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Sammanfattning 
 

Identifieringen av miljöproblem i samhället har lett till att företag och olika intressenter fått ett 

ökat intresse för miljöfrågor. Nya system för hanteringen av miljöredovisningen hos företagen 

har utvecklas, vilket underlättar för kommunikationen och presentationen av företagens 

miljöarbete både internt och externt. Men vad är det som påverkar företagens omfattning av 

miljöredovisning och var redovisas informationen? Syftet med uppsatsen är att se vad som 

kännetecknar företag med omfattande miljöredovisning. Finns det ett samband mellan 

omfattningen av miljöredovisningen och bransch, omsättning/antalet anställda, lönsamhet och 

om företaget bedriver tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet?  

 

Urvalet av företag i undersökningen inhämtades på stockholmsbörsens Large och Mid Cap lista. 

Totalt bestod undersökningen av 141 svenska börsnoterade företag. Först granskades företagen 

utifrån antalet miljökriterier som de lämnat information om på hemsidan, i årsredovisningen eller 

i separat hållbarhetsredovisning/rapport. De elva miljökriterier som användes i denna 

undersökning är de som tidigare varit föremål i en avhandling av Fredrik Ljungdahl. Antalet 

kriterier som noterades utgjorde sedan en grund för hur omfattningen av miljöredovisningen såg 

ut i samtliga företag. Därefter beräknades om det förelåg ett statistiskt signifikant samband 

mellan de valda variablerna och omfattningen av miljöredovisningen. Variabeln omsättning och 

antalet anställda visade ett svagare samband till omfattningen av miljöredovisningen. Statistiska 

beräkningen av variablerna bransch och tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet visade ett 

samband, medan variabeln lönsamhet inte visade något samband. Slutsatsen av undersökningen 

är att företag som har en omfattande miljöredovisning kännetecknas av en viss bransch, där 

materialbranschen var den som hade mest omfattande miljöredovisning i förhållande till 

mängden företag. Om företaget bedriver tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet var även 

en avgörande del vad gäller omfattningen av miljöredovisningen.



 

 

Definitioner och förkortningar 
 

Miljöinformation/omfattning:  

Med begreppet miljöinformation avses den information som tolkas utifrån Fredrik Ljungdahls 

elva miljökriterier. Omfattningen avser den mängd miljökriterier som redovisas hos varje företag 

och som återfinns i företagens årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och andra dokument 

och texter som publiceras på hemsidan. 

 

International Organization for Standardization (ISO):  

Är en internationell standardiseringsorganisation som ger ut miljöstandarder bland annat inom 

ISO 14000 – serien, där till exempel standarder för miljöledningssystem ingår. ISO 14001 som 

lanserades 1996 är den första standarden i en serie internationella standards som berör 

miljöledning, miljömärkning och miljörevision 1.   

 

Eco-Managment and Audit Scheme (EMAS):   

Är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning som syftar till att effektivisera och 

förbättra företagens miljöarbete. EMAS är en EU – förordning som gäller i Sverige sedan 1995.  

De företag som önskar EMAS-registreras måste inrätta ett miljöstyrningssystem och ansöka om 

registrering hos Miljöstyrningsrådet 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1  Larsson, Miljöredovisningen och miljöinformationen i årsredovisningar, s. 25-26  
2  www.emas.se 
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1. Inledning 

 

Kapitlet inleds med en allmän presentation av miljöområdet varefter miljöredovisningens 

problemområde beskrivs. Avslutningsvis presenteras problemformuleringen och syftet. 

 

1.1 Bakgrund  

 

”Vi står inför avgörande val av livsstil. Antingen fortsätter vi som vanligt vilket leder käpprätt åt 

fel håll eller så bestämmer vi oss för att ta fram lösningar för en framtid på en planet”. 

Lasse Gustavsson, generalsekreterare World Wide Fund for Nature (WWF). 

 

I Sverige arbetar Naturvårdsverket med att ansvara för all officiell och viss del icke officiell 

statistik inom området miljövård avseende avfall, miljötillstånd, utsläpp (vatten och luft) samt 

miljöbalkens tillämpning. En viktig pelare i det moderna samhället är energi. Studier av 

Naturvårdsverket visar att utvinningen och användningen av energi orsakar stora miljöproblem i 

Sverige. Cirka 40 % av energianvändningen består av fossila bränslen det vill säga olja, torv och 

naturgas, som är en av de största källorna till utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och 

kvävedioxid 3. Den data och statistik som Naturvårdsverket tar fram består av fler kravställare 

och mottagare som bland annat svenska regeringen och riksdagen, EU och internationella 

konventioner, till exempel Organisationen för samarbete och utveckling (OECD). Genom att ta 

fram data om miljöutsläpp kan prognoser färdigställas och förslag till åtgärder utformas. Det är 

därför viktigt att det finns en samordning av forskning och övervakning inom miljöområdet, 

detta för att kunna identifiera nya problem och utveckla bättre mätinstrument.   

 

Allt eftersom miljöproblematiken blivit kännbar har olika system och riktlinjer tillkommit i 

samhället. Genom dessa kan den interna kontrollen och den externa miljörapporteringen från 

företagen förbättras. Exempel på riktlinjer är EU:s miljöförordning Eco-Managment and Audit 

Scheme (EMAS), som är en modell för redovisning som tagits fram av FN:s miljöorgan United 

Nations Environment Programme (UNEP) 4 Idag tillämpar många företag riktlinjerna Global 

Reporting Initiative (GRI). GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering inkluderar ekonomisk, 

miljömässig och social prestanda. Den data som företagen redovisar är avsedd för både externa 

                                                 
3  www.naturvardsverket.se 
4  Bergström, Miljöredovisning, s 50-53 
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och interna intressenter. Det är frivilligt för företagen att tillämpa GRI:s riktlinjer, därför kan 

omfattningen bli väldigt varierande. Det har GRI försökt avhjälpa genom den tredje 

generationens riktlinjer, som kom år 2006, för att uppmuntra företagen att ange vilken 

redovisningsnivå de befinner sig på. GRI:s vision är att hållbarhetsredovisningen ska bli 

accepterad och standardiserad som finansiell redovisning 5.  

 

Redovisningen av företagens  icke-finansiella information vad gäller miljöpåverkan har blivit ett 

allt mer aktuellt ämne. Sedan 1990-talet har allt fler företag börjat redovisa miljöinformation i 

årsredovisningar eller som separat miljöinformation. Det var främst de större multinationella 

företagen som började miljöredovisa, även när det inte fanns några tvingande regler eller annan 

vägledning om hur detta skulle ske 6. Detta kan dels förklaras av ett ökat intresse av 

hållbarhetsfrågor i samhället och därmed även förväntningarna på företagen och deras ansvar för 

påverkan på miljön. Påtryckningar från intressenter och ett grupptryck bland företagen på börsen 

har bidragit till utvecklingen av redovisningspraxis 7.  

 

I Sverige publicerar organisationen för revisions- och redovisningsbranschen FAR SRS årligen 

en lägesbeskrivning avseende hållbarhetsredovisning där ”Sverige rapporten” sammanfattar var 

utvecklingen inom hållbarhetsredovisning står i Sverige. Enligt rapporten är 

hållbarhetsredovisning fortfarande en relativ sällsynt företeelse bland börsnoterade bolag. 

Industrisektorn, som har en lång erfarenhet av hållbarhetsredovisning, leder utvecklingen medan  

bankerna ligger efter. FAR SRS genomför årligen en tävling om ”Bästa hållbarhetsredovisning”. 

Man tittar då närmare på  kategorier som speglar trenderna inom redovisningen i Sverige. 

Kategorierna som man tittade på 2007 var fristående hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelsen hållbarhetsredovisning i tryckt årsredovisning 8. 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Även om det är positivt att företagen engagerar sig mer i miljöfrågor genom att följa olika 

miljöprinciper så går utvecklingen väldigt långsamt. Bristen av ramverk och regler på 

internationell nivå leder till att en gemensam struktur för miljöredovisningen saknas. Det bör 

                                                 
5  Larsson & Ljungdahl, Licens to Operate, s. 62-67 
6  Bergström, Miljöredovisning, s. 40   
7  PriceWaterHouseCoopers, Röster om transparens och hållbarhetsredovisning, s. 27 
8  Larsson & Ljungdahl, Licens to Operate, s. 28-30 
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finnas ett tydligare rapporteringsystem för miljöredovisningen hos företagen. Det skulle gynna 

företagen som miljöredovisar genom att risknivån för investerare sänks. Det skulle även gynna 

konsumenter eftersom det blir lättare att göra inköp utefter företagens värderingar om miljön 9. 

Ett annat stort problem är att den verkliga kostnaden för miljön inte är inkluderad i varans pris. 

Vid företagens prissättning inkluderas vanligtvis inte kostnaden för miljön. Framtida 

miljökostnader kommer nästa generation att få betala 10.  

 

Miljöredovisningen är ett sätt för företaget att kommunicera sitt miljöarbete 11. Det finns flera 

olika skäl till varför företagen väljer att satsa på miljöredovisning. Tidigare studier inom 

miljöredovisning visar att företagens redovisning av miljöinformation ofta är en strategiskt 

medveten satsning, för att hantera krav från intressenter, avleda uppmärksamheten från politiska 

instanser och för att legitimera verksamheten 12. Eftersom miljöredovisningen idag i stort sett är 

frivillig kan intressenter gå miste om viktig information om företaget och dess verksamhet, om 

företagen väljer att inte redovisa sin miljöpåverkan från verksamheten. Kan man utifrån andra 

faktorer än samhällsansvar och redovisningspraxis se vad som påverkar omfattningen av 

miljöredovisningen hos företag? Utifrån följande bakgrund och den tidigare nämnda 

problematiken inom ämnesområdet miljö har syftet och problemfrågan formulerats.  

 

1.3 Problemformulering 

 

� Vad påverkar företagens omfattning av miljöredovisning? 

� Var redovisas miljöinformationen?  

1.4 Syfte 

 

Undersökningens syfte är att se om det finns ett samband mellan omfattningen av 

miljöredovisningen och variablerna: bransch, tillståndspliktig- eller anmälningspliktig 

verksamhet, omsättning och lönsamhet. Detta för att kunna urskilja vad som kännetecknar 

företag som för en omfattande miljöredovisning.   

                                                 
9     Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, Röster om transparens och hållbarhetsredovisning, s. 26 
10   Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, Röster om transparens och hållbarhetsredovisning, s. 19 
11   Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 7 
12   Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 206-216 
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1.5 Avgränsningar 

 

Avgränsningar har gjorts till att undersöka årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar/rapporter från 2007, och andra dokument och information som avser år 

2007. För företag med brutet räkenskapsår har information gällande 2007/2008 granskats. 

 

1.6 Disposition  

 

Uppsatsen inleddes med ett inledande kapitel om bakgrunden och problemdiskussionen. Denna 

ledde vidare till problemformuleringen och syftet med undersökningen.  

 

I metod kapitlet presenteras valet av undersökningsmetod varefter det redogörs för urvalet och 

tillvägagångssättet för studien. Även en kort presentation av de statistiska metoderna som 

använts i studien beskrivs. Kapitel två avslutas med en diskussion om undersökningens validitet 

och reliabilitet.  

 

Kapitel tre beskriver studiens referensram. Tidigare studier inom ämnet och valda teorier 

förklaras. 

 

I undersöknings kapitlet beskrivs och motiveras för de miljökriterier som legat till grund för 

undersökningen. Därefter presenteras de variabler som använts vid formulering av hypoteserna.  

Kapitlet avslutas med en sammanställning av de formulerade hypoteserna. 

 

I kapitel fem presenteras studiens resultat och analys av miljökriterierna samt hypoteserna. 

Resultaten knyts sedan till tidigare studier inom ämnesområdet. 

 

Kapitel sex innehåller en diskussion kring resultatet från undersökningen. Miljökriterierna och 

hypoteserna diskuteras utifrån valda teorier och tidigare forskning inom ämnet.  

 

Uppsatsen avslutas med en slutsats i sjunde kapitlet, där syftet med undersökningen besvaras. 

Även förslag till vidare forskning inom ämnet diskuteras. 
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2. Metod 

 

I nedanstående kapitel redogörs metoden för studien och tillvägagångssättet presenteras. Det 

redogörs även för de statistiska metoderna som använts i studien. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Val av metod 

 

Undersökningens tillvägagångssätt kan bestå av en kvalitativ eller kvantitativ metod. I denna 

undersökning har båda metoderna använts. Kvantitativ forskning eftersträvar att mäta en 

företeelse genom att omvandla den till siffror. När företeelserna har kvantifierats kan den 

analyseras med hjälp av statistiska metoder. Den kvantitativa metoden i denna undersökning 

består dels av den kvantitativa data som används i form av siffror, men även av de hypoteser som 

uppställts och de variabler som används i de statistiska beräkningarna. En kvalitativ forskning 

bygger däremot på att det som observeras ska kunna omvandlas till skrivna ord, för att ge en mer 

detaljerad beskrivning av undersökningsobjektet. Urvalet i en kvalitativ metod är oftast mindre 

och inte slumpmässigt framtagen, vilket leder till att den inte blir statistiskt generaliserbar. 

Istället arbetar man med överförbarhet, då tolkningar och förklaringar kan överföras till andra 

situationer och fenomen13. I undersökningen har en kvalitativ metod använts genom att en 

granskning och analys av företagens årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och hemsidor 

har gjorts. I den kvalitativa metoden består dataanalysen till stor del av tolkning och analysen är 

mer integrerad i datainsamlingen än vid kvantitativ metod. Det innebär att man kontinuerligt 

tolkar den information som samlas in.  

 

Vid operationaliseringen har miljöinformationen  i numerisk form samlats in efter antal 

redovisade kriterier. Den kvantitativa data från antal redovisade kriterier har framställts i form av 

tabeller och figurer. Utifrån statistiska mått har den kvantitativa data från undersökningen 

använts i  hypotesprövningar med oberoende variabler, detta för att se om det föreligger något 

statistiskt signifikant samband. 

 

 

 

                                                 
13 Denscombe, Forskningshandboken, s. 204-208 
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2.2 Induktion 

 

Uppsatsen omfattas av ett induktivt angreppssätt, där den insamlade informationen används för 

att formulera en teori. Verkligheten studeras, och därefter formuleras en teori som kan förklara 

utfallen av resultaten. Med den induktiva metoden utgörs resultaten av mer generella slutsatser 

från en rad enskilda observationer 14. I uppsatsen undersöks omfattningen av miljökriterier hos 

företagen, för att därefter mäta sambanden med variablerna. Detta för att nå fram till den 

induktiva slutsatsen, om vad som kännetecknar företag som miljöredovisar.  

 

2.3 Primär- och sekundärdata 

 

Primärdata består av den information som samlas in för undersökningen. I uppsatsen består 

primärdata av den undersökning som genomförts för att se hur omfattande miljöredovisningen är 

bland börsnoterade företag. Sekundärdata i form av böcker, artiklar, årsredovisningar och 

tidigare forskning har använts  för att ge en mer fördjupad förståelse inom ämnet. Olika källor 

som är oberoende av varandra har jämförts och använts i uppsatsen för att få en så tillförlitlig 

bild som möjligt. 

 

2.4 Urval 

 

En totalundersökning av  samtliga bolag på Stockholmsbörsens Large Cap och Mid Cap lista 

genomfördes den 3 november 2008 15.  Detta strategiska urval motiveras av att   

informationsutbudet antogs vara större bland  företag på dessa listor, och på grund av 

tidsbegränsningen för uppsatsen. Vid tidpunkten var totalt 141 företag noterade på 

Stockholmsbörsens Large- och Mid Cap lista. 

 

2.5 Förundersökning 

 

För att få en uppfattning om var företagen väljer att redovisa sin miljöinformation utfördes en 

förundersökning där företagens hemsidor granskades. Med ett strategiskt urval valdes de tre 

                                                 
14  Patel & Davidson , Forskningsmetodikens grunder, s. 23 
15  Bilaga 1 
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första företagen på Large Cap listan, ABB, Alfa Laval och Autoliv. Vid undersökningen 

noterades att miljöinformationen var spridd på olika platser, i årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och även som informativ text på hemsidan. Ibland inkluderades 

hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen, men den kunde även finnas som ett separat 

dokument på hemsidan. 

 

2.6 Tillvägagångssätt 

 

För att få kunskap om problemområdet kring miljöredovisning inhämtades information från 

böcker och artiklar. Därefter valdes elva miljökriterier ur Fredrik Ljungdahls avhandling, som 

kom att utgöra grunden för undersökningen i uppsatsen. Kriterierna utformades sedan till en 

undersökningsmall i ett Exceldokument. Urvalet av företag inhämtades från Stockholmsbörsens 

hemsida och listan med företag delades sedan upp mellan uppsatskribenterna. Företagens 

hemsidor granskades och noteringar fördes i undersökningsmallen när företagen uppfyllde ett 

miljökriterie. För att minska risken för subjektiva felbedömningar om vad som inkluderades i 

kriterierna, diskuterades informationstolkningen noggrant utifrån de skrivna definitionerna. 

I undersökningsmallen noterades sedan var och vilka miljökriterier företagen redovisar på sina 

hemsidor. Omfattningen av miljökriterierna beräknades utefter hur många kriterier företagen 

uppfyllde. Omfattningen användes sedan som variabel i hypoteserna. 

 

Operationalisering skedde genom granskning och därefter tolkning av den information som 

företagen redovisade, för att se om den överensstämde med kriterierna. Detta för att kvantifiera 

data så att den blir mätbar och för att statistiskt mäta hur svarsfrekvenserna fördelar sig utefter 

kriterierna. Svaren sammanställdes sedan i tabeller och diagram.  

 

För att mäta korrelationen för omfattningen av miljöredovisning valdes fem variabler. Dessa 

inhämtades från databasen Affärsdata och från företagens årsredovisningar, gällande år 2007. 

För företag med koncernstruktur har koncernens siffror använts. Därefter utformades hypoteser 

utefter varje variabel och korrelationen beräknades för att se om det förelåg något samband. 

Bortfallet vid beräkningarna blev företag med brutet räkenskapsår och företag som saknade 

information om någon variabel. Vid resultatuppställningen åskådliggjordes företagen inte enskilt 

i tabeller och figurer, framställningen utgick från en helhetsmässig bild av de hypoteser som 
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uppställts. I bilaga 1 redovisas vilken bransch företagen tillhör och därefter i vilken omfattning 

företagen miljöredovisar. 

 

2.7 Statistiska metoder 

 

Vid de statistiska beräkningarna av hypoteserna har linjär regression och Chi-två test använts. 

Pearsons r-test har även använts för att mäta korrelationen, sambandets styrka mellan 

variablerna. För att ta ställning till hypoteserna har statistikprogrammet SPSS använts och för 

Chi-två testens beräkningar användes kalkylprogrammet Excel. Testerna valdes utifrån 

variablerna i hypoteserna. 

 

2.7.1 Hypotesprövning 

 

För att undersöka om det fanns ett verkligt samband mellan variablerna har statistisk 

hypotesprövning använts. Hypotesprövingen ger en uppfattning om sannolikheten för sambanden 

beror på en ren tillfällighet eller ett verkligt samband mellan variablerna. Vid den statistiska 

hypotesprövningen utgår nollhypotesen ifrån att det inte finns något samband mellan variablerna. 

Hypotesprövningen kommer sedan fram till en siffra som är en uppskattning av sannolikheten för 

att sambandet är en tillfällighet. Detta jämförs sedan med signifikansnivån. Om det beräknade 

statistiska värdet hamnar under signifikansnivån accepteras nollhypotesen 16 Standardvärdena för 

signifikansnivån är 10%, 5% och 1%. Vilken nivå man sedan väljer beror på hur stor risken ska 

vara för att nollhypotesen förkastas när den är sann. Vid hypotesprövning kan man skilja mellan 

två typer av risker. Den ena är risken att förkasta nollhypotesen när den är sann och den andra är 

risken att acceptera nollhypotesen när den är falsk. I situationer där förkastandet av en 

nollhypotes som egentligen är sann är kostsammare ska en låg signifikansnivå på 1 % användas. 

I situationer där acceptansen för en falsk nollhypotes är mer kostsam används istället en hög 

signifikansnivå på 10%. I situationer där man inte kan besluta om vilket fel som är mer kostsamt, 

eller där kostnaderna är ungefär lika används en signifikansnivå på 5 %. Därmed har en 

signifikansnivå på 5 % använts vid de statistiska beräkningarna i uppsatsen17 .  

 

                                                 
16  Forskningshandboken, s. 233-234 
17  Aczel & Sounderpandian, Complete Business Statistics, s. 284-287 
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Vid hypotestestet och beräkningen av regression har z-värdet använts. Detta för att kriterierna för 

att använda värdet är uppfyllda;  

 

− Standardavvikelsen är känd och populationen är normalfördelad 

− Standardavvikelsen är känd  och antalet undersökta objekt är minst 30 18 

 

Regressionslinjen beskriver hur sambandet mellan båda variablerna ser ut. Residualspridningen 

är ett mått på spridningen kring regressionslinjen. Residualkvadraten beskriver variationen kring 

linjen. Kvadratsumman bestäms både genom variationen och antalet observationer i 

undersökningen 19.  

 

Som ett mått på linjära sambandets styrka har korrelationskoefficienten r, även kallad Pearsons r 

beräknats. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 och 1. Om värdet är lika med 

noll, finns ingen korrelation mellan variablerna. Om värdet är 1 finns en positiv linjär relation 

mellan variablerna, alltså är de korrelerade. Om värdet är – 1 finns en negativ linjär relation 

mellan variablerna. Om korrelationskoefficienten är nära ett ligger observationerna samlade 

kring regressionslinjen 20. För att mäta hur starkt det linjära sambandet är kan även 

determinationskoefficienten,  r2 beräknas. Detta anger hur stor del av den totala variationen för 

den beroende variabeln som förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln 21. 

 

2.7.2 Chi-två test 

 

Den statistiska hypotesprövningen som är mest flexibel och därmed även vanligast är Chi-två 

testet. Vid beräkningen av Chi-två kan man använda sig av både enkla- och korstabeller. Chi- två 

testet utgår ifrån att enheterna fördelar sig lika i korrelationstabellen om det inte finns något 

samband mellan variablerna. Testet använder skillnaden av vad som observerades och vad som 

kunde förväntas för att beräkna om sambandet beror på tillfällighet eller ett verkligt samband. 

Chi-två testets begränsning är att det krävs tillräckligt med data och en relativt jämn fördelning 

mellan kategorierna. Summan av varje cell i testet ska vara minst fem 22. Eftersom  

undersökningen i detta fall uppfyllde dessa kriterier och på grund av flexibiliteten i beräkningen 

                                                 
18  Aczel & Sounderpandian, Complete Business Statistics, s. 295 
19  Körner & Wahlgren, Statistiska metoder, s. 74-75 
20  Aczel & Sounderpandian, Complete Business Statistics, s. 448 
21  Körner & Wahlgren, Statistiska metoder, s. 76-77 
22  Denscombe, Forskningshandboken, s. 235-236 
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och tillämpningen av korstabeller, har Chi-två använts som statistiska mått vid två av 

variablerna.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten står för relevansen av data, och kan översättas från engelskans ”validity” som betyder 

giltighet. Vid insamlandet av materialet i uppsatsen har validiteten ifrågasatts. Frågor om urvalet 

och undersökningens utformning och genomförande har diskuterats. Reliabiliteten avser datas 

tillförlitlighet och kommer från det engelska ordet ”reliability”, den berör bearbetning av data, 

hur den insamlas och används. Graden av tillförlitlighet ska kunna mätas genom en upprepning 

av undersökningen där resultatet ska bli den samma 23.  

 

Eftersom en kvalitativ undersökning med ett strategiskt urval av företag på Stockholmsbörsens 

Large Cap och Mid Cap lista har gjorts, kan man inte generalisera resultatet till att gälla alla 

företag på Stockholmsbörsen. Det bör noteras att utfallen av undersökningen endast ger en viss 

bild av företagens miljöredovisning. De kriterier som valdes visar endast om företagen redovisar 

informationen, inte i vilken utsträckning de gör det. Ett företag kunde redovisa mer omfattande 

information inom ett av kriterierna, medan ett annat företag kunde redovisade en mindre mängd 

information men ändå uppfylla kriteriet. Avgränsningen till företagens hemsidor har lett till att 

endast den information som fanns där noterats, vilket kan ha lett till att viss information 

utelämnats. Som tidigare nämnts har miljöinformationen varit väldigt utspridd på olika platser på 

företagens hemsidor. Det kan ha lett att viss information blivit förbisedd. Man får även ta hänsyn 

till att undersökningen till en viss del påverkas av subjektiva bedömningar och analyser.  

 

Vid informationshämtningen för hypotes variablerna anses tillförlitligheten vara god, då 

informationen hämtats från  Affärsdata och företagens årsredovisningar. De statistiska 

beräkningarna av regression anses tillförlitliga eftersom beräkningarna har gjorts i 

datorprogrammet SPSS. Däremot bör det noteras att de statistiska måtten kan påverkas av 

extremvärden och att detta kan ha en påverkan på undersökningens resultat. Undersökningens 

resultat kan även påverkas till stor del av den tidigare studien av Ljungdahl är korrekt och 

tillförlitligt framställd. Denna undersökning skiljer sig från Ljungdahls studie i definitionen av 

                                                 
23  Denscombe, Forskningshandboken,  s. 282-283 
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variablerna vilket påverkar jämförelsen av resultaten, därmed bör denna jämförelse ske med 

försiktighet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 12 - 

3. Referensram 
 

Kapitlet inleds med en presentation av tidigare forskning inom ämnet som legat till grund för 

undersökningen. Avslutningsvis redogörs för de valda teorier som kan förklara varför företag 

miljöredovisar. 

 

3.1 Utveckling av miljöredovisning  

 

Fredrik Ljungdahl har i egenskap av såväl forskare som konsult följt utvecklingen inom 

hållbarhetsfrågor sedan 1991. Hans avhandling om miljöredovisning vid Ekonomi högskolan i 

Lund 1999, är det dokument som står till grund för vår undersökning. Studien består av en 

delstudie, där undersöktes miljöredovisningenspraxis i svenska företag som varit noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista under perioden 1990-1996. I studien granskades företagen utifrån 

mängden miljökriterier (11 stycken) och antalet sidor. Miljökriterierna baseras i viss utsträckning 

på FN:s rekommendationer för transnationella företag, men Ljungdahl har även lagt till och 

strukturerat om rekommendationerna för att anpassa dem till svenska företag 24. Därefter utfördes 

en intervju undersökning för att förstå vilka orsaker som legat till grund för utvecklingen av 

miljöredovisningen 25. Studien syftar till att öka förståelsen av fenomenet miljöredovisning 

genom att beskriva och analysera hur och varför miljöredovisningens praxis utvecklats i svenska 

börsbolag.  

 

Resultatet av studien visar att det finns skillnader i företagens miljöredovisningspraxis som bäst 

kan förklaras med företagsspecifika faktorer. Ljungdahl beräknade de statistiska sambanden 

mellan det han definierade som omfattning och variabler. Omfattningen i avhandlingen bestod av 

antal redovisade sidor och därefter prövades sex stycken variabler, bransch, lönsamhet, storlek, 

ägarförhållanden, kapitalstruktur och aktiemått 26. Resultatet av Ljungdahls studie visar att 

svenska börsbolagens miljöredovisning har ökat kraftigt mellan 1990 och 1996. Det har blivit 

vanligare att företagen har en separat miljöredovisning, men att majoriteten av företagen 

redovisar miljöinformationen i årsredovisningar. Det kriterier som företagen redovisade mest 

1996 är miljöorganisation, miljöpåverkan-process och miljöpolicy 27. Studien kom även fram till 

                                                 
24  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 54-59 
25  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 164 
26  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 89 
27  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 61-62 
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att branschtillhörighet har betydelse för miljöredovisningen och att det finns ett samband mellan 

företagets omsättning och omfattningen av miljöredovisningen. Resterande variabler bidrog 

endast i begränsad omfattning till att förklara miljöredovisningens omfattning 28.  

 

Ljungdahl har efter sin intervjustudie tittat på för- och nackdelar med miljöredovisning. Han har 

sammanställt en tänkbar lista på för- nackdelar som kort presenteras nedan.  

 

Fördelar: 

• Externa fördelar: imagebyggande och konkurrensfördelar. Eftersom frågor som berör 

miljön idag kan vara känsliga kan det ibland vara viktigare att inte framstå som en 

miljöbov än att visa upp miljöprestationer. En trovärdig miljöredovisning kan bygga upp 

en positiv miljöimage och förtroende hos kunderna. Den kan även ge fördelar på 

finansmarknaden, då även kreditgivare intresserar sig för miljöfrågor. 

• Interna fördelar: genomlysning och fokus på miljöarbetet. Huvudsakligen är 

miljöredovisningen ett externt dokument, men den kan även medföra interna fördelar. 

Den kan till exempel ge ledningen en bättre överblick av miljöarbetet i verksamheten och 

på så sätt en genomlysning av verksamheten ur resursutnyttjandeperspektiv.  

 

Nackdelar: 

• Exponeringsrisk. Varje företag kan idag välja hur mycket information man vill redovisa, 

eftersom miljöredovisningen är frivillig. Detta kan leda till att företag i allmänhet inte 

redovisar en alltför negativ information. Det kan även finnas en motvilja att redovisa 

information som kan ses av konkurrenterna. 

• Förväntningar och kontinuitet. Förväntningarna på miljöredovisningsarbetet av externa 

parter kan höja redovisningen till orimliga nivåer. Företag kan få svårt att hålla det de 

lovat, vilket kan leda till att de inte vågar lova något alls 29.  

 

3.2 Variabler som påverkar redovisningen 

 

Flera tidigare studier har använt olika variabler för att undersöka samband mellan företagens 

miljöredovisning. Berthelot (2003) hävdar att den frivilliga rapporteringen drivs av företagens 

                                                 
28  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 99-101 
29  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 183 
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storlek och branschens inneboende miljörisker. Större företag och företag i mer miljökänsliga 

branscher anses ha en mer omfattande rapportering 30. Det hävdas även att företag vars 

miljöpåverkan exponeras i media eller granskas av miljöaktivister är mer benägna att ge ut 

frivillig information. Frivillig rapportering innebär enligt Gray (1996) att ambitionsnivån i 

företagen varierar och att företagen kan välja att framhäva positiva aspekter istället för negativa 

för att legitimera sin verksamhet 31 . Även Ljungdahl redovisar i sin avhandling om tidigare 

empiriska studier, där man använt olika variabler för att se om det finns några samband. Det 

diskuteras hur bland annat variabler som bransch, storlek, lönsamhet och kapitalstruktur kan 

tänkas påverka miljöredovisningen hos företagen 32.  

 

3.3 Intressentteorin 

 

Intressentteorin handlar om olika aktörer som har intresse i företagets verksamhet och 

organisation. De olika aktörerna påverkar och ställer krav på företaget och kan därmed styra 

företaget i en viss riktning. Det kan även finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 

företaget och de olika intressenterna. Företagets intressenter kan vara banker, investerare, 

aktieägare, leverantörer, konsumenter, medarbetare, myndigheter/organisationer, konkurrenter 

och andra företag.  

 

Man kan även skilja på primära- och sekundära intressenter. De primära intressenterna är 

väsentliga för företagsledningen då de kan bidra med resurser som gör att företaget kan fortsätta 

sin verksamhet. Dessa resurser medför ekonomiska konsekvenser för företaget på ett eller annat 

sätt. Kraven från de primära intressenterna anses vara viktigast för företaget, även om de inte 

alltid tar ställning till rimligheten i dessa. De sekundära intressenterna definieras som aktörer 

som påverkar eller påverkas av företaget, men som inte har en direkt koppling till företaget och 

dess överlevnad. Olika företag har olika intressenter och därmed kan även det ömsesidiga 

beroendeförhållandet se olika ut 33.  

  

 

 

                                                 
30  Berthelot, Environmental Disclosure Research: Review and Synthesis 
31 Gray, Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental 
Reporting 

32  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 87 
33  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 42 
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3.3.1 Intressentteorin ur miljöperspektiv 

 

Nedan åskådliggörs för hur intressenterna påverkar miljöansvaret hos företagen, och hur 

beroendeförhållandet för företagen och intressenterna kan se ut ur ett miljöperspektiv. 

 

 

Figur 1.  Intressentmodellen. 

 
Investerare: Söker finansiell redovisning vad gäller miljöfaktorer som kan ha en inverkan på 

ekonomin i företagets verksamhet, detta är en avgörande del i beslutsprocessen för kommande 

investeringar.  

 

Myndigheter: Eftersträvar till att lagar och förordningar inom miljö efterföljs och att företagen 

har god kontroll över miljöarbetet. Politikerna som står för att lagstiftningen har ett intresse av att 

se hur företagen hanterar och redovisar sitt miljöarbete och vilka miljöeffekter verksamheten har. 

 

Kunder: Företagens kunder kan ha ett allmänintresse, precis som investerarna, i hur framtiden  

ser ut för företag som har långsiktiga åtaganden och vilka eventuella miljöförpliktelser som 

finns. Till exempel hur företagets produkter  påverkar miljön ur ett livscykelperspektiv.  
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Leverantörer: Kan med hjälp av miljöredovisningen förstå hur de större kunderna ser på 

miljöfrågorna, för att skydda sig för konkurrens och för att kunna utvidga samarbetet. 

Kundföretagen kan även i sin tur ställa miljökrav på sina leverantörer.   

 

Finansiärerna: Finansiärernas informationsbehov liknar inverterarnas behov, då de vill veta hur 

verksamhetens lönsamhet och dess marknadsposition ser ut, eftersom dessa eventuellt kan 

påverka företagets miljöprestation. 

 

Konsumenter: Kan ställa mer krav på produktionen och tillverkare, vilket gör att företaget i sin 

tur måste undersöka sina leverantörer och entreprenörer från miljösynpunkt. Konsumenter 

påverkar företagens miljöansvar genom att inhandla varor med miljömärkningar som till exempel 

Svanen, Bra miljöval och KRAV- märkning.  

 

Medarbetare: Kan välja arbetsgivare som är mer intresserade av att ta till vara på miljöarbetet, 

därför kan det bli svårt att få rekryteringar om företagen inte tar hänsyn till miljöarbetet.  

 

Konkurrenter: Kan  påverka andra företag genom sitt agerande. Företagen bör följa med i 

utvecklingen av miljöredovisningen annars kan detta ge förödande följder för verksamheten.  

 

Allmänheten: Media har en stor inverkan på företag vad gäller bevakningen av miljöarbetet.  

Företagen påverkas av media och vill undvika negativ publicitet. Positiv miljöinformation på  

företagens hemsidor bidrar till att skapa en öppen bild av verksamheten. Allmänhetens bild kan 

även kopplas ihop med legitimitetsteorin 34. 

 

3.4 Legitimitetsteorin 

 

Teorin om legitimitet är en överensstämmelse mellan företagets värderingar och samhällets 

värderingar. Med legitimt menas värderingar och normer för vad som är rätt och fel i samhället. 

Företagens värderingar påverkas av samhällets värderingar och även av de värderingar som finns 

hos de intressenter som är viktiga för företaget.  Företagets olika intressenter gör olika 

bedömningar av företagens legitimitet, eftersom de har varierande intressen i företaget. 

                                                 
34 Larsson, Miljöredovisning och miljöinformation i årsredovisningar, s. 90-92 
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Legitimitetsteorin sett ur ett institutionellt perspektiv innebär att företag tar efter allmänna 

strukturer och procedurer i samhället, utan att anpassning sker av eventuella effektivitetsvinster. 

Det finns en nära koppling mellan legitimitetsteorin och intressentteorin då man måste ta hänsyn 

till olika grupper av intressenter och deras reaktioner på företagets agerande. 

 

3.5 Institutionella teorin 

 

Företaget påverkas av omgivningens krav på två olika sätt. För det första kan den ställa tekniska 

och ekonomiska krav där organisationer belönas utefter hur effektivt de förser omgivningen med 

varor och tjänster. För det andra kan omgivningen ställa sociala och kulturella krav där 

organisationer belönas då de anpassar sig till rådande värderingar, normer och regler i samhället. 

I den institutionella teorin är den sociala legitimiteten en viktig input i modellen av 

organisationen som ett öppet system. Förutom grundläggande resurser som råvaror, kapital, 

arbetskraft och kunskap är det även viktigt att organisationen är accepterad i det samhälle den 

verkar i. Omgivningar som ifrågasätter organisationers sätt att agera kan leda till att företag 

tvingas upphöra 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
35 Hatch, Organisationsteori, s. 108 
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4. Undersökningen 
 

Nedan presenteras och motiveras för undersökningens valda miljökriterier. Därefter följer en 

genomgång av hypotesformuleringen och  de valda variablerna. 

 

4.1 Miljökriterier 

 

För att undersöka i vilken omfattning företagen miljöredovisar har elva kriterier använts. 

Kriterierna valdes för undersökningen eftersom dessa anses lättbegripliga och kan ge väsentlig 

och intressant information om företagens verksamhet. Kriterierna ger en övergripande bild av 

företagens miljöredovisning och blir därmed mer jämförbara. De undersökningskriterier som vi 

har valt att utgå ifrån när vi tittar på företagen är:  

 

1. Miljöpolicy 

Under denna punkt har vi tittat på om företaget redovisar en miljöpolicy där det tydligt framgår 

vad  policyn innefattar. Enbart en upplysning om att en miljöpolicy existerar tas inte upp.   

 

2. Miljömålsättningar 

Det ska tydligt framgå konkreta uppgifter om målsättningar och handlingsprogram. Det kan till 

exempel vara att företaget ska minska utsläppsmängden till en viss procent inom ett visst antal 

år. Detta gör det möjligt för utomstående att följa upp utfallet av miljöarbetet. 

 

3. Miljöpåverkan – process 

Här ska information om tillverkningsprocessens miljöpåverkan redovisas. Till exempel faktisk 

information om hur mycket utsläppen minskat eller ökat under en viss period. Denna punkt är 

väldigt bred, då den kan innefatta varierande uppgifter om miljöpåverkan beroende på vilken typ 

av företag som undersöks. Det kan vara uppgifter om hantering av avfall men även uppgifter om 

använda resurser i tillverkningsprocessen. Här redovisas även miljöpåverkan i 

tjänsteproducerade företag. 
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4. Miljöpåverkan – produkter 

Motsvarande information som för tillverkningsprocessen efterfrågas under denna punkt. Det kan 

handla om produkt förbättringar, till exempel att produkten är lättare att återvinna eller att man 

utvecklat en ekologisk vara. Det kan även vara produkter som avhjälper miljöproblem. 

 

5. Miljöorganisation 

Denna punkt avser information om den interna miljöorganisationen hos företagen. Den kan 

omfatta information om hur arbetet organiseras och utformas vad gäller miljöfrågor, till exempel 

miljöledningssystem, miljöutbildning eller inrättandet av en egen koncernfunktion som hanterar 

miljöfrågor. Här inkluderas även ISO 14001,  EMAS och GRI:s riktlinjer. Detta kan hjälpa 

utomstående att få en bättre bild av hur företaget förbereder sig för förändringar på miljöområdet. 

 

6. Miljörevisioner  

Här avses information om genomförda eller kommande miljörevisioner. Syftet är att se om 

företagen för någon granskning eller uppföljning av miljöarbetet. Detta kan ske antingen av 

interna eller externa parter. 

 

7. Miljömyndigheter 

Här tittar vi på företagens förhållande till olika miljömyndigheter som påverkar deras 

verksamhet. Detta kan vara information om miljölagstiftning, pågående miljötvister och 

skadeståndsanspråk. Genom denna punkt kan man som utomstående få information om 

nuvarande och kommande risker för företaget. 

 

8. Miljöincidenter  

Under denna punkt tas eventuella incidenter av miljöpåverkande natur upp. Det kan till exempel 

avse allvarliga miljöolyckor där företaget varit inblandat. Det ger en bild av företagets 

trovärdighet eftersom man tar upp något som kan anses vara negativt för företaget. Även ett 

konstaterande om att inga miljörelaterade olyckor inträffat tas upp här. 

 

9. Miljöinvesteringar 

Information om genomförda eller planerade investeringar som minskar företagens miljöpåverkan 

efterlyses här. Det krävs en kvantitativ redovisning eller uppskattning av investeringsbeloppet 
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och en beskrivning av vad som ska åtgärdas. Denna punkt är väsentlig främst för de finansiella 

intressenterna då man får en bild av de ekonomiska konsekvenserna av företagets miljöarbete. 

 

10. Miljökostnader 

Kostnader i samband med miljöarbetet ska tydligt redovisas. Detta kan till exempel vara 

miljöavgifter, miljöskatter, miljöförsäkringar eller årets kostnader för drift avseende tidigare års 

miljöinvesteringar. Under denna punkt ska man få en uppfattning hur miljöarbetets kostnader 

påverkar företagets ekonomi. 

 

11. Miljöskulder 

Begreppet ”miljöskulder” avser här de framtida utgifter som företaget kan drabbas av till följd av 

exempelvis miljöskador där företaget bär ansvaret. Det kan handla om eventualförpliktelser, då 

det inte alltid är helt klart vilka kostnader företaget ska betala i framtiden 36.  

 

Vid genomförandet av undersökningen valdes att utgå från den information som fanns tillgänglig 

på företagens hemsidor, både svenska och internationella. Detta för att se hur mycket information 

som publiceras och är tillgänglig för allmänheten. Det valdes att studera om miljöinformation 

fanns: 

 

− i årsredovisningar för 2007 

− i en separat hållbarhetsredovisning/rapport 

− som informativ text på hemsidan 

 

Med rapporter menas separata dokument som innehåller miljöinformation. Dessa kan ha olika 

benämningar, till exempel ”Hållbarhetsredovisning”, ”Miljörapport”, ”Sustainability Report” och 

”Corporate Social Responsibility Report”. 

 

I samband med undersökningen noterades även om företagen  bedriver miljöfarlig verksamhet. 

Med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller fasta anläggningar som 

innebär utsläpp till mark, luft eller vatten. Begreppet omfattar också  användning som innebär 

annan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet 

                                                 
36  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 54 
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ska i förvaltningsberättelsen ange om de bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
37.  

 

De faktiska siffrorna i undersökningen består av information hämtat ur årsredovisningar och 

andra dokument för år 2007 och redovisade siffror på hemsidan gällande 2007. 

 

4.2 Hypotesformulering 

 

För att undersöka vad som kännetecknar företag som miljöredovisar utformades hypoteser. 

Hypoteserna  har legat som underlag för undersökningen och kommer tillsammans med resultatet 

att prövas för att se om det finns ett signifikant samband. Variablerna som använts i 

undersökningen är baserade på tidigare empiriska undersökningar. Utgångspunkten för variabeln 

omfattning är att miljöredovisningen består av antalet redovisade kriterier hos företag. I 

Ljungdahls studie användes inte miljökriterierna som ett mått på omfattning, istället användes 

antalet redovisade sidor. Flertalet tidigare studier har ofta använts sig av antalet rader eller sidor 

som ett mått på omfattningen av miljöredovisningen 38. I denna undersökning valdes 

omfattningen att definieras som antalet uppfyllda miljökriterier. Denna definition av 

omfattningen ansågs mer lämplig eftersom antalet sidor endast anger mängden och inte något om 

kvaliteten av innehållet.  

 

Nedan presenteras och motiveras för de hypoteser som utformats för undersökningen. De 

oberoende variablerna som använts i undersökningen är; 

 

� bransch 

� om företaget bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 

� omsättning 

� antal anställda 

� lönsamhet 

 

                                                 
37  Flening, Årsredovisningens miljökrav, s. 32, Sveriges rikes lag, ÅRL 6kap. 1§ 
38  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 87 
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Bransch  

Ljungdahls undersökning och tidigare studier visar att det finns samband mellan den bransch 

företagen verkar i och omfattningen av miljöredovisning. Ljungdahls studie visar att det finns en 

tydlig koppling mellan branschtillhörighet och hur mycket företagen satsar på 

miljöredovisningen. Branschvariabeln har i tidigare undersökningar använts på olika sätt 

beroende på vilket syfte den haft för undersökningen. I Ljungdahls studie har endast två bransch 

indelningar använts utifrån miljöpåverkande verksamhet. I denna studie har branschvariabeln 

undersökts för att se om det föreligger ett samband med variabeln omfattning. Bransch 

indelningen i nuvarande undersökning baserades på Stockholmsbörsens indelning av företagen i 

nio olika sektorer. I den statistiska analysen användes Chi-två test vid en empirisk prövning av 

sambandet mellan variablerna. Branschvariabeln användes i hypotes 1. 

 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 

Denna variabel har likheter med undersökningens branschvariabel, eftersom båda variablerna 

påverkas av vilken verksamhet företagen bedriver. Antagandet är att företag som bedriver en 

tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet redovisar mer omfattande miljöinformation. Detta 

kan kopplas till Ljungdahls indelning av branschvariabeln, där antagandet om att företag i en mer 

miljöpåverkande verksamhet för en mer omfattande redovisning. Denna variabel har inte använts 

på liknande sätt som sambandsmått i tidigare undersökningar. Sambandet mellan variablerna 

beräknades med statistiska måttet Chi-två. Variabeln användes i hypotes 5.  

 

Omsättning och antal anställda 

Omsättningen och antalet anställda används som ett mått på företagets storlek enligt definitionen 

i Årsredovisningslagen. Båda variablerna inkluderades i undersökningen som ett mått på storlek 

för att se om det kan finnas några skillnader. Storleken på företag mätt med omsättning och 

antalet anställda har ofta används som förklaringsfaktor. Enligt Ljungdahls studie har 

omsättningen en betydelse för omfattningen av miljöredovisningen hos företagen. Argumentet 

för variabeln som förklaringsfaktor är att stora företag ofta är mer utsatta av påtryckningar av 

staten och fler intressenter att tillfredsställa än mindre företag. Därmed borde stora företag ha 

mer incitament till att redovisa omfattande miljöinformation, detta för att minska risken för 

myndighetsingripande, bygga upp en viss image för företaget och legitimera verksamheten samt 

att möta intressenters önskemål. I denna studie har därmed omsättning och antal anställda 

använts som oberoende variabel. Variabeln omsättning är beräknad i tusentals kronor och  

variabeln anställda i faktiska antal. Vid den empiriska prövningen användes 
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regressionsberäkningar för att mäta sambandet mellan variablerna. Variablerna användes i 

hypotes 2 och 3. 

 

Lönsamhet 

Tidigare studier har använt lönsamhetsvariabeln som förklaringsfaktor. Ljungdahl tar i sin 

avhandling upp diskussionen huruvida miljöredovisning påverkar eller påverkas av företagens 

lönsamhet. I denna studie har lönsamheten använts som en oberoende variabel, antagandet om att 

det finns ett samband mellan lönsamhet och omfattningen av miljöredovisning. Det har i tidigare 

studier diskuterats att god lönsamhet är en viktig indikator till varför företagen väljer att 

miljöredovisa, att dålig lönsamhet bidrar till minskad engagemang från ledningen 39. Ljungdahls 

studie resulterade i att det inte fanns något samband mellan företagens lönsamhet och 

omfattningen av miljöredovisningen. I denna studie har lönsamheten använts som en variabel för 

att se om det skett någon förändring och om det kan skilja sig beroende på vilken 

omfattningsvariabel man använt sig av. Som lönsamhetsmått användes avkastningen på eget 

kapital för år 2007 och den empiriska prövningen av sambandet beräknades genom formeln för 

regressionslinjen. Variabeln lönsamhet användes i hypotes 4 40. 

 

Tabell 1. Hypotessammanställning. 

Sammanställning av hypoteserna: 

Hypotes 1: Omfattningen av miljöredovisningen är beroende av vilken bransch företaget 

verkar i.  

Hypotes 2: Omfattningen av miljöredovisningen skiljer sig åt, beroende på om företaget      

bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet eller inte. 

Hypotes 3:  Miljöredovisningens omfattning är beroende av företagets omsättning. 

Hypotes 4: Miljöredovisningens omfattning är beroende av antalet anställda i företaget. 

Hypotes 5: Miljöredovisningens omfattning är beroende av företagens lönsamhet. 

 
 

                                                 
39  Cowen, The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology and     
Frequency-Based Analysis  
40  Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, praxis, begrepp, orsaker, s. 90-91 
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5. Resultat och analys 
 

I avsnittet nedan presenteras och analyseras resultatet av undersökningen med miljökriterierna 

och hypotesprövningen. Resultaten exemplifieras i både tabeller och diagram. 

 

5.1 Resultat av undersökningen 

 

Nedan redovisas den totala omfattningen av miljöredovisningen och därefter resultatet utifrån 

bransch och om företagen bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. 

 

Tabell 2.  Företag i undersökningen. 

Företag: Antal 

Redovisade miljökriterier 113 

Ej redovisade miljökriterier 28 

Totalt  141 
 

Totalt undersöktes 141 företag. Utav dem var det 113 företag som redovisade något av de 11 

miljökriterierna och 28 företag som inte hade någon miljöredovisning alls.  

 

Tabell 3.  Totalt redovisade miljökriterier hos företagen. 

Miljökriterier: Redovisade ( %) Ej redovisade (%) 

Miljöpolicy 60 40 

Miljömålsättningar 35 65 

Miljöpåverkan - process 52 48 

Miljöpåverkan - produkter 46 54 

Miljöorganisation 70 30 

Miljörevisioner 27 78 

Miljömyndigheter 24 76 

Miljöincidenter 18 82 

Miljöinvesteringar 18 82 

Miljökostnader 10 90 

Miljöskulder 5 95 
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Ovan anges hur många företag i procent som redovisar något av miljökriterierna. Resultatet visar 

att det kriterie som företagen redovisar främst är miljöorganisation, följt av miljöpolicy och 

miljöpåverkan-process. De kriterier som företagen redovisar i mindre omfattning är miljöskulder, 

miljökostnader, miljöincidenter och miljöinvesteringar. De tre kriterier som varit de mest 

frekventa i studien är även de som redovisats mest i Ljungdahls studie (1996). Det som företagen 

redovisar minst om är samma kriterier som i Ljungdahls underökning. Detta kan tolkas som att 

de kriterier som företagen redovisat mest och minst av tidigare år fortfarande är de samma. 
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Figur 2. Stapeldiagrammet visar antalet företag i förhållande till antalet kriterier 

 

Diagrammet visar omfattningen av miljökriterierna hos företagen. Majoriteten av företagen 

redovisade 1-6 miljökriterier, resterande 7-11 kriterier. Endast ett företag redovisade alla 

kriterier. Det bör noteras att totalt 28 företag inte redovisade några miljökriterier alls. Detta kan 

tolkas som att majoriteten av företagen inte har en helt omfattande miljöredovisning.   
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Figur 3. Andelen företag som redovisar miljökriterier inom varje bransch. 

 

Figuren visar hur många företag inom varje bransch som miljöredovisar något av de elva 

kriterierna och vilka som inte redovisar. Inom material- och dagligvarubranschen redovisar alla 

företag något av kriterierna. Majoriteten av branscherna redovisar någon form av 

miljöinformation. Detta kan tolkas som att material- och dagligvarubranschen är de två branscher 

där alla företagen redovisar något av miljökriterierna.  
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Tabell 4. Omfattningen av redovisade miljökriterier inom varje bransch. 

Bransch: 

 
Redovisade  
(%) 

 
Ej redovisade 

(%) 
Totala omfattningen 
av miljökriterier (st) 

 
Antal företag (st) 

Energi  17 83 66 6 

Material 67 33 88 8 

Industri 39 61 451 41 

Sällanköp 34 66 242 22 

Hälsovård 38 62 66 9 

Dagligvaror 22 78 99 6 

Telekom 19 81 385 3 

Finans 16 84 121 35 

IT 9 91 33 11 
 

Resultaten i tabellen visar omfattningen av den totala mängden redovisade och ej redovisade 

miljökriterier, i förhållande till antalet företag i varje bransch. Tabellen visar att företag inom 

materialbranschen  redovisar sammanlagt 67% av  totalt antal möjliga miljökriterier. Företagen i 

industri-, sällanköp- och hälsovårdsbranschen redovisar ungefär lika mycket av miljökriterierna 

(30-40%). Den branschen som redovisar minst är IT. 

 

Resultatet av tabell 3 och 4 kan tolkas som att materialbranschen är den bransch där alla 

företagen redovisar miljöinformation och även den som har den mest omfattande 

miljöredovisningen. Branscherna där de flesta företagen redovisar miljöinformation (80-100 %, 

tabell3) har även en mer omfattande miljöredovisning (30-70%, tabell 4). Den bransch som 

skiljde sig var dagligvarubranschen, där 100% av företagen redovisade men endast i en 

omfattning av 22% . 
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Tabell 5. Tillstånd – eller anmälningspliktigverksamhet. 

 
 
Miljökriterier: 

(61 företag) 
Företag som bedriver 

(%) 

(80 företag) 
Företag som inte bedriver 

(%) 

1. Miljöpolicy 77 46 

2. Miljömålsättningar 49 24 

3. Miljöpåverkan - process 66 52 

4. Miljöpåverkan - produkter 64 34 

5. Miljöorganisation 92 54 

6. Miljörevisioner 44 14 

7. Miljömyndigheter 44 9 

8. Miljöincidenter 18 5 

9. Miljöinvesteringar 16 8 

10. Miljökostnader 15 5 

11. Miljöskulder 10 1 
 

Resultatet redogör för andelen redovisade miljökriterier för företag som bedriver tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet och för företag som inte bedriver en sådan verksamhet. Bland 

företagen som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet är miljöorganisation och 

miljöpolicy de mest redovisade. Företag som inte bedrev tillstånds- eller anmälningspliktig 

verksamhet var miljöorganisation och miljöpåverkande- process de mest förekommande 

kriterierna. Minst förekommande var miljöskulder och miljökostnader. Detta kan tolkas som att 

företag med en mer miljöpåverkande verksamhet har en mer omfattande miljöredovisning. 

Resultatet kan även styrkas med en tidigare studie av Ljungdahl, att mer miljöpåverkande företag 

har en mer omfattande miljöredovisning. Oavsett vilken verksamhet företaget bedriver är de mest 

redovisade kriterierna ungefär densamma. Detta kan tolkas som att företagen redovisar samma 

kriterier oavsett verksamhet. 

 

Undersökningen av var företagen valde att miljöredovisa gav följande resultat; 67% av de totalt 

141 undersökta företagen redovisar miljöinformation på hemsidan. 66% redovisar 

miljöinformation i årsredovisningen och 14%  redovisar miljöinformation i en separat 

hållbarhetsredovisning/rapport. Detta kan tolkas som att företagen redovisar sin miljöinformation 

främst på hemsidan och i årsredovisningen. Minst redovisar företagen i en separat 
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hållbarhetsredovisning/rapport. Ett liknande resultat kom även Ljungdahl fram till, att 

minoriteten av de undersökta företagen redovisar informationen separat.  

5.2 Resultat av hypotesprövningen 

 

Resultaten från de statistiska måtten visar om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

variablerna. 

 

Hypotes 1: Omfattningen av miljöredovisningen är beroende av vilken bransch företaget verkar 

i. 

 

Tabell 6.  Chi-två test. Bransch. 

Resultat från x² test Kritiska värdet x² Signifikansnivå Frihetsgrad 

128 14,07 5% 7 
 

H0: Det finns inget samband mellan bransch och omfattning av miljöredovisning. 

H1: Det finns ett samband mellan bransch och omfattning av miljöredovisning. 

 

Utfallet av Chi-två testet blev 128, vilket jämfördes med det kritiska värdet 14,07 med 

frihetsgraden 7 och signifikansnivån 5%. Hypotesprövningen ledde därmed till att  

H0 förkastades, det finns ett samband mellan vilken bransch företagen verkar i och omfattningen 

av miljöredovisningen. Resultatet kan stödjas av både Ljungdahls och Berhelots studie, att 

branschtillhörighet har betydelse för miljöredovisningen. Det kan tolkas som att företagets 

bransch påverkar omfattningen av miljöredovisningen.  

 

Hypotes 2: Omfattningen av miljöredovisningen skiljer sig åt, beroende på om företaget bedriver 

tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet eller inte.  

 

Tabell 7.  Chi-två test. Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. 

Resultat från x² test Kritiska värdet x² Signifikansnivå Frihetsgrad 

95,33 3,84 5% 1 
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H0: Det finns inga skillnader i omfattningen av miljöredovisningen för företag som bedriver 

tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet och för företag som inte gör det.  

H1: Det finns skillnder i omfattningen av miljöredovisningen för företag som bedriver tillstånds- 

eller anmälningspliktig verksamhet och för företag som inte gör det.  

 

Resultatet av Chi-två testet 95,33 jämfördes med det kritiska värdet 3,84, som utgjordes av  

signifikansnivån 5% och frihetsgraden 1. Vid hypotesprövningen förkastades H0, alltså finns det 

skillnader i omfattningen av miljöredovisningen för företag som bedriver tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet och för företag som inte gör det. Ljungdahls studie av 

branschvariabeln kan tillämpas på denna variabel. Detta kan verifieras av den tidigare studien, att 

det finns ett samband mellan företag med mer miljöpåverkande verksamhet och omfattande 

miljöredovisning. 

 

Hypotes 3: Miljöredovisningens omfattning är beroende av företagets omsättning.  

 

Tabell 8. Resultat från korrelation och regression för omsättning. 

R r
2 

S a B 

0,494 0,244 2,627 2,861 4,036E-8 
 
 
H0: Det finns inget samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och företagets 

omsättning. 

H1: Det finns ett samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och företagets 

omsättning. 

 

Resultatet av den oberoende variabeln omsättning och beroende variabeln omfattning fick 

följande utfall: Utifrån korrelationskoefficienten (r) blev det linjära sambandets styrka 0,494 

vilket ger determinationskoefficientens (r²) värde till 24,4 %. Residualspridningen (S) kring 

regressionslinjen blev 2,63. Regressionsekvationen resulterade i a- värdet 2,861 och B- värdet 

4,036E-8, vilket redogör för förhållandet i regressionslinjen. Det beräknade z- värdet 6,08 

överstiger det kritiska z-värdet 1,96 vid signifikansnivån 5 %. Därmed förkastades H0 och H1 

accepterades, det finns ett samband mellan omsättningen och omfattningen av 

miljöredovisningen i företagen.  
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Den totala andelen företag som beräkningen innefattade var 117, därav ett bortfall på 24 företag. 

Resultatet visar att omsättningen och omfattningen har ett samband, vilket även kan bekräftas av 

tidigare studien av Ljungdahl. 

 

Hypotes 4: Miljöredovisningens omfattning är beroende av antalet anställda i företaget. 

 

Tabell 9.  Resultat från korrelation och regression för antalet anställda. 

R r
2 

S a B 

0,254ª 0,064 2,862 3,262 3,026E-5 
 

H0: Det finns inget samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och antalet anställda. 

H1: Det finns ett samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och antalet anställda. 

 

Sambandets styrka mellan den oberoende variabeln antalet anställda och omfattningen av 

miljöredovisningen blev 0,254 (r). Determinationskoefficenten resulterade i 6,4 % med ett 

spridningsmått kring regressionslinjen på 2,9. Regressionslinjens a-värde beräknades till 3,262 

och B-värde till 3,026E-5. Z-värdet beräknades till 3,0 vilket resulterade i ett högre värde jämfört 

med det kritiska z-värdet 1,96, med signifikansnivån 5%. H0 förkastades, det finns inget 

samband och H1 accepteras, det finns ett samband mellan antalet anställda och omfattningen av 

miljöredovisningen hos företagen. Antal företag totalt i beräkningen var 134, med ett bortfall på 

7 företag.  

 

Denna storleksvariabel kan kopplas ihop med omsättningsvaribeln, som tidigare varit en 

signifikant förklarande variabel. Resultatet stödjs därmed även av Ljungdahls 

omsättningsvariabel, att det finns ett samband mellan företagets storlek och omfattningen av 

miljöredovisningen. 

 

Hypotes 5: Miljöredovisningens omfattning är beroende av företagens lönsamhet.  

 

Tabell 10. Resultat av korrelation och regression för lönsamhet. 

R R 2 S A B 

0,079 ª 0,006 3,015 3,524 0,004 
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H0: Det finns inget samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och företagens 

lönsamhet. 

H1: Det finns ett samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och företagens lönsamhet. 

 

Resultatet av den oberoende variabeln lönsamhet och beroende variabeln omfattning fick 

följande utfall: Korrelationsmåttet, det vill säga det linjära sambandets styrka mellan variablerna, 

beräknades till 0,079 (r), vilket ger determinationskoefficienten  0,06 %. Residualspridningen (S) 

kring regressionslinjen beräknades till 3,015 och regressionlinjens a-och B –värden till 3,524 och 

0,004.  Hypotesberäkningen resulterade i z-värdet 0,87 och det kritiska z-värdet 1,96 med 

signifikansnivån 5%. Denna hypotesprövning innebär att H0 accepterades, det finns inget 

samband mellan omfattningen av miljöredovisningen och företagens lönsamhet. Totalt antal 

företag som ingick i beräkningen var 121, med ett bortfall av 20.  Utfallet visar samma resultat 

som Ljugdahls studie, att det inte finns något signifikant samband mellan lönsamhet och 

omfattning.  
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6. Diskussion  
 

Resultaten från undersökningen av miljökriterierna och hypotesprövingen kommer i detta kapitel  

diskuteras utifrån valda teorier och tidigare forskning kring ämnesområdet.  

 

6.1 Miljökriterierna 

 

Majoriteten av företagen på Stockholmsbörsen redovisar någon form av miljöinformation, endast 

en liten del av företagen redovisar ingen miljöinformation alls. Det kan bero på att 

miljöproblematiken är ett aktuellt ämne och att företagen prioriterar att redovisa mer om den 

egna verksamheten. Det kan kopplas till teorin om legitimitet och institutionella teorin där 

samhällets påtryckningar och krav kan tänkas påverka miljöredovisningen i företagen. 

Det miljökriterie som redovisades mest frekvent hos företagen var miljöorganisation. Det kan 

tänkas bero på att det idag finns flera riktlinjer, till exempel ISO certifikat och GRI:s riktlinjer, 

för hur miljöarbetet ska organiseras. I teorikapitlet presenterades intressentmodellen ur ett 

miljöperspektiv, där de olika intressenternas krav och deras påverkan på förtagets miljöarbete 

exemplifierades. Till exempel kan leverantörerna ställa krav på att företaget har en viss 

miljöcertifiering, och på det sättet påverka verksamheten. Det kan tänkas påverka omfattningen 

av redovisningen.  

 

De kriterier som företagen redovisade minst om var miljöskulder, miljökostnader, 

miljöincidenter och miljöinvesteringar. Anledningen kan vara att företagen vill lyfta fram den 

positiva bilden av miljöarbetet och inte redovisa faktiska siffror och information som kan ge en 

negativ bild av företaget. Det kan även förklara varför många av företagen valde att redovisa sin 

miljöpolicy. Företagen vill ge en positiv bild av verksamheten och hur man arbetar med 

miljöfrågor. 

 

Trots att majoriteten av företagen redovisade miljöinformation var omfattning liten, vilket kan 

bero på att det saknas tydliga riktlinjer och lagar om hur miljöarbetet ska fortskrida. Företagen 

kan i stort sätt välja vilken information de vill synliggöra för allmänheten. Det kan leda till att 

intressenter går miste om viktig information om verksamheten. Vad gäller redovisade kriterier 

har det inte skett någon förändring sedan Ljungdahls studie. Även detta kan bero på att det inte 

finns tydliga riktlinjer och lagar på hur miljöarbetet i företagen ska se ut. De kriterier som 
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redovisas kan tänkas vara de som är lättare för företagen att utforma och redovisa utan att ge en 

alltför negativ bild om verksamheten.  

 

6.2 Hypotesvariablerna 

 

Materialbranschen var den bransch där företagen hade mest omfattande miljöredovisning. Det 

kan bero på att företagen inom branschen i större utsträckning regleras av lagar och regler från 

olika myndigheter, men även att dessa företag bedriver en mer miljöpåverkande verksamhet. Det 

kan även kopplas till företag inom industri- och hälsovårdsbranschen. Sällanköps- och 

dagligvarubranschens omfattning av miljöredovisningen kan kopplas till olika intressenters krav 

på verksamheten. Leverantörer och kunder kan till exempel ha krav på tillverkning och 

produktion och dess påverkan på miljön. Omfattningen i branscherna påverkas av intressenterna 

olika, beroende på vilken verksamhet de bedriver.  

 

Att en del företag inte miljöredovisar kan bero på att de bedriver tjänste- och 

investeringsverksamhet och inte en direkt miljöpåverkande verksamhet, som till exempel 

produktion. Detta framgår av tabell 4 som visar att IT-, finans-, telekom-, dagligvaru- och 

energibranschen redovisar en mindre mängd miljöinformation än de övriga branscherna. Men 

även om företagen inte bedriver en direkt miljöpåverkande verksamhet så kan vissa kriterier ändå 

uppfyllas och omfattningen bli högre. Även om en del branscher inte för en miljöfarlig 

verksamhet i den bemärkelsen som exemplifierades ovan, så utgår varje miljökriterie från 

företagens förhållande i sin verksamhet. Alla branscher har en inverkan på miljön, även inom 

tjänstesektorn där produktionen inte ligger till belastning utan där exempelvis antalet tjänsteresor 

är det centrala. Många företag belyste detta genom att informera om förbättringar som till 

exempel videokonferanser, för att minska på resandet. 

 

Vid granskning av företag som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 

framkom, att företag som bedriver denna typ av verksamhet redovisar mer miljöinformation. 

Detta kan bero på att de bedriver en mer miljöpåverkande verksamhet, som även diskuterades i 

branschvariabeln ovan. Att företag som inte bedriver en tillstånds-eller anmälningspliktig 

verksamhet miljöredovisar kan bero på de många fördelar som finns. Ljungdahl diskuterar 

fördelar som image, konkurrens och resursutnyttjande som kan tänkas ha en stark inverkan på 

varför företagen miljöredovisar. Detta kan kopplas till att majoriteten av företagen redovisar 
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miljöpolicy och att en stor mängd av miljöinformationen redovisas på företagens hemsidor. 

Genom policyn kan företaget bygga upp en positiv image hos kunderna, och därmed bli mer 

konkurrenskraftig. Miljöredovisningen kan även ge fördelar på finansmarknaden, då många 

kreditgivare allt mer intresserar sig för miljöinformation. Den interna fördelen är att 

företagsledningen kan få mer insyn i verksamhetens miljöarbete och därmed ett bättre 

resursutnyttjande. Dessa fördelar kan tänkas vara anledningen till varför de flesta företagen 

faktiskt väljer att redovisa miljöinformation.  

 

Vid hypotesprövningen av variablerna omsättning och antalet anställda fanns ett statistiskt 

signifikant samband. Däremot var korrelationen relativt svag, men ändå tillräcklig för att ett 

samband kunde utmätas. Det kan styrkas av tidigare studier, bland annat av Ljungdahl som även 

han kom fram till samma resultat men med ett starkare korrelationsmått. Det kan däremot finnas 

andra variabler som påverkar företagens omfattning mer. Det behöver inte vara företagens 

storlek som avgör i vilken omfattning företagen redovisar utan snarare brist på regelverk och 

riktlinjer. Krav och påtryckningar från intressenterna och samhällets värderingar kan ha en större 

inverkan på företagens miljöredovisning än variablerna omsättning och antalet anställda. 

 

Hypotesprövning av variabeln lönsamhet resulterade i att det inte finns något signifikant 

samband med omfattningen av miljöredovisningen. Utmätningen av korrelationen var väldigt 

svag vilket var förvånat, eftersom man kunnat tänka sig att det i lönsamma företag finns mer 

resurser att satsa på miljöredovisning. Detta kan även följa tidigare resonemang med variabeln 

omsättning och antal anställda, nämligen att andra variabler har en större påverkan på 

miljöredovisningen. 

 

6.3 Miljöinformationens redovisning 

 

Undersökningen visade att företagen redovisar miljöinformation på ett flertal olika platser, vilket 

ledde till att det var svårt att få en övergripande helhetsbild av företagets miljöarbete. Det kan 

vara svårt för intressenter att få en klar bild av verksamheten eftersom man måste leta efter 

miljöinformationen och risken för att något utelämnas blir stor. Vanligast var att informationen 

redovisades på hemsidan eller i årsredovisningen. Endast ett fåtal företag redovisade 

miljöinformationen i en separat hållbarhetsredovisning eller rapport. Det kan dels bero på att 

hållbarhetsredovisningen hos många företag var integrerad i årsredovisningen och att mycket 
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information publiceras som informativ text på hemsidan. I samband med undersökningen 

noterades att samma miljöinformation fanns publicerad på samtliga platser hos ett och samma 

företag. Att många företag väljer att redovisa miljöinformation på hemsidan kan bero på att man 

vill ge en positiv och bra bild av företaget. Företagen vill värna om sin image och ge en bra bild 

av sitt miljöarbete. Detta kan kopplas till Ljungdahls diskussion om fördelarna med 

miljöredovisning. Anledningen till att företagen väljer att lägga upp miljöinformation på 

hemsidan är främst den positiva marknadsföringen som detta resulterar i. Vid genomförandet av 

undersökningen noterades att mycket av den information som redovisades av företagen ofta var 

tunn och innehållsfattig. Det saknades ofta detaljerad information om hur arbetet organiserades 

och faktiska siffror på miljökostnader och skulder. 
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7. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel presenteras undersökningens slutsats. För att uppnå syftet har en 

modell av företag som miljöredovisar utvecklats. Avslutningsvis presenteras även förslag till 

fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsats av studien 

 

Den största andelen av företagen på Large- och Mid Cap listan miljöredovisar. Redovisningen av 

vissa miljökriterier prioriteras mer än andra oavsett verksamhet. De flesta företagen redovisade 

endast häften av kriterierna. Undersökningen visade att företagen valde att publicera 

miljöinformationen som informativ text på hemsidan och i årsredovisningar. Omfattningen av 

miljöredovisningen kännetecknas av vilken bransch företagen verkar i och om företaget bedriver 

tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Företagets omsättning och antalet anställda kan 

till en viss del ha betydande påverkan på företagets omfattning. Det fanns däremot inget 

signifikant samband mellan variabeln lönsamhet och omfattningen av miljöredovisning.  

 

  

Figur 4. Kännetecken för omfattningen av miljöredovisningen.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Studiens syfte var att undersöka vad som kännetecknar företag som miljöredovisar. För fortsatt 

forskning skulle det vara intressant att undersöka andra variabler som kan tänkas påverka 

omfattningen, men även varför företagen miljöredovisar och hur utvecklingen av 
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miljöredovisningen förändrats. Används den som ett konkurrensmedel eller mer som 

marknadsföring av företagen? Det vore även intressant att undersöka vilka intressenter som tar 

del av företagens miljöredovisning och hur mycket den påverkar intressenternas val och beslut. 

Vilka är miljöredovisningens användare och vilken information efterfrågas? Men även om 

företaget i sin tur påverkas av intressenterna och i så fall hur. 
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Bilaga 1 

 
Large Cap               Bransch  Antal uppfyllda miljökriterier 

ABB     Industri    7 

Alfa Laval    Industri    8 

Autoliv    Sällanköp    2 

ASSA ABLOY    Industri    9   

Atlas Copco    Industri    7 

Axfood    Dagligvaror    8 

Astra Zeneca    Hälsovård    6 

Boliden    Material    6   

Castellum    Finans     5 

Elekta     Hälsovård    2 

Electrolux    Sällanköp    10 

Ericsson    IT     7 

Fabege     Finans     6    

Getinge    Hälsovård    2 

Hexagon     Industri    3 

Hennes & Mauritz   Sällanköp    8 

Holmen    Material    10 

Hufvudstaden    Finans     3 

Husqvarna    Sällanköp    4 

Industrivärden    Finans     0 

Investor    Finans     1 

JM     Finans     6 

Kaupthing Bank   Finans     1 

Kinnevik    Finans     0 

Latour     Finans     0 

Lindab International   Industri    5 

Lundin Mining Corporation  Material    5 

Lundbergföretagen   Finans     3 

Lundin Petroleum   Energi     0 

Meda     Hälsovård    4 

Melker Schörling   Finans     0 
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Millicom Int. Cellular   Telekom    0 

Modern Times Group   Sällanköp    0 

NCC     Material    5 

Nordea Bank    Finans     3 

Oriflame    Dagligvaror    3 

PA Resources    Energi     3 

Ratos     Finans     0 

SAAB     Industri    10 

Sandvik    Industri    10 

SCA     Material    8 

SCANIA    Industri    10 

SEB     Finans     3 

Seco Tools    Industri    6 

Securitas    Industri    0 

Sv. Handelsbanken   Finans     3 

Skanska    Industri    7 

SKF     Industri    8 

SSAB     Material    6 

Stora Enso    Material    9 

Swedbank    Finans     4 

Swedish Match   Dagligvaror    4 

Tele2     Telekom    1 

TietoEnator    IT     6 

TeliaSonera    Telekom    2 

Trelleborg    Industri    11 

Vostok Gas    Energi     0 

Volvo     Industri    10 

West Siberian Resources   Energi     4 

 

Mid Cap 

Aarhus Karlshamn   Dagligvaror    2 

Active Biotech   Hälsovård    2 

Addtech    Industri    3 

ÅF     Industri    4 
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Axis     IT     3 

Avanza Bank Holding   Finans     0 

Ballingslöv    Sällanköp    4   

B&B TOOLS    Industri    3 

BE Group    Industri    4 

Beijer Alma    Industri    1 

Beijer     Industri    1 

Betsson    Sällanköp    2 

Billerud    Material    8  

BioInvent International  Hälsovård    1 

Björn Borg    Sällanköp    3 

Brinova Fastigheter   Finans     6 

Broström    Energi     5 

Bure Equity    Finans     0 

Biovitrum    Hälsovård    4 

D Carnergie & Co   Finans     2 

Cardo     Industri    2 

Cloetta Fazer    Dagligvaror    6 

Clas Ohlson    Sällanköp    7 

Cision     Industri    0 

Duni     Sällanköp    5 

East Capital Explorer   Finans     0 

Eniro     Sällanköp    6 

Fagerhult    Industri    5 

Fast Partner    Finans     3 

Gunnebo    Industri    6 

Hakon Invest    Dagligvaror    2 

HEBA     Finans     3 

Hemtex    Sällanköp    4 

HiQ International   IT     1 

Haldex     Industri    5 

Höganäs    Material    7 

Home Properties   Sällanköp    4 

HEXPOL    Industri    1 
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HQ     Finans     1 

Industrial & Financial Syst. A  IT     0 

Intrum Justitia    Industri    1 

Indutrade    Industri    3 

ITAB Shop Concept   Industri    4 

KappAhl    Sällanköp    6 

Kungsleden     Finans     3 

Klövern    Finans     4 

LBI International   IT     1 

Atrium Ljungberg   Finans     3 

Lawson Software   IT     1 

Mekonomen    Sällanköp    0 

Morphic Technologies   Industri    1 

Metro International   Sällanköp    0 

Munters    Industri    3 

NeoNet    Finans     0 

Net Insight    IT     0 

New Wave    Sällanköp    1 

NIBE Industrier   Industri    4 

Niscayah Group     Industri    0 

Nordnet    Finans     0 

Nobia     Sällanköp    4 

Orc Software    IT     0 

Öresund    Finans     0 

Peab     Industri    4 

Peab Industri     Industri    5 

Q-Med     Hälsovård    2 

Rezidor Hotel Group    Sällanköp    7 

RNB RETAIL AND BRANDS  Sällanköp    4 

SäkI     Finans     0 

SAS     Industri    9 

SECTRA    Hälsovård    0 

SkiStar     Sällanköp    4 

Skanditek    Finans     0 
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SWECO    Industri    3 

Systemair    Industri    3 

TradeDoubler    IT     0 

Transcom WorldWide   Industri    2 

Tanganyika Oil Company   Energi     0 

Unibet Group    Sällanköp    1   

VBG GROUP    Industri    2 

Vostok Nafta Investment  Finans     0 

Wallenstam    Finans     5 

Wihlborgs Fastigheter   Finans     4 

 


