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SAMMANFATTNING 
 
Jordens naturtillgångar har sedan länge överutnyttjats av de industrialiserade länderna. Detta 
har lett till stora miljöproblem som vi inte längre kan blunda inför. I såväl Sverige som andra 
länder har det här inneburit att i takt med att människor fått mer kunskap om miljöproblemen 
har kraven på företag och kommuner ökat på större miljöhänsyn och miljövänligare 
konsumtionsvaror. Detta har lett till att många företag börjat visa sin miljöpåverkan öppet och 
även redovisa sina framtida planer på miljöförbättringar. I svensk lagstiftning finns det inget 
lagkrav på att alla företag måste redovisa sin miljöpåverkan i företagets årsredovisning men 
för dem som bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet gäller att dessa ska 
redovisa viss miljöinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Avsikten med 
denna studie var att ta reda på hur bra Luleå Kommun var på att visa sitt miljöengagemang 
genom bra och utförliga miljöredovisningar. Eftersom kommunerna i många fall är drivande 
inom miljöhänsyn så borde rimligtvis de företag som ägs av kommunerna vara skötta på ett 
exemplariskt vis och dessutom borde detta framgå i företagens årsredovisningar. Det vi kom 
fram till i studien var att de flesta företag faktiskt tar miljöhänsyn i större eller mindre grad 
men att det inte framgick i någon större utsträckning i deras årsredovisningar. Förklaringarna 
på detta kan vara många men den viktigaste är nog att företagen inte ansåg att det var 
nödvändigt. De menade helt enkelt att de som var intresserade av ett företags miljöpåverkan 
letade information på annat håll än i företagets årsredovisning. Denna information finns att 
tillgå i den miljörapport som företagen årligen lämnar in hos Luleå kommun och 
Länsstyrelsen. Det verkar som om det är en bra bit bort att alla företag redovisar sin 
miljöpåverkan i sin årsredovisning men vi kan nog räkna med att i framtiden få se mer och 
mer av öppna och engagerade miljöredovisningar. 
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ABSTRACT 
 
The natural assets of the earth have been overused by the industrial countries for a long time. 
This has led to big environmental problems that we no longer can accept. In both Sweden and 
other countries, this has led to an accelerating interest in the environment and an increasing 
claim on companies to think of the environment. Many companies have started to openly 
show their effects on the environment. They have also begun to present their plans on how to 
reduce their influence on the environment. In Swedish legislation, there is no requirement that 
companies show their effects on the environment, but those who are in businesses that need 
permission and has to be reported should show some environmental information in their 
annual rapport. The purpose of this study was to find out how well the Municipality of Luleå 
shows its engagement regarding the environment through good and detailed environmental 
reports. Since the municipalities, in many cases, are a driving force within environmental 
consideration the companies that are owned by the municipalities should also handle the 
environmental reports in a correct way. What we discovered in the study was that most of the 
companies did take the environment in to consideration, but very few of them showed this in 
their environmental reports.  The reason could be that the companies probably did not find it 
necessary. They simply meant that those who are interested in a company’s environmental 
information would look for it in other places. This information can be found in the 
environmental report that the company sends to the Municipality of Luleå. It seems as if there 
is a long way to go before every company accounts its environmental information in its 
annual report, but in the future there should be more open and in-depth environmental report.
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1 INLEDNING 
 
I detta första kapitel presenteras undersökningens bakgrund och problemdiskussion. Därefter 
redogör vi för uppsatsens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med uppsatsens 
disposition. 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Jordens resurser har alltför länge överutnyttjats av de högindustrialiserade länderna. Detta har 
fått konsekvensen att vi exploaterat jordens naturtillgångar, exempelvis fossila bränslen. 
Andra konsekvenser är den så kallade växthuseffekten och uttunningen av det skyddande 
ozonskiktet i atmosfären samt försurningen av mark och vatten till följd av luftföroreningar 
och kväveläckage från bland annat jordbruket. Samtidigt som detta överutnyttjande sker i I-
länderna ökar jordens befolkning i snabb takt. Detta kommer på lång sikt att innebära 
svårigheter med att producera livsmedel i tillräcklig mängd. (Larsson, 1995) 
 
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs en 
rekommendation om att utveckla lokala handlingsprogram för en hållbar utveckling, kallad 
Agenda 21. Detta gjordes för att fler och fler hade börjat inse de negativa effekterna av det 
moderna samhällets resursanvändning. Tidigare hade miljöaspekter ofta behandlats 
separerade från den övriga verksamheten och ofta tagits i beaktande först när den negativa 
miljökonsekvensen var ett faktum. Den hållbara utvecklingen som Agenda 21 skulle sträva 
mot kan definieras som ”att säkerställa de materiella förutsättningarna för tillfredställandet 
av dagens behov utan att äventyra de materiella förutsättningarna för kommande 
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”(Helmfrid, 1992). 
 
Politikerna och allmänheten har insett att vi kan göra något åt miljöförstöringen om vi agerar 
tillsammans. Även om det ser mörkt ut när larmrapporter om nya hål i ozonskiktet och 
förgiftningar av land och vatten sker så går det att förbättra miljön när åtgärder vidtas mot 
miljöförstöringen. Det finns flera exempel på att minskade utsläpp har medfört att naturen 
efter några år har återhämtat sig. Allt detta har lett till en ökad miljömedvetenhet i samhället 
och ett växande intresse för miljöfrågor. Samtidigt ställer företagets olika intressenter allt 
större krav på ökad miljöhänsyn och bättre och mer tillförlitlig miljöinformation (Larsson, 
1995). 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Intresset för miljöredovisning har under de senaste åren successivt ökat. Det är i första hand 
ingen tvingande lagstiftning som är orsak till detta utan företagen har frivilligt och på grund 
av att samhället strävar mot ökad miljöhänsyn börjat redovisa sin miljöpåverkan mer öppet. 
Särskilt de företag vars verksamhet innebär stor miljöpåverkan har varit angelägna att införa 
miljöredovisning i sin årsredovisning (Linghede, 1996). I takt med att allmänheten har blivit 
mer medveten om jordens miljöproblem ökar kraven på företag och kommuner på större 
miljöhänsyn. Eftersom miljöfrågorna blir allt viktigare för samhället ökar behovet av relevant 
och trovärdig miljöinformation. Företagens finansiärer, kunder, ägare och andra intressenter 
förväntar sig allt mer utförlig information om företagens miljöpåverkan. En ökad öppenhet i 
redovisningen och en större insyn för allmänheten blir en konkurrensfördel för de företag som 
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seriöst försöker minska sin miljöpåverkan medan de som nonchalerar miljön riskerar att slås 
ut i förlängningen (Larsson, 1995). 
 
Sedan Agenda 21 kom på 1990 talet har Sveriges kommuner lagt ner allt större vikt på miljö 
och resursåtervinning. Kommunernas uppdrag var att utveckla lokala handlingsprogram för en 
hållbar utveckling och sedan dess har Sveriges kommuner arbetat intensivt med att utforma 
nya riktlinjer inom bland annat sophantering och återvinning eftersom de tidigare processerna 
vid hantering av förbrukad materiel och avfall inneburit stora påfrestningar på miljön. Detta 
miljöarbete är långtifrån fritt från problem då landets kommuner har begränsade ekonomiska 
resurser. Det är också viktigt för kommunerna att de riktar sina resurser på rätt saker så att de 
inte ”silar mygg och sväljer kameler” (Drakenberg och Jakobsson, 1995). 
 
Detta har inneburit stora förändringar för landets hushåll med bland annat källsortering och 
återvinning av förbrukat material. Avfallet får inte längre dumpas i samma hög utan ska 
sorteras och brännas eller återanvändas. För näringslivet har detta också fått stora 
konsekvenser med strängare regler rörande etablering och drift av befintliga företag. 
Införandet av det nya, mer hållbara, tankesättet har gått olika långt i olika kommuner och 
vissa kommuner har hunnit betydligt längre i utvecklingen än andra.  
 
Kommunerna har förutom sitt uppdrag att förbättra miljön för nuvarande och framtida 
generationer också en pressad ekonomi att ta hänsyn till. Ökad medelålder på befolkningen 
och stora utgifter i den offentliga sektorn gör att det inte blir så mycket pengar över för 
miljöändamål. Detta kan innebära att miljön i vissa fall blir lidande när resurserna inte räcker 
till. Men det i sin tur behöver inte påverka kommunalägda bolags miljöredovisning som ju 
inte bara handlar om att vara miljövänlig utan visar den intention och strävan som företagen 
har. Att ett företag har en ärlig och utförlig miljöredovisning behöver inte betyda att företaget 
i sig är miljövänligt men det visar att företaget har ärliga avsikter och en strävan att förbättra 
sig med tiden. 
 
Luleå Kommun har ett väl utvecklat miljöarbete bakom sig. På sin hemsida presenterar 
kommunen en rad åtgärder för att förbättra miljön och det finns många råd och anvisningar 
för både redan existerande företag och företag som är under uppbyggnad. Miljöbalken, som är 
en ramlag med målet ”en hållbar utveckling och en god och hälsosam miljö för nuvarande och 
framtida generationer”, presenteras i sin helhet och kompletteras med goda råd för blivande 
företagare. En del verksamheter kräver att anmälan enligt miljöbalken lämnas in till 
miljökontoret innan företaget får starta upp verksamheten. Exempel på sådan verksamhet är: 
stugbyar, hotell, lantbruk med fler än hundra djurenheter och företag som använder stora 
mängder lösningsmedel, färg eller andra kemikalier. För riktigt stora företag som bedriver 
processer som kan vara farliga för miljö och hälsa krävs att dessa är tillståndspliktiga. 
Exempel på sådana är avloppsreningsverk och avfallsupplag. En del av Luleås företag har 
certifierat sitt miljöarbete och det blir mer och mer vanligt att företag tar hänsyn till hur 
miljövänliga tillverkningsprocesser deras leverantörer har vid nya upphandlingar 
(www.lulea.se). 
 
Inom EU har det utvecklats ett miljöledningssystem om frivillig miljöstyrning kallat EMAS 
(Eco-management and Audit Scheme). Syftet med detta system är att införa rutiner och 
förbättra företagens miljöarbete så att det bedrivs på ett effektivt och konsekvent sätt (Svenska 
Kommunförbundet, 1996). 
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Eftersom kommunerna ligger i täten med det nya tankesättet om en hållbar utveckling så 
borde deras företag drivas med stor hänsyn till miljön och med en utförlig och väl 
dokumenterad miljöredovisning och i enighet med gällande miljöstyrningssystem. 
 

1.3 SYFTE 
 
Uppsatsens syfte är att göra en djupare analys av miljöredovisningarna i tre olika aktiebolag 
som ägs av Luleå kommun och jämföra dessa mot allmänna riktlinjer för god 
miljöredovisning samt myndigheters krav på miljöredovisningens innehåll. Vi vill också ta 
reda på hur de övriga kommunalägda bolagens miljöredovisningar ser ut i förhållande till god 
miljöredovisning. 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Det vore alltför omfattande och resurskrävande att genomföra en studie om olika kommuners 
miljöredovisning i sin helhet. Därför begränsar sig uppsatsen sig till att behandla utvalda 
aktiebolag drivna av samma kommun. De jämförda företagen återfinns inte inom samma 
bransch, dels därför att det är svårt att hitta sådana företag inom samma kommun och för att 
branschtillhörigheten ändå inte har någon betydelse då företagen inte kommer att jämföras 
mot varandra.  
 

1.5 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 
• Kapitel två kommer att behandla ämnesvalet och för- och nackdelar med den valda 

metoden. Även forsknings och undersökningsansats kommer att behandlas. 
• Det tredje kapitlet tar upp teorier om miljöredovisning och innehåller en utförlig 

beskrivning om miljöredovisning i allmänhet och hur och varför miljöredovisningen har 
utvecklats till vad den är idag och orsaker till att upprätta miljöredovisning.  Kapitlets 
syfte är att sätta in läsaren i ämnet miljöredovisning. 

• Det fjärde kapitlet, empiri, behandlar själva undersökningen i ämnet. En redovisning av 
hur undersökningen gått till och vad som framkommit av den.  

• Kapitel fem - En analys görs om vad som framkommit i undersökningen  
• I kapitel sex förs en slutlig diskussion om orsaker till den situation som råder. Eventuella 

åtgärder som skulle kunna förbättra kommunernas miljöredovisning tas upp.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogörs för val av forskningsansats, forskningsstrategi och 
undersökningsobjekt, samt vilken datainsamlingsmetod som valts. Till sist presenteras 
metodproblem och åtgärder som vidtagits för att minska dessa. 
 

2.1 FORSKNINGSANSATS 
 
Då man gör en undersökning ställs man inför frågan om man ska göra en kvalitativ eller 
kvantitativ undersökning (Trost, 1997). En kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika 
arbetssätt som förenas av att forskaren själv finner sig i den sociala verkligheten som 
analyseras, att datainsamling och analys sker parallellt och i växelverkan, samt att forskaren 
söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder 
(Nationalencyklopedin, 2002). Den kvalitativa metoden tillåter en djupgående undersökning 
av ett relativt begränsat område och har bra förmåga att hantera invecklade och komplexa 
situationer (Denscombe, 2000). Kvalitativa metoder utmärks bland annat av att man ställer 
enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar 
(Trost, 1997). Vår uppsats kommer därför att bestå av en kvalitativ analys för att få en djupare 
förståelse för miljöredovisningen inom Luleå kommuns bolag.  
 
När det gäller att definiera hur vetenskap uppstår finns två ansatser. Induktiv ansats baseras på 
att vetenskap uppstår genom att forskaren observerar verkligheten och skapar teorier utifrån 
denna verklighet (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Deduktiv ansats innebär att 
forskaren utgår från befintliga teorier för att forma hypoteser och empiriskt testa dessa i en 
verklig miljö (Ibid). Därmed är vår uppsats av deduktiv metod. Vi har nyttjat rådande teorier 
kring miljöredovisning och sedan testat dessa i verkligheten. 
 

2.2 LITTERATURSTUDIE 
 
I början av en studie är det viktigt att få anvisningar och ta reda på vad som redan är gjort 
inom det område man är intresserad av. Uppsatsarbetet inleddes därför med en litteraturstudie 
av sekundärdata där litteratur från olika informationskällor införskaffades. En litteraturstudie 
fastställer den existerande kunskapen inom området och hjälper till att öka förståelsen för 
ämnet (Denscombe, 2000). Litteraturstudien pekar ut möjliga frågeställningar, presenterar 
lämpliga teorier och hjälper en att definiera begrepp som är väsentliga inom ämnet. Materialet 
hämtades från olika tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och böcker. 
Vår utgångspunkt var att få en djupare förståelse för ämnet och en referensram att utgå ifrån. 
Vid sökning av litteraturmaterial använde vi oss av den nationella bibliotekskatalogen Libris 
samt bibliotekets katalog Lucia. Vi sökte även vetenskapliga artiklar i databaser och 
sökmotorer på Internet. Sökfraser vi valde var exempelvis ”miljöredovisning”, ”miljö och 
redovisning”.  
 



   

 5

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI  
 
Enligt Denscombe (2000) kan forskning utgöras av fem strategier; surveyundersökning, 
fallstudie, experiment, aktionsforskning och etnografi. De strategier som bäst lämpar sig för 
denna uppsats är surveyundersökning och fallstudie.  
 
Surveyundersökning 
Surveyundersökningar har vissa speciella karaktärsdrag. Ett är att forskningen ska ha en bred 
och omfattande täckning och ge en överblick. Enligt Denscombe (2000) innebär detta att 
resultaten från väl genomförda surveyundersökningar är enkla att generalisera. Ett annat 
karaktärsdrag är att surveyundersökningar vanligtvis avser aktuella förhållanden och omfattar 
en strävan att skaffa en ögonblicksbild av hur saker och ting är vid tidpunkten för 
datainsamlingen (Denscombe, 2000). Enligt författaren är nackdelar med 
surveyundersökningar att de inte ger så mycket detaljer och djup i det undersökta ämnet samt 
att det är svårt att kontrollera svarens uppriktighet och precision. 
 
Fallstudie 
En fallstudie innebär att forskaren undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul, 1997). Enligt Denscombe (2000) har en forskare som studerar ett fåtal 
undersökningsenheter mycket större möjligheter att gå på djupet och upptäcka det som inte 
skulle ha blivit synligt vid en mer ytlig undersökning. Syftet med en fallstudie som 
forskningsstrategi är att skapa en förståelse av specifika situationer istället för att generalisera 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997).  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa företag ägda av Luleå kommun sköter sin 
miljöredovisning. Vi tycker att en sådan studie kräver en djupare insikt i varje objekt och 
anser därför att en fallstudie lämpar sig bäst som forskningsstrategi. 
 

2.3.1 Val av undersökningsobjekt 
 
För att genomföra vår studie om miljöredovisningar inom Luleå kommun valde vi att göra 
fallstudier på tre av kommunens bolag. När vi valde företag ville vi ha företag som på något 
sätt har en negativ påverkan på miljön. Med detta som grund valde vi företagen Luleå 
Lokaltrafik AB, Luleå Energi och Luleå Kommunala Renhållnings AB. Men för att också få 
ett helhetsperspektiv över hur miljöredovisningen ser ut i de kommunalägda bolagen tittade vi 
även översiktligt på alla andra företag där Luleå kommun är ägare.  
 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Enligt Denscombe (2000) finns fyra metoder för datainsamling; frågeformulär, intervju, 
observation och skriftliga källor. Denna studie har använt skriftliga källor för att undersöka 
existerande litteratur och för att utgöra en teoretisk referensram.  
 
Våra primärdata har samlats in genom observationer av kommunala företagens 
årsredovisningar samt personliga intervjuer. Innan intervjuerna formades en intervjuguide 
som skickades till de ansvariga för miljöredovisning på de olika bolagen. Vid personliga 
intervjuer kan man enligt Denscombe (2000) förvänta sig detaljerade och fyllig data och de 
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ger även möjlighet att omedelbart bekräfta dessa data. Fördelar med personliga intervjuer är 
också att de ger möjligheten att ställa mer komplexa frågor och även möjlighet att ställa 
följdfrågor (Denscombe, 2000). Svaren vi fick i dessa intervjuer jämförde vi sedan med 
allmänt ställda krav på miljöredovisningars utformning som utgetts av olika organisationer 
och sammanställts. Svaren jämfördes även med de krav som ställs av det specifika 
miljöstyrningssystem som företaget använder. 
 

2.5 METODPROBLEM 
 
Att bedöma trovärdigheten i ett vetenskapligt arbete kan relateras till begreppen validitet och 
reliabilitet. Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att 
mäta (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Enligt Denscombe (2000) finns vissa kontroller 
som forskaren kan använda för att öka validiteten, till exempel att undvika att påverka 
resultatet genom ensidig eller snedvriden rapportering. Andra kontroller för hög validiteten är 
enligt författaren att undersökningsenheterna valts ut på rimliga och tydligt redovisade 
grunder samt att låta informanterna få möjlighet att ta del av resultatet och ge sina synpunkter 
på den föreslagna förklaringen. Även direktkontakten som personliga intervjuer gör möjlig är 
ett sätt att kontrollera datas riktighet och relevans under tiden som de samlas in (Denscombe, 
2000). 
 
För att uppnå en god validitet i vårt arbete har vi med utgångspunkt från syftet inhämtat 
information från ett flertal olika vetenskapliga källor. Dessa har tillsammans format arbetets 
teoretiska referensram. Utifrån det insamlade materialet konstruerade vi sedan en 
intervjuguide vilken hade för avsikt att granska om frågornas utformning och innehåll skulle 
ge oss den information som behövdes för att uppfylla syftet med vår studie. Intervjuguiden 
utformade vi tydligt och på ett neutralt sätt för att undvika eventuella missförstånd. Denna 
intervjuguide skickades till respondenterna några dagar före intervjun för att de skulle hinna 
förbereda sig och få en uppfattning om vad intervjun kommer att behandla. Under 
intervjuerna hade vi möjlighet att ställa följdfrågor eller ytterligare förklaringar vilket ledde 
till att vår förståelse ökade. 
 
Reliabilitet beskriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) som ett mätinstruments förmåga 
att ge tillförlitliga och stabila utslag. Hög reliabilitet uppnås när upprepade observationer eller 
mätningar, oberoende av vem som utför dessa, ger likvärdiga resultat. Målet med reliabilitet 
är alltså att minimera felaktigheter och brister i den empiriska undersökningen (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 1997).  
 
Vid intervjuerna var båda författarna närvarande samt förde anteckningar för att se till att inga 
misstolkningar skedde. Sammanställning av det insamlade materialet gjordes först individuellt 
av bägge författarna för att sedan jämföras mot varandra och se till så att data uppfattas på 
samma sätt. 
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3 TEORI 
  
I detta kapitel kommer vi bland annat att ta upp teorier kring miljöredovisning, definition av 
begreppet miljö och utvecklingen av miljöredovisning, orsaker till att upprätta 
miljöredovisning och riktlinjer för miljöredovisningens innehåll. 
 

3.1 DEFINITION 
 
Enligt Dobers och Wolff (1995) är den vanligaste definitionen på miljö omgivande 
förhållanden med tanke på deras inverkan på människan. Författaren menar att den gängse 
användningen av ordet miljö ofta är ganska diffus eftersom den används så generellt om all 
miljö som människor vistas i såsom boendemiljö, arbetsmiljö, sjukhusmiljö och så vidare. När 
miljöförstöring kommer på tal syftar det på den naturliga miljön som vi har runt omkring oss. 
Ett noggrannare begrepp av den naturliga miljön är ”ekologi” (Dobers och Wolff, 1995). 
Ekologi var från början en del av biologin men är nu en egen lära om levande organismer i 
förhållande till sin omgivning. För människan är den naturliga eller den ekologiska miljön det 
system som omfattar luft, vatten och mark och alla levande varelser och deras livsmiljö (Ibid). 
 
Alla företag nyttjar eller utnyttjar naturen vid framställning av produkter och de har alla en 
roll i samhället genom att de är arbetsgivare och producenter av mer eller mindre miljövänliga 
produkter. Därför kan inget företag, inte ens de som inte påverkar miljön negativt, frånsäga 
sig ansvar för miljöfrågor (Dobers och Wolff, 1995). Miljöproblemens perspektiv för 
företaget beskrivs av Dobers och Wolff (1995) utifrån tre perspektiv; miljö ur 
resursperspektivet, miljö ur samhällsperspektivet och miljö ur företagsperspektivet. 
 
Miljö ur resursperspektivet; Jordens resurser av naturliga råvaror är delvis begränsade och 
kommer på sikt att ta slut. Detta gör att vissa branscher som till exempel oljebranschen 
kommer att slås ut. Råvarorna kommer kanske inte att ta slut helt och hållet men det kommer 
att bli alltför dyrt att utvinna dem när utbudet minskar. Det företag som strävar efter en hållbar 
utveckling bör alltså föröka minska användningen av ändliga råvaror och istället öka 
användningen av förnyelsebara råvaror. Det behövs ett utökat samspel mellan forskning, 
näringsliv och samhälle för att ett nytt perspektivskifte skall komma till stånd (Dobers och 
Wolff, 1995). 
 
Miljö ur samhällsperspektivet; det är allmänt känt att näringslivet är bidragande till 
miljöförstöringen. Därför blir ofta näringslivet utsatt för kritik i och med att samhället blir mer 
miljömedvetet. Den positiva tron på teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt har börjat 
ifrågasättas och omvärderas och detta leder till motsättningar mellan samhällets värderingar 
och företagens mål. Denna motsättning visar sig mycket tydligt när företagen försöker öka sin 
omsättning genom att sälja mer, ökad konsumtion. Konsumenter med det nya synsättet som 
bygger på återhållsamhet med jordens resurser kommer då att reagera starkt. För att 
långsiktigt kunna upprätthålla legitimitet i samhället (Dobers och Wolff, 1995). 
 
Miljö ur företagsperspektivet; Konkurrenssituationen för landets företag förändras på grund 
av att kraven på skyddsåtgärder för miljön ökar. Detta gör att företagen måste agera i aktivt i 
miljöfrågor och de strängare miljökraven innebär att företag som struntat i att installera 
miljöförbättrande utrustning och haft en konkurrensfördel av detta nu blir tvungna att ta till 
sig de nya rönen och se mer på miljöaspekten av just konkurrensskäl. Att stå i bräschen med 
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miljöförbättrande teknik och åtgärder ger också det konkurrensfördelar i och med att företaget 
redan har infört den nya tekniken när närliggande konkurrenter inte hunnit implementera 
denna. Att ligga i täten med miljöförbättrande åtgärder kan också vara till nackdel när 
konkurrenter i närliggande länder inte har lika höga krav på miljöhänsyn. Det blir då svårare 
att sälja sina produkter till dessa eftersom priset kan skilja på miljöanpassade varor (Dobers 
och Wolff, 1995). 
 
Miljöförbättrande åtgärder innebär dock även ekonomiska risker. Investeringar i 
miljöteknologi eller miljörelaterad forskning och utveckling innebär höga kostnader som i 
början inte kan täckas av högre priser. Kunderna uppskattar helt enkelt inte de nya 
produkterna i början. Under en övergångsperiod kan det vara en bra idé att sälja den nya 
miljövänliga produkten samtidigt som det finns ett traditionellt alternativ att tillgå. Exempel 
på sådana varor kan vara tvättmedel och oblekt papper (Dobers och Wolff, 1995). 
 

3.2 BEGREPPET MILJÖREDOVISNING  
 
Miljöredovisningen som begrepp kan delas upp i två olika synsätt varav det ena bygger på 
klassisk redovisningsteori och det andra är en nyare syn på miljöredovisning. Det klassiska 
synsättet innebär att miljöredovisningens syfte är att identifiera och rapportera direkta 
finansiella risker med miljöanknytning, dvs. olika former av förpliktelser och 
eventualförpliktelser. Huruvida företagets miljömässiga påverkan bör rapporteras i den 
externa redovisningen avgörs på samma sätt som alla andra affärshändelser (Regeringens 
prop. 1996/97:167). 
 
Enligt det andra synsättet på miljöredovisning har denna ett högre syfte än att ge traditionell 
finansiell information. En miljöredovisning har med det nya synsättet ett vidare begrepp och 
innebär en beskrivning av företagets totala miljöarbete i både siffror och ord. Syftet med den 
typen av redovisning är att ge läsaren en helhetsbild av verksamheten och en insikt i hur 
företaget ser på miljöarbetet och sin miljöpåverkan på både kort och lång sikt. Enligt detta 
synsätt bör företaget lämna upplysningar om sin miljöpåverkan även om det på balansdagen 
inte har några företagsekonomiska förpliktelser. Redovisningen kan innehålla olika riktlinjer 
som företaget har antagit för sitt miljöarbete och dess miljöpolicy samt lång- och kortfristiga 
mål för miljöarbetet (Regeringens prop. 1996/97:167). 
 
Den andra typen av miljöredovisning ska öka miljömedvetenheten och på sikt ska detta 
påverka miljöarbetet i företaget. När miljöredovisning sker på detta sätt kommer den inte att 
påverka balans- och resultaträkningarna. Exempel på denna typ av miljöredovisning är när 
företag beskriver sin miljöpolicy och vidtagna miljöskyddsåtgärder (Artsberg, 2002). 
 
I Per Falkman (2000) diskuterar Anna Hedlin hur det kommer sig att den traditionella 
redovisningen inte inkluderar miljöaspekter. Detta beror enligt Anna Hedlin på att 
miljöresurser inte med lätthet kan uttryckas i monetära termer. Anledningen till detta är dels 
att de är svåra att mäta och dels att ingen egentlig transaktion har ägt rum. I och med detta kan 
man säga att den traditionella redovisningen inte ger en rättvisande bild av en organisations 
verksamhet (Falkman, 2000). 
 
Redovisningskommittén diskuterade i sitt slutbetänkande (SOU 1996:157) ifall särskilda krav 
på miljöinformation borde införas. Detta är något som gäller endast Sverige eftersom EU inte 
ställer några sådana krav. Frågan uppmärksammades när företag på frivillig basis började visa 



   

 9

sin miljöpåverkan. Redovisningskommittén menar att dessa typer av miljöredovisningar 
befinner sig på ett initialt skede och att dylika initiativ bör uppmuntras. Deras slutsats är dock 
att redovisningslagstiftningens främsta syfte inte är att styra och påverka beteende utan att 
annan lagstiftning som företrädelsevis miljölagstiftning får träda in och reglera om det 
behövs. Kommittén nöjde sig därför med att påpeka att lagen endast kräver miljöredovisning i 
förvaltningsberättelsen av företag som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Lagstiftaren 
delar Kommitténs åsikt att redovisningen i första hand är till för att redovisa finansiella flöden 
men tycker tvärtemot Redovisningskommittén att redovisningslagstiftningen ska påverka och 
styra beteende och säger att: 
 

”En årsredovisning ska innehålla uppgifter om inträffade händelser eller tillstånd som kan påverka 
företagets finansiella ställning och resultat. Det står mot den bakgrunden alldeles klart att 
miljörelaterad information som har dirakt eller indirekt betydelse för företagets ställning, resultat och 
utveckling har en naturlig plats i årsredovisningarna” (Prop. 1996/97:167, sid. 19). 
 

Utifrån detta kan utläsas att eftersom även händelser med ”indirekt betydelse för företagets 
ställning” har en plats i årsredovisningarna bör även sådan miljöpåverkan som inte för 
tillfället påverkar balans- och resultaträkningarna vara med i årsredovisningen. Lagstiftaren 
följer dock Redovisningskommitténs förslag att endast tillståndspliktiga företag ska redovisa 
miljöpåverkan ( Artsberg, 2002). 
 
Den konventionella redovisningen utesluter enligt Falkman (2000) att redovisa externaliteter. 
Den bär således inte de miljömässiga kostnaderna för sin egen verksamhet. I och med att 
dessa kostnader utesluts frestas företaget att välja de produkter och produktionsmetoder som 
ger de lägsta interna kostnaderna på bekostnad av miljön. Genom detta system kommer de 
samhällsekonomiska kostnaderna att öka på sikt.  Det är viktigt att ifrågasätta varför 
organisationer inte själva bär sina externa kostnader särskilt eftersom risken är stor att dessa 
så småningom blir interna kostnader ( Falkman, 2000). 
 
Studier kar även kommit fram till att företag hellre redovisar positiva nyheter och framsteg i 
miljöarbetet och helst undviker att redovisa negativ miljöpåverkan. De företag som väljer att 
redovisa sin miljöpåverkan är i första hand kemiföretag, skogsföretag och kraftföretag, alltså 
företag med stor miljöpåverkan (Artsberg, 2002). Det är vanligt att miljöinformationen täcker 
ett stort antal sidor och den kan även utkomma som en självständig miljörapport (Ljungdahl, 
1999). 
 

3.3 MILJÖREDOVISNINGENS UTVECKLING 
 
Miljöredovisningens historia är relativt kort. Från slutet av 1960- talet återfinns antydningar 
till miljöredovisning men det är främst pionjärer bland företagare och forskare som börjar 
intressera sig för miljöredovisning (Linghede, 1996). De första böckerna om miljöredovisning 
utkom under 1980- talet och i början av 1990 var miljöredovisning fortfarande ett ovanligt 
begrepp. Enligt Linghede (1996) hade de flesta företag inget intresse och såg inget behov av 
att presentera sin miljöpåverkan. De företag som ändå hade miljöredovisning var främst 
industrisektorer som hade stor negativ miljöpåverkan såsom olja-, gas-, kemi- och 
skogsindustri. Dessa var ofta kritiserade för sin miljöpåverkan och det som fokuserades på var 
punktutsläppen vid fabrikerna. Miljöredovisningarna som presenterades var ofta PR-inriktade 
med vackra naturbilder snarare än miljöfakta om företagets verksamhet (Linghede, 1996). 
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Under senare delen av 1990- talet har miljöredovisningen ökat bland de stora, ofta 
börsnoterade, företagen i Sverige. Detta gäller också i Europa, Nordamerika och i viss mån i 
Asien förklarar Linghede (1996). Sedan dess har andelen företag som infört miljöredovisning 
ökat snabbt. Företag i fler branscher än tidigare satsar på denna typ av redovisning till 
exempel handel, bygg-, och fastighet, bank- och försäkring (Linghede, 1996). 
 
Antalet miljöredovisningar och kvaliteten på dessa har alltså ökat på senare år men 
fortfarande har miljöredovisningarna brister som innebär problem vid tolkningen av 
redovisningarna. Ett exempel på detta är jämförbarheten mellan olika miljöredovisningar. Det 
är också viktigt att alla företag rapporterar om sin miljöpåverkan och att detta blir en allmänt 
accepterad praxis (Linghede, 1996). 
 

3.4 MILJÖREDOVISNINGENS SYFTE 
 
Dagens rådande politiska och ekonomiska system grundar sig enligt Falkman (2000) på ett 
mekanistiskt sätt att se på naturen. Naturen ses därmed som ett råvarulager avsett att bearbeta 
och sälja. Detta sätt att se på naturen har också påverkat redovisningen till en attityd som 
innebär en oförsiktig hantering av naturen. Genom att ta upp miljöaspekterna i den 
traditionella externredovisningen kan man komma tillrätta med åtminstone en del av 
problemen med denna attityd mot naturen och miljön ( Falkman, 2000). 
 
Miljöfrågor blir allt mer relevanta i finansiell rapportering eftersom miljön har blivit ett 
viktigt ekonomiskt, socialt och politiskt problem i hela världen (Dobers och Wolff, 1995). 
Enligt författarna finns det många skäl till att företag upprättar offentliga miljöredovisningar. 
Många av dessa skäl kopplas till de två välkända begreppen hot och möjligheter inom 
ekonomin. Ett företag utan någon miljöredovisning kan känna hot i sina relationer med 
kunder, leverantörer, konkurrenter eller kommunala myndigheter. Den ökade medvetenheten 
om de globala miljöproblemen och de enskilda företagens miljöpåverkan gör att dessa ovan 
nämnda grupper har ett direkt intresse av att kunna utvärdera företagens miljöarbete (Dobers 
och Wolff, 1995). 
 
För företag som upprättar miljöredovisning kan denna utgöra en konkurrensfördel gentemot 
andra företag. Miljöredovisningen skapar ett förtroende för företaget och detta har en positiv 
effekt i relationer till bland annat finansiärer, leverantörer och kunder. Ett företag som inte 
miljöredovisar skapar däremot misstänksamhet bland intressenterna. 
 

3.4.1 Intressenter 
 
Det finns många olika grupper som är intresserade av att ta del av den information som 
företagen ger ut om sin miljöpåverkan. Varje enskilt företag måste därför avgöra vilka av 
dessa grupper som det är viktigast att förmedla denna information till (Deloitte & Touche, 
1994). De intressentgrupper som är pådrivande i utvecklingen av miljöredovisning är: 
 
Anställda 
Deloitte & Touche (1994) menar att de anställda är de människor som i första hand skall 
medverka i förverkligandet av företagens miljöstrategier och miljöprogram och det är därför 
av stor betydelse att dessa hålls informerade om miljöarbetet. Insatserna som de anställda gör 



   

 11

måste också följas upp med information om uppnådda resultat för att inte engagemanget ska 
riskera att minskas. 
 
Leverantörer, kunder och konsumenter 
Det blir allt viktigare att hålla leverantörer och kunder uppdaterade om företagets miljöarbete 
och miljöpolicy. Leverantörerna har ett intresse av att deras produkter används på ett 
ansvarsfullt sätt och kundernas intresse ligger i att leverantörerna har miljöstandards som 
motsvarar deras egna (Deloitte & Touche, 1994). Konsumenter blir allt mer miljömedvetna 
och vill ha information om miljömärkta produkter och även om hur produktionen och 
användningen påverkar miljön (Ibid). Den miljöintresserade vill även veta hur företaget 
bedriver sitt miljöarbete och vilka ansträngningar de gör för att faktiskt reducera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan (Larsson, 1997). 
 
Miljöorganisationer 
Denna grupp har länge visat stort intresse för företagens miljöpåverkan. Miljöinformationen 
kan användas för att spridas vidare och informera människor som på något sätt påverkas av 
företagets verksamhet (Deloitte & Touche, 1994). Har företagen en öppen och faktabaserad 
miljöredovisning skapar detta enligt Deloitte & Touche (1994) förutsättningar för 
miljöorganisationer att ta del av miljöarbetet och lämna konstruktiva kommentarer. 
 
Investerare 
Denna grupp är intresserad av miljöinformation för att kunna bilda sig en uppfattning om den 
miljörisknivå som hänger ihop med företagets nuvarande och tidigare verksamhet samt 
företagets förmåga att hantera denna risk (Deloitte & Touche, 1994). Det är viktigt att 
företagen inte visar okunskap om miljöfrågor då detta kan betyda finansiella risker (Larsson, 
1995). 
 

3.5 SVENSKA KOMMUNERS MILJÖREDOVISNING 
 
Idag är det vanligt att svenska kommuner har någon form av extern miljöredovisning. År 1998 
publicerade drygt hundra av landets tvåhundraåttionio kommuner någon form av extern 
miljöredovisning vilket är dubbelt så många som två år tidigare (Bergström, Catasús och 
Ljungdal, 2002). Inom den offentliga sektorn håller det helt tydligt på att utvecklas en ny 
miljöredovisningspraxis. Detta är också en naturlig följd eftersom kommunerna har börjat 
implementera lokala former av FN:s miljöprogram Agenda 21. Då blir det naturligt att någon 
form av avrapportering sker till kommuninnevånarna till exempel i en miljöredovisning 
(Ibid).  
 
Det är enligt Bergström, Catasús och Ljungdal (2002) framför allt de större kommunerna som 
satsar på miljöredovisning vilket kan kännas igen från näringslivets miljöredovisningspraxis. 
Miljöredovisning inom kommunerna är också vanligare i södra Sverige än i norra men 
däremot tycks inte den politiska färgen ha någon betydelse för implementeringen av 
miljöredovisningar i kommunerna (Bergström, Catasús och Ljungdal, 2002). 
 

3.6 AGENDA 21 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs på FN:s konferens om miljö och utveckling i 
Rio de Janeiro 1992 med målet att åstadkomma en hållbar utveckling. Programmet som är ett 
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politiskt och moraliskt åtagande innehåller alla aspekter för allt levande på jorden. Det 
innehåller fyrtio kapitel med åtgärdsprogram för hur miljöproblem och andra sociala och 
ekonomiska dimensioner ska behandlas och finansieras (Luleås lokala agenda 21). 
 
I det tjugoåttonde kapitlet i Agenda 21 återfinns det uppdrag som de olika ländernas 
kommuner har att ta ställning till. Ur kapitel tjugoåtta: 
 

 ”Varje lokal myndighet bör inleda en dialog med sina medborgare, lokala 
organisationer och privata företag och anta en lokal Agenda 21. Samråd och 
förankring i samstämmiga lösningar bör leda till att de lokala myndigheterna lär av 
medborgarna samt näringslivsorganisationerna och att de får den information som 
behövs för att utforma de bästa strategierna.” 
 

3.6.1 Luleå kommuns lokala Agenda 21 
 
Kommunens lokala Agenda 21 antogs den 25 augusti 1997 och den innehåller kommunens 
mål och handlingar men även det långsiktiga målet att bli en ekokommun. Arbetet med den 
lokala handlingsplanen började 1994 genom en offensiv informations- och 
utbildningskampanj. Kommuninnevånarna har fått vara med och utforma miljömålen genom 
så kallade Rundabordssamtal där invånarnas idéer och åsikter har dokumenterats och 
deltagarna fick också godkänna formuleringen av målen (Luleås lokala agenda 21). 
 
Kommunens verksamheter ska medverka i arbetet med att nå ett samhälle som bygger på 
kretsloppsprincipen och är långsiktigt uthålligt. Hur detta ska gå till beskrivs med hjälp av de 
fyra systemvillkoren som innebär: 
 
1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen 
 
2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen 
 
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas 
 
4. Effektiv och rättvis resursfördelning 
 
Luleå kommun har ställt upp miljömål som ska vara infriade om tio år. Målen gäller bland 
annat livskvalitet och hälsa, förbrukning av papper, el och energi, transporter, avfall och 
biologisk mångfald. Uppfyllelsen av tioårsmålen ska varje år redovisas i kommunkoncernens 
bokslut och detta görs med hjälp av så kallade gröna nyckeltal (Luleås lokala Agenda 21). 
 

3.7 GRÖNA NYCKELTAL 
 
Ett sätt att inom ekonomin ta större hänsyn till miljön är att komplettera ekonomisk 
information med särskilda redovisningar av miljöförhållanden (Svenska Kommunförbundet, 
1996). I miljöredovisningen kan miljön beskrivas med så kallade gröna nyckeltal. Med gröna 
nyckeltal menas tal som ger upplysningar om miljötillståndet, miljöpåverkan, 
resursanvändningen eller miljöarbetet. Nyckeltalen gör det möjligt att se förändringar över 
tiden och i vissa fall jämföra sig med andra (Svenska Kommunförbundet, 1996). 
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Nyckeltalen kan användas som information för att visa företagets miljöarbete och även som 
hjälp vid uppföljning och utvärdering av planer, program och verksamhet (Svenska 
Kommunförbundet, 1996). Nyckeltalen blir därmed betyg på hur man arbetat för miljön och 
var man lyckats respektive misslyckats att uppfylla de utsatta målen. Enligt Svenska 
Kommunförbundet (1996) kan de även användas som underlag för beslutsfattande och hjälpa 
till att skapa en helhetssyn och långsiktighet i miljöarbetet. 
 

3.8 MILJÖSTYRNINGSSYSTEM 
 
Ett miljöstyrningssystem eller miljöledningssystem är ett administrativt system som används 
för att hjälpa företag och organisationer att bedriva sitt miljöarbete på ett konsekvent och 
systematiskt sätt (Svenska Kommunförbundet, 1996). Ett övergripande miljöledningssystem 
består av delarna miljöpolicy, miljöutredning, miljömål, miljöprogram, miljöstyrsystem, 
miljörevision och miljöredovisning. Systemet ger en samlad bild av miljöfrågorna och 
miljöprestanda inom en organisation och därmed bättre förutsättningar att driva miljöarbetet 
på ett effektivt sätt. Miljöstyrningssystemet inför tydliga rutiner för uppföljning och en 
garanterad kontroll av att miljömålen uppfylls och gällande lagar finns (Svenska 
Kommunförbundet, 1996). 
 
Den dominerande tekniken för miljöstyrning är att följa en standard för ”miljöledning”. Den 
vanligaste standarden är ISO 14001 som är ett detaljerat regelverk för hur företaget ska handla 
utifrån sin miljösituation. De företag som följer standarden har möjlighet att få sin verksamhet 
certifierad av oberoende kontrollanter. På de sättet kan företaget gentemot sina kunder 
garantera att de har sin situation vad gäller miljöpåverkan under kontroll (Bergström, Catasús 
och Ljungdal, 2002). 
 
Miljöstyrningssystemet fungerar som en specialorganisation som ser till att miljöfrågorna står 
i linje med företagets policy (Bergström, Catasús och Ljungdal, 2002). Därmed blir det 
möjligt att genomföra miljöförbättringar även i företag som inte ser miljöhänsyn som någon 
affärsidé i sig. Motivationen hos medarbetarna hålls uppe av den externa certifieringen som 
dessutom måste förnyas med jämna mellanrum och systemet sköts av experter inom området 
(Bergström, Catasús och Ljungdal, 2002). 
 
En nackdel med ISO 14001 är att det inte krävs någon extern rapportering. De certifierade 
företagen behöver alltså inte visa effekterna i sin årsredovisning. Å andra sidan kan ISO 
14001 ändå ha positiva externa effekter genom att företag som inför ISO 14001 får publicitet 
och image (Bergström, Catasús och Ljungdal, 2002). 
 

3.9 MYNDIGHETERNAS KRAV PÅ MILJÖREDOVISNINGEN 
 
En av de tidiga drivkrafterna bakom att miljöfrågorna aktualiserades var enligt Bergström, 
Catasús och Ljungdal (2002) de myndighetskrav som ställdes på en del verksamheter med 
stöd av miljöskyddslagstiftningen. Detta gällde då endast företag med tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. På senare tid har företagen märkt att de även finns 
kommersiella aspekter på miljöhänsyn exempelvis har kunder börjat efterfråga 
miljöanpassade produkter. Lagstiftningen anger endast en implicit miniminivå för hur 
miljöpåverkan ska redovisas och det är i första hand andra krafter som styr 
miljöredovisningen (Bergström, Catasús, Ljungdal, 2002). 
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3.9.1 Miljöbalken 
 
Svenska företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken är skyldiga att 
lämna miljörapport till Länsstyrelsen eller den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
De miljörapporter som kommer Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhanda 
är offentliga handlingar som finns tillgängliga för allmänheten. I sina frivilliga 
miljöredovisningar eller i årsredovisningens miljöinformation händer det att företag ibland 
hänvisar till de lagstadgade miljörapporter som finns hos myndigheterna men tyvärr är dessa 
rapporter ofta svårlästa och komplicerade och därför är det i stort sett bara tjänstemän som 
läser dem (Bergström, Catasús, Ljungdal, 2002). 
 
I rapporten som skickas in till tillsynsmyndigheten ska företaget redogöra för de åtgärder som 
vidtagits för att villkoren i tillståndet ska anses vara uppfyllda och även vilken effekt som de 
vidtagna åtgärderna har haft. Om anläggningen har överskridit tillåtna utsläppsnivåer kan det 
finnas redogörelse för det inträffade och även för vilka åtgärder som har vidtagits för att 
begränsa effekterna av överskridandet (Bergström, Catasús, Ljungdal, 2002). 
 

3.9.2 Årsredovisningslagen 
 
I Årsredovisningslagen sägs att ett företags förvaltningsberättelse skall innehålla en 
rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Här 
skall även händelser av väsentlig betydelse för företaget tas upp. För företag som bedriver 
både tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet gäller att dessa ska redovisa viss 
miljöinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse (Årsredovisningslagen). 
Regeringen har gjort ett tillägg i tredje stycket, 6:e kapitlet 1 § årsredovisningslagen som 
säger: 
 
”Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan som ska lämnas enligt första 
och andra styckena ska bolag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken (1998:808) lämna upplysningar om i övrigt om 
verksamhetens påverkan på den yttre miljön.” 
 
Enligt Flening (1999) är regeringens motivering till lagändringen att man vill att Sverige skall 
vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en hållbar utveckling. Tillägg gjordes även 
för att försöka uppmuntra en fortsatt utveckling på miljöredovisningsområdet och underlätta 
för intressenter såsom andra näringsidkare och konsumenter och att ta del av 
miljöinformationen (Bergström, Catasús, Ljungdal, 2002). 
  
Enligt Redovisningskommitténs utredning och regeringens proposition ska information som 
kan antas ha betydelse för företagets framtida utveckling redovisas. Exempel på detta kan 
vara information om ett företags affärsrisker och möjligheter som innebär miljöpåverkan. 
Miljöbalken reglerar bara miljöpåverkan som uppkommer i samband med 
produktionsprocesser och därmed slipper företagen redovisa miljöpåverkan som beror på 
transporter och miljöfarliga produkter (Bergström, Catasús, Ljungdal, 2002). 
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3.9.3 Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden som är den statliga myndighet som ansvarar för utvecklingen av god 
redovisningssed har i uttalande U98:2 lämnat vägledning om tillämpningen av de nya 
miljöredovisningskraven som ställs i Årsredovisningslagen, 6:e kap 1:4 §. I uttalandet 
redovisas vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett företag ska anses skyldigt att 
redovisa miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen (Flening, 1999). U98:2 ger också exempel 
som visar vilken information olika typer och storlekar på företag förväntas lämna. Enligt 
bokföringsnämnden bör ett företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig lämna 
uppgifter som följer i följande punktlista: 
 
• Redogörelse över vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser. 
 
• Förklara hur miljön påverkas av till exempel utsläpp till luft och vatten eller mark. Om 

verksamheten är tillståndspliktig bör företaget beskriva miljöpåverkan av till exempel 
buller och avfall.  

 
• Om tillstånd behöver förnyas under det kommande räkenskapsåret och skälen för detta. 
 
• Om det i dagsläget finns viktiga tillstånd eller anmälningar som ännu inte godkänts. 
 
• Väsentliga förelägganden enligt miljöbalken ska anges och kommenteras. 
 
• Hur mycket företaget är beroende av den tillstånds- eller anmälningspliktiga 

verksamheten. Den andel av produktionen eller nettoomsättningen som omfattas av 
verksamheten tas upp. 

 
Konsekvenser av lagändringen som gjordes för att uppmuntra fortsatt utveckling på 
miljöredovisningsområdet är att betydligt fler företag numera lämnar miljöinformation i sin 
förvaltningsberättelse. Lagändringen har medfört att inte bara de större företagen med stor 
miljöpåverkan utan även de mindre företag med miljöpåverkande verksamhet nu blir tvungna 
att lämna miljöinformation (Flening, 1999). 
 

3.9.4 FAR:s rekommendationer 
 
Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) ger årligen ut en samlingsvolym som bland annat 
innehåller både Årsredovisningslagen och Bokföringslagen samt en del rekommendationer i 
redovisningsfrågor. FAR har inga egna tolkningar om god miljöredovisning utan hänvisar till 
Årsredovisningslagens 6:e kap. 1 §. Förutom detta finns ett kapitel med uttalanden från 
revisionskommittén. Där går FAR igenom rekommendationer för hur en revisor praktiskt bör 
beakta miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen. 
 

3.9.5 SFF:s rekommendation 
 
Hösten 1996 publicerade Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) riktlinjer för 
miljöredovisning. Då var spridningen av miljöredovisningspraxis som kraftigast bland 
svenska börsföretag. I samband med ändringen av 6:e kapitlet i årsredovisningslagen år 2000 
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så uppdaterades SFF:s riktlinjer. Riktlinjerna är utformade som en ”rekommendation om 
miljöinformation för finansanalytiker”. Det faktum att SFF som annars är traditionellt 
finansiellt fokuserat intresserar sig för miljöredovisning visar att hanteringen av miljöfrågor 
även får ekonomiska konsekvenser för företagen (Bergström, Catasús, Ljungdal, 2002). 
 
Sveriges Finansanalytikers Förenings rekommendation om miljöinformation för 
finansanalytiker (2000) 
SFF rekommenderar att följande information lämnas i årsredovisningen: 
 
• Miljöfrågor av väsentlig betydelse för företagets framtidsutsikter, inklusive vidtagna och 

planerade åtgärder för att hantera dessa frågor 
 
• Uppskattning av framtida kostnader för att åtgärda eventuella miljöskador 
 
• Lagenliga skyldigheter eller egna åtaganden att svara för återtagande/ återvinning av 

produkter 
 
• Förbrukning av energi, råvaror och insatsvaror (om detta anses väsentligt för 

bedömningen av företaget) 
 
• Utsläpp till vatten, luft, mark och uppkomst av avfall (om detta anses väsentligt för 

bedömningen av företaget) 
 
SFF menar att miljöinformation som är avsedd för finansiella aktörer och finansanalytiker i 
första hand bör redovisas i årsredovisningen och inte i separat miljöredovisning och de ser 
gärna också att en extern part granskar miljöinformationen. SFF framhåller de eventuella 
ekonomiska konsekvenserna av negativ karaktär snarare än att se möjligheter till ökade 
inkomstkällor genom införande av ett progressivt miljöarbete. Det är alltså i första hand för att 
undvika risker och framtida utgifter som SFF rekommenderar miljöredovisning (Bergström, 
Catasús, Ljungdal, 2002). 
 

3.10 GOD MILJÖREDOVISNING 
 
Med utgångspunkt ifrån att företagen ser sitt miljöarbete som en investering i såväl marknad 
som miljö kommer miljöredovisningen att utgöra en del av företagens profilskapande 
kommunikation. Denna kommunikation måste utformas enligt företagens övergripande 
strategier så att den bidrar till att de långsiktiga målen nås samt göras trovärdig i omvärldens 
ögon (Larsson, 1995). 
 
En miljöredovisning är en beskrivning av företagets miljöarbete och den kan göras i både 
siffror och ord (Larsson, 1995). Ofta återfinns miljöredovisningen endast i företagets 
förvaltningsberättelse och är en redogörelse som beskriver företagets miljöpåverkan. Den kan 
även innehålla miljöpolicy och andra riktlinjer som företaget antagit för sitt miljöarbete. Även 
planerade aktiviteter och företagets långsiktiga mål om dess miljöpåverkan kan ingå i 
miljöredovisningen. Allt detta görs för att skapa en helhetsbild av företagets miljötänkande.  
För att en miljöredovisning skall uppfattas som trovärdig i omvärldens ögon måste 
miljöredovisningen enligt Larsson (1995) bygga på fyra hörnstenar 
 



   

 17

• Konkreta data och fakta 
• Konkreta och verifierbara mål samt prestationer i förhållande till dessa mål 
• Redovisning av kvarstående problem och frågor 
• Verifiering och validering 

 
Detta är grundläggande krav för miljöredovisningens trovärdighet. Det långsiktiga målet bör 
vara jämförbarhet och strävan efter att redovisa data så att en intressant jämförelse kan göras 
med tidigare redovisningar. På lång sikt bör även jämförelser kunna göras mellan olika 
företag. Detta ses som avgörande för huruvida miljöredovisningen kommer att vinna 
förtroende eller inte (Larsson , 1995). 
 
För att företagens miljöredovisningar skall få genomslag och uppfattas som trovärdiga är det 
även viktigt att de präglas av en äkta vilja till förändring. Även om företaget i dagsläget har en 
betydlig negativ miljöpåverkan så bör företagets intentioner för framtiden tydligt framgå i 
miljöredovisningen. Den bör även spegla ett faktiskt pågående miljöarbete som syftar till att 
minska verksamhetens påverkan på miljön och uppfyllande av de krav som samhället ställer 
(Larsson, 1995). 
 
Oavsett vilka riktlinjer eller rekommendationer som ett företag avser att följa finns det vissa 
delar som är att betrakta som särskilt väsentliga enligt Larsson (1997). Författaren anser att de 
är så pass viktiga att miljöredovisningen kommer att förlora i både nytta och trovärdighet om 
de saknas.  
 

• Översikt över företagets verksamheter och deras miljöpåverkan 
• Tydlig och uttömmande miljöpolicy 
• Redogörelse för hur policyn skall implementeras 
• Miljömål som är mätbara och uppnåeliga 
• Jämförelser mellan mål och uppnått resultat 
• Fördelning av miljöansvaret inom hela företaget 
• Eventuella miljörelaterade kostnader och investeringar 
• Bekräftelse på företagets och hela organisationens delaktighet och engagemang i 

miljöarbetet 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas det empiriska material som undersökningen bygger på. Först 
presenteras de tre företag vi gjorde intervjuer på och sedan Luleå kommuns övriga bolag som 
vi endast tittade översiktligt på. 
 

4.1 PRESENTATION AV FÖRETAGEN 
 
För undersökningen valde vi att titta översiktligt på samtliga bolag ägda av Luleå kommun. 
Utöver detta gjorde vi en mera grundlig studie av tre bolag i kommunens regi som har en 
relativt stor miljöpåverkan. De personliga intervjuerna med dessa företag hjälpte oss att förstå 
varför företagen, som förövrigt agerar ganska lika i sina miljöredovisningar, gör som de gör. 
De företag vi valde att titta närmare på var Luleå Kommunala Renhållnings AB, Luleå 
Lokaltrafik AB och Luleå Energi AB.  
 

4.1.2 Luleå Kommunala Renhållnings AB 
 
Vi började med att besöka Luleå Kommunala Renhållnings AB som är ett företag som verkar 
lokalt med insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial från hushåll, näringsliv 
och offentlig sektor. Där intervjuade vi den miljö- och kvalitetsansvarige på företaget. Han 
berättade att företaget bedriver miljöfarlig verksamhet och därför är anmälnings- och 
tillståndspliktigt enligt miljöbalken (SNI 90:002-1). Länsstyrelsen har beviljat företaget 
dispens till år 2004. Företaget är även miljöcertifierat enligt det internationella 
miljöledningssystemet ISO 14001. Detta certifikat är viktigt för företaget då många större 
kunder kräver certifiering och den höga kvalitet och systematiska uppföljning som 
miljöcertifieringen innebär.  
 
Luleå Kommunala Renhållnings AB har i stort sett ingen miljöredovisning i sin 
årsredovisning utan nämner bara kortfattat i sin förvaltningsberättelse vissa åtgärder som 
företaget gjort för att minska sin miljöpåverkan. Företaget anser det inte vara nödvändigt utan 
gör den redovisning som aktieägarna och Luleå Kommun efterfrågar. Trots att företaget inte 
har någon miljöredovisning i sin årsredovisning anser de att det är viktigt att visa sitt 
miljöansvar och ta tag i de uppsatta miljömålen. Företaget har däremot en separat 
miljöredovisning som lämnas till Luleå Kommun och Länsstyrelsen. Luleå Kommunala 
Renhållnings AB anser att den viktigaste intressenten är kunden och en av de största kunderna 
är Luleå Kommun. 
 
Miljöpolicy 
Företaget har en miljöpolicy där de beskriver sin verksamhet och den negativa miljöpåverkan 
som verksamheten medför. Luleå Kommunala Renhållnings AB:s största negativa 
miljöpåverkan är utsläpp till luft och mark från deras fordon vid transporter. De visar även hur 
de arbetar för att minska denna miljöpåverkan, exempelvis genom att sträva mot effektivare 
insamlings- och transportsystem genom att successivt införa modernare teknik och på så sätt 
minska utsläppen vid allt transportarbete. Ett annat sätt att arbeta för att minska den negativa 
miljöpåverkan är att ge råd om avfallshantering för att stimulera till återanvändning och 
återvinning och därmed minska mängden avfall till slutlig deponering. 
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För att implementera miljöpolicyn håller företaget interna utbildningar om sitt miljöarbete. 
Utbildningens syfte är att alla anställda ska känna till företagets miljöpåverkan, miljömål, 
miljölagar som berör företaget samt vem som är ansvarig för de olika områdena. De anställda 
ska också vara medvetna om företagets verksamhets- och nödlägesrutiner. Det är också viktigt 
att hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos de anställda. 
 
Miljömål 
Företaget har ett register över sina miljömål där det framgår vilka av målen som anses 
viktigast att uppnå. Det allra viktigaste målet är att minska bränsleförbrukningen vid 
transportarbete och därför mäts denna varje månad. För att uppnå detta mål har företaget låtit 
de anställda gå en kurs i Eco-driving som innebär ett mer ekonomiskt och miljövänligt 
körsätt. År 2001 lyckades företaget med hjälp av detta körsätt minska den genomsnittliga 
bränsleförbrukningen med fem procent och fram till år 2003 är målet att bränsleförbrukningen 
ska minska med tio procent.  De uppsatta målen jämförs regelbundet med vad företaget har 
lyckats prestera i dagsläget och genom att fråga personalen och låta dem svara på 
enkätundersökningar får företaget en uppfattning om hur miljöarbetet framskrider. 
 
Organisering av miljöarbetet 
Miljöarbetet är organiserat så att den miljö- och kvalitetsansvarige står direkt under VD och 
det menar företaget är mycket viktigt för att miljöfrågorna ska få den genomslagskraft som de 
behöver. 
 

  
 
I figur 1 visas Luleå Kommunala Renhållnings AB:s organisationsschema. Miljö och 
kvalitetsansvarig ansvarar för driften av kvalitets- och miljöledningssystemet och är 
ledningens representant. Han bevakar också lagstiftning och nödvändiga tillstånd och är även 
ansvarig för anmälningar till myndigheter. Den miljö- och kvalitetsansvarige utformar 
kundenkäter och bedömer leverantörer. Han står också för intern och extern kvalitets- och 
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miljökommunikation. Även de andra delarna inom företaget är delaktiga i den interna 
kvalitets- och miljökommunikationen. 
 
Luleå Kommunala Renhållnings AB:s miljörelaterade kostnader och investeringar visas i 
företagets miljörapport som årligen skickas till Länsstyrelsen och Luleå Kommun men dessa 
finns inte med i företagets årsredovisning. I denna rapport återfinns även en redovisning av de 
gröna nyckeltal som Luleå Kommun kräver av sina bolag. 
 

4.1.2 Luleå Lokaltrafik AB 
 
Efter besöket på Luleå kommunala renhållnings AB åkte vi till Luleå Lokaltrafik AB (LLT). 
Där fick vi tala med den miljöansvarige på företaget som tillika är VD. Han berättade att LLT 
är mycket miljömedvetna och använder sig av miljö som ett försäljningsargument. Genom att 
folk åker buss istället för att ta bilen så skonas miljön.  
 
Luleå Lokaltrafik är inte tillståndspliktiga och därmed behöver de inte lämna 
miljöinformation i sin årsredovisning. Företaget behöver inte heller lämna någon miljörapport 
till Luleå Kommun och Länsstyrelsen. Trots detta har ändå Luleå Lokaltrafik en viss 
miljöredovisning i sin förvaltningsberättelse. I denna beskriver företaget hur 
bränsleförbrukningen har minskat sedan år 2000 och hur stora utsläppsmålen i miljöplanen är. 
Luleå Lokaltrafik framhåller att de är miljövänliga i första hand genom att erbjuda ett mer 
miljövänligt transportsätt än biltrafiken.  
 
Luleå Lokaltrafiks verksamhet innebär en stor miljöpåverkan genom de utsläpp som bussarna 
orsakar. För att minska dessa har förarna på LLT fått genomgå kurs i miljövänligt körsätt 
(eco-driving). Den första månaden efter utbildningen minskade bränsleförbrukningen med 
tolv procent. Tyvärr har det visat sig att förarnas körsätt har tenderat att återgå till det normala 
efter en tid men försöket visar ändå att det lönar sig både för miljöns skull och rent 
ekonomiskt att förändra körsättet. LLT funderar för närvarande på hur ett mer miljövänligt 
körsätt ska kunna bli en naturlig del av verksamheten, kanske med hjälp av något slags 
bonussystem för chaufförerna.  
 
Miljöpolicy 
LLT:s miljöpolicy lyder ”LLT skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av miljön 
genom att erbjuda och utveckla effektiva persontransporter med minsta möjliga 
miljöpåverkan”. I miljöpolicyn ges en kort historik om LLT:s utveckling på miljöområdet 
fram till idag. Där framgår det att LLT har gjort åtskilliga små miljöförbättrande åtgärder 
såsom miljöförbättrande motorbyten och nytt betalningssystem med återanvändbara busskort 
och sortering av lysrör och oljefilter. Företaget har även varit med vid utveckling och 
utprovning av Citydieseln som numera används i de flesta bussar men det finns även några 
etanoldrivna bussar i maskinparken. 
 
Miljömål 
LLT:s långsiktiga miljömål är starkt kopplade till de ekonomiska förutsättningarna och 
innebär att: 
 
• 2007 skall medelutsläppen från LLT:s busstransporter motsvara de lagkrav som kommer 

att gälla för nya bussar samma år. 
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→ 2007 skall LLT:s emissioner motsvara SLTF basalternativ vad gäller utsläpp av 
kväveoxider och partiklar(PM). 

 
• Tätortstrafikens egna utsläpp växthusgaser ska, räknat per resenär minska 30 procent från 

2000 till 2020och med 10 procent från 2000 till 2007. 
 
• Utsläppen av växthusgaser i Luleå ska minska genom att kollektivtrafikens 

marknadsandel ökas. 
 
• 2007 skall 95 procent av Luleåborna anse att kollektivtrafiken prioriteras för att 

luftkvalitén skall kunna förbättras. 
 
De kortsiktiga miljömålen är årligen minskande utsläpp av kväveoxider och partiklar som på 
sikt ska leda fram till de långsiktiga miljömålen. 
 
Organisering av miljöarbetet 
Aktiviteterna i miljöarbetet genomförs inom ramen för ordinarie resurser och den vanliga 
organisationen. Företaget har alltså inga särskilda rutiner för miljöarbetet utan det integreras i 
den dagliga verksamheten. Detta anser den miljöansvarige inte heller är nödvändigt eftersom 
miljöarbetet har en så naturlig del i verksamheten. 
 

 4.1.3 Luleå Energi AB 
 
Luleå Energi AB är ett företag som ägs till 70 procent av Luleå kommun och till 30 procent 
av Vattenfall AB. Företaget har ett helägt dotterbolag, Luleå Energi Elnät AB, och även ett till 
91 procent ägt dotterbolag, Bioenergi i Luleå AB. Moderbolaget Luleå Energi AB:s 
affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, produktion och distribution av fjärrvärme och 
optonätverksamhet. Dessutom utför bolaget administrativa tjänster åt dotterbolagen samt 
några externa uppdragsgivare.  
 
Företagets anläggningar har tillstånd enligt miljöbalken och tillstånden avser drift av 
panncentraler och anger rikt- eller gränsvärden för stoftutsläpp i luft. Mätningar över 
stoftutsläppen görs i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och resultaten ingår sedan i den 
miljörapport som varje år lämnas. Bioenergifabriken är även anmälningspliktig.  
 
Miljöpåverkan har reducerats oerhört och det beror mycket på att man i allt fler hushåll 
ersätter el, olja och ved för uppvärmning med fjärrvärme, som istället baseras på spillvärme. 
Arbetet med att reducera sin miljöpåverkan vill företaget framhäva att de varit mycket 
framgångsrika med. Den nationella omställningen av energisystemet i landet som syftar till att 
ersätta el för uppvärmningsändamål med andra bränslen uppfylls i högsta grad i Luleå 
kommun, som intar en tätposition genom energibolagets satsning. 
 
Företagets miljöredovisning riktar sig till miljönämnden i första hand men det är även viktigt 
att förmedla information om miljöpåverkan till politiker och allmänheten. För att göra 
allmänheten medveten om företagets miljöarbete finns informationsbladet Energi Nytt.  
 
I Luleå Energi AB:s miljöredovisning visas inga miljörelaterade kostnader eller investeringar. 
Däremot har dotterbolaget Bioenergi AB egna dokument som visar kostnader och 
investeringar som kan kopplas till miljöpåverkan.  
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Utbyggnaden av fjärrvärme inom Luleå kommun är en del av företagets arbete med hållbar 
utveckling. Företaget konverterar villor med direktverkande el till fjärrvärme. Att värma 
hushåll med fjärrvärme är bättre för miljön eftersom man då tar tillvara på den gas som släpps 
ut vid Luleå Kraft. 
 
Företaget har inget system för miljöledning men vid kvalitetsprojekt har det funnits 
diskussioner kring ämnet. Luleå Energi ser det som en styrka om de skulle få certifiering 
enligt EMAS eller ISO 14001.  
 
Miljöpolicy 
Luleå Energi AB:s miljöpolicy framhäver att arbetet med att värna om en miljömässigt hållbar 
utveckling utgör en viktig del av koncernens verksamhet och skall prioriteras med stöd av 
utformade riktlinjer och rutiner. Miljöarbetet skall kontinuerligt förbättras med hänsyn till ny 
kunskap, teknisk utveckling och gällande lagar. Personalen skall informeras och motiveras för 
att arbeta på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Produkters miljöpåverkan skall värderas 
vid upphandling. Innan verksamhet påbörjas eller avslutas skall miljökonsekvenserna 
värderas. Samverkan skall ske med leverantörer och distributörer om produkters användning 
liksom förpackningar och transportsätt. Öppenhet och dialog kring produkters och avfalls 
risker skall främjas. Aktivt arbete för avfallssortering, minimering av avfall samt söker och 
ansvarsfull deponering skall bedrivas. Årlig utvärdering och uppföljning skall ske. Slutligen 
kommenteras i policyn att helhetssyn, långsiktighet och miljömedvetande skall prägla 
miljöarbetet i alla led. Implementeringen av miljöpolicyn sker aktivt genom att man har 
träffar med personalen för att gå igenom policyn. Företaget har även ett intranät där policyn 
finns tillgänglig. 
 
Miljömål 
Företagets främsta miljömål är nyanslutningar av fjärrvärme. Användning av el eller olja för 
uppvärmning har stor miljöpåverkan men genom att gå över till fjärrvärme tar man tillvara på 
den gas som släpps ut vid Luleå Kraft. I framtiden är målet att vid alla nyanslutningar nyttja 
spillvärme från SSAB. Ett annat viktigt miljömål är att minska utsläpp i luft som mäts och 
följs upp av tillsynsmyndigheten och visas i miljörapporten. Luleå Energi AB är även mån om 
att personalen trivs och därför genomför företaget en enkätundersökning för att få reda på i 
vilken grad personalen känner sig nöjda med sin arbetsplats och företaget. Målet är att minst 
85 procent av personalen är nöjda eller mycket nöjda med företaget. 
 
Organisering av miljöarbetet 
Ansvaret för miljöarbetet inom Luleå Energi är fördelat till fjärrvärme- och driftschefen men 
samtidigt till alla anställda. Alla ska se till så att miljöpolicyn beaktas vid beslut som har 
negativ påverkan på miljön. Vid Bioenergi AB är det VD och fabrikschefen som har det 
övergripande miljöansvaret.  
 
Övriga kommunalägda bolag 
 
Efter intervjuerna med de tre utvalda företagen inom Luleå Kommun tog vi kontakt med de 
övriga företagen som ägs av Luleå kommun. Av dem fick vi årsredovisningar för att kunna 
jämföra och se hur det ser ut lite mer översiktligt på miljöredovisningarna inom de 
kommunalägda företagen. Alla företag ville inte skicka sina årsredovisningar utan hänvisade 
till Luleå Kommuns koncernredovisning varför en del av uppgifterna är plockade ur denna. 
De övriga företagen är: 
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• Aurorum Teknikbyn AB 
• Lulebo AB 
• Lulekraft AB 
• Luleå Bogserbåts AB 
• Nordiskt FlykTeknikCentrum AB 
• Luleå Mäss & Kongress AB 
• KB Aurorum Fastigheter 
 
Aurorum Teknikbyn AB 
Aurorum Teknikbyn AB bedriver marknadsföring av utvecklingsområdet Aurorum Science 
Park, som ligger bredvid Luleå Tekniska universitet. Verksamheten innefattar 
lokalförmedling, konferenser, arrangemang och service till områdets företag såsom 
posthantering, reception och telefonväxel. De tillhandahåller även videokonferensstudio, 
kopiering, fax och IT-infrastruktur. Bolaget arbetar också för att, genom att tillsammans med 
andra driva projekt, utveckla näringslivet och skapa ökad sysselsättning. Aurorum Teknikbyn 
AB arbetar med miljöledningssystem och håller på att införa källsortering och detta har 
uppfyllts till åttio procent. I övrigt nämns inte företagets miljöpåverkan i dess 
förvaltningsberättelse. 
 
Lulebo AB 
Lulebo AB är ett kommunalt bostadsföretag som har som verksamhetsinriktning att främja 
bostadsförsörjningen inom Luleå kommun. Förvaltningen av Lulebo AB:s fastigheter sker i 
egen regi men yttre skötsel och ombyggnationer av fastigheterna köps in på entreprenad. 
Företaget nämner ingenting i sin årsredovisning om miljöpåverkan. Det enda som nämns är 
att de i sin vision vill vara ett naturligt val när någon behöver en bostad och därmed bland 
annat ta miljöansvar både idag och i framtiden. Som en strategi nämner de också att de tänker 
göra fortsatta satsningar på IT-området och miljöriktig förvaltning och underhåll  
 
Luleå Bogserbåts AB 
Luleå Bogserbåts AB verksamhet riktar sig mot att tillsammans med Luleå hamn skapa goda 
förutsättningar för näringslivet och sjöfarten i Bottenviken och även verka för att sjöfart också 
ska kunna bedrivas under extrema vinterförhållanden. I Luleå bogserbåts AB årsredovisning 
nämns ingenting om deras miljöpåverkan. 
 
Lulekraft AB 
Lulekraft AB producerar elkraft, ånga, hetvatten och torkgas. Det huvudsakliga bränslet till 
kraftvärmeverket är stålverks-, masugns- och koksgas från SSAB:s metallurgiska enhet. När 
tillgången på gas inte räcker till för produktionen av hetvatten eller när gasen inte är 
tillräckligt varm används eldningsolja som komplement. Bolaget har en viss redovisning av 
sin miljöpåverkan i sin årsredovisning. Det är ett tillståndspliktigt företag som har fått ett 
definitivt tillstånd i september 2000. Man nämner bland annat att utsläppen övervakas och 
kontrollmätningar genomförs regelbundet. De skriver också att de bedriver ett aktivt 
miljöarbete som har till syfte att utveckla och säkra verksamheten så att påverkan på 
omgivningen blir så liten som möjligt. Det Lulekraft AB skriver om miljöpåverkan i sin 
förvaltningsberättelse är ändå ganska tunt och om man bortser från andra miljörapporter som 
företaget säkerligen har eftersom det är tillståndspliktigt så uppfyller inte miljöinformationen 
kriterierna för god miljöredovisning. 
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Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB:s verksamhet är att utveckla och tillhandahålla 
flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå. I 
företagets årsredovisning nämns ingenting om miljöpåverkan utan endast att verksamheten är 
miljögodkänd av Luftfartsinspektionen. 
 
Luleå Mäss & Kongress AB 
Luleå Mäss- & Kongress AB:s uppgift är att tillsammans med handel och näringsliv arrangera 
fack- och publikmässor med tillhörande konferens och utbildningsprogram. Företaget arbetar 
kontinuerligt för att uppnå de nyckeltal som koncernen satt upp. 
 
KB Aurorum Fastigheter 
KB Aurorum Fastigheters verksamhet är att bygga, äga, förvalta, köpa och sälja fastigheter, 
samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. I sin årsredovisning tar företaget inte upp hur de 
påverkar miljön genom den verksamhet som de bedriver. Man nämner dock att källsortering 
har införts inom företaget till 80 procent.  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel jämförs den empiriska undersökningen med teorin. De kommunala bolagens 
miljöredovisningar jämförs mot de riktlinjer för god miljöredovisning som har utgivits av ett 
stort antal organisationer. Dessa har en bra och sammanfattande beskrivning över vad 
miljöredovisningar som är bra bör innehålla.  
 

5.1 MILJÖREDOVISNINGENS SYFTE  
 
Enligt Dobers och Wolff (1995) används miljöredovisning för att skapa ett förtroende för 
företaget. Av den empiriska undersökningen framkommer att det undersökta företaget, Luleå 
Kommunala Renhållnings AB, inte i någon större utsträckning använder sig av 
miljöredovisning i årsredovisningens förvaltningsberättelse men de anser dock att det är 
viktigt att visa sitt miljöansvar och ta tag i de uppsatta miljömålen. Detta är också något som 
kunderna efterfrågar. Luleå Lokaltrafik AB använder sig av miljöhänsyn som ett 
försäljningsargument. Företaget beskriver i sin förvaltningsberättelse de miljömål de har satt 
upp. Luleå Lokaltrafik AB menar att de är skonsamma mot miljön genom att erbjuda ett för 
miljön bättre färdsätt än bilen och de framgår också i deras årsredovisning. Luleå Energi AB 
använder miljöredovisning för att förmedla information om sin miljöpåverkan. De riktar sig 
främst till miljönämnden men även politiker och allmänheten. Deloitte & Touche (1994) 
menar att miljöinformationen kan användas för att sprida vidare och informera människor 
som på något sätt påverkas av företagets verksamhet. 
 

5.2 SVENSKA KOMMUNERS MILJÖREDOVISNING 
 
Bergström, Catasús & Ljungdal (2002) menar att det framför allt är de större kommunerna 
som satsar på miljöredovisning vilket kan kännas igen från näringslivets 
miljöredovisningspraxis. Miljöredovisning inom kommunerna är också vanligare i södra 
Sverige än i norra. Denna teori verkar stämma då de företag som undersökts inte använder sig 
av miljöredovisning i någon större utsträckning.  
 

5.3 MILJÖSTYRNINGSSYSTEM 
 
Enligt Svenska Kommunförbundet (1996) används miljöstyrningssystem för att hjälpa företag 
att bedriva sitt miljöarbete på ett konsekvent och systematiskt sätt. Miljöstyrningssystemet 
inför även tydliga rutiner för uppföljning och kontroll av att miljömålen uppfylls. ISO 14001 
är ett miljöstyrningssystem som ger detaljerade regler för hur företaget skall handla utifrån sin 
miljösituation. Systemen används också av företag för att visa sina kunder att de har kontroll 
på sin miljöpåverkan. Luleå Kommunala Renhållnings AB är miljöcertifierat enligt ISO 
14001. Företaget anser att detta är viktigt eftersom många större kunder kräver certifiering 
som kan kopplas ihop med hög kvalitet och systematisk uppföljning. Luleå Energi AB har 
inget miljöstyrningssystem men diskussioner har förts och företaget anser att det skulle vara 
en styrka att erhålla certifiering enligt EMAS eller ISO 14001. 
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5.4 MYNDIGHETERNAS KRAV 
 
Enligt Årsredovisningslagen ska företaget lämna information om verksamhetens 
miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen. Luleå Kommunala Renhållnings AB skriver nästan 
ingenting om sin miljöpåverkan i årsredovisningens förvaltningsberättelse och det menar man 
beror på att de intressenter som företaget har väljer att få miljöinformationen på annat sätt, till 
exempel genom den information som finns hos Luleå Kommun och länsstyrelsen men 
intressenterna kan även få information genom att ta direktkontakt med företaget. Eftersom 
Luleå Kommunala Renhållnings AB är anmälnings- och tillståndspliktigt enligt miljöbalken 
och måste lämna information om detta i årsredovisningens förvaltningsberättelse. I 
förvaltningsberättelsen finns viss miljöinformation men företaget har ej tagit upp att de är 
anmälnings- och tillståndspliktigt. Den information som Luleå Kommunala renhållnings AB 
lämnar i förvaltningsberättelsen är ytterst sparsam. Miljöinformationen som Luleå Lokaltrafik 
AB visar i förvaltningsberättelsen är tämligen begränsad. Den information som visas är att de 
har reducerat sin miljöpåverkan jämfört med tidigare år. Eftersom Luleå Lokaltrafik AB inte 
är tillståndspliktiga så behöver de inte skicka in någon miljörapport till Länsstyrelsen och de 
behöver heller inte enligt miljöbalken redovisa sin miljöpåverkan i sin förvaltningsberättelse. 
I Luleå Energi AB:s årsredovisning finns i förvaltningsberättelsen ett stycke om 
miljöinformation. Här tas upp att företagets anläggningar har tillstånd enligt miljöbalken. 
Mätningar över stoftutsläpp görs i enlighet med tillsynsmyndigheternas krav och resultaten 
ingår i miljörapporten som lämnas årligen till miljönämnden. Bokföringsnämnden säger att ett 
anmälnings- eller tillståndspliktigt företag skall redogöra över vad denna plikt avser. Detta gör 
Luleå Energi AB i sin förvaltningsberättelse. Enligt bokföringsnämnden bör ett företag även 
lämna information i sin förvaltningsberättelse om tillstånden behöver förnyas under det 
kommande räkenskapsåret. Luleå Energi AB skriver i sin förvaltningsberättelse att de inte har 
några nu kända förelägganden att åtgärda eller förnya tillstånden det kommande 
räkenskapsåret. 
 

5.5 MILJÖREDOVISNINGENS INNEHÅLL 
 
Enligt Larsson (1997) är en av de mest väsentliga punkterna för att en miljöredovisning ska 
anses som trovärdig och värdefull att företaget i sin miljöpolicy beskriver sin verksamhet och 
miljöpåverkan på ett tydligt och utförligt sätt. Det är även viktigt för trovärdigheten att 
miljöredovisningen präglas av en äkta vilja till förändring och att de visar på ett faktiskt 
pågående miljöarbete (Larsson, 1997). Företaget bör även framföra sitt ansvarstagande i form 
av att erkänna de negativa miljöeffekter som verksamheten medför samt hur de arbetar för att 
minska dem. Luleå Kommunala Renhållnings AB har en uttalad miljöpolicy där de beskriver 
verksamheten och hur denna påverkar miljön. De talar även om vilka åtgärder de vidtagit för 
att minska transportarbetets miljöpåverkan. I företagets miljöpolicy visar de även att de tar 
ansvar för avfallshantering genom att vara rådgivande och stimulera till återvinning och 
återanvändning och därmed minska mängden avfall till slutlig deponering. I Luleå Lokaltrafik 
AB:s miljöpolicy beskriver företaget sina lång- och kortsiktiga mål. Målen är starkt kopplade 
till ekonomiska förutsättningar och därför kopplas den slutliga ambitionsnivån till de 
ekonomiska förutsättningar som huvudmannen tillhandahåller. Luleå Energi AB:s miljöpolicy 
är noggrant genomtänkt. Den talar tydligt om att en hållbar utveckling skall prioriteras med 
stöd av vissa utformade riktlinjer och rutiner. Denna policy finns lättillgänglig för alla 
anställda på ett intranät och företaget har även möten som är speciellt till för att implementera 
miljöpolicyn.  
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Implementeringen av miljöpolicyn inom Luleå Kommunala Renhållnings AB sker genom 
utbildningar och även i form av ett kompendium om företagets miljöarbete som de anställda 
får läsa och svara på frågor i angående miljöarbetet. Företaget tycker att det är viktigt att alla 
medarbetare är väl insatta i miljö- och kvalitetspolicyn så att miljöarbetet förmedlas på ett bra 
sätt. Luleå Lokaltrafik AB har intern miljöinformation där redogörelser för miljöpolicyns 
implementering samt miljömål är presenterade. De uppsatta miljömålen är mätbara och verkar 
vara uppnåeliga och tydliga jämförelser görs mellan mål och uppnått resultat. Miljöarbetet 
redovisas regelbundet för personalen. Miljöinformationen är enkel att jämföra och man visar 
tydligt hur resultaten har utfallit i jämförelse med de mål som var uppsatta.  
 
Luleå Energi AB har tydliga miljömål. För att minska miljöpåverkan är nyanslutningar av 
fjärrvärme mycket positivt eftersom företaget då tar till vara på spillvärme från annan 
produktion. Luleå Energi AB har ett uppsatt mål om ett visst antal nyanslutningar på ett år och 
detta är ett mål som lätt kan mätas och följas upp. Ett annat mål är att minska stoftutsläpp i 
luft. Resultatet visas i miljörapporten där man också kan se skillnaden mellan mål och uppnått 
resultat. Årlig utvärdering och uppföljning av mål och resultat är något som är viktigt i 
företaget eftersom det även finns kommenterat i deras miljöpolicy. Även om miljöansvaret är 
fördelat till fjärrvärme-, drifts- eller fabrikschefen så ligger ansvaret även hos alla anställda 
inom Luleå Energi AB.  
 
Luleå Kommunala Renhållnings AB har sparsam miljöinformation i sin förvaltningsberättelse 
och på grund av att de ej tar upp sin anmälnings- och tillståndsplikt så anser vi ej att de följer 
de krav som myndigheterna ställer på innehållet i årsredovisningen. Men trots detta anser vi 
ändå att de har en god miljöredovisning. Detta på grund av den miljöinformation som lämnas 
till Luleå Kommun och Länsstyrelsen där det framgår klart och tydligt vilka verksamheter 
som bedrivs och deras miljöpåverkan. Företaget lämnar inte mycket miljöinformation i sin 
årsredovisning men har separat intern information där det ingår en uttalad miljöpolicy som 
även innefattar hur denna ska implementeras.  
 
Luleå Lokaltrafik AB är ett företag som har en stor negativ påverkan på miljön genom de 
stora utsläppen av koldioxid och kväveoxider. Trots detta är miljön en viktig konkurrensfördel 
och något som företaget framhåller starkt. Genom att marknadsföra busstrafiken som ett bättre 
alternativ än biltrafiken som är en betydligt större miljöbov så menar företaget att de är 
miljövänliga trots att busstrafiken också innebär negativ miljöpåverkan. Luleå Lokaltrafik AB 
ligger också långt framme i utvecklingen mot att göra busstrafiken miljövänligare och 
företaget är verkligen väl medvetna i fråga om miljöpåverkan och utvecklingen för att minska 
denna. 
 

5.4 ÖVRIGA BOLAG 
 
Observationerna av de övriga kommunalägda bolagens årsredovisningar visade att i stort sett 
alla företagen hade en obefintlig miljöredovisning i sin förvaltningsberättelse. I några av 
företagens årsredovisningar nämns miljöaspekter ytterst flyktigt men vi anser inte att detta är 
tillräckligt. Anledningen till detta är nog till viss del det faktum att företagen inte är 
anmälnings- och tillståndspliktiga men också att de olika företagens miljöpåverkan återfinns i 
kommunkoncernens årsredovisning. Alla företag har skickat in miljöinformation till 
kommunen och därmed anser de förmodligen att de har gjort sitt i denna fråga. Kommunen 
sammanställer sedan miljöinformationen i form av de gröna nyckeltal som man beslutat om 
inom koncernen. 
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6 SLUTSATSER AV STUDIEN 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån resultaten i analysen samt förslag till hur 
företagen kan visa sin miljöpåverkan på ett tydligare sätt. Vi ger även förslag till fortsatt 
forskning i ämnet. 
 

6.1 SLUTSATSER 
 
Luleå kommuns bolag bör ligga i täten avseende redovisning av miljöpåverkan, eftersom 
kommunen är så mån om miljön med sitt arbete för hållbar utveckling och Agenda 21. Vad vi 
kommit fram till i denna studie är att den redovisning som finns tillgänglig i form av 
årsredovisningar och förvaltningsberättelser inte berör miljöredovisning i särskilt stor 
utsträckning. Detta kan bero på att företagen lämnat in sin miljörapport till Luleå kommun 
och Länsstyrelsen och därmed anser att detta är tillräckligt och därför väljer att inte redovisa 
någon miljöpåverkan i årsredovisningen. De menade helt enkelt att de som var intresserade av 
ett företags miljöpåverkan letade information på annat håll än i företagets årsredovisning. 
Denna information finns att tillgå i den miljörapport som företagen lämnar in till Luleå 
Kommun och Länsstyrelsen. En annan förklaring kan vara att företaget inte har någon 
betydande miljöpåverkan och därför inte anser det vara nödvändigt. Men en del av dessa 
företag har dock en stor miljöpåverkan och vi anser att det hade varit önskvärt om de hade 
varit öppnare med att visa detta i sina årsredovisningar. 
 
De företag vi intervjuade personligen försåg oss med information som var betydligt mer 
beskrivande än den som återfanns i årsredovisningarna. Vi kunde se att det fanns ett stort 
miljöengagemang i alla de intervjuade företagen. Alla de företag vi intervjuade har en tydlig 
miljöpolicy som är väl beskriven och implementerad i företaget samt uppsatta miljömål som 
de strävar efter att uppnå. Denna information är väl dokumenterad inom företagen. Istället för 
att presentera miljöinformationen i årsredovisningarna har företagen valt att göra den 
tillgänglig för intressenter som särskilt efterfrågar miljöinformation. 
 

6.2 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 
De företag vi intervjuade har mycket bra miljöredovisningar så vi kan inte komma med några 
rekommendationer gällande dessa men miljöredovisningarna finns inte att läsa i företagens 
årsredovisningar utan endast i företagens interna kommunikation. Det vore bra om deras 
miljöpåverkan också hade kunnat läsas i årsredovisningarna. 
 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Det verkar som om det är en bra bit bort att alla företag redovisar sin miljöpåverkan i sina 
årsredovisningar. Men på grund av den ökande miljöförstöringen kommer nog framtidens 
företagare att ställas inför allt hårdare krav på att redovisa sin negativa miljöpåverkan. I denna 
undersökning har vi endast studerat miljöredovisningar hos företag som ägs av Luleå 
Kommun. Det hade varit intressant att jämföra miljöredovisningar mellan olika kommuner 
men också att se hur miljöredovisningar ser ut hos privata svenska företag och om synen på 
miljöredovisning skiljer sig åt i olika delar av landet. 
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BILAGA: INTERVJUGUIDE 
 
 
 
Företag: 
Namn: 
Befattning: 
 

• Är företaget anmälnings- eller tillståndspliktigt? 
 
• Vad har företaget för inställning till miljöredovisning? 

- Hur viktigt är det för företaget med miljöredovisning? 
- Till vem (vilka intressenter) riktar sig miljöredovisningen i första hand? 
- Varför är de viktigast att förmedla miljöinformationen till? 

 
Utformning av miljöredovisningen 
 

• Beskriver företaget sin miljöpåverkan i miljöredovisningen? 
 

• Har företaget någon miljöpolicy? 
- Hur ser policyn ut? 
- Hur implementeras miljöpolicyn? 
 

• Vad har företaget för miljömål? 
- Hur mäter företaget dem? 
- Hur arbetar man för att uppnå målen? 
- Jämförs de resultat man uppnått med de tidigare uppsatta målen? 

 
• Hur är miljöarbetet organiserat? 

- Ansvarsfördelning? 
 

• Visas miljörelaterade kostnader och investeringar i företagets miljöredovisning? 
 

• Hur ser företagets plan för arbetet med hållbar utveckling ut? 
 
• Har företaget något system för miljöledning? 

- EMAS 
- ISO 14001  

 
Luleå kommun 

 
• Hur redovisas företagets miljöpåverkan till kommunen? 

  
 


