig om stora belopp.

6.3. Informationen i miljöredovisningarna
Miljöredovisningar informerar om företagens miljöarbete. Frågan är om de kan betraktas

som miljöinformation. Enligt Nitsch (se kap 2.6 Information och kommunikation, s 16) kän-
netecknas miljöinformation av att den är saklig och etiskt genomtänkt. Sakligheten skulle
kunna bedömas externt. Den etiska aspekten är svårare; ständigt ertappas företagsledare med
att vara just oetiska. Även om företagets information skulle vara etiskt genomtänkt, är det inte
säkert att intressenterna skulle uppfatta den som det, just därför att vi ofta får höra om oetiska
företagsledare via massmedia.

Ett problem med den frivilliga miljöredovisningen är att företagen tenderar att framhäva de
positiva nyheterna och möjligheterna, och eftersom miljöredovisningarna sällan är granskade
av någon extern part kan de finnas skäl att ifrågasätta informationens tillförlitlighet. Även om
miljöredovisningarna är externt granskade, behöver de inte förmedla hur det egentligen är i
företaget. Att en informationskategori inte finns med i miljöredovisningen behöver inte inne-
bära att man inte arbetar med den aspekten inom företaget.

Utgångspunkten i detta arbete är att det är ett medvetet val från företagets sida vilka infor-
mationskategorier som redovisas. Vilket syfte för företaget, tjänar i så fall miljöredovisning-
en?

Enligt Beslutanvändarsynsättet (se kap 3.1.1, s 20) borde årsredovisningar innehålla en
miljöredovisning i monetära termer, som underlag åt ägarna/investerarna då de fattar beslut.
Detta skulle då gälla branscher i vilka ägare/investerare känner stor osäkerhet inför miljöfrå-
gorna, där verksamheten av olika skäl har uppfattats som miljöstörande och man inte vill in-
vestera i företag som inte arbetar med miljöfrågorna på ett seriöst sätt.

Detta överensstämmer relativt bra med resultatet för skogsföretag och en del verkstadsföre-
tag. Det stämmer även för det svenska kemiföretaget, men inte för de andra kemiföretagen.

Enligt agentteorin (se kap 3.1.2, s 21) skulle företagsledningen utelämna miljöredovisning-
ens monetära delar för att erhålla ett skenbart bättre resultat på detta sätt. Eller så skulle före-
tagsledningen kunna använda miljöredovisningens monetära delar, för att skenbart minska fö-
retagets vinst och därmed även minska risken för nya regleringar och andra begränsningar.

Denna teori är svår att utvärdera på detta material.

Enligt intressentteorin är redovisningen ett av de verktyg som företagsledningen använder
för att kunna hantera olika intressentgrupper (se kap 3.1.3, s 21). Vissa intressentgrupper
ställer miljömässiga krav på företaget och verksamheten. Men vad är intressenternas mål med
sitt miljöengagemang? Är målet att kretsloppsanpassa samtliga företag för att på detta sätt nå
fram till ett kretsloppssamhälle (där alla är lyckliga)? Eller är det vägen dit som är målet?
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Målet med miljöarbetet, och därmed även med miljöredovisningar, kan ju också vara att lära
sig undvika miljökatastrofer.

Även denna teori är svår att utvärdera på detta material.

6.4. Slutsatser
Andelen av företagen på A-listan som redovisade sitt miljöarbete, antingen i årsredovis-

ningen eller i en separat miljöredovisning, var 84 % år 2001. Ökningstakten sedan 90-talet har
mattats väsentligt. Om detta återspeglar faktorer inom företagen och den ekonomiska utveck-
lingen, eller om det är ett resultat av miljöpolitikens utveckling (eller avsaknad av det) sedan
1996 är svårt att avgöra, även om säkert de flesta har en uppfattning om det.

När företagen beskriver och rapporterar om miljöarbetet är variationen stor i flera avseen-
den:

� Formatet varierar; vanligt pappersformat, pdf-format som laddas ner från respektive fö-
retags hemsida eller webbformat dvs. en samling webbsidor länkade till företagets hem-
sida och med länkar sinsemellan. Här verkar förutsättningarna och motiven vara väldigt
olika; hur informerar man bäst om företagets miljöarbete (hemsida eller miljöredovis-
ning), hur ska miljöredovisningen användas (som information eller PR), hur ökar man
trovärdigheten i företagets budskap att man bryr sig om miljön (miljöredovisningen
trycks på miljömärkt papper eller kan bara laddas ner i pdf-format) osv.

� Antalet informationskategorier varierar mycket mellan olika företag, även inom samma
bransch. Vissa branscher verkar ändå vara mer homogena än andra.

Företagen kan grovt delas in i olika grupper utifrån informationen i årsredovisningar-
na/miljöredovisningarna:

Grupp 1 Företag utan miljöredovisningar. Årsredovisningen ägnas åt företagets ställ-
ning, strategi, finansiella utveckling, marknader, aktiekursens utveckling osv.

Grupp 2A Företag med kvalitativa miljöredovisningar. I vissa branscher hör samtliga
företag hit, t.ex. Telekomföretagen, bankerna, fastighets- och byggföretagen.

Grupp 2B Företag vars miljöredovisningar är både kvalitativa och monetära. I denna
grupp finner man företag främst inom skogsindustrin, men även företag inom
verkstadsindustrin samt ett inom kemiskindustri och ett transportföretag.

Innehållet i - och omfattningen av informationen är också väldigt olika. I vissa miljöre-
dovisningar är informationen omfattande och trovärdigheten kan vara hög, bakom en del
miljöredovisningar kan man ana ett gediget miljökunnande, i andra skymtar aningslös-
heten fram, vissa miljöredovisningar kan kännas som reklamblad för företagets produk-
ter, med lite annan information på sidan om.

� Omfattning i antal sidor varierar också mycket, från en eller ett par sidor, korta och sak-
liga, till stora luntor på 50 s som mest.
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Här slutar denna undersökning, men många frågor återstår att jobba vidare med, till exem-
pel:

� Undersökningsmodellen bör utvecklas, varje informationskategori skulle kunna ha
en tregradig skala, för att ge en mer rättvisande bild av hur företaget redovisar resp.
kategori.

� Förutsättningarna för och sammanhangen kring den monetära miljöredovisningen
bör studeras utförligare. Varför ökar inte den monetära miljöredovisningen bland fö-
retagen? Den kvalitativa miljöredovisningen ökar, om än inte i samma takt som un-
der 90-talet. Det finns ju behov av monetär miljöredovisning i olika beslutssamman-
hang, det finns också normer och rekommendationer. Vad är det som bromsar och
hindrar företagen?

Lena Melander-Jäger
Juni 2003 Dragsmark, Uddevalla
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7.2. Elektroniska källor

Normer och rekommendationer
Dow Jones’ hemsida: http://www.sustainability-index.com
Global Reporting Initiative GRI’S hemsida: http://www.globalreporting.org/
GRI på sv: http://www.environ-cert.com/sweden/articles/Bok2001/85-90.pdf
Bokföringsnämnden, BFNs hemsida: http://www.bfn.se

BFN U:98 finns på http://www.bfn.se/redovisning/bfn_u/bfn_u98_02.asp
FEEs hemsida: http://www.fee.be

rekommendationerna finns på http://www.fee.be/secretariat/pdfs/sustainability011101.pdf

Företags hemsidor:
På A-listan per den 18/3 I Ljungdahls und.
ABB Ltd’s hemsida: www.abb.com Verkstad
Autoliv Inc SDB’s hemsida: www.autoliv.com
Allgon AB:s hemsida: www.allgol.se Verkstad-Telecom
Ångpanneföreningen AB:s hemsida: www.af.se Teknisk konsult
ASSA ABLOY AB:s hemsida: www.assaabloy.se Verkstad
Atlas Copco ABs hemsida: www.atlascopco-group.com Verkstad
AstraZeneca PLC’s hemsida: www.astrazeneca.com Läkemedel
Beijer AB:s hemsida: www.beijers.com Handel-Grossist
Bergman & Beving AB:s hemsida: www.bb.se Handel-Grossist
Bilia AB:s hemsida: www.bilia.se
Bure EquityAB:s hemsida: www.bure.se
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Cardo AB:s hemsida: www.cardo.se Verkstad
Consilium AB:s hemsida: www.consilium.se
Elekta AB:s hemsida: www.elekta.com
Electrolux AB:s hemsida: www.electrolux.com Verkstad
Ericsson telefonab LM:s hemsida: www.ericsson.com Verkstad-Telecom
FöreningsSparbanken AB:s hemsida: www.foreningssparbanken.se
Finnveden AB:s hemsida: www.finnveden.com
Gambro AB:s hemsida: www.gambro.com
Getinge AB:s hemsida: www.getinge.com
Gunnebo AB:s hemsida: www.gunnebo.se
Hexagon AB:s hemsida: www.hexagon.se Verkstad
Haldex AB:s hemsida: www.haldex.com Verkstad
Höganäs AB:s hemsida: www.hoganas.com
Holmen AB:s hemsida: www.holmen.com
Hufvudstaden AB:s hemsida: www.hufvudstaden.se Fastighet/Bygg
Norsk Hydro ASA SDB’s hemsida: www.hydro.com
Industrivärden AB:s hemsida: www.industrivarden.se Investment
Investor AB:s hemsida: www.investorab.com Investment
JM AB:s hemsida: www.jm.se Fastighet/Bygg
Kinnevik Industriförvaltnings AB:s hemsida: www.kinnevik.se Skogsind
Lindex AB:s hemsida: www.lindex.se Detaljist
Nordea AB:s hemsida: www.nordea.com
Nobel Biocare Holding AG’s hemsida: www.nobelbiocare.com
Nokia Abp SDB’s hemsida: www.nokia.com
OM AB:s hemsida: www.om.com Finansiella tjänster
Pharmacia Corporation SDB’s hemsida: www.pharmacia.com Läkemedel
Sandvik AB:s hemsida: www.sandvik.com Verkstad
Sardus AB:s hemsida: www.sardus.se
SAS AB:s hemsida: www.sas.se Transport
Svenska Cellulosa AB SCA:s hemsida: www.sca.com Skogsind
Scandiaconsult AB:s hemsida: www.scc.se Teknisk konsult
Scribona AB:s hemsida: www.scribona.se
SCANIA AB:s hemsida: www.scania.com Verkstad
Skandia Försäkringsabs hemsida: www.skandia.se Finansiella tjänster
Skandinaviska Enskilda Bankens hemsida: www.seb.se Bank
Seco Tools AB:s hemsida: www.secotools.se Verkstad
Securitas AB:s hemsida: www.securitasgroup.com Tjänsteftg
Svenska Handelsbankens hemsida: www.handelsbanken.se Bank
Skanska AB:s hemsida: www.skanska.se Fastighet/Bygg
SKF AB:s hemsida: www.skf.com Verkstad
SSAB svenskt Stål AB:s hemsida: www.ssab.se Verkstad
Stora Enso Oyj’s hemsida: www.storaenso.com Skogsind
Swedish Match AB:s hemsida: www.swedishmatch.com
Syngenta AG’s hemsida: www.syngenta.com
Ticket Travel Group AB:s hemsida: www.ticket.se
TietoEnator Abp’s hemsida: www.tietoenator.com
TeliaSonera AB:s hemsida: www.telia.se
Trelleborg AB:s hemsida: www.trelleborg.com Kemi
TV4 AB:s hemsida: www.tv4.se
WM-data AB:s hemsida: www.wmdata.se Datakonsult
Volvo AB:s hemsida: www.volvo.com Verkstad
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8. Bilagor
Bilaga 1 Rio-deklarationen om miljö och utveckling i korthet
Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 med målet att
etablera en ny och rättvis gemenskap genom att skapa nya samarbetsformer mellan stater,
samhällets viktigaste sektorer och mellan folk.

§ 1 Människan i centrum
§ 2 Stater är suveräna, men ansvarar för att inte skada miljön i andra stater
§ 3 Utveckling för att möte behov hos nuvarande och kommande generationer
§ 4 Hållbar utveckling kräver att miljöskydd integreras i utvecklingsprocessen
§ 5 Hållbar utveckling förutsätter att vi utrotar fattigdom, minskar skillnaderna i levnadsstandard

och bättre möter behoven hos majoriteten av världens folk
§ 6 Utvecklingsländernas speciella behov ska ges särskild förtur
§ 7 Bevara, skydda och upprätta hälsan och integriteten för jordens ekosystem. De utvecklade län-

derna erkänner sitt ansvar med hänsyn till det tryck deras samhällen utövar på den globala mil-
jön och den teknologi och de finansiella resurserna de behärskar

§ 8 Ohållbara produktions- och konsumtionsmönster bör minska och avvecklas
§ 9 Utbyte av vetenskaplig och teknisk kunskap och teknologi

§ 10 Medverkan från alla berörda invånare på relevant nivå, tillgång på information och uppmuntran
av medvetenhet och medverkan

§ 11 Stater ska anta effektiv miljölagstiftning
§ 12 Främja ett stödjande och öppet internationellt ekonomiskt system
§ 13 Utveckla nationell och internationell lagstiftning om skyldigheter och kompensation vid miljö-

skador
§ 14 Stater bör samarbeta effektivt för att förhindra överföring av aktiviteter eller substanser som or-

sakar svår miljöförstöring
§ 15 Försiktighetsprincipen skall tillämpas
§ 16 Gynna internationaliseringen av miljökostnader. PPP tillämpas, men utan att förvränga interna-

tionell handel
§ 17 Miljökonsekvensbeskrivningar bör användas för aktiviteter med sannolika oönskade effekter på

miljön
§ 18 Stater skall omedelbart meddela andra stater om naturkatastrofer etc.
§ 19 Stater skall ge bättre och tidigare information om gränsöverskridande miljöeffekter
§ 20 Kvinnor har en avgörande roll i skötseln och utvecklingen av miljön
§ 21 Kreativiteten, idealen och modet hos världens ungdom måste uppbådas
§ 22 Ursprungsbefolkningar har en avgörande roll i skötseln och utvecklingen av miljön
§ 23 Miljön och naturresurserna skall skyddas hos folk under förtyck, dominans och ockupation
§ 24 Krig är destruktivt för den hållbara utvecklingen. Beakta lagar som skyddar miljön även under

krigstid
§ 25 Fred, utveckling och miljöskydd hänger odelbart samman
§ 26 Stater skall lösa sina miljökonflikter fredligt
§ 27 Stater och folk skall samarbeta förtroligt och ansvarsfullt för att fullfölja dessa principer
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Bilaga 2 Något omarbetad undersökningsmall
Informationskategori Indikatorer Normer - re-

kommend.
Nationalitet Svensk eller Utländsk
Bransch Verkstad, läkemedels, skogsind, telecom, banker mm
Arbetsmiljö Kan vara flera saker

� Olika frisk-, sjuk- eller olyckstal
� Arbetsklimat, organisation

GRI

Kompetens
 - engagemang

� Beskrivning av hur kompetensen bibehålls GRI

Jämställdhet � Beskrivning av hur jämställdhets arbetet bedrivs, mål för
det

GRI,

Miljöredovisning
- omfattning
-extern granskning

� I förv.ber, årsredvisn. eller sep MR
� Antal sidor
� Av tredje part

Samtl.

FEE
Miljöpolicy � Redovisning av hela eller delar av miljöpolicy, eller an-

slutning till externt miljöprogram, t.ex. ICC.
GRI

Miljömålsättningar � Ett eller flera konkreta mål, klart avgränsade i tid och om-
fattning, t.ex. att införa miljöledningssystem i hela kon-
cernen före 2003

UNEP

Miljöpåverkan – pro-
cess

Flera olika möjligheter, t.ex. uppgift om:
� Använda resurser i tillverkningsprocessen (input)
� Hantering av utsläpp, avfall och biprodukter (output)
� Införande av ny miljöteknik och konsekvenser av detta

(process)

GRI

Miljöpåverkan – pro-
dukt

Flera olika möjligheter, t.ex. uppgift om:
� Förändringar i sortiment eller konstruktion av miljöpåver-

kande produkter
� Utveckling av ”miljöprodukter” som avhjälper kunders

miljöproblem

GRI

Miljöorganisation � Organisation av miljöarbetet, bl.a. information om miljö-
ledningssystem, utbildning av anställda, ansvarsfördelning
etc.

GRI

Miljörevisioner � Genomförda eller planerade revisioner av miljöpåverkan
och miljöarbete, gärna med resultatredovisning.

Miljömyndigheter � Uppgifter om myndighetsdirektiv, miljölagstiftning, kon-
cessionsförhandlingar, rättsliga åtgärder vidtagna av myn-
digheter etc.

FEE
UNEP

Miljöincidenter � Uppgifter om miljörelaterade olyckor eller konstaterande
att inga sådana incidenter inträffat.

FEE

Miljökostnader � Uppgifter om vad miljöarbetet kostat under året, gärna
fördelat på olika typer av åtgärder samt totalt för företa-
get/koncernen.

UNEP

Miljöinvesteringar � Belopp som investerats i miljöutrustning och –åtgärder,
t ex ny reningsutrustning eller miljöanpassad teknik.

UNEP

Miljöskulder � Miljörelaterade framtida utgifter till följd av potentiella
eller konstaterade miljöskador eller miljöanpassningsbe-
hov etc.

SFF
IAS 37


