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Abstrakt 
 
Miljöfrågor är idag något som engagerar människor världen över. Både företag och 
privatpersoner har insett att vi måste ta hand om miljön för att uppnå en hållbar utveckling. 
Sedan början av 1990- talet har antalet miljöredovisningar ökat i stadig takt. Företag har idag i 
större utsträckning konkreta miljömål och bedriver sitt miljöarbete efter fastställda 
miljöpolicys. Anledningarna till att företagen utformar miljöredovisningar är många. 
Exempelvis kan det bero på lagstiftning, benchmarking eller en engagerad VD. 
Undersökningen utgick från följande problemformulering: Vilka motiv har företag med att 
bedriva miljöredovisning? Syftet med undersökningen var att beskriva vad företagen kunde 
ha för olika motiv med sin miljöredovisning. Undersökningen gjordes med en kvalitativ 
metod och en deduktiv strategi där tre företag intervjuades angående deras 
miljöredovisningar. De tre företagen som intervjuades var Volvo, HFAB och Isover. Svaren 
analyserades sedan för att kunna besvara vår problemformulering. Vi kom fram till att olika 
företag har olika motiv till varför de miljöredovisar. Inget företag hade endast ett motiv med 
sin miljöredovisning. Volvo miljöredovisade enligt nyttomotivet, normmotivet och 
nödmotivet. HFAB:s miljöredovisning upprättades enligt nöjesmotivet, nyttomotivet, 
normmotivet och nödmotivet. Isover upprättar sin miljöredovisning enligt nyttomotivet och 
nödmotivet. De företag som intervjuades var olika stora men vi såg inget samband mellan 
storleken på företaget och något specifikt motiv.  
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1 Inledning 
 
I inledningen beskriver vi bakgrunden till vår studie. Bakgrunden leder oss in på en 
problemdiskussion, som mynnar ut i en problemformulering. I detta kapitel redogör vi också 
för vårt syfte med undersökningen. 
 

1.1 Bakgrund 
Av alla debatter om olika miljöproblem som förts de senaste decennierna är frågan om de 
globala klimatförändringarna den hittills mest allvarliga, och också den svåraste att hantera. 
Hela den mänskliga existensen är beroende av hur klimatet på jorden ser ut. Även om den 
tekniska utvecklingen har försett oss med många verktyg för att förutspå och reducera vår 
påverkan på miljön, kommer vi aldrig fullt ut kunna styra över moder jord. De senaste åren 
visar på många exempel på stort mänskligt lidande och stora ekonomiska förluster på grund 
av klimatförändringar.1 Exempelvis försäkringsbolagen har insett sambandet mellan stora 
utsläpp och de ökade klimatförändringarna. När de eventuella miljökatastroferna uppstår 
kommer det att kosta dem stora summor. Mellan åren 1990 och 1997 betalade världens 
försäkringsbolag ut 48 miljarder dollar i ersättning för skador på grund av oväder. Detta 
belopp kan jämföras med 14 miljarder dollar som betalades ut under hela 1980- talet.2   
 
Många företag har insett att en öppen redovisning av sitt miljöarbete kan ge ett gott rykte på 
marknaden och skapa nya affärsmöjligheter. Ett företag som har en välkänd miljöpolicy och 
konkreta miljömål skapar sig i längden en värdefull goodwillpost.3  
 
I Sverige ställs kraven på miljöåtgärder i första hand av myndigheter och lagstiftare. 1969 
kom miljöskyddslagen som avser tillståndspliktig verksamhet. Under 1980- talet fick det 
ytterligare fart och fler lagar stiftades, bland annat kemikalielagen.4 
 
På ett internationellt plan genomfördes den första miljökonferensen 1972 i Stockholm, men 
även om medvetenheten hade blivit större fattades det inga konkreta beslut.5 1987 myntades 
begreppet ”hållbar utveckling” i FN- rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Denna kallas 
även Brundtland- rapporten efter Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland som 
ledde arbetet med att ta fram denna rapport.[1] I rapporten konstaterades bland annat att: 
 
”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers förmåga att klara sina behov. ”6 
 
Begreppet hållbar utveckling innefattar inte bara miljöfrågor utan även sociala och 
ekonomiska aspekter.7 
 

                                                
1 Dessler, Parson, 2006, s. 1 
2 Larsson, 1997, s. 16,  
3 Westermark, 1999, s. 5 
4 Larsson, 1997, s. 13 
5 Larsson, 1997, s. 13 
6 Bergström, Catasús, Ljungdahl, 2002, s. 12 
7 Bergström et. al. 2002, s. 12 
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Brundtlandrapporten låg till grund för Rio- konferensen som ägde rum 1992.[1] Under denna 
konferens skapades Agenda 21 som har bidragit stort till den miljömedvetenhet som finns 
idag. Agenda 21 är ett handlingsprogram som består av olika punkter och som ska användas 
som vägledning vid arbete med hållbar utveckling på nationell, regional och lokal nivå.8  
 
Under 1990- talet ökade de separata miljöredovisningarna lavinartat både i Sverige och i 
andra industriländer.9 Tidigare var det lagar som satte standarden för hur miljöredovisningen 
skulle utformas, men på senare år har riktlinjerna inom området mer och mer tagits fram 
genom frivilliga initiativ, dels från privata organisationer men också från till exempel EU.10 
Ett exempel på ett EU- initiativ är EMAS som står för Eco Management and Audit Scheme 
och är ett miljölednings- och certifieringssystem och det började gälla i Sverige  
1 januari 1995.11 Ett exempel på en privat organisation inom området är GRI som står för 
Global Reporting Initiative. De jobbar med att skapa riktlinjer som ska förenkla 
hållbarhetsredovisningen.[2]        
 
Det man kan fråga sig är vilken information som är väsentlig och till vilka den riktar sig? Då 
denna typ av redovisning till viss del är frivillig skapar det en osäkerhet hur man ska redovisa 
och det kan uppstå stort tolkningsutrymme. Detta gör det också svårt att granska 
informationen, dels för allmänheten, men även för revisorer.12 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Pontus Cerin, doktor i industriell ekonomi och verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet13, 
säger i en intervju att det idag finns en skillnad mellan vad företagen berättar i sina 
miljöredovisningar och resultatet av det verkliga miljöarbetet. Företagen har ibland en tendens 
att med hjälp av miljöredovisningarna styra bort debatten från de områden som är besvärande 
för företaget.14 
 
Det finns två olika synsätt på begreppet miljöredovisning. Det ena bygger på klassisk 
redovisningsteori där man identifierar och rapporterar direkta finansiella risker med 
miljöanknytning. Enligt det andra synsättet har redovisningen ett större syfte än att bara ge 
finansiell information. Miljöarbetet kan då redovisas inte bara i siffror utan också i ord. Det 
andra syftet är mer till för att ge läsaren en helhetsbild och visa på företagets syn på 
miljöarbete både på kort och på lång sikt. Denna typ av redovisning kan bland annat innehålla 
en miljöpolicy och andra riktlinjer, kort- och långsiktiga mål som företaget sätter upp för att 
följa dessa riktlinjer samt planerade aktiviteter på miljöområdet.15  
 
Det finns olika motiv till att ett företag väljer att redovisa sitt miljöarbete. Utåt sett kan ett 
företag presentera ett motiv, men den verkliga anledningen till att man miljöredovisar kan 

                                                
8 Larsson, 1997, s. 13 
9 Larsson & Ljungdahl, Balans 4/2005, s. 13 
10 Larsson, 1997, s. 18 
11 Westermark, 1999, s. 107 
12 Ringström, Miljörapporten 5/2006, s. 7 
13 Cerin, Balans 11/2005, s. 45 
14 Ringström, Miljörapporten 5/2006, s. 9  
15 Westermark, 1999, s. 86 



Miljöredovisning 
Företags motiv med miljöredovisning 

Inledning 

   3 
 

vara en helt annan. Enligt Svante Beckmans 4N- typologi finns det fyra olika grundläggande 
motiv till ”varför vi gör som vi gör”. Dessa fyra är:16  
 

• Nöje 
• Nytta 
• Normer 
• Nöd17 

 

1.3 Problemformulering 
 

• Vilka motiv har företag med att bedriva miljöredovisning?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka motiv företag har med sin miljöredovisning. 
 

1.5 Centrala begrepp 
 
Miljöredovisning 
Miljöredovisning innebär en redovisning av företagets miljöarbete och ska i första hand 
beskriva verksamhetens miljömässiga status.18 
 
Hållbarhetsredovisning 
En redovisning av en organisations mål och aktiviteter utifrån dess värdegrund, för att bidra 
till ett hållbart samhälle.[17] 
 
Hållbar utveckling 
Innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att 
klara sina behov19 
 

                                                
16 Bergström et. al., 2002, s. 28 
17 Bergström et. al., 2002, s. 29 
18 Larsson, 1997, s. 11 
19 Bergström et. al., 2002, s. 12 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt redogör vi för val av metod. Vi beskriver hur vi har gått tillväga för att samla 
in data och vilken typ av data vi har samlat in. Vidare beskriver vi hela vårt tillvägagångssätt 
under uppsatsarbetet. Till sist belyser vi kritik som möjligtvis kan riktas mot valet av metod. 
 

2.1 Metodval 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Anledningen är att vi anser att en kvalitativ 
ansats är mest relevant i förhållande till den information vi söker. Vi kommer att genomföra 
intervjuer genom ett öppet samtal mellan intervjuare och respondent. Vi vill med vår 
undersökning ta reda på vilket/vilka motiv företag har med sin miljöredovisning och vill 
därför så lite som möjligt försöka styra den information vi samlar in.  
 
Det kvalitativa synsättet intresserar sig för individens tolkning av verkligheten.20 Enligt 
Jacobsen tillämpas den kvalitativa metoden genom ett öppet samtal mellan en intervjuare och 
en respondent.21 Respondenten ges frihet att komma med sin personliga syn på 
problemställningen.22  
 
Vi har valt att använda oss av en deduktiv strategi. Vi kommer i vår undersökning utgå från 
den teoretiska referensram som återges i nästa kapitel och ha den som grund för vår 
undersökning. Anledningen är att vi vill jämföra om det som skrivs i litteraturen stämmer 
överens med verkligheten. Dessutom var det ett logiskt sätt att angripa vår problemställning 
eftersom vi var tvungna att skaffa oss kunskap inom ämnet innan vi kunde göra en empirisk 
undersökning.  
 
Den deduktiva strategin innebär att man går ”från teori till empiri”23. Genom tidigare 
publicerad teori skaffar man sig förväntningar om hur det ser ut i verkligheten, för att sedan 
gå ut och undersöka om förväntningarna stämmer.24  
 
Vi kommer att använda oss av ett intensivt upplägg där vi väljer att gå på djupet genom att 
utföra grundliga intervjuer med några få personer. Vi anser att det upplägget passar bäst när vi 
vill ta reda på vad företag har för motiv med miljöredovisning.  
 
Det intensiva upplägget kännetecknas av att undersökaren går på djupet med några få 
enheter.25 Med ett intensivt upplägg vill undersökaren få fram en helhetsbild av ett fenomen.26  
 

                                                
20 Backman, 1998, s. 48 
21 Jacobsen, 2002, s. 139 
22 Jacobsen, 2002, s. 142 
23 Jacobsen, 2002, s. 34 
24 Jacobsen, 2002, s. 34 
25 Jacobsen, 2002, s. 93 
26 Jacobsen, 2002, s. 94 
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2.2 Litteraturgenomgång 
 
Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data 
forskaren samlar in för första gången och fås genom metoder som intervju, observation 
och/eller frågeformulär. Sekundärdata är information som inte är direkt insamlad av forskaren 
själv. Denna typ av data har oftast samlats in utifrån en annan problemformulering än den 
forskaren vill ha svar på.27 
 
Sekundärdata har använts i form utav litteratur, artiklar och hemsidor. Informationen från 
artiklar har vi fått fram genom att söka i databaser så som Affärsdata och ABI/Inform. Sökord 
som använts är miljöredovisning, miljöinformation, hållbarhetsredovisning. För att hitta 
relevant litteratur har vi sökt i Högskolebibliotekets katalog Hulda. Via sökmotorn Google.se 
har vi hittat hemsidor inom området. 
 

2.3 Datainsamling 
 
Vår primärdata består av intervjuer med tre företag som bedriver miljöredovisning. Valet av 
företag grundar sig på flera aspekter. Företagen måste i någon form ha ett förhållande till 
arbete med miljöfrågor. Företagen måste också vara tillräckligt stora för att bedriva 
miljöredovisning. Ytterligare ett krav var att företagen skulle ha en geografisk närhet till oss, 
det vill säga Halland, Västra Götalandsregionen och Skåne, eftersom vi ville göra intervjuerna 
på plats. För att hitta lämpliga företag användes Internet.  
 

2.3.1 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
 
De tre företag vi har valt att intervjua är Volvo, HFAB och Isover. Intervjuerna med HFAB 
och Isover genomfördes på respektive företag och intervjun med Volvo gjordes över telefon. 
Anledningen till att det blev en telefonintervju med Volvo var att det inte gick att lösa på 
något annat sätt då kontaktpersonen inte hade någon möjlighet att träffa oss. Intervjun gjordes 
endast av en av författarna på grund av att möjligheten uppstod hastigt. Vid telefonintervjun 
användes ingen bandspelare utan intervjun har sammanställts med hjälp av författarens 
anteckningar.  
 
Intervjun med HFAB ägde rum på HFAB:s kontor i Halmstad. Intervjun spelades in på band. 
En författare höll i intervjun och den andra lyssnade, tog anteckningar och kom med 
kompletterande följdfrågor vid behov. Intervjun tog ungefär 45 minuter att genomföra. 
 
För att genomföra intervjun med Isover tog författarna sig till Billesholm som ligger strax 
utanför Helsingborg. Här genomfördes intervjun i Isovers fabrik. Även denna intervju 
spelades in på band och författarna hade samma roller som under intervjun med HFAB. 
Författarna fick även en rundvandring i fabriken där respondenten berättade om företagets 
verksamhet. Rundvandringen och intervjun tog 1 timme och 15 minuter att genomföra. 
 

                                                
27 Jacobsen, 2002, s. 152-153 
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Vårt tillvägagångssätt vid insamling av kvalitativ primärdata följer riktlinjerna för den öppna 
individuella intervjun.28 
 

2.4 Metod för dataanalys  
 
Efter telefonintervjun satte sig intervjuaren direkt och sammanfattade sina anteckningar. 
Sedan renskrevs sammanfattningen till det färdiga resultatet som redovisas i empirin. Vid de 
övriga två intervjuerna lyssnade vi igenom bandet och skrev ned alla svar. Svaren 
diskuterades för att kontrollera att vi uppfattat dem på samma sätt, vilket ledde fram till det 
färdiga resultatet som presenteras i empirin 
 
Vårt tillvägagångssätt stöds av hur Jacobsen översiktligt beskriver analysprocessen med hjälp 
av tre kategorier: beskrivning, systematisering och kategorisering, kombination.29 
 

2.5 Metodkritik 
 
Vi kom i kontakt med Volvos miljöskyddschef. Vi lade fram önskemål att få träffa honom för 
en intervju, men då han är en väldigt upptagen man och ofta på resande fot, var enda 
möjligheten en telefonintervju. Vi upplevde att vi i intervjun med Volvo fick bra men 
kortfattade svar, dessutom var det svårt att etablera en personlig kontakt med respondenten. 
Kritik kan riktas mot att vi inte bandade intervju med Volvo och att bara en av författarna var 
närvarande vid intervjun. Det finns en risk att intervjusvaren inte får en objektiv granskning 
när endast en av författarna återger dem. 
 
Det positiva med en telefonintervju är att man reducerar kostnader för transporter. Dessutom 
kan man genom telefonintervjuns anonyma karaktär minska risken att påverka respondentens 
svar med kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ett kritiskt argument till telefonintervju är att det är 
svårare att få en personlig kontakt med respondenten när man inte ser varandra. Det har även 
visat sig i några undersökningar att det är lättare för respondenten att ljuga under en 
telefonintervju. Ytterligare en nackdel med telefonintervju är att intervjuaren inte har någon 
möjlighet att observera respondentens uppträdande. 30  
 
Tack vare vår geografiska avgränsning för var vi sökte företag att intervjua, upplevde vi inte 
att det vara några problem med att förflytta oss till de platser där intervjuerna ägde rum. Det 
uppstod inte heller några stora transportkostnader. Vi är medvetna om att vår geografiska 
avgränsning kan påverka undersökningen. En undersökning med större geografisk spridning 
hade kunnat få ett annat resultat, men på grund av tids- och kostnadsaspekter valde vi att 
begränsa oss geografiskt. 
 
Enligt Jacobsen är intervjuer ansikte mot ansikte ofta kostnadskrävande eftersom intervjuaren 
måste förflytta sig från en plats till en annan.31 
 
De tre intervjuerna blev olika, så till vida att den med Volvo genomfördes på telefon,    
                                                
28 Jacobsen, 2002, s. 160 
29 Jacobsen, 2002, s. 216  
30 Jacobsen, 2002, s. 161-162 
31 Jacobsen, 2002, s. 161 
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HFAB- intervjun genomfördes på HFAB:s kontor och intervjun med Isover gjordes vid 
Isovers fabrik där vi dessutom fick en rundvandring i fabriken. Det finns en risk att de olika 
tillvägagångssätten kan påverka resultatet av undersökningen.  Kritik kan även riktas mot att 
vi själva letat reda på förklaringen av vissa organisationer som nämns i empirin, det finns en 
risk att det kan leda till en personlig tolkning. 

 

2.5.1 Validitet 
 
Den litteratur vi har använt oss av är av väsentlig karaktär för att stödja vår 
problemformulering. Viss kritik kan dock riktas mot att böckerna är lite för gamla. 
 
För att bidra med trovärdighet till undersökningen har vi valt ut företag i olika storlekar och 
olika branscher. Respondenterna var kunniga inom området och kunde svara på de frågor vi 
ställde på ett tillfredsställande sätt. Vi anser att vi fick prata med rätt personer på respektive 
företag vilket stärker undersökningens validitet. Vi är medvetna om att en undersökning av tre 
företag inte på något sätt behöver ge en generell bild av företag i Sverige, men vi får en 
inblick i vilka motiv som kan styra valet att miljöredovisa. 

 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Vi anser att den litteratur vi använt oss av är tillförlitlig. Författarna till den litteratur vi använt 
oss av har stor kunskap och erfarenhet inom området vilket styrker tillförlitligheten. 
 
Vi använde oss av en bandspelare vid två av intervjuerna för att senare kunna återge den 
information som respondenterna givit oss på ett så tillförlitligt och exakt sätt som möjligt. 
Respondenternas position inom företaget bidrar till att vi anser att den information vi fått är 
tillförlitlig.  

 

2.5.3 Alternativa metodval 
 
Ett förslag till alternativt metodval är att använda sig av en kvantitativ undersökning. Vi anser 
dock att en kvantitativ ansats inte hade kunnat besvara vår problemformulering på ett 
stimulerande sätt. Med en kvantitativ ansats hade undersökningen fått ett annat upplägg, och 
därmed ett annat resultat, eftersom vår problemformulering är svår att få svar på med hjälp av 
kvantitativa mätningar.   
 
Ett alternativ till vår deduktiva ansats är den induktiva ansatsen, där undersökningen går från 
empiri till teori.32 Vi anser dock att vi inte har tillräckligt med kunskap inom området för att 
anta en sådan strategi. En undersökning med en induktiv ansats hade fått ett helt annat 
utseende.  
 
                                                
32 Jacobsen, 2002, s. 35 
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3 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen tar upp den information vi anser vara nödvändig för att 
genomföra vår studie. Den ska även ge läsaren viss kunskap inom ämnet. 
 

3.1 Miljöredovisningens utveckling 
 
Den senaste cirka 100 åren har människan blivit mer och mer industrialiserad och till följd av 
detta påverkat miljön negativt mer än vad som skett tidigare. Länge pågick detta utan att 
förändringarna i naturen blev tillräckligt stora för att människan skulle upptäcka dem. Men så 
småningom började människor få upp ögonen för hur vi påverkade miljön och vi började inse 
att naturen inte är någon oändlig resurs som vi kan utnyttja hur som helst. Den amerikanske 
biologen Rachel Carson skrev i sin bok ”Tyst vår” 1962 hur användandet av kemiska 
bekämpningsmedel hade förkrossande konsekvenser för de biologiska näringskedjorna. 
Denna bok skapade en uppmärksammad debatt och blev en vändpunkt i sättet att betrakta 
människans påverkan på naturen. Allt fler människor blev intresserade och debatten fortsatte 
och 1972 hölls den första internationella miljökonferensen i Stockholm. Men även om det 
diskuterades om ämnet togs inga konkreta beslut och åtgärderna uteblev.33  
 
Världskommissionen för miljö och utveckling även kallad Brundtland kommissionen gav 
1987 ut en rapport kallad ” Vår gemensamma framtid” och det var här som begreppet ”hållbar 
utveckling” kom till liv.34 I samma veva fick miljöredovisning ett genombrott och företag 
började ta hänsyn till miljöaspekter. I Sverige började företagen formulera miljöpolicys och 
under den första hälften av 1990-talet ökade miljörapporteringen avsevärt.35 
 
Det skulle ta 20 år efter miljökonferensen i Stockholm innan de första besluten togs. Detta 
skedde 1992 vid den så kallade Rio-konferensen, till exempel skapades några förslag till 
rekommendationer som fick namnet Agenda 21. Detta är ett dokument som medverkat stort 
till den miljömedvetenhet som existerar idag.36  
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram med mål och riktlinjer för att åstadkomma hållbar 
utveckling genom att utrota fattigdom och eliminera hoten mot miljön. Agendan har ett 
långsiktigt perspektiv och sträcker sig in på det 21:a århundradet. Programmet innehåller 40 
kapitel och dessa uppger mål, vilka åtgärder som bör tas och anvisningar hur det ska gå till för 
att nå dessa mål. Riktlinjerna är rekommendationer och inte juridiskt bindande, men 
handlingsprogrammet är kraftigt moraliskt och juridiskt förpliktande för de stater som genom 
sitt deltagande i Rio år 1992 står bakom agenda 21.[5]  
 
I Sverige ställdes de första kraven på miljöåtgärder av myndigheter och lagstiftare. År 1964 
fick Sverige sin första naturvårdslag och år 1969 kom miljöskyddslagen som i första hand 
avser tillståndspliktig verksamhet.37 År 1999 trädde Miljöbalken i kraft som är till för 
tillstånds- och anmälningspliktiga företag.[6] 
                                                
33 Larsson, 1997, s. 12 
34 Larsson, 1997, s. 20 
35 Bergström, et. al. 2002, s. 20 
36 Larsson, 1997, s. 13 
37 Larsson, 1997, s. 15 
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På 2000-talet har det skett en förändring i praxis på grund av att kraven på företagens 
samhällsansvar har ökat. De separata miljöredovisningarna är på väg att försvinna för att 
ersättas av hållbarhetsredovisningar. En hållbarhetsredovisning, ska förutom information om 
företagets miljöarbete, även innehålla upplysningar om företagets ekonomiska och sociala 
ansvar. Vid ungefär samma tidpunkt växte det fram en trend att integrera icke-finansiella 
redovisningarna i årsredovisningen.38 
 

3.2 Syfte med miljöredovisning 
 
Det finns olika syften med varför företag gör en miljöredovisning. Det kan till exempel vara 
för att använda det som ett verktyg för uppföljning och utvärdering. Med hjälp av 
miljöredovisningen följs miljöpolicys och mål kontinuerligt upp och påverkar till nya mål. Ett 
annat syfte kan vara så kallad ”intern benchmarking” där man jämför olika avdelningar inom 
företaget för att skapa en tävlingslust och inspirera de anställda att hela tiden arbeta för att 
uppnå miljömålen. Det kan även vara bra med en miljöredovisning för att skapa förtroende 
hos kunder och allmänheten, till exempel en företagskund som själv ägnar sig åt miljöarbete 
uppskattar om det finns en miljöredovisning med all information som behövs. Ett annat 
viktigt syfte är att det kan ge trygghet till de finansiella intressenterna, till exempel 
försäkringsbolag vill undvika ärenden baserade på miljöförstöring och sanering.39  
 
En studie av 300 av USA:s största företag gjord av konsultföretaget ICF Kaiser International 
Inc:s miljögrupp, visar på att det finns ett positivt samband mellan aktivt miljöarbete och ett 
högre börsvärde. De kom fram till att det finns tre faktorer som hjälper till att ge en positiv 
syn på företagens miljöarbete: miljöledning, förbättrad miljöprestanda och förbättrad 
miljökommunikation. De företag som helt öppet informerar allmänheten om sitt miljöarbete 
bedöms för det mesta som mindre riskfyllda investeringsobjekt än de företag som väljer att 
inte miljöredovisa.40 
 

3.3 Miljöbalken 
 
Enligt FARs Samlingsvolym skall ”företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) lämna upplysningar i övrigt om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön”.41 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde är 
bland annat att se till så att framtida generationer får en hälsosam miljö att leva i och att 
människans rätt att förändra naturen också innebär ett ansvar att förvalta den väl.42  
 
Vid FN- konferensen i Rio 1992 om miljö och utveckling, fick begreppet hållbar utveckling 
sitt genombrott och världens länder insåg att frågor inom bland annat miljöområdet måste ha 
en central roll i vår framtida utveckling. Många olika instrument har på senare tid tagits fram 
som hjälpmedel för att utveckla miljöarbetet. Några sådana exempel är Agenda 21, 
ekonomiska styrmedel och miljömärkning. Men för att miljöfrågor ska ta steget från att vara 
                                                
38 Larsson & Ljungdahl, Balans 4/2005, s. 13 
39 Jakobsson, sid 13, 1998 
40 Jakobsson, sid 13, 1998 
41 FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 290 
42 Sveriges Rikes Lag 2006, Miljöbalken 1kap. §1, s. 277 
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ett allmänt ”samtalsämne” till att företagen agerar, krävs styrning i form av lagstiftning och 
lagtillämpning. Den tidigare miljölagstiftningen var inte tillräcklig och det var därför man tog 
fram Miljöbalken.[6] 
 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Syftet med balken var att både skärpa och 
bredda miljölagstiftningen för att uppnå hållbar utveckling. Miljöbalken är en 
sammansättning av 15 tidigare lagar inom miljöområdet. För att kunna omvandla 
miljöpolitiska principer till praktiska åtgärder har lagstiftningen länge haft en central roll. Tre 
viktiga begrepp inom miljöområdet har kunnat konkretiseras tack vare lagstiftning. Dessa tre 
är:[6] 

• Försiktighetsprincipen: Vill man släppa ut ett ämne vars miljöpåverkan inte här helt 
fastställd, måste man kunna bevisa att utsläppet inte är farligt för miljön. 

• PPP (Polluter Pays Principle): Innebär att den som förorenar ska betala för skadorna. 
• Substitutions- och produktvalsprincipen: Skadliga ämnen ska, så fort det går, bytas ut 

mot mindre skadliga ämnen.[6] 
 
Tanken med lagstiftningen är att den ska fungera i förebyggande syfte genom att ställa krav 
på den som driver verksamheten att skaffa sig kunskap om verksamhetens påverkan på 
miljön. Miljöbalken innebär också att det nu läggs större vikt vid mål- och resultatstyrning än 
tidigare. Dels ska det finnas nationella mål, men det ska även finnas regionala mål som i sin 
tur ska vara uppdelade i sektorsmål.[7] 
 
I och med Miljöbalkens införande har nya riktlinjer, så kallade miljökvalitetsnormer, satts 
upp. Miljökvalitetsnormerna är mått som visar på lägsta godtagbara tillstånd hos mark, luft 
och vatten inom ett område. Då tidigare lagstiftning bara sa att man skulle minimera 
skadorna, ställer nu Miljöbalken mer direkta krav på hur miljön ska se ut för att det ska vara 
acceptabelt.[7] 
 
Miljöbalkens tydligare lagstiftning har också lett till inrättandet av regionala miljödomstolar 
vid bland annat Umeås, Stockholms och Växjös tingsrätter. Dessa ersätter den gamla 
koncessionsnämnden som tidigare var det organ som delade ut domar inom miljöområdet.[7] 
 
Tidigare var det ganska liten risk att bli dömd för brott mot miljölagstiftningen, men tack vare 
Miljöbalken kan tillsynsmyndigheten nu direkt vidta åtgärder i form utav så kallade 
miljösanktionsavgifter. Storleken på avgifterna bestäms utifrån särskilda tariffer och fastställs 
av regeringen.[7] 
 
I samband med att Miljöbalken togs i bruk 1999, tillsattes också Miljöbalkskommittén. 
Kommitténs uppgift är att ständigt granska och uppdatera balken för att hålla den aktuell.[7] 
 

3.4 EMAS 
 
EMAS står för Eco-Management and Audit Scheme och på svenska betyder det Europeiska 
Unionens miljöstyrning och miljörevisionsordning. EMAS fastställdes som en EU-förordning 
i juni 1993 av EU: s miljöministrar. Den började gälla i Sverige 1 januari 1995.43 
 

                                                
43 Westermark. 1999, S. 107 
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Från början var det endast företag i industrisektorn som kunde registrera sig till EMAS, men 
idag är det öppet för alla organisationer och verksamheter att göra en EMAS-registrering. 
Registreringen syftar till att främja företagens miljöarbete och med hjälp av ett program som 
har klart utsatta mål få företagen att driva ett miljöarbete utöver lagstiftningens krav.[3] 
 
För att bli registrerad enligt EMAS-förordningen finns det några krav som ska uppfyllas, 
bland annat måste företaget genomföra en miljöutredning, införa ett miljöledningssystem, 
genomföra en miljörevision, utarbeta en miljöredovisning och låta den bli granskad av en 
miljökontrollant. 44 
 
EMAS är tänkt att hjälpa företag att aktivt arbeta med miljöproblemen som uppstår, istället 
för att passivt vänta tills lagstiftning och kunder kräver att man tar hand om problemen.45 
 
Den 27 april 2001 kom en ny reviderad EMAS-förordning där man baserar förordningen på 
ISO 14001 standarderna.[3] Tidigare konkurrerade EMAS och ISO 14001 med varandra men 
efter den nya EMAS-förordningen fungerar de mer som ett komplement till varandra.46 
I Bergström et.al. 2002 nämns följande minimikrav för en EMAS-redovisning:47 

 
• En klar och entydig beskrivning av organisationens registrering i EMAS och en 

sammanfattning av dess verksamhet, produkter och tjänster samt, i förekommande 
fall, dess relation till eventuella moderorganisationer. 

• Organisationens miljöpolicy och en kort beskrivning av organisationens 
miljöledningssystem. 

• En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter som resulterar i 
betydande miljöpåverkan från organisationens sida och en förklaring av arten av 
påverkan i relation till dessa aspekter 

• En beskrivning av de övergripande och detaljerade miljömålen satta i relation till de 
betydande miljöaspekterna och den betydande miljöpåverkan. 

• En sammanfattning av tillgängliga uppgifter om organisationens miljöprestanda i 
relation till dess övergripande och detaljerade miljömål med avseende på dess 
betydande miljöpåverkan.  

• Övriga faktorer med avseende på miljöprestanda, bland annat miljöprestanda i relation 
till rättsliga bestämmelser med avseende på deras betydande miljöpåverkan. 

• Miljökontrollantens namn och ackrediteringsnummer samt datum för godkännandet.48 
 

3.5 ISO 
 
ISO står för den internationella standardiseringsorganisationen. Standarder inom 
miljöområdet finns i ISO 14000- serien.49 Innehållet i ISO 14000- serien är baserad på en 
modell som ska ge en struktur för miljöledningsarbetet. När ett företag ska utveckla ett 
miljöledningssystem är det viktigt att man tittar på den egna verksamhetens och 
intressenternas krav på systemet. Till stor del är det företagets förutsättningar som ligger till 

                                                
44 Bergström et. al. 2002, s. 48 
45 Westermark, 1999, s. 108 
46 Bergström et. al. 2002, s. 49 
47 Bergström et. al. 2002, s. 49 
48 Bergström et. al. 2002, s. 49 
49 Larsson, 1997, s. 35 
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grund för ett lyckat miljöledningssystem, men det kan var bra att få hjälp med vad det ska 
innehålla och hur det ska var strukturerat. Miljöledningssystemen varierar mellan olika 
företag och är en del av företagens verksamhetsstyrning. Ett miljöledningssystem innebär att 
ett företag utvecklar och fastställer en miljöpolicy och skapar en arbetsmodell där man med 
hjälp av rutiner och processer ser till att policyn infrias. Sammanfattningsvis kan man säga att 
ett miljöledningssystem är ett redskap för att bättra på miljöarbetet.50 
 
Företagen är inte bara intresserade av att genomföra miljöledning, utan också hur effektiv den 
är och hur den uppfattas av företagets intressenter. Hur effektivt miljöledningssystemet är 
bedöms genom revision. Ett annat sätt för företaget att få ett bevis på att 
miljöledningssystemet fungerar är att få det granskat av ett oberoende certifieringsföretag. 
Certifieringsföretaget tittar på miljöledningssystemet och jämför med de fastställda krav som 
finns i t.ex. ISO 14001. Uppfylls kraven utfärdas ett certifikat som bevis.51 
 
Skillnaderna mellan ISO 14001 och EMAS är att EMAS kräver, förutom ett 
miljöledningssystem, också en offentlig miljöredovisning, vilket inte är ett krav enligt ISO 
14001. EMAS gäller dock endast i Europa medan ISO 14000- serien är global.52 
 

3.6 Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative (GRI) är ett projekt som startades 1997 på grund av det stora 
antalet modeller och riktlinjer för miljöredovisning som växte fram. Olika organisationer och 
forskningsinstitut tillsammans med FN började samarbeta med tanken att försöka skapa en 
grundläggande uppsättning riktlinjer som företag överallt i världen kunde enas kring. De 
första riktlinjerna publicerades i juni 2000 och tar inte bara upp miljö utan även redovisning 
av sociala, etiska och ekonomiska frågor. 53 
 
GRI: s riktlinjer består av tre delar, del A är en introduktion och den tar upp värdet i att ha 
gemensamma riktlinjer. Del B består av olika grundläggande redovisningsprinciper som ska 
hjälpa företaget när de använder sig av riktlinjerna. Del C består av de punkter som ska 
vägleda företaget när de upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI. Del C består av cirka 
700 individuella informationspunkter och på grund av den stora omfattningen är det få företag 
som följer riktlinjerna fullt ut.54 
 

3.7 FN:s Global Compact 
 
År 1999 i ett tal till World economic forum introducerade den forne generalsekreteraren Kofi 
Annan Global Compact. Han utmanade storföretag att gå med i detta internationella initiativ i 
en strävan att ena företag med FN-organ, fackföreningar och det civila samhället. Tanken var 
att tillsammans sluta upp kring 10 principer angående mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och korruption. Den 26 juli 2000 i New York startades verksamheten, den är frivillig och 

                                                
50 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
51 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
52 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
53 Bergström et. al., 2002, s. 50 
54 Bergström et. al., 2002, s. 52 
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kräver ingen bevakning eller återkoppling av företagen. Av dessa 10 punkter är det tre som 
handlar om miljö och de uppmuntrar företagen att:[4] 
 

• Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblemen 
• Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 
• Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik[4] 

 

3.8 4N 
 
4N- typologin ska hjälpa oss svara på frågan varför företag miljöredovisar. Typologin, som 
enligt Svante Beckman utgår ifrån Edward Gibbons ”Det romerska rikets uppgång och fall”, 
ställer frågan: Varför gör vi som vi gör? Vad vi än gör kan, enligt Beckman, motiveras med 
följande fyra punkter:55 
• det nöje som aktiviteten innebär 
• den nytta som handlingen åstadkommer 
• de normer man tror sig vara tvungen att följa 
• det som nöden kräver56 
 
Låt oss implementera dessa motiv i ett företag. De två första, nöje och nytta, är motiv som 
kommer inifrån företaget, till exempel motiv som finns i företagets affärsidé. De andra två 
motiven, norm och nöd, kommer snarare utifrån, till exempel krav från företagets intressenter. 
Man kan också säga att nöje och norm är sådana motiv som har egenvärde, det vill säga det 
finns ingen egentlig anledning att motivera varför de fungerar som drivkraft. Det kan till 
exempel vara en sådan enkel sak som att göra något för att det är trevligt. Nytta och nöd 
kännetecknas av att handlandet utifrån dessa motiv görs för att undvika konsekvenser eller 
skapa sig fördelar. Ett enkelt exempel är att man följer lagen för att slippa hamna i fängelse. 
Följande bild kan beskriva och sammanfatta modellen:57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      
   
  

 
 
 
                                                                                    (Källa: Bergström et. al., 2002, s. 29) 
 

                                                
55 Bergström et. al., 2002, s. 28-29 
56 Bergström et. al., 2002, s. 28-29 
57 Bergström et. al., 2002, s. 28-29  
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För att belysa de olika motiven ännu mer kan vi nämna följande exempel:  
Varför äter vi middag? 

- För att vi är hungriga och måste få i oss näring? (nöd) 
- För att det är trevligt att sätta sig vid ett bord med god mat och trevligt sällskap? (nöje) 
- För att det är nyttigt att äta näringsfysiologiskt riktigt? (nytta) 
- För att vi ska äta middag varje dag, som vi alltid gör? (norm)58 

 
Detta fall visar på att vi kan ha flera olika motiv till att vi utför en och samma handling. 
Antingen är det ett av motiven som är självklart för oss, eller så använder vi oss av en 
kombination av olika motiv.59 
 

3.8.1 Nöjesmotivet 
 
Svante Beckman skriver i sin artikel att ordet nöje innebär ”alla fritt valda verksamheter som 
utförs för sin egen skull”.60 Tanken med att miljöredovisa för sitt egna nöjes skull strider dock 
mot grundbulten i ett företags verksamhet; vinstmaximering. Trots det finns det ändå exempel 
på när nöjesmotivet har varit den starkaste drivkraften. Malbert, Isacsson och Mattisson 
(1993) skriver om Borlänge kommuns miljösatsning efter att Borlänge räknades som en av 
Sveriges smutsigaste kommuner. Ett annat exempel kan tas från en undersökning som 
presenterades av Catasús, Lundgren och Rynnel (1997) där man tydligt kan se att resultatet av 
ett företags miljösatsning är beroende av VD:s och företagsledningen inställning till 
miljöfrågor. Det visade sig viktigt att de var ”roade” av miljöfrågor och att de tog ansvar för 
miljö i hemmet och på jobbet. Presentation av en ”snygg” miljöredovisning ska inte ses som 
betungande utan ska göras med glädje.61 
 
 
 
 

3.8.2 Nyttomotivet 
 
Enligt Svante Beckman är en nyttomotiverad handling ett medel för att realisera framtida 
mål.62 Företagsledningar motiverar ofta sitt handlande med att de driver företaget utifrån sina 
egna idéer som är omvandlade till bland annat strategier, koncept och affärsidéer. Man kan 
rimligen säga att motiv kommer internt från företaget när det handlar om hur företagets ska 
styras. Måluppfyllelse och konsekvenser står ständigt i fokus. Det är därför ingen 
överraskning att de flesta som producerar en miljöredovisning hävdar att de gör det av 
nyttomotiv.63 
  
Ett av de mest accepterade motiven för att driva företag är att det ska vara lönsamt. Men hur 
kan vi sätta samman lönsamhet med miljöredovisning? Hur mycket intäkter ett företag har är 
beroende av hur högt pris företaget kan ta ut och hur stor volym de säljer. Miljömärkta varor 

                                                
58 Beckman, Tvärsnitt 4/1997, s. 5 
59 Beckman, Tvärsnitt 4/1997, s. 11  
60 Beckman, Tvärsnitt 4/1997, s. 4 
61 Bergström et.al., 2002 s. 30 
62 Beckman, Tvärsnitt 4/1997, s. 5 
63 Bergström et. al., 2002, s. 31-32 
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kostar generellt sätt lite mer och kan ett företag med hjälp av sin miljöredovisning visa att de 
satsar på miljö, kan de också ta ut ett lite högre pris. Vissa företag anser också att de, för att 
vara konkurrenskraftiga i framtiden, måste se till att miljöfrågorna sköts. Miljörelaterade 
kostnader går att upptäcka i redovisningen i form av råvaruförbrukning och uppvärmning. 
Genom att minska dessa kommer man dels att bidra till ökad förtjänst för företaget, men 
också till en bättre miljö. Nyttomotivet stödjer med andra ord oftast den viktigaste 
anledningen med att driva företag; att företaget ska överleva.64 
 

3.8.3 Normmotivet   
 
Normmotivet innebär att man känner ”pliktkänsla” att utföra en handling.65 Det grundar sig på 
vanor, det vill säga det vi gör utan att egentligen tänka efter. Vi gör något för att det är 
självklart. Normmotivet kan delas upp i två val; det medvetna valet och det omedvetna valet. 
Miljöredovisning som innefattas under det medvetna valet beror ofta på jämförelse med 
tidigare framgångsrika företag. När det går bra för ett företag som har en gedigen 
miljöredovisning tenderar många att följa efter, det vill säga det skapas en norm att 
tillhandahålla bra miljöredovisningar för att bli framgångsrik. Detta motiv kan delvis förklara 
den miljöredovisnings- boom som skedde under 1990- talet. Det omedvetna valet innebär att 
vi inte längre motiverar varför vi miljöredovisar. Det har blivit något vi tar för självklart i 
årsredovisningen. Det omedvetna valet ligger någonstans mellan praxis och lag. Än så länge 
har miljöredovisning inte nått till detta stadium, men det dröjer nog inte många år innan en 
mängd företag inte längre motiverar varför de miljöredovisar. En jämförelse kan göras med 
marknadsredovisningen i årsredovisning. Här finns inga motiv till varför detta redovisas.66 
 

3.8.4 Nödmotivet 
 
När man handlar efter nödmotivet gör man något därför att man känner sig ”nödd och 
tvungen”. En miljöredovisning som görs utifrån nödmotivet kan till exempel styras av 
lagstiftning eller krav från viktiga intressenter. Grunden för nödmotivet är att det kan leda till 
allvarliga konsekvenser och i näringslivet kan det innebära missad certifiering, missad order, 
negativ uppmärksamhet i media och/eller problem med finansiärer. Ett exempel på 
nödmotivet är att vi skickar in våra deklarationer till skatteverket, ett annat är när ett stort 
företag ställer krav på sina underleverantörer att de genomför en viss miljörapportering. 
Många företag börjar med andra ord miljöredovisa utan att de själva tar initiativet.67  
 

3.8.5 Inte bara ett motiv 
 
Anledning till att ett företag miljöredovisar är ofta en blandning av de fyra ovanstående 
motiven. De väljer ofta att motivera sin redovisning olika i olika situationer beroende på vad 
som är lämpligt för stunden. Man kan dock dra slutsatsen att om företaget ser miljöfrågor ur 
ett strategiskt och personligt perspektiv kommer nöje och nytta vara de två övervägande 

                                                
64 Bergström et. al., 2002, s. 31-32 
65 Beckman, Tvärsnitt 4/1997, s. 4 
66 Bergström et. al., 2002, s. 32-33 
67 Bergström et. al., 2002, s. 33-34 
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motiven. Är miljöfrågan däremot en expertfråga som inte har något samband med affärerna 
dominerar norm och nödmotiven.68 
 

3.9 Sammanfattning av referensram 
 
Utvecklingen av miljöredovisningen tog rejäl fart i början av 1990-talet då företagen på allvar 
började ta hänsyn till miljön.69 Handlingsprogrammet Agenda 21 som kom till under Rio-
konferensen 1992 har bidragit i stort till utvecklingen av miljömedvetandet.70 År 1999 
stiftades Miljöbalken där företag med miljöfarlig verksamhet, enligt lag, blev tvungna att 
redovisa sin påverkan på miljön.[6] 
 
EU tog 1993 fram en förordning som fick namnet Eco Management Audit Scheme (EMAS). 
71 En registrering enligt EMAS syftar till att hjälpa företag med det miljöarbete som sträcker 
sig utanför lagstiftningen.[3] Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har tagit 
fram ISO 14000-serien som behandlar standarder inom miljöområdet.72 ISO 14000 är ett 
miljöledningssystem och ska användas för att förbättra miljöarbetet.73 
 
Det finns idag ett antal olika organisationer som har utvecklat riktlinjer för miljöredovisning. 
Ett exempel är Global Reporting Initiative (GRI). GRI syftar till att ena företag runt om i 
världen kring gemensamma riktlinjer för hållbar utveckling.74 
 
Svaret på frågan varför gör vi som vi gör kan hämtas från fyra olika kategorier. Dessa fyra är: 
nöje, nytta, norm och nöd. Nöje och nytta är motiv som skapas inifrån företaget. Norm och 
nöd är motiv som skapas utifrån företaget. Nöje och norm har ett egenvärde, men handlandet 
efter nytta och nödmotiven görs för att undvika konsekvenser.75 

                                                
68 Bergström et. al., 2002, s. 34 
69 Bergström et. al., 2002, s. 20 
70 Larsson, 1997, s. 13 
71 Westermark, 1999, s. 107 
72 Larsson, 1997, s. 35 
73 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
74 Bergström et. al., 2002, s. 50 
75 Bergström et. al., 2002, s. 28-29  
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4 Empiri 
 
I empirin introducerar vi läsaren till de aktuella företagen och presenterar en 
sammanställning av de intervjuer som gjorts med respektive företag. 
 

4.1 Volvo 
 
Volvo personvagnar grundades 1927 och ingick i Volvokoncernen fram till 1999 då Ford 
köpte upp företaget. Volvo personvagnar har cirka 27 000 anställda och hade år 2005 en 
omsättning på 116 miljarder kr.[13] Volvo säljer idag bilar i drygt 100 länder och i Sverige är 
cirka var femte bil som säljs en Volvo.[9] Volvo har sitt huvudkontor i Göteborg och 
företaget har fabriker i Torslanda, Gent och Uddevalla som under år 2005 tillverkade 446 588 
bilar. [14] 
 

4.1.1 Telefonintervju med Mikhel Laks 
 
Mikhel Laks är miljöskyddschef på Volvo, någon speciell utbildning inom miljöredovisning 
har han inte men han har jobbat med det i många år.  
 
Volvo har ägnat sig åt miljöredovisning i flera år, de är tillståndspliktiga och måste redovisa 
enligt miljöbalken. Volvo publicerade sin första miljörapport år 1990 och under 1990-talet 
gjorde företaget separata miljöredovisningar. År 2002 integrerades miljöredovisningen för 
första gången i årsredovisningen. Mikhel säger att anledningen till att de började med 
miljöredovisning förutom den lagstadgade delen var att det fanns en efterfrågan från 
intresseorganisationer. Företaget fick en mängd formulär som de skulle fylla i och ansåg att 
det var lättare att sammanställa ett eget dokument med all information. Volvo är certifierade 
enligt ISO 14001.  
 
Volvo följer idag GRI:s riktlinjer för hållbarhet till stor del och ser GRI som en viktig 
mottagare av företagets miljöredovisning. Den riktar sig även till andra företag för att skapa 
en möjlighet att jämföra sig. Mikhel säger att det är även viktigt att den når ut till de anställda 
så att de får ta del av miljöarbetet. Det är viktigt när man utformar en miljöredovisning att 
tänka på vem som är mottagaren säger Mikhel. Den kan se olika ut beroende på vem det i 
första hand är man vill nå ut till.  
 
Om ett företag i Sverige har mycket negativ påverkan på miljö är det i Sverige lagstadgat att 
det ska redovisas och Mikhel tycker att det är bra att vara öppen med sitt miljöarbete och han 
tycker att företagen ska redovisa även ej uppfyllda mål för trovärdighetens skull.  
 
När det gäller kunder och allmänheten tror inte Mikhel att de når ut, för att allmänheten inte 
bryr sig tillräckligt mycket. Det finns en klick med människor som är väldigt intresserade men 
han tror att de flesta som köper en ny bil inte ens vet i vilket land den är tillverkad. Volvo har 
även gjort undersökningar som visar att miljö kommer långt ner i listan över saker människor 
tänker på när de köper bil, pris och design är exempel på saker som kommer före. 
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I framtiden tror Mikhel att miljöredovisning kommer att bli mer lagstadgat och att det 
kommer att bli en större administrativ börda för företagen. 
 

4.2 HFAB 
 
HFAB är en förkortning för Halmstads Fastighets Aktiebolag och är med drygt 9500 
hyresgäster Halmstad kommuns största fastighetsbolag. HFAB har funnits i över 60 år och 
ägs till hundra procent av kommunen. Företagets affärsidé lyder: “HFAB skall på ett 
affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt boende i hyresrätt”.[8] HFAB omsätter 
cirka 600 miljoner kronor per år och har i nuläget 55 anställda. De har som mål att bli 
Sveriges bästa bostadsbolag och vill att HFAB ska vara det självklara valet för personer som 
vill bo i Halmstad. HFAB erbjuder boende oavsett var i kommunen man vill bo. Ett varierat 
utbud av bostäder finns att erbjuda och miljötänkande, boendemiljö och service är tre 
nyckelord för företaget. HFAB jobbar mycket med att hyresgästerna ska ha så stort inflytande 
som möjligt på sitt boende.[8] 
 

 4.2.1 Intervju med Ulrika Nilsson 

 
Ulrika jobbar som miljö- och kvalitetsledare på HFAB. Hon har det övergripande ansvaret för 
företagets miljöarbete. Det kan innefatta allt från källsortering och val av material vid 
nybyggnationer till att förespråka miljömedvetenhet på kontoret. Även kvalitetssäkring av 
arbetssätt ingår i hennes arbetsuppgifter. Ulrika är kemiingenjör i grunden men har ingen 
specifik utbildning inom området miljöredovisning. Det hon kan har hon lärt sig på praktisk 
väg genom egna erfarenheter. 
 
Ulrika började på HFAB 1999, men redan 1997 kom företaget ut med sin första separata 
miljöredovisning. Hon tror att HFAB var relativt tidiga med att miljöredovisa i förhållande till 
andra företag inom samma bransch och drivkraften bakom var en väldigt engagerad VD. 
Initiativet till miljöredovisning kom, enligt Ulrika, inifrån företaget snarare än från företagets 
intressenter. Sedan dess har det varit en spännande utveckling, säger Ulrika, där företaget har 
gått från en separat miljöredovisning till att idag ha den integrerad i årsredovisning. Hon 
menar att man idag pratar mer om hållbar utveckling som en helhet istället för enbart om 
miljö. År 2000 gjorde Ulrika ett försök att modernisera företagets miljöredovisning genom att 
enbart göra den elektroniskt, men styrelsen ville hellre ha den som en traditionell 
pappersrapport för att kunna visa den för företagets intressenter. Anledningen till att 
miljöredovisningen idag är integrerad tror Ulrika är att man vill visa att miljötänkandet är med 
hela tiden och att det ska ingå som en naturlig del i allt man gör. Ytterligare en anledning som 
hon nämner är att man sparar in på papper om man gör en samlad rapport istället för två. 
 
HFAB:s årsredovisning görs enligt Årsredovisningslagen och man följer därmed de riktlinjer 
som finns för redovisning av hållbar utveckling. I övrigt har SABO, som är en 
intresseorganisation för hela bostadsbranschen, tagit fram vissa standarder för hur man ska 
miljöredovisa. Ulrika nämner också att hon känner till GRI. HFAB är inte miljöcertifierade 
men Ulrika säger att man i stort sett jobbar med det som ISO 14000 säger. Idag finns inga 
krav från företagets intressenter att bli miljöcertifierade, men om det i framtiden skulle 
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genomföras, tror Ulrika det kommer att ta ungefär sex månader för dem att bli certifierade. En 
certifiering kan, enligt Ulrika, leda till att man blir mer noggrann inom företaget men det kan 
också innebära mycket mer pappersarbete. 
 
Den främsta anledningen till att HFAB miljöredovisar är, enligt Ulrika, att de vill mäta sig 
med sig själva. Att jämföra sig med andra företag tycker inte Ulrika är lika intressant eftersom 
olika företag räknar ut nyckeltal på olika sätt. Det är bättre att jämföra med sig själv och se 
hur utvecklingen ser ut. En annan viktig anledning till att företaget miljöredovisar är att 
ägarna vill ha det så. Övriga som nås av miljöredovisningen är kreditgivare och 
branschkollegor. HFAB vill även visa att man “hänger med” i utvecklingen. Någon 
efterfrågan från hyresgästerna ser dock inte Ulrika. Hon tror att hyresgäster ser det som en 
självklarhet att HFAB jobbar miljömedvetet genom att till exempel använda sig av material 
som är miljövänliga. Tidigare har företagets miljöredovisning aldrig skickats ut till 
hyresgästerna, men för tillfället jobbar Ulrika med en typ av hållbarhetsredovisning som ska 
rikta sig till företagets kunder. Hon anser att det är en utmaning då man måste formulera sig 
på ett annat sätt när man vill nå ut till allmänheten. 
 
Det viktigaste med en miljöredovisning, tycker Ulrika, är att den beskriver företagets 
påverkan på miljön. Den ska visa på företagets miljöaspekter, vad som har hänt under året och 
nyckeltalen ska redovisas. Allt för att kunna jämföra med tidigare år och för att se vad som 
kan förbättras. Ulrika nämner också att man gärna får berätta om framtida inriktning och 
naturligtvis måste man redogöra för de lagar och förordningar man följer. 
 
Ulrika sticker inte under stol med att man försöker vinkla miljöredovisningen till företagets 
fördel. Naturligtvis ska ingenting döljas, men det vore dumt att skriva ned sig själv, säger hon. 
Eftersom Ulrika tycker att de bedriver att gediget miljöarbete inom HFAB vill hon gärna visa 
hur “duktiga” de är i miljöredovisningen. 
 
I framtiden ser hon gärna att begreppen årsredovisning och miljöredovisning försvinner och 
att det istället bara handlar om en hållbarhetsredovisning där företagen täcker upp allt på ett 
mer integrerat och bättre sätt än vad som sker idag. 
 
HFAB är marknadsledande i Halmstad inom sin bransch och kan därför, enligt Ulrika, ställa 
ganska hårda krav på sina underleverantörer. Det är väldigt viktigt att de också har en hög 
grad av miljömedvetenhet. HFAB:s största miljöbov är energiförbrukningen, men det har 
gjorts många förbättringar inom det området och mer kommer att göras för att minimera 
energiförbrukningen så mycket som möjligt. 
 
Generellt tycker Ulrika att ett företag inte ska dölja sin negativa påverkan på miljön. Det är 
viktigt att man informerar och är öppen med problematiken och hela tiden jobbar med att 
minska den negativa påverkan. Även miljömål som inte blivit uppfyllda ska tas med i 
redovisningen enligt Ulrika, hon menar att det kan finnas flera olika anledningar till varför 
målen inte har uppfyllts och detta ska man informera sina intressenter om. Ulrika hoppas att 
allmänheten får ett ökat förtroende för ett företag som bedriver ett gediget miljöarbete. I 
HFAB:s fall hoppas hon att hyresgästerna känner sig “trygga” med företaget om de ser att det 
tas ansvar för miljön. Avslutningsvis vill Ulrika poängtera att hon tror att miljöredovisning är 
här för att stanna, men att det i framtiden kommer att handla om hållbarhetsredovisning. 
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4.3 Isover 
 
Isovers fullständiga namn är Saint- Gobain Isover AB och de tillverkar isolerprodukter i form 
utav glasull, stenull och cellplast. Företaget har en fabrik i Billesholm strax utanför 
Helsingborg, där även huvudkontoret ligger, och en fabrik som ligger i Vamdrup i Danmark. 
Isovers kunder finns bland annat inom byggsektorn och VVS- industrin. Saint- Gobain Isover 
AB ingår i den globala koncernen Saint- Gobain som har sitt huvudresidens i Frankrike.[10] 
Saint- Gobain Isover AB har cirka 450 anställda i Sverige[12] och deras nettoomsättning var 
drygt 848 miljoner kronor år 2005.[11] 
 

4.3.1 Intervju med Camilla Kunstelj 
 
Camilla är miljö- och arbetsmiljöansvarig på Isover. Hon har arbetat där i 2,5 år och hennes 
arbetsuppgifter består till stor del av att se till att lagar och lagstiftning följs. Hon jobbar även 
med att sammanfatta miljöinformation och skriva den miljörapporten som enligt miljöbalken 
ska skickas in till tillsynsmyndigheten. Camilla har en magisterexamen i miljöstrategi och har 
läst miljövetenskap, biologi, kemi, miljörätt och miljöekonomi. 
 
Isover har, enligt Camilla, bedrivit miljöarbete sedan 1970- talet, men det var inte för än i 
början av 1990- talet som det tog fart på allvar, mycket tack vare den då nya ISO 14001- 
standarden. Ytterligare en stor anledning till att Isover bedriver miljöredovisning är att 
företaget är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Camilla är tveksam till om företaget hade 
tagit sig tid till miljöredovisning om man inte hade varit tvingade enligt lag. 
 
Isovers miljöredovisning består till stor del av den miljörapport som man enligt miljöbalken 
är skyldiga att lämna in. Det finns även en hel del information på hemsidan som riktar sig mer 
till allmänheten och kunder. I koncernen finns en avdelning som heter EHS (Environment, 
Health and Security) där man jobbar med frågor som rör bland annat miljö. 
 
Förutom den lagstadgade miljörapporten följer Isover Kretsloppsrådets och BASTA:s 
riktlinjer för miljöarbete. (BASTA är en förteckning över byggvaror som uppfyller 
grundläggande krav beträffande miljö- och hälsofarliga egenskaper.[15] Kretsloppsrådet är en 
ideell förening med syfte att ”byggsektorn genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett 
trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga 
miljöförbättringar”[16]). Företaget är certifierat enligt ISO 14001. Anledning till att Isover 
valde att bli certifierade var att de trodde att de skulle få mindre krav på sig från myndigheter, 
men det visade sig att så var inte fallet, säger Camilla. Idag ställer företagets kunder och 
koncernen krav på ISO- certifiering. Camilla tycker även att det är ett bra sätt att strukturera 
sitt arbete på och det gör det också lättare för nya personer att snabbt sätta sig in i arbetet. 
 
Enligt Camilla miljöredovisar Isover först och främst därför att deras kunder kräver detta. 
Företag har många stora och professionella kunder som förväntar sig att sina 
underleverantörer bedriver ett aktivt och seriöst miljöarbete. Samtidigt är företaget skyldiga 
enligt lag att miljöredovisa och de vill även visa för bygden att de bryr sig om miljön. 
 
Isover tar i sin miljörapport upp det som lagen kräver och vill man som intressent veta mer 
finns det utförlig information på deras hemsida. Mycket av den information som finns på 
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hemsidan är av sådant slag som Camilla tror att kunderna efterfrågar. Camilla poängterar att 
den information som finns på hemsidan ska vara lättförståelig och uttömmande. Enligt 
Camilla är miljöredovisningen ett led i processen att skapa nöjda kunder och se till att de får 
förtroende för företaget. 
 
Camilla menar att företaget alltid kan bli bättre på att redovisa sitt miljöarbete. Hon har en 
önskan att kunna nå ut bättre till grannarna genom att till exempel anordna informationsträffar 
där företag kan få ut sin miljöinformation. På samma sätt jobbar företaget med att förbättra 
sitt miljöarbete genom att fokusera på att minska sina utsläpp. Utsläppen tillsammans med 
energiförbrukningen är för närvarande företagets största miljöbovar, men med dagens teknik 
är det svårt att ytterligare minska energiförbrukning, menar Camilla. 
 
Har ett företag en negativ inverkan på miljö, anser Camilla att det ska redovisas för 
allmänheten. Mindre incidenter behöver inte alltid redovisas eftersom media har en förmåga 
att ge det orimliga proportioner, menar Camilla. Vidare tycker Camilla att även miljömål som 
inte uppfylls bör redovisas. 
 
Camilla önskar att allmänheten skulle bry sig mer om företagens miljöarbeten. Hon tror att 
många förväntar sig att företagen bedriver miljöarbete, men sätter sig inte in i det själva. 
Allmänheten lastar över ansvaret på de myndigheter som kontrollerar företagen, tror Camilla. 
 
Till sist tror Camilla att det kommer bli viktigare och viktigare med miljöredovisning i 
framtiden. På grund av klimathoten kommer allmänheten att bry sig mer om miljön.  
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5 Analys 
 
I analysen jämför vi vår referensram med det empiriska material vi samlat in i form av 
intervjuer. Vi jämför även respondenternas svar med varandra och belyser likheter och 
skillnader. 
 

5.1 Volvo 
 
Under slutet av 1980-talet fick miljöredovisningen sitt genombrott i Sverige och företag 
började formulera miljöpolicys.76 Under 2000- talet har det varit en växande trend att 
integrera miljöredovisningen i årsredovisningen.77   
 
Enligt respondenten producerade Volvo sin första miljörapport 1990 och under hela 1990-
talet skapade företaget separata miljöredovisningar. År 2002 integrerade Volvo för första 
gången sin miljöredovisning i årsredovisningen.  
 
I den teoretiska referensramen beskrivs projektet Global Reporting Initiative (GRI) som har 
sammanställt en mängd riktlinjer för hållbar utveckling.78 Vidare beskrivs ISO 14001 som är 
ett miljöledningssystem.79 Miljöbalken är en lag som reglerar och kontrollerar företags 
påverkan på miljön.[7] 
 
Respondenten säger att Volvo följer GRI:s riktlinjer till stor del och han anser att GRI är en 
viktig intressent av företagets miljöredovisning. Enlig respondenten är Volvo ISO- 
certifierade och företaget är dessutom tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken.  
 
I teorin nämns en studie där 300 av USA:s största företag har undersökts. Studien visar att det 
finns ett positivt samband mellan ett aktivt miljöarbete och ett högre börsvärde. De företag 
som öppet informerar allmänheten om sitt miljöarbete ses som mindre riskfyllda 
investeringsobjekt.80  
 
Respondenten tror inte att Volvo når ut med sin miljöredovisning till allmänheten, eftersom 
han inte tror folk bryr sig tillräckligt mycket. Volvo har genomfört undersökningar som visar 
att miljön kommer långt ner på listan över saker som människor bryr sig om när de köper bil. 
 
Respondenten menar att anledningen till att Volvo började med miljöredovisning var att det 
fanns en efterfrågan från olika intresseorganisationer. Idag är Volvo tvungna enligt lag att 
miljöredovisa men deras miljöredovisning riktar sig också till andra företag i jämförande 
syfte. Respondenten anser det också viktigt att de anställda får ta del av miljöredovisningen. 
 

                                                
76 Bergström et. al. 2002, s. 20 
77 Larsson & Ljungdahl, Balans 4/2005, s. 13 
78 Bergström et. al 2002, s 50 
79 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
80 Jakobsson, 1998, s. 13 
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Enligt Bergström et. al. miljöredovisar företag enligt nyttomotivet när man vill att satsningar 
på miljön ska leda till fördelar i framtiden.81 En miljöredovisning som görs på grund utav 
tvingande lagar placeras under nödmotivet, enligt Bergström et. al.82 När ett företag 
miljöredovisar för att jämföra sig med andra företag placeras detta in under normmotivet.83 
Ofta har företag olika motiv att miljöredovisa i olika situationer beroende på vad som är 
lämpligt för stunden.84  
 

5.2 HFAB 
 
I samband med att rapporten ”Vår gemensamma framtid” kom ut 1987 fick 
miljöredovisningen sitt genombrott och i Sverige tog miljörapporteringen fart under första 
halvan av 1990- talet.85 Idag går utvecklingen mot att miljöredovisningar ersätts av 
hållbarhetsredovisningar.86  
 
HFAB:s första miljöredovisning kom ut 1997, vilket enligt respondenten var tidigt i 
förhållande till företag inom samma bransch. Idag är HFAB:s miljöredovisning integrerad i 
årsredovisningen. Respondenten säger i intervjun att hon tror att det mer kommer att handla 
om hållbar utveckling som en helhet i framtiden, istället för enbart om miljö. Hon tror att 
begreppen årsredovisning och miljöredovisning kommer att ersättas av 
hållbarhetsredovisning. 
 
Enligt respondenten följer HFAB de riktlinjer som finns för redovisning av hållbar utveckling 
i Årsredovisningslagen.  I övrigt följer företaget SABO:s standarder för hur miljöredovisning 
ska bedrivas. HFAB är inte ISO- certifierade, men enligt respondenten jobbar företaget i stort 
sett med det som ISO 14000 säger. Respondenten nämner att hon känner till GRI. 
 
I den teoretiska referensramen beskrivs ISO 14000 som är ett miljöledningssystem87 och GRI 
är ett projekt som ger ut riktlinjer för miljöredovisning.88 
 
Respondenten hoppas att allmänheten får ett ökat förtroende för ett företag som bedriver 
miljöredovisning. Hon tror att HFAB:s hyresgäster känner sig trygga med företaget när de ser 
att företaget tar ansvar för miljön. 
 
I teorin nämns att företag, enligt en studie i USA, som öppet bedriver miljöredovisning ses 
som säkrare investeringsobjekt än de företag som inte bedriver miljöredovisning.89 
 
Enligt respondenten började HFAB miljöredovisa mycket tack vare en väldigt engagerad VD. 
Initiativet kom snarare inifrån företaget än från företagets intressenter. Idag är främsta 
anledningen till att HFAB miljöredovisar att företaget vill mäta sig med sig själva. En annan 

                                                
81 Bergström et. al. 2002, s. 31-32 
82 Bergström et. al., 2002, s. 33-34 
83 Bergström et. al., 2002, s. 32-33 
84 Bergström et. al., 2002, s. 34 
85 Bergström et. al., 2002, s 20 
86 Larsson & Ljungdahl, Balans 4/2005, s 13 
87 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
88 Bergström et. al., 2002, s. 50 
89 Jakobsson, 1998, s. 13 
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viktig anledning är att ägarna vill att företaget miljöredovisar. Dessutom vill HFAB visa att 
man ”hänger med” i utvecklingen då deras miljöredovisning också nås av kreditgivare och 
branschkollegor. Respondenten säger att företaget gärna nyanserar miljöredovisningen lite åt 
företagets fördel, men poängterar att ingenting ska döljas utan all påverkan på miljön ska 
redovisas. 
 
I teorin beskrivs 4N- modellen. Motiv primärt inifrån företaget är enligt modellen 
nöjesmotivet och nyttomotivet.90 Resultatet av ett företags miljösatsning är beroende av VD:s 
och företagsledningens inställning till miljöfrågor, enligt nöjesmotivet.91 Teorin säger vidare 
att ett syfte med att miljöredovisa kan vara ”intern benchmarking”, där man jämför sig internt 
inom företaget för att hela tiden arbeta med att förbättra miljöarbetet och uppnå miljömålen.92 
En miljöredovisning enligt nödmotivet görs på grund av att viktiga intressenter kräver det.93 
När det går bra för ett företag som miljöredovisar tenderar andra företag följa efter och det 
skapas en norm att tillhandahålla bra miljöredovisningar.94 Nyttomotivet används ofta av 
företag som ett motiv att miljöredovisa. En nyttomotiverad handling är ett medel för att 
realisera framtida mål.95 Vanligtvis är det inte enbart ett motiv som ger svar på varför företag 
miljöredovisar. En kombination av de olika motiven är oftast vanligast.96 
 

5.3 Isover 
 
Isover har enligt respondenten bedrivit miljöarbete sedan 1970- talet, men det var i början av 
1990- talet det tog fart på allvar. Idag består Isovers miljöinformation till stor del av den 
lagstadgade rapport som företaget skickar in till tillståndsmyndigheten. Respondenten säger 
att det även finns en hel del information på företagets hemsida. 
 
I teorin nämns att 1969 stiftades miljöskyddslagen i Sverige som i första hand riktade sig mot 
tillståndspliktig verksamhet.97 Vidare beskrivs hur miljöredovisningen ökade markant under 
början av 1990- talet.98  
 
Isover är tillstånds- och anmälningspliktiga och följer således miljöbalken, enligt 
respondenten. I övrigt jobbar företaget efter Kretsloppsrådets och BASTA:s riktlinjer för 
miljöarbete. Respondenten säger att Isover också är certifierat enligt ISO 14001. 
 
Den teoretiska referensramen beskriver miljöbalken. Enligt balken ska ”företag som bedriver 
verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) lämna 
upplysningar i övrigt om verksamhetens påverkan på den yttre miljön”.99 I teorin nämns 

                                                
90 Bergström et. al., 2002, s. 29 
91 Bergström et. al., 2002, s. 30 
92 Jakobsson, sid 13, 1998 
93 Bergström et. al., 2002, s. 33-34 
94 Bergström et. al., 2002, s. 34 
95 Bergström et. al., 2002, s. 31-32 
96 Bergström et. al., 2002, s. 34 
97 Larsson, 1997, s. 15 
98 Bergström et. al., 2002, s 20 
99 FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 290 



Miljöredovisning 
Företags motiv med miljöredovisning 

Analys 

  25 

också att det finns krav på hur ett miljöledningssystem skall se ut för att företaget ska få en 
certifiering enligt exempelvis ISO 14001.100 
 
Respondenten önskar att allmänheten brydde sig mer om företagens miljöarbete. Idag tycker 
hon att allmänheten lastar över ansvaret för kontroll på myndigheterna och sätter sig inte in i 
hur de själva kan påverka företagens arbete för en bättre miljö. 
 
Enligt teorin är ett syfte med miljöredovisning att skapa förtroende hos allmänheten. En studie 
i USA visar att öppen miljöredovisning leder till att företaget anses som en mindre riskfylld 
investering.101 
 
Respondenten säger att miljöarbetet i Isover tog fart tack vare att företaget valde att bli ISO- 
certifierade. Anledning till att företaget tog det steget var att man vid den tiden trodde att det 
skulle bli mindre krav ifrån myndigheter om företaget blev certifierat. Miljöredovisning 
gjordes i början i stort sett enbart på grund av lagstiftningen, enligt respondenten. Idag ställer 
företagets kunder och koncernen krav på ISO- certifiering och respondenten anser även att det 
är ett bra sätt att strukturera sitt miljöarbete på. Anledningen till att företaget miljöredovisar 
idag är fortfarande lagstiftningen. Respondent säger dock att företagets kunder idag, i allt 
större utsträckning, kräver en miljöredovisning. Miljöredovisningen ska vara ett led i 
processen att skapa nöjda kunder och se till att de får förtroende för företaget, enligt 
respondenten. 
 
Den teoretiska referensramen beskriver nödmotivet som något man gör eftersom man känner 
sig ”nödd och tvungen”. Anledningen till att ett företag producerar en miljöredovisning är att 
lagstiftning och viktiga intressenter kräver det.102 En realisering av framtida mål med hjälp av 
en miljöredovisning ska enligt teorin motiveras med nyttomotivet.103 Enligt 4N- typologin är 
handlande utifrån nödmotivet och nyttomotivet grundat i att man vill undvika konsekvenser 
eller skapa sig fördelar.104 
 

5.4 Jämförelse av empiri 
 
Volvo började 1990 att redovisa sitt miljöarbete. Redovisningen skedde då i form utav 
separata rapporter. År 2002 integrerade Volvo sin miljöredovisning i årsredovisningen. HFAB 
gav ut sin första miljöredovisning 1997 som en separat rapport. Idag är även HFAB:s 
miljöredovisning integrerad i årsredovisningen. Isover har utfört miljöarbete i någon form 
sedan 1970- talet, men det var i början av 1990- talet som själva redovisningen av 
miljöarbetet tog fart på allvar. Idag består Isovers miljöredovisning av en lagstadgad 
miljörapport och utförlig miljöinformation på företagets hemsida. 
 
Volvo följer till stor del GRI:s riktlinjer, enligt respondenten. Respondenten på HFAB har 
hört talas om GRI, men personen vi intervjuade på Isover nämner inte GRI. Volvo och Isover 
är ISO- certifierade vilket inte HFAB är. Dock jobbar HFAB på ett sätt som stämmer överens 

                                                
100 ISO 14000 Svensk standardsamling, 2000, s. 10-11 
101 Jakobsson, sid 13, 1998 
102 Bergström et. al., 2002, s. 33-34 
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104 Bergström et. al., 2002, s. 28-29 
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med riktlinjerna för ISO- 14000. Volvo och Isover är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt 
miljöbalken, men det är inte HFAB. 
 
Varken Volvos eller Isovers respondent tror att företagen når ut till allmänheten med sina 
miljöredovisningar. De tror att anledning är allmänhetens bristande intresse för miljöfrågor 
och företagens miljöarbete. Respondenten på HFAB hoppas att allmänheten får ett ökat 
förtroende för företaget när de ser att företaget bedriver ett aktivt miljöarbete. 
 
Enligt Volvos respondent började företaget miljöredovisa eftersom det fanns en efterfrågan 
från olika intresseorganisationer. Isovers miljöarbete tog fart tack vare att företaget blev 
miljöcertifierade, men själva redovisningen av miljöarbetet styrdes i början enbart av 
lagstiftning enligt respondenten. HFAB:s första miljöredovisning kom till mycket tack vare en 
väldigt engagerad VD, säger respondenten. 
 
Idag miljöredovisar Volvo främst av tre olika anledningar. Lagstiftningen är en anledning, 
men företaget miljöredovisar också eftersom man vill jämföra sig med andra företag. Till sist 
tycker respondenten att det är viktigt att Volvos anställda blir informerade om företagets 
miljöarbete. HFAB miljöredovisar idag främst för att mäta sig med sig själva. Dessutom vill 
företagets ägare att man miljöredovisar och till sist är det ett sätt för HFAB att visa för sina 
intressenter att man hänger med i utvecklingen, säger respondenten. Isover miljöredovisar, 
även idag, till stor del på grund av lagstiftningen, men företagets kunder ställer numera också 
krav på att företag bedriver miljöarbete och redovisar detta, menar respondenten.   
 
Volvos respondent tror att det i framtiden kommer bli en större administrativ börda för 
företagen att miljöredovisa på grund utav utökad lagstiftning. Enligt Isovers respondent 
kommer miljöredovisning att bli viktigare och viktigare i framtiden när allmänheten får större 
förståelse för de klimathot som finns. HFAB:s respondent tror att miljöredovisning är här för 
att stanna, men att det i framtiden kommer handla om hållbarhetsredovisning där helheten på 
ett bättre sätt täcks in. 
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6 Slutsatser och diskussion 
 
I detta avslutande kapitel börjar vi med att dra slutsatser baserade på analysen och ger svar 
på uppsatsens problem och syfte. Därefter för vi en slutdiskussion där vi kommenterar de 
slutsatser vi har kommit fram till. Avslutningsvis kommer vi med förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Vår studie utgår från följande problemformulering: 
 
Vilka motiv har företag med att bedriva miljöredovisning? 
 
Utvecklingen av miljöredovisningen tog fart i början av 1990- talet.105 Både Volvo och Isover 
började miljöredovisa vid denna tidpunkt. HFAB började miljöredovisa flera år senare vilket 
vi anser beror på att HFAB inte är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Alla 
tre företagen började med en separat miljöredovisning, men idag har Volvo och HFAB 
integrerat sina miljöredovisningar i årsredovisningar. Vi ser att Volvo och HFAB följer 
trenden vad gäller utvecklingen att integrera miljöredovisningen.  
 
Enligt teorin går utvecklingen från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning.106 Det 
resonemanget styrks av respondenten i HFAB som tror att det i framtiden bara kommer att 
finnas hållbarhetsredovisningar. Vår slutsats är att den tidigare så tydligt separerade 
miljöredovisningen, i framtiden kommer att bli mer och mer integrerad i företagets totala 
redovisning.  
 
Det finns olika organisationer och riktlinjer som ska hjälpa företagen att strukturera 
miljöredovisningen. Det visar sig i empirin att det är väldigt branschspecifikt vilka riktlinjer 
företagen följer. BASTA, Kretsloppsrådet och SABO är några exempel på organisationer vars 
riktlinjer följs av de företag vi intervjuat. Dessa organisationer har vi inte berört i teorin. 
Gemensamt för de företag vi intervjuat är att alla på ett eller annat sätt har en koppling till 
ISO- 14000. GRI är det bara Volvo som följer och vi drar slutsatsen att av de tre företag som 
vi intervjuat är det bara Volvo som har tillräckligt med resurser för att genomföra det arbete 
som GRI kräver.  
 
EMAS är fastställt som en EU-förordning och är ett miljöledningssystem liknande ISO-
14000.107 Global Compact är ett FN-initiativ med tio principer för hållbar utveckling.[4] 
Dessa organisationer tas upp i teorin, men ingen av respondenterna nämner dessa vid 
intervjuerna. Vi drar slutsatsen att EMAS är för likt ISO- 14000 för att det ska vara 
meningsfullt att implementera båda. Om företaget följer ISO- 14000 har de ingen anledning 
att även följa EMAS. Inget av företagen vi intervjuat berör Global Compact. Vi anser att det 
beror på att Global Compacts principer inte är lika specifika som övriga organisationers 
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riktlinjer. Deras principer är mer en uppmaning att sträva efter hållbar utveckling utan några 
direkta krav på rapportering. 
 
Enligt den studie som gjordes i USA visade det sig att ett aktivt miljöarbete medförde ett 
högre börsvärde för företagen och gjorde att de ansågs som mindre riskfyllda 
investeringsobjekt.108 Med andra ord kan sägas att allmänheten fick ett större förtroende för 
de företag som bedrev miljöarbete. De respondenter vi intervjuat är inte lika övertygade om 
allmänhetens engagemang i företags miljöarbete. Vi anser att det beror på att människor, än så 
länge, tar för givet att myndigheter kontrollerar företagen och att de själva inte behöver sätta 
sig in i företagens miljöarbete. 
 
Vi vill med följande tabell besvara vår problemformulering: 
 

Nöjesmotivet Nyttomotivet Normmotivet Nödmotivet 
HFAB Volvo Volvo Volvo 

 HFAB HFAB HFAB 
 Isover  Isover 

 
När vi analyserar intervjun med Volvo kan vi placera in dem under nytta-, norm- och 
nödmotivet. Nyttomotivet ser vi eftersom företaget såg en nytta i att sammanställa en enhetlig 
miljöredovisning för att tillfredställa de olika intresseorganisationerna. De insåg att det kunde 
leda till framtida fördelar. Vi kan även urskilja ett normmotiv då en anledning till att Volvo 
miljöredovisar är att företaget vill jämföra sig med andra företag. Eftersom Volvo är 
tillståndspliktiga och måste miljöredovisa enligt miljöbalken ser vi ett nödmotiv.  
 
Efter analys av intervjun med HFAB kan deras miljöredovisning förklaras med alla 
ovanstående motiv. HFAB började miljöredovisa mycket tack vare en engagerad VD vilket 
visar ett tydligt nöjesmotiv. HFAB vill inte dölja något i sin miljöredovisning, men menar att 
den ändå ska hjälpa till att ge företaget framtid fördelar, vilket stämmer överens med 
nyttomotivet. När HFAB säger att de miljöredovisar för att ”hänga med” i utvecklingen, tyder 
det på ett normmotiv. Även om HFAB inte måste miljöredovisa enligt lag, kräver företagets 
ägare att de tillhandahåller en miljöredovisning. Ett krav från viktiga intressenter kan 
förklaras med nödmotivet.  
 
Isovers motiv att miljöredovisa bygger på att de vill undvika konsekvenser i framtiden. 
Nyttomotivet är framträdande när respondenten på Isover säger att en målsättning med 
miljöredovisning är att skapa nöjda kunder. Nödmotivet ser vi eftersom Isover är 
tillståndspliktiga och måste miljöredovisa enligt miljöbalken. 
 
En sammanfattande slutsats är att olika företag har olika motiv till varför de miljöredovisar. 
Inget av de företag vi intervjuade har endast ett motiv med sin miljöredovisning.    
   

6.2 Diskussion 
 
Trots att vi har undersökt företag i olika storlekar ser vi inte att storleken påverkar motiven till 
varför företagen miljöredovisar. Ett större företag har inte nödvändigtvis annorlunda motiv än 
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ett mindre företag. Det som styr är snarare i fall företaget upprättar en miljöredovisning i 
förebyggande syfte, för att de vill skapa sig framtida fördelar, har en drivkraft inifrån 
företaget eller känner ett tryck från omvärlden.  
 
Nödmotivet och nyttomotivet innebär att företaget vill undvika konsekvenser.109 Vi ser att alla 
tre företagen miljöredovisar efter dessa motiv och vi anser att det är den största anledningen 
till att företag miljöredovisar. I vår undersökning är det bara HFAB som miljöredovisar efter 
ett nöjesmotiv vilket vi anser bero på att de inte har något lagkrav på sig. Det innebär att VD 
och styrelse måste ta sitt ansvar om en miljöredovisning ska komma till stånd och utvecklas.  
 
Även om det finns flera olika motiv till varför företag väljer att miljöredovisa, finns det alltid 
i bakhuvudet att företaget ska överleva och helst gå med vinst. Det motiv som starkast 
beskriver en sådan tanke är nyttomotivet.110 Alla de företag vi intervjuat nämner på ett eller 
annat sätt att de miljöredovisar enligt ett nyttomotiv. Företagen miljöredovisar i grund och 
botten därför att de är vinstmaximerande och vi anser efter den här undersökningen att inget 
företag skulle miljöredovisa om de inte gav dem några fördelar. De övriga motiven finns 
självklart där, men känns mer som komplement till nyttomotivet. Nödmotivet finns också 
representerat i alla tre företagen, men det anser vi bero på att en miljöredovisning enligt 
nödmotivet är något som företagen oftast inte själva kan bestämma över.  
 
Avslutningsvis är vi säkra på att företag i framtiden kommer att fortsätta redovisa sin 
påverkan på miljön. I vilken form eller efter vilka motiv miljöredovisning kommer utformas 
är svårt att säga. Det vi kan se redan idag är att miljöredovisning kommer att ersättas av 
hållbarhetsredovisning där man kombinerar miljöfrågor med sociala och ekonomiska 
aspekter. Vi ser inga tendenser till att motiven till miljöredovisning kommer förändras. 
Företagen kommer alltid i första hand att se till sitt eget bästa, vilket innebär att de även vid 
utformandet av en miljöredovisning har en tanke om framtida fördelar. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det hade varit intressant att göra den här undersökningen igen om tio år för att se om motiven 
har förändrats. Vi tycker även att det vore intressant att forska om övergången från 
miljöredovisning till hållbarhetsredovisning. Vidare kunde man undersöka behovet av en 
oberoende granskning av hållbarhetsredovisning, både ur företagets och ur revisorns 
synvinkel.  
 

                                                
109 Bergström et. al., 2002, s. 28-29 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide - Volvo 

 
1. Vad har Ni för befattning på företaget och vad är Era arbetsuppgifter? 
2. Hur många anställda har företaget? 
3. Hur stor omsättning har företaget per år? 
4. Vad har Ni för kunskap/utbildning vad gäller miljöredovisning? 
 
5. När började Ert företag bedriva miljöredovisning? 
6. Vad fick Er att börja med miljöredovisning? 
7. Hur utformar Ni er miljöredovisning? 
8. Vilka är skälen till att Ni valt att redovisa Er miljöinformation på detta sätt? 
9. Följer Ni någon organisations riktlinjer vad gäller miljöredovisning? 
9a. I så fall vilken/vilka?  
10. Vad fick Er att sträva efter en miljöcertifiering? 

 
11. Varför miljöredovisar Ni? 
12. Till vem eller vilka riktar Ni i första hand Er miljöredovisning? 
13. Vad tar Ni upp i Er miljöredovisning? 
14. Vad tycker Ni är viktigt att tänka på när Ni utformar er miljöredovisning? 
15. Vad vill Ni åstadkomma med Er miljöredovisning? 
16. Är Ni nöjda med Er miljöredovisning eller finns det något Ni vill förbättra? 
17. Är Ni nöjda med Ert miljöarbete eller finns det något Ni vill förbättra? 

 
Allmänna frågor 

 
18. Hur tycker Ni att ett företag bör behandla en negativ inverkan på miljö? 
19. Hur bör företag redovisa ej uppfyllda miljömål? 
20. Hur tror Ni att miljöredovisning påverkar allmänhetens bild av företaget? 
21. Hur tror Ni att miljöredovisning kommer att utvecklas i framtiden? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – HFAB  

 
1. Vad har Ni för befattning på företaget och vad är Era arbetsuppgifter? 
2. Hur många anställda har företaget? 
3. Hur stor omsättning har företaget per år? 
4. Vad har Ni för kunskap/utbildning vad gäller miljöredovisning*? 
 
5. När började Ert företag bedriva miljöredovisning? 
6. Vad fick Er att börja med miljöredovisning? 
7. Hur utformar Ni er miljöredovisning? 
8. Vilka är skälen till att Ni valt att redovisa Er miljöinformation på detta sätt? 
9. Följer Ni någon organisations riktlinjer vad gäller miljöredovisning? 
9a. I så fall vilken/vilka?  
10. Pågår det något arbete för att i framtiden bli miljöcertifierade? Utveckla! 

 
11. Varför miljöredovisar Ni? 
12. Till vem eller vilka riktar Ni i första hand Er miljöredovisning? 
13. Vad tar Ni upp i Er miljöredovisning? 
14. Vad tycker Ni är viktigt att tänka på när Ni utformar er miljöredovisning? 
15. Vad vill Ni åstadkomma med Er miljöredovisning? 
16. Är Ni nöjda med Er miljöredovisning eller finns det något Ni vill förbättra? 
17. Är Ni nöjda med Ert miljöarbete eller finns det något Ni vill förbättra? 

 
Allmänna frågor 

 
18. Hur tycker Ni att ett företag bör behandla en negativ inverkan på miljö? 
19. Hur bör företag redovisa ej uppfyllda miljömål? 
20. Hur tror Ni att miljöredovisning påverkar allmänhetens bild av företaget? 
21. Hur tror Ni att miljöredovisning kommer att utvecklas i framtiden? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide - Isover 

 
1. Vad har Ni för befattning på företaget och vad är Era arbetsuppgifter? 
2. Hur många anställda har företaget? 
3. Hur stor omsättning har företaget per år? 
4. Vad har Ni för kunskap/utbildning vad gäller miljöredovisning? 
 
5. När började Ert företag bedriva miljöredovisning? 
6. Vad fick Er att börja med miljöredovisning? 
7. Hur utformar Ni er miljöredovisning? 
8. Vilka är skälen till att Ni valt att redovisa Er miljöinformation på detta sätt? 
9. Följer Ni någon organisations riktlinjer vad gäller miljöredovisning? 
9a. I så fall vilken/vilka?  
10. Vad fick Er att sträva efter en miljöcertifiering? 

 
11. Varför miljöredovisar Ni? 
12. Till vem eller vilka riktar Ni i första hand Er miljöredovisning? 
13. Vad tar Ni upp i Er miljöredovisning? 
14. Vad tycker Ni är viktigt att tänka på när Ni utformar er miljöredovisning? 
15. Vad vill Ni åstadkomma med Er miljöredovisning? 
16. Är Ni nöjda med Er miljöredovisning eller finns det något Ni vill förbättra? 
17. Är Ni nöjda med Ert miljöarbete eller finns det något Ni vill förbättra? 

 
Allmänna frågor 

 
18. Hur tycker Ni att ett företag bör behandla en negativ inverkan på miljö? 
19. Hur bör företag redovisa ej uppfyllda miljömål? 
20. Hur tror Ni att miljöredovisning påverkar allmänhetens bild av företaget? 
21. Hur tror Ni att miljöredovisning kommer att utvecklas i framtiden? 

 
 


