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Sammanfattning 
 
Problemformulering Är strängare krav och eventuell lagstiftning, avseende 

miljöredovisning, att vänta för samtliga företag i Sverige, inte 
enbart de statliga? Vilka åtgärder krävs för att fler svenska företag i 
framtiden skall framställa en extern miljöredovisning och för att 
miljöinformationen ska vara värdefull? 

 
Syfte Att undersöka hur framtidens krav på svenska företags 

miljöredovisning kan komma att se ut och vilka åtgärder som krävs 
för att fler svenska företag i framtiden skall framställa en extern 
miljöredovisning av värde. 

 
Metod Rapporten bygger på en explorativ undersökning. Vi har valt att 

använda en kvalitativ inriktad forskning med ett helhets- och 
framtidsperspektiv. Information och data har samlats in från såväl 
dokument som muntliga källor för analys och utifrån detta har vi 
skapat en teori om framtida ändringar vilket benämns induktion. 
Medvetet har vi valt att fokusera på och lägga tyngd vid aktuella 
rapporter och information från olika organisationers hemsidor då 
rapporten behandlar framtida eventuella ändringar. 

 
Referensram  Det inledande avsnittet behandlar begreppet ”hållbar utveckling” 
& Empiri följs av dagens olika krav på företagens miljöarbete, både lagkrav 

och marknadens krav. Vidare behandlas de sätt på vilket företagen 
bedriver sitt miljöarbete; med miljöledningssystem och extern 
miljöredovisning. Det sista avsnittet tar upp politiken och 
regelprocessen i EU och Sverige och vad som görs för att 
åstadkomma en hållbar utveckling.  

 
Slutsats Några strängare lagkrav avseende extern miljöredovisning ser det 

inte ut att komma inom närmsta framtid då det inom både EU och 
Sverige förs en politik som satsar på regelförenkling för företag, 
främst för de små. Dock finns ett intresse bland företag och dess 
intressenter för denna typ av information vilket tyder på att antalet 
miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar kommer att öka 
de kommande åren. För att informationen skall ha ett värde krävs 
dock att det utvecklas en gemensam redovisningsstandard. För att 
fler ska framställa en extern miljöredovisning bör den dessutom 
vara anpassad för mindre företag då dessa representerar 99 procent 
av samtliga företag.  

 
 
 
 



 

4 

Innehåll 
 
Förklaringar ...................................................................................................................... 6 
1. Inledning ........................................................................................................................ 7 

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 7 
1.2 Problemformulering.................................................................................................. 8 
1.3 Syfte .......................................................................................................................... 9 
1.4 Avgränsning.............................................................................................................. 9 
1.5 Målgrupp................................................................................................................... 9 
2.1 Val av metod och angreppssätt ............................................................................... 10 
2.2 Insamling av data .................................................................................................... 11 

2.2.1 Dokument......................................................................................................... 11 
2.2.2 Personliga informationskällor .......................................................................... 11 

2.3 Urval ....................................................................................................................... 12 
2.3.1 Urval av dokument........................................................................................... 12 
2.3.2 Urval av personliga informationskällor ........................................................... 12 

2.4 Metodkritik ............................................................................................................. 13 
2.4.1 Kritik av datainsamling.................................................................................... 14 
2.4.2 Bortfall ............................................................................................................. 14 

3. Hållbar utveckling och företag .................................................................................. 16 
3.1 Hållbar utveckling................................................................................................... 16 
3.2 Kopplingen mellan miljö och företag ..................................................................... 18 

4. Dagens krav ................................................................................................................. 19 
4.1 Nuvarande lagstiftning............................................................................................ 19 

4.1.1 Bakgrund.......................................................................................................... 19 
4.1.2 Miljöbalk (1998:808) ....................................................................................... 19 
4.1.3 Årsredovisningslag (1995:1554)...................................................................... 20 

4.2 Marknadens krav..................................................................................................... 21 
5. Företagens miljöarbete............................................................................................... 23 

5.1 Miljöledningssystem............................................................................................... 23 
5.2 Extern Miljöredovisning ......................................................................................... 24 

6. Hur påverkas företagen?............................................................................................ 27 
6.1 Administrativa kostnader ........................................................................................ 27 
6.2 Lönsamhet............................................................................................................... 28 
6.3 Företagarnas syn på miljölagstiftningen och miljöarbete ....................................... 29 

7. Politik och regelprocess i EU och i Sverige............................................................... 30 
7.1 Beslutsprocessen i EU............................................................................................. 30 

7.1.1. Rättsakter ........................................................................................................ 32 
7.2 EU och miljöpolitiken............................................................................................. 32 

7.2.1 EU:s sjätte miljöhandlingsprogram.................................................................. 32 
7.2.2 System för miljömärkning ............................................................................... 33 
7.2.3 Halvtidsöversyn av det sjätte miljöhandlingsprogrammet............................... 34 
7.2.4 Europeiska Kommissionens framtida fokus .................................................... 34 

7.3 EU och näringslivspolitiken.................................................................................... 36 
7.4 Sverige och miljöpolitiken...................................................................................... 38 

7.4.1 Miljökvalitetsmålen ......................................................................................... 39 



 

5 

7.4.2 Regeringens initiativ på miljöområdet............................................................. 40 
7.4.3 Sverigerapporten .............................................................................................. 41 

8. Analys........................................................................................................................... 43 
9. Slutsats ......................................................................................................................... 47 
Källförteckning ............................................................................................................... 49 
Bilaga 1…………………………………………………………………………………..53 
Bilaga 2…………………………………………………………………………………..54 
 
 

 



 

6 

Förklaringar 
 
 
CERES – Coalition for Environmentally Responsible Economies 
 
EU   – Europeiska Unionen 
 
FAR SRS  – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 
 
FN   – Förenta Nationerna 
 
GRI   – Global Reporting Initiative 
 
IPCC  – Interngovernmental Panel on Climate Change 
 
MIS   – Miljörevisorer i Sverige  
 
Nutek  – Verket för näringslivsutveckling 
 
SFF  – Sveriges Finansanalytikers Förening 
 
UNEP   – United Nations Environment Programme 
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1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt behandlas bakgrunden till det ämne som undersöks. Vidare formuleras en 
problemformulering med frågeställningar och rapportens syfte. Detta följs sedan av en 
avgränsning samt en definition av vår målgrupp.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle är frågor kring den globala miljön hetare än någonsin. Inte minst 
skapade dokumentärfilmen ”An Inconvenient Truth” med Al Gore stor uppmärksamhet 
och livlig debatt år 2006 då filmen påstod att mänskligheten endast har tio år på sig att 
förhindra en stor katastrof med bland annat extremt väder, översvämningar och torka. 
(www.climatecrisis.net) Filmen prisbelönades bland annat med en Oscar år 2007 
(www.imdb.com) och tillsammans med FN:s klimatpanel IPCC1 tilldelades Al Gore 
Nobels fredspris samma år (http://nobelpeaceprize.org).  
 
Ytterligare en anledning till att miljöfrågorna har blivit viktiga är att vi idag ser och 
känner av de konsekvenser som tidigare mänskliga aktiviteter har orsakat. 
Temperaturökningar med stigande havsnivåer, smältande isar och stormar är bara några 
exempel. Den fjärde utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel som utkom i november 
år 2007 uttrycker, liksom den tidigare nämnda dokumentärfilmen, att situationen är 
ytterst allvarlig och slår fast att det är människan som ansvarar för den globala 
uppvärmningen. De menar att situationen till och med kan vara oåterkallelig och att 
världen står på randen till en katastrof. (www.aftonbladet.se) 
 
Miljöfrågor är dock inget nytt fenomen utan dessa har uppmärksammats och diskuterats 
sedan 1960-talet, men antog då en annan karaktär och har utvecklats sedan dess. Vid 
denna tidpunkt fokuserades det främst på miljögifter, för att senare på 1970- och 1980-
talen fokusera på försurning och övergödning. Det var först på 1990-talet som 
miljöproblemen ansågs vara globala och något som hela världen påverkades av. 
(Wärneryd m.fl. 2002)  
 
En rapport som synliggjorde miljöproblematiken som en global angelägenhet är ”Report 
of the World Commission on Environment and Development”2 som sammanställdes år 
1987 av den så kallade Brundtlandkommissionen, med den norska statsministern Gro 
Harlem Brundtland i ledningen. Till skillnad från tidigare rapporter, där det fokuserades 
på behandling av effekterna på miljö och naturresurser, fokuserades det här på orsakerna 
till problemen. (Hägerhäll 19883) I samband med denna rapport lanserades även 
begreppet ”hållbar utveckling” som många av dagens lagstiftningar och 

                                                 
1 Interngovernmental  Panel on Climate Change 
2 Informellt kallad ”Our Common Future”, på svenska ”Vår gemensamma framtid”, eller 
Brundtlandrapporten. 
3 Översättning av Världskommissionens rapport. 
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överenskommelser grundar sig på (Bergström m.fl. 1998). Definitionen av begreppet 
lyder: 
 
”Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om 

möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov” 
(Wäneryd mfl., 2002, sid.25) 

 
Idag, på 2000-talet, har miljöfrågornas fokusering expanderat och handlar till skillnad 
från tidigare årtionden om jordens och mänsklighetens överlevnad, vilket har medfört att 
en stor del av världen tagit miljöproblemen på allvar (Wäneryd m.fl. 2002).  
 
Den ökade kunskapen om den allvarliga situationen har lett till att högre krav ställs på 
företag vad gäller deras miljöpolicys av såväl myndigheter, kunder och andra intressenter. 
Genom att satsa på miljöfrågor kan företag bland annat erhålla konkurrensfördelar och 
högre trovärdighet. (Bergström m.fl. 1998)  
 
Företaget kan visa sitt engagemang för miljön genom att rapportera företagets 
miljöpolicys och miljöarbete på olika sätt. Redan i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet går det att finna viss miljöredovisning, men det är först i slutet av 1980-talet 
som de första böckerna om ämnet har påträffats. Dock är det under 1990-talets första 
hälft som företagens miljörapportering ökat markant. (Bergström m.fl. 1998) Idag har det 
i Sverige blivit allt vanligare att använda sig av miljöledningssystem och integrera 
miljöarbete i företagens verksamhet (MIS4 2007). Lagen kräver än så länge relativt små 
insatser då det gäller rapportering, men många företag väljer ändå att gå ett steg längre 
genom att följa frivilliga miljöstandarder i utbyte mot konkurrensfördelar (Bergström 
m.fl. 1998.).   
 
1.2 Problemformulering 
 
Idag kräver Årsredovisningslagen endast att relevant information lämnas avseende 
miljöfrågor i förvaltningsberättelsen och att företag som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken skall lämna upplysningar om verksamhetens 
påverkan på den yttre miljön (www.notisum.se). År 2007 beslutade regeringen dock om 
att statligt ägda företag från och med år 2009 är skyldiga att publicera en oberoende 
bestyrkt hållbarhetsredovisning, det vill säga där en utifrån företaget oberoende part 
granskar redovisningen av ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer, i enlighet med 
GRI:s5 internationella standarder. Den svenska regeringen är därmed först i världen att 
kräva detta. (FAR SRS 2008a) I dag finns en mängd olika frivilliga verktyg och modeller 
som företag kan använda sig av i sitt miljöarbete. Dock ställer dessa olika krav på 
företagens grad av miljöarbete och redovisning. 
 
Med anledning av detta vill vi i denna rapport besvara frågorna: 
 

                                                 
4 Miljörevisorer i Sverige 
5 Global Reporting Initiative 
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• Är strängare krav och eventuell lagstiftning, avseende miljöredovisning, att vänta 
för samtliga företag i Sverige, inte enbart de statliga?  

 
• Vilka åtgärder krävs för att fler svenska företag i framtiden skall framställa en 

extern miljöredovisning och för att miljöinformationen ska vara värdefull? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur framtidens krav på svenska företags 
miljöredovisning kan komma att se ut och vilka åtgärder som krävs för att fler svenska 
företag i framtiden skall framställa en extern miljöredovisning av värde? 
 
1.4 Avgränsning 
 
I denna rapport har vi valt att fokusera på den externa miljöredovisningens eventuella 
förändringar och kommer därför inte att gå djupare in på vilket sätt företags interna 
miljöarbete bedrivs. Vidare begränsar vi denna rapport genom att endast se till extern 
miljöredovisning i Sverige. Vi kommer även att fokusera på de miljömässiga och 
ekonomiska aspekterna inom begreppet hållbar utveckling.  
 
1.5 Målgrupp 
 
I och med att miljöfrågor berör oss alla vill vi att flertalet grupper ska kunna ta del av 
denna rapport. För att läsaren ska få en övergripande förståelse för vår undersökning har 
vi försökt att på ett tydligt sätt förklara bakgrunden och nuvarande tillstånd gällande 
miljösituationen och företagens miljöarbete.  
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2. Metod 
 
 
I följande avsnitt beskrivs undersökningens karaktär samt den metod och det 
angreppssätt som har använts vid framställandet av denna rapport. Vidare beskrivs även 
hur datainsamlingen har genomförts samt kritik av metoden. 
 
 
2.1 Val av metod och angreppssätt 
 
Denna rapport bygger på en explorativ undersökning. Det främsta syftet med denna typ 
av undersökning är att inhämta så mycket information om ett bestämt problemområde 
som möjligt, det vill säga, undersökningen är utforskande och problemområdet belyses 
allsidigt (Patel och Davidson 2003).  
 
I vårt fall undersöks eventuella framtida förändringar i regler och lagstiftning gällande 
extern miljöredovisning samt vilka åtgärder som krävs för att fler företag skall redovisa 
miljöinformation av värde. Då det är många faktorer som spelar in såsom politik, 
näringsliv och allmänheten försöker vi göra en allmän bedömning av dessa och se 
helheten i det problem vi undersöker.  
 
Med undersökningens helhets- och framtidsperspektiv som grund har vi valt att använda 
en kvalitativt inriktad forskning. Enligt Bryman och Bell (2005) är det inte alltid enkelt 
att slå fast vad en kvalitativt inriktad forskning är, men Starrin (1994)6 menar att 
målsättningen vid en kvalitativ analys att identifiera okända, eller otillfredsställande 
kända företeelser, egenskaper och innebörder. Syftet med en kvalitativ analys är aldrig att 
möjliggöra mätning (Sjöström 19947) vilket medför att tonvikten vid insamling och 
analys av data vanligtvis ligger mer på ord än på siffror. En kvalitativ forskning anpassas 
även efter hur saker och ting utvecklas över tiden. (Bryman och Bell 2005)  
 
Ett av våra mål med denna rapport är att identifiera eventuellt kommande ändringar i 
regler och lagar. Information och data samlas in för analys och utifrån detta skapar vi en 
teori om framtida ändringar. Detta sätt att relatera teori och empiri, den verklighet som 
studerats, benämns induktion (se Figur 1). Detta innebär att en teori formuleras utifrån 
empirin utan att ha en tidigare etablerad teori som utgångspunkt. (Patel och Davidson 
2003)    
 

 
Figur 1. Relation mellan teori och verklighet vid induktion. (Patel och Davidson 2003 sid. 25) 
 

                                                 
6 I Starrin och Svensson (1994). 
7 I Starrin och Svensson (1994) 

Verklighet Teori 
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2.2 Insamling av data 
 
Det finns flera tekniker för att samla information och data, exempelvis genom olika typer 
av dokument, enkätundersökningar, intervjuer och observationer. Vid explorativa studier 
är det vanligt att använda flera olika tekniker för att samla information (Patel och 
Davidson 2003), något som även gjorts i denna undersökning. Vi har valt att använda oss 
av dokument av olika slag, kvalitativa intervjuer samt kontaktat organisationer som vi har 
ansett varit intressanta för vårt studieområde. Med tanke på att vår undersökning 
fokuserar på framtida förändringar, och då förändringar inom området för regler och 
lagar ständigt förändras, har vi medvetet valt att fokusera på och lägga tyngd vid aktuella 
rapporter och information från olika organisationers hemsidor. Personliga 
informationskällor har vi främst använt oss av i syfte att erhålla kunskap om den 
allmänna uppfattningen hos kunniga inom området. Litteratur har mestadels använts för 
att få kunskap om bakgrunden till dagens lagar, miljöarbete och extern miljöredovisning.   
 
2.2.1 Dokument 
 
Inom beteckningen dokument ryms ett flertal olika kategorier, exempelvis statistik och 
register, officiella handlingar, litteratur och ”kortlivade” dokument såsom tidningar och 
information från Internet (Patel och Davidson 2003). Vi har använt oss av dokument i 
form av litteratur, rapporter, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och information från 
Internet. Litteraturen har vi funnit på högskolans bibliotek i Kalmar, statsbiblioteket i 
Kalmar samt via fjärrlån från andra orter. Aktuella rapporter och annan information i 
ämnet har hämtats via organisationers hemsidor vilka är: Nutek, Företagarna, Regeringen, 
Riksdagen, Deloitte, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, SFF8, Miljömålsrådet samt EU9. 
Vetenskapliga artiklar har hämtats via databasen ”ELIN” och sökmotorn Google, medan 
tidningsartiklar har erhållits från tidskriften Balans, Miljöaktuellt och Aftonbladet. 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan dokument bland annat användas för att ta reda på 
faktiska förhållanden och faktiska processer. Exempel på faktiska förhållanden som vi 
fastställt med hjälp av dokument är nuvarande lagar och regler avseende 
miljöredovisning, nuvarande spridning av miljöredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar bland Sveriges företag samt rådande miljösituation och aktuella 
åtgärder. Korrektheten och aktualiteten i dessa har även kontrollerats mot material från 
våra empiriska studier.  
 
2.2.2 Personliga informationskällor 
 
Som ett komplement till dokumenten har vi valt att kontakta personer med koppling till 
det område som vi avsett att undersöka. Insamlingen av information från dessa har skett 
genom en kvalitativ intervju, e-post och telefonsamtal. Vi valde att göra en kvalitativ 
intervju med Marie Norregårdh, auktoriserad revisor på Öhrlings 

                                                 
8 Sveriges Finansanalytikers Förening 
9 Europeiska Unionen 



 

12 

PricewaterhouseCoopers i Kalmar. Intervjun utfördes på hennes kontor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Kalmar. Marie Norregårdh fick ta del av våra frågor redan ett 
par dagar innan mötet för att få en överblick över vad intervjun innebar. För att inte gå 
miste om någon information användes en bandspelare för ljudupptagning.  
 
Vidare har vi intervjuat en handläggare på Miljödepartementet via e-post. Valet av e-post 
som intervjumetod grundade sig på handläggarens önskan.  Utöver detta har vi även haft 
ett mer informellt telefonsamtal med Olle Rosén, analytiker med uppgift att bevaka miljö-
, energi- och handelsfrågor på Sveriges största företagarorganisation Företagarna. För 
mer information om organisationerna som dessa personer representerar, se Bilaga 1. 
 
Intervjuerna och samtalen har haft låg grad av standardisering och varit av semi-
strukturerad karaktär. Termen standardisering används för att beskriva i vilken 
utsträckning som frågorna och situationen har varit lika för alla intervjuade. En låg grad 
av standardisering kan bland annat innebära att frågorna ställs i den ordningsföljd som är 
passande, och att följdfrågor formuleras beroende på de svar som erhålls. (Trost 2005) 
Med en semi-strukturerad intervju menas en intervju där forskaren har en lista över teman 
eller frågor som ska beröras, men där intervjupersonen kan formulera och utforma svaren 
på sitt eget sätt (Bryman och Bell 2005).  På detta sätt har vi fått komplexa, innehållsrika 
svar på de relativt enkla och raka frågor vi ställt, något som karaktäriserar kvalitativa 
intervjuer enligt Trost (2005). För att se vilka frågor vi utgått från vid våra intervjuer, se 
Bilaga 2. 
 
2.3 Urval 
 
Det finns en stor mängd information som en forskare kan inhämta från flera olika källor, 
och det är högst orimligt att en forskare kan ta del av all tillgänglig information. Därför 
måste forskaren göra ett urval för att kunna bearbeta och analysera materialet. Nedan 
beskrivs på vilket sätt vårt urval av informationskällor har gått till.   
 
2.3.1 Urval av dokument 
 
Med tanke på att lagar och regler ständigt förändras har vi vid urvalet av dokument 
strävat efter att finna så aktuell data som möjligt när det gäller litteratur, rapporter och 
artiklar. Dessutom har vi i största möjliga mån strävat efter att komma den ursprungliga 
källan så nära som möjligt genom exempelvis direkta svenska översättningar. Större 
delen av den information vi har använt oss av har vi funnit genom olika organisationers 
hemsidor. Vi har även använt rapporter och besökt hemsidor som de personliga 
informationskällorna hänvisat oss till. Vid urvalet av vetenskapliga artiklar har vi använt 
oss av artiklar som blivit reviderade, det vill säga, de har granskats och omarbetats innan 
de godkänts för publicering.  
 
2.3.2 Urval av personliga informationskällor 
 
Det problemområde vi valt att undersöka är omfattande. På grund av detta har vi tagit 
kontakt med personer som besitter kunskap inom olika områden, men där de delar 
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kunskap inom området för miljöfrågor. Valet att ta kontakt med sakkunniga inom olika 
områden har gjorts för att erhålla en så övergripande förståelse som möjligt för 
problemområdet. Valet av intervjusätt, det vill säga genom ett personligt möte, via e-post 
eller telefon har baserats på det geografiska avståndet till intervjupersonerna. 
 
Genom en rekommendation från en lärare på högskolan i Kalmar blev vi varse om Marie 
Norregårdh. Hon är auktoriserad revisor och har kunskaper inom redovisning samt de 
lagar och regler som gäller för denna. Hon har dessutom en nära kontakt med experter 
inom vårt problemområde och har lett FAR SRS10 referensgrupp för hållbar utveckling 
som tagit fram ett bestyrkande, granskningsrekommendationen Rev R6, i FAR SRS 
Samlingsvolym. Dessutom har hon erfarenhet då det gäller bestyrkande av 
hållbarhetsredovisningar.  
 
Via e-post kontaktade vi Miljödepartementet på grund av att det bland annat ansvarar för 
hållbar utveckling, EU och internationellt miljösamarbete samt miljölagstiftning 
(www.regeringen.se). Miljödepartementet är därmed en källa för information både om 
Sveriges ambitioner på miljöområdet och hur regeringen avser att uppnå sina miljömål. 
Valet av interjuperson var dock inget vi påverkade.  
 
Valet att ta kontakt med organisationen Företagarna grundar sig på att de är Sveriges 
största företagarorganisation som representerar omkring 55 000 företagare och 13 
branschförbund. De anser sig även vara den bästa källan avseende företagande och 
företagsklimatet i Sverige. (www.foretagarna.se) Genom Företagarnas presskontakt 
hänvisades vi till Olle Rosén, analytiker som arbetar med miljö-, energi- och 
handelsfrågor inom organisationen. 
 
2.4 Metodkritik 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) kritiseras kvalitativa undersökningar ofta för att vara 
alltför subjektiva då frågeställningarna i början av forskningsprocessen ofta är relativt 
öppna och där resultatet ofta bygger på forskarens uppfattning om vad som är viktigt och 
betydelsefullt. Naturligtvis har vi, liksom andra forskare, egna idéer och föreställningar 
som påverkar vårt sätt att se på verkligheten. Vi anser dock att vi, trots detta, har lyckats 
nå fram till ett resultat som är relativt objektivt då slutresultatet av vår undersökning 
skiljer sig från vårt prognostiserade resultat, utifrån de föreställningar vi hade från början.  
 
Vidare menar Bryman och Bell (2005) att en kvalitativ undersökning bör bedömas utifrån 
kriterierna trovärdighet och äkthet. Inom kriteriet för trovärdighet är tillförlitligheten en 
viktig aspekt. Detta innebär bland annat att personerna som varit en del av den verklighet 
som studerats får ta del av resultatet för att bekräfta att den uppfattats korrekt. (Bryman 
och Bell 2005) I vårt fall har alla personliga informationskällor fått ta del av 
forskningsresultatet för att bekräfta riktigheten. När det gäller kriteriet äkthet bör 
undersökningen bland annat ge en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 
som finns inom den grupp av människor som har studerats (Bryman och Bell 2005). Ser 

                                                 
10 Branschorganisationen för revisorer och rådgivare.  
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vi utifrån våra intervjupersoners arbetsområden representerar varje intervjuperson en hel 
grupps åsikter. Ser vi däremot utifrån varje intervjupersons kunskap inom miljöområdet 
utgör de en gemensam grupp där vi tagit hänsyn till flera personers uppfattningar och 
åsikter.  
 
2.4.1 Kritik av datainsamling 
 
Internet har varit ett av de huvudsakliga redskapen vid vår insamling av information. 
Bryman och Bell (2005) pekar dock på ett antal faktorer avseende information på Internet 
som kan påverka resultatets validitet. Bland annat förändras hemsidor på Internet 
kontinuerligt vilket medför att analysen kan grunda sig på information som uppdaterats 
efter datainsamlingen eller på information som inte längre finns kvar (Bryman och Bell 
2005). Dock innebär hemsidornas ständiga uppdateringar att det är på Internet som den 
senaste informationen kan erhållas varför vi anser att Internet är en mycket viktig 
informationskälla för vår forskning. 
 
De intervjumetoder vi har använt oss av, intervju genom ett personligt möte, e-post och 
telefon, har alla för- och nackdelar. Vid ett personligt möte kan kroppsspråk och tonläge 
registreras, vilket faller bort vid en intervju via e-post, men en studie har visat att 
intervjuer via e-post resulterar i mer detaljerade och genomtänkta svar (Bryman och Bell 
2005), vilket vi upplevde att svaren från Miljödepartementet var. Nackdelen med intervju 
via e-post är dock att intervjupersonens spontanitet kan gå förlorad och resultera i ett 
redigerat svar. (Bryman och Bell 2005) Liksom vid en intervju via e-post går kroppsspråk 
förlorat vid en telefonintervju. Däremot kan tonläge registreras och svaren vara mer 
spontana än vid intervju via e-post. 
 
Vid vår personliga intervju med Marie Norregårdh valde vi att använda en bandspelare 
för ljudupptagning. Detta innebar att vi kunde ägna full uppmärksamhet till frågorna och 
svaren samtidigt som hela intervjun registrerades exakt och fanns tillgänglig även efter 
mötet. Dock kan en bandspelare bidra till att intervjupersonen blir hämmad och därmed 
även påverka svaren (Trost 2005). Ytterligare en nackdel med ljudupptagning är att den 
som intervjuar förlitar sig på att tekniken fungerar optimalt. Detta fick vi erfara vid vår 
intervju då vi vid bearbetning av materialet insåg att bandet skadats i slutet av intervjun. 
Vi kunde trots detta avsluta vår bearbetning men viss information kan ha gått förlorad. 
För att säkerställa korrektheten i intervjun fick Marie Norregårdh ta del av vår 
sammanställning av intervjun. 
 
Marie Norregårdh fick de frågor vi skulle ställa ett par dagar innan mötet. Fördelen med 
detta är att personen som ska intervjuas kan sätta sig in i frågorna innan mötet medan 
nackdelen med detta tillvägagångssätt är att spontana svar kan gå förlorade. 
 
2.4.2 Bortfall 
 
Under forskningsprocessen har vi kontaktat ett flertal organisationer och personer som 
varit av intresse för oss. Dock har vi inte lyckats få någon kontakt med organisationen 
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NNR11 vilket hade varit intressant utifrån vårt syfte. Vidare lyckades vi inte få någon 
intervju med den auktoriserade revisorn som Miljödepartementet föreslog eller den 
specialistrevisor inom området för revision och miljöfrågor som vi kontaktade. Det är 
möjligt att dessa besitter ytterligare information som såväl skulle kunna stärka som 
förkasta vårt forskningsresultat.  

                                                 
11 Näringslivets Regelnämnd 



 

16 

3. Hållbar utveckling och företag 
 _______________________________________________________________________ 
 
Detta avsnitt är ett inledande kapitel som redogör för bakgrunden och innebörden av 
begreppet hållbar utveckling samt dess koppling till ämnet företagsekonomi. Avsnittet ska 
ge läsaren en grundläggande förståelse för miljöns betydelse för företag, men även ge 
svar på varför företagen har ett ansvar när det gäller miljöbevarande åtgärder. 
________________________________________________________________________   
 
3.1 Hållbar utveckling 
 
År 1983 tillsatte FN12 en oberoende kommission för miljö och utveckling med den norska 
statsministern Gro Harlem Brundtland i ledningen. Denna kommission13 fick i uppgift att 
formulera ett världsprogram för förändring. De skulle bland annat föreslå långsiktiga 
strategier på miljöområdet samt rekommendera sätt på vilka omsorg om miljön kunde 
leda till gemensamma och ömsesidigt stödjande målsättningar för länder på olika 
ekonomisk och social utvecklingsnivå. Vidare skulle de överväga effektivare metoder att 
angripa miljöproblemen på. Dessutom skulle de definiera gemensamma uppfattningar 
beträffande de långsiktiga miljöproblemen och nödvändiga åtgärder för att lösa dessa. FN 
ville med detta åstadkomma internationella samarbeten och åtaganden från regeringar, 
internationella organisationer, industri, ideella organisationer samt enskilda personer, som 
vid denna tidpunkt mestadels ägnade sig åt att värna om respektive nationella intressen. 
(Hägerhäll 1988)  
 
Kommissionens arbete resulterade i en rapport14 vilken utkom år 1987.  Till en början var 
det vissa inom kommissionen som ville att rapporten skulle avgränsas till enbart 
miljöfrågor. Dock kom de fram till att miljön inte existerar oberoende människors 
handlingar, ambitioner och behov. Miljö och utveckling går inte att skilja åt då miljön är 
det som alla lever i och utveckling det som görs för att förbättra situationen inom denna. 
Rapporten klargjorde således för sambandet mellan ekonomi och miljö- och 
naturresursproblemen. Dessutom belystes orsakerna, källorna, till problemen som ingen 
tidigare rapport hade gjort. De tidigare rapporterna hade istället fokuserat på och 
behandlat effekterna på miljö- och naturresurserna. (Hägerhäll 1988) 
 
Brundtlandrapporten etablerade miljöfrågorna som en global angelägenhet och 
fokuserade på problem som låg bortom nationella gränser, såsom klimatförändringar, 
uttunning av ozonlagret och minskad biologisk mångfald (Wärneryd m.fl. 2002). 
Kommissionen kopplade bland annat samman miljöproblematiken med jordens fattigdom 
och menade att denna minskar människors förmåga att använda resurser på ett lämpligt 
sätt, något som leder till ett ökat tryck på miljön. De menade därför att det främsta målet 
med utvecklingen var att tillfredställa människors behov. Kommissionen framhöll dock 
att det krävdes ett nytt synsätt där alla länder strävar efter en utveckling som innebär att 
                                                 
12 Förenta Nationerna 
13 World Comission on Environment and Development, på svenska Världskommissionen för miljö och 
utveckling. 
14 Report of the World Commission on Environment and Development 
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produktionen integreras med resurshållningen. Detta för att motverka överexploatering av 
resurser som i sin tur äventyrar möjligheten att tillfredställa framtida behov. (Hägerhäll 
1988)  
 
I samband med rapporten lanserades begreppet hållbar utveckling som en global strategi 
för samhällsutvecklingen (Wärneryd m.fl. 2002). Definitionen lyder: 
 
 
”Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om 

möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov” 
 

(Wärneryd m.fl. 2002 sid.25) 
 
Kommissionen betonade att miljöskydd var en väsentlig del av begreppet hållbar 
utveckling och menade att ekonomisk tillväxt alltid innebär risker för miljöskador då 
detta innebär ett tryck på miljö och resurser. Vidare påstod de att samhällen och 
regeringar kan motverka miljöskador med hjälp av bland annat lagar, utbildning, skatter 
och understöd. De betonade dock att det krävdes en integrering av miljö och politik, såväl 
nationell som internationell, i alla länder för att uppnå en hållbar utveckling. (Hägerhäll 
1988)  
 
Enligt Wärneryd m.fl. (2002) har begreppet och dess definition visat sig vara retoriskt 
lyckat. Detta då det används flitigt och har legat till grund för både lagstiftningar och 
överenskommelser (Bergström m.fl. 1998). Begreppet har utvecklats under 1990-talet till 
att även omfatta andra aspekter i samhället. Förutom ekologiska aspekter omfattas nu 
också sociala och ekonomiska aspekter. (Wärneryd m.fl. 2002) 
 

 
Figur 2. De tre dimensionerna som inryms i begreppet hållbar utveckling. (Ammenberg  2004 sid. 42) 
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Ovanstående figur visar de tre dimensionerna som omfattas av begreppet hållbar 
utveckling (se Figur 2). En hållbar utveckling innebär således att alla dessa tre 
dimensionerna går hand i hand, att det finns en balans mellan dessa.  
 
3.2 Kopplingen mellan miljö och företag 
 
Vad har företag och företagsekonomi med hållbar utveckling att göra? För att synliggöra 
sambandet krävs förståelse för vad ett företag är. 
 
Traditionellt avbildas företag som enheter i vilka förädling sker, så kallade 
förädlingsenheter (se Figur 3). (Ax m.fl. 2005) 
 

 
Figur 3. Företag som förädlingsenhet. (Ax m.fl. 2005 sid. 15) 
 
Som visas i ovanstående figur kräver företag resurser av olika slag för att kunna 
producera sina varor och tjänster. Resurser som företaget använder är bland annat 
naturtillgångar, arbetskraft och kapital. Företaget har dock inte tillgång till dessa resurser 
i överflöd, utan dessa är begränsade. Därför brukar ekonomi definieras som hushållning 
med begränsade eller knappa resurser, och ämnet företagsekonomi som läran om 
företagets hushållning med begränsade resurser. (Ax m.fl. 2005)  
 
För att återgå till innebörden av en hållbar utveckling kan vi konstatera att det i grunden 
handlar om att tillfredställa människors behov. Genom en ökad produktion av varor och 
tjänster, som är av nytta för människor, kan samhället tillfredställa fler behov. Dock 
innebär en ökad produktion även ett ökat behov av resurser, något som kan ha en negativ 
effekt på miljön eftersom det leder till ett ökat tryck på denna. (Pihl 2007) Bland annat 
innebär det en ökad mängd avfall och utsläpp av föroreningar.  
 
Naturen har, liksom företag, begränsade resurser. Människan och företag kan därför inte 
förbruka dessa resurser utan att naturen tar skada. Många miljöproblem, speciellt 
föroreningar, kan spåras till företag som inte tar ansvar för den inverkan som deras 
verksamhet har på miljön (Dummett 2006). Miljöskador orsakas därmed av mänskliga 
aktiviteter, det vill säga produktionen. Pihl (2007) menar dock att människan har 
möjlighet att påverka miljöproblemen genom ändrat beteende.  
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4. Dagens krav  
 

 
Följande avsnitt behandlar de krav som företagen möter på miljöområdet idag och hur 
miljöarbete kan bidra till bättre resultat för företagen. 
 

 
Miljölagstiftning är en drivkraft som påverkar företagens miljöarbete men vilken politik 
som leder till det bästa miljöarbetet är idag oklart. Ska ett hårt lagstyrt system tillämpas 
eller ett system som bygger på frivilliga insatser där marknadskrafterna styr? Idag 
figurerar en kombination av dessa två ytterligheter, med andra ord lagkrav och frivilliga 
initiativ. (Ammenberg 2004) 
 
4.1 Nuvarande lagstiftning 
 
4.1.1 Bakgrund 
 
Då det gäller lagar i Sverige avseende miljön tillkom den första renodlade 
miljölagstiftningen i Sverige under 1900-talets början då lagar avseende naturvårdande 
karaktär var de första som växte fram. Först under 1960-talet tillkom miljöskyddslagen då 
lagstiftningen på allvar inriktades mot att styra och begränsa industrins utsläpp av 
föroreningar. Miljöskyddslagen var svår att överblicka då lagkraven var utspridda bland 
många olika lagar, dessutom var den bristfällig. År 1989 bildades Miljöskyddskommittèn 
som fick i uppdrag att se över miljölagstiftningen och arbeta fram ett förslag till en 
miljöbalk. Först i januari år 1999, efter många års utredningar och arbete började 
miljöbalken att gälla i Sverige. (Ammenberg 2004) 
 
4.1.2 Miljöbalk (1998:808) 
 
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Genom att den trädde i kraft i 
januari år 1999 upphörde 15 tidigare miljölagar. Balken bygger främst på tidigare 
lagregler men vissa förändringar har skett, bland annat då det gäller ansvaret för 
förorenade mark- vattenområden. (Flening 1999) Dessutom finns krav på 
miljökonsekvensbeskrivning för att ge bättre underlag i beslut om en verksamhet ska 
tillåtas eller inte. Om någon överträder miljöbalkens bestämmelser kan denne bli skyldig 
att betala skadestånd. Skulle den ansvarige inte ha möjlighet att betala kan den som 
skadats ha rätt till ersättning från en miljöskadeförsäkring. (www.regeringen.se).  
 
Till miljöbalken har det kopplats ett flertal förordningar och myndighetsföreskrifter inom 
olika områden. Den viktigaste förordningen då det gäller företagets anmälning- och 
tillståndsplikt är Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Denna innehåller en uppräkning av de verksamheter som är anmälnings- eller 
tillståndspliktiga samt vilken myndighet som i varje enskilt fall ska granska. (Flening 
1999) Tillståndspliktiga verksamheter är tvungna att söka särskilt tillstånd av 
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miljödomstolen15 eller länsstyrelsen innan fabrik anläggs. Anmälningspliktiga 
verksamheter måste istället anmäla nyanläggningar eller förändringar till länsstyrelsen 
eller i vissa fall till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. (Bergström m.fl. 1998.)  
 
I Miljöbalk (1998:808) kap 9, 1 § definieras miljöfarlig verksamhet enligt följande: 
 
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 
 
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller 
genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 
 
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande. 
 

(Svensk Författningssamling (1999)) 
 
Nya regler avseende tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter har trätt i 
kraft i januari år 2008. Ändringarna innebär att färre verksamheter omfattas av krav 
angående tillstånd eller anmälan. Ungefär 1000 av de tidigare tillståndspliktiga 
verksamheterna är nu istället anmälningspliktiga och för ett begränsat antal skärps 
reglerna om tillstånds- respektive anmälningsplikt. (Regeringskansliet 2007a) 
 
4.1.3 Årsredovisningslag (1995:1554) 
 
De företag vilka är skyldiga att upprätta en årsredovisning måste följa 
Årsredovisningslagen.  I maj år 2005 trädde vissa ändringar i Årsredovisningslagen i 
kraft. De nya reglerna innebär bland annat att ytterliggare information angående 
ickefinansiell karaktär ska lämnas i förvaltningsberättelsen som bland annat innefattar 
miljöfrågor. De nya reglerna om miljöinformation är ett komplement till de tidigare 
reglerna vilka kräver att verksamhetens påverkan på den yttre miljön ska redovisas. Nu 
omfattar reglerna även miljöpåverkan till följd av produktionsprocessen men det finns 
ännu inga krav på att redovisa miljöpåverkan från användning, återanvändning eller 
sluthantering, inte heller koldioxidutsläpp och annan information om klimatfrågor. 
Informationen skall lämnas på ett överskådligt och rättvisande sätt, dock finns det inget 
krav på sifferupplysning. (www.deloitte.com) 
 
 I Årsredovisningslag (1995:1554) Kap 6, 1 § står följande:  
 
”Utöver sådan information som skall lämnas enligt första - tredje styckena skall 
förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för 
förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den 

                                                 
15 Tidigare koncessionsnämnden, utbytt mot miljödomstolen år 1999 
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aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag 
som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken 
skall alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön”. 
 

(Svensk Författningssamling (2006)) 
 
Som framgår av ovanstående utdrag från Årsredovisningslagen finns även krav, sedan år 
1999, på att anmälnings- och tillståndspliktiga företag skall redovisa miljöinformation i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. (Bergström m. fl.1998) 
 
Enligt Marie Norregårdh, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
kräver lagen väldigt lite och hon menar på att det brister mycket i informationen. Hon 
menar att det finns företag som är anmälnings- eller tillståndspliktiga som inte informerat 
om verksamhetens påverkan på den yttre miljön i sina förvaltningsberättelser.(Marie 
Norregårdh 2008-04-23)  
 
4.2 Marknadens krav 

 
Idag finns, förutom lagstiftning, en mängd krav som företag möter vilka kommer från 
omgivningen runtom. Tidigare kom främst efterfrågan avseende miljöinformation från 
myndigheter och intressenter med monetära intressen. Idag går utvecklingen mot en värld 
där även ett flertal andra aktörer ställer krav på miljöinformation. (Ammenberg 2004) 
 
I följande intressentmodell vill vi illustrera vilka som idag bidrar till att företag förutom 
goda finansiella resultat även förväntas handla miljömässigt rätt för att därmed bidra till 
en mer hållbar utveckling (se Figur 4).  
 

 
Figur 4. Ett företag och de intressenter som kan tänkas ställa miljökrav eller komma med förfrågningar 
rörande miljöfrågor. (Viss omarbetning av den ursprungliga modellen) (Ammenberg 2004 sid. 144) 
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Några av modellens påverkande aktörer som har ett betydelsefullt inflytande på 
företagens miljöarbete är bland andra: 
 

• Media, vilket har en stor påverkan på samhällets miljömedvetenhet och därmed en 
stor påverkan på företagens miljöarbete. Ett gott miljöarbete kan ge upphov till 
positiva reklameffekter i olika media medan det motsatta kan leda till förödande 
konsekvenser för företaget. (Ammenberg 2004) 

 
• Kunderna, vilka idag, främst från media, blivit medvetna om miljösituationen i 

världen väljer, till skillnad från tidigare, produkter och tjänster som är 
miljövänliga. (Ammenberg 2004)  

 
• Miljörörelsen, vilken har en stor påverkan då det gäller för företaget att visa ett 

gott miljöarbete. Det kan ur företagets synvinkel vara katastrofalt att missköta sitt 
miljöarbete då det kan leda till att miljörörelsen pekar ut företaget som 
oansvarligt. (Ammenberg 2004) 

 
• Investerare, liksom banker och försäkringsbolag,  vilka vill försäkra sig om att det 

inte finns några risker ur miljösynpunkt som kan äventyra kapitalet. För vissa 
investerare är det även viktigt, ur ett etiskt perspektiv, att den verksamhet 
investeringen avser bedrivs på ett ansvarsfullt, miljömässigt sätt. (Ammenberg 
2004) 
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5. Företagens miljöarbete  
 

 
Detta avsnitt behandlar de sätt på vilket företaget, utöver lagstiftning, kan bedriva 
miljöarbete för att genom detta visa på att de är proaktiva, med andra ord tar egna 
initiativ och är miljömedvetna. 
 
 
Intresset för att redovisa sitt miljöarbete och att arbeta förebyggande har inte alltid 
funnits. Miljöarbetet var från början något som styrdes och utvecklades i takt med att 
miljölagstiftning och förordningar uppstod och skärptes. Då, till skillnad från idag, 
fokuserades företagens miljöarbete på att i efterhand gottgöra de överträdelser mot miljön 
som de åstadkommit för att därmed uppfylla myndigheternas krav. Med tiden har företag 
däremot fått en ökad insikt och medvetenhet om miljöarbetets betydelse. Som vi tidigare 
nämnt finns önskemål och krav, förutom från lagstiftare, även från marknaden vilken är 
en växande och aktiv maktfaktor i miljöarbetet. Miljöarbetet är idag något som både 
berör företagens profil och strategi och som i hög grad är av intresse för företagets 
intressenter och därmed en viktig informations- och kommunikationsfråga. (Larsson 
1997a) Företag kan kommunicera sitt miljöengagemang på olika sätt, bland annat genom 
exponering av ett miljöcertifikat eller genom en extern miljöredovisning. 

5.1 Miljöledningssystem 
 
Då det gäller intern styrning av miljöarbete är den dominerande tekniken att använda en 
standard för miljöledning (Bergström m.fl. 1998) Ett miljöledningssystem är ett 
organisatoriskt arbetssättsätt som underlättar för företag att bedriva sitt miljöarbete vilket 
innebär planering, genomföring, kontrollering och förbättring av arbetet (www.msr.se). 
Det är en del av företagets övergripande ledningssystem men hur bra 
miljöledningssystemet är skiftar från företag till företag (Ahlström 2002). Ett 
miljöledningssystem säger inget om företagets förändringar i miljötillståndet eller hur bra 
miljöarbetet är då varje företag sätter upp sina egna mål. (http://miljomal.nu)  

Ett av miljöledningssystemen som används flitigt i Sverige är ISO 14001. Trots att 
miljöledningssystem avser internt miljöarbete nämner vi det här på grund av att Sverige 
idag betraktas som världsledande då det gäller antal ISO 14001-certifierade företag i 
relation till folkmängd och storlek på ekonomi (SIS 2006).  ISO 14001 ingår i ISO 
14000-serien vilken har en mängd standarder avseende miljöledning och liknande 
områden. Exempel på andra områden utöver miljöledning där standarderna erbjuder 
verktyg är ”grön” marknadsföring och beräkning av varors och tjänsters miljöpåverkan 
under livscykeln. (SIS 2006) Effektiviteten och måluppfyllelsen av 
miljöledningssystemet bedöms genom revision, företaget kan också låta ett 
certifieringsföretag som är oberoende part genomföra en granskning mot fastställda krav 
(Ahlström 2002). ISO 14001 har inte krav på någon extern miljöredovisning men 
användningen av miljöledningsstandarden kan leda till att företaget erhåller ett certifikat 
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vilket ger en positiv publicitet utåt och en möjlighet att gå kunden till mötes. (Bergström 
m.fl. 1998)  
 
På frågan om det är för lätt idag för företag att erhålla ett miljöcertifikat enligt ISO 
14001, svarar Marie Norregårdh, att det är viktigt att vara medveten om att ISO 14001 
inte visar på att företaget är duktigt på miljö. Hon beskriver vidare att företaget, i och 
med att det kan börja väldigt lågt, lätt kan visa på ständiga förbättringar. Problemet, enligt 
Marie, är att det inte är allmänt känt. (Marie Norregårdh 2008-04-23) 
 
För att ytterliggare visa sitt miljöarbete utåt, förutom genom ett miljöcertifikat, går vissa 
företag ett steg längre och framställer en extern miljöredovisning. I vissa fall redovisar 
företagen även sociala och ekonomiska frågor utöver miljöfrågor vilket benämns 
hållbarhetsredovisning. Den externa miljöredovisningen är således i vissa fall en del av 
företagets hållbarhetsredovisning. 
 
5.2 Extern Miljöredovisning 
 
Idag är det relativt ovanligt i Sverige, enligt Marie Norregårdh, att företag framställer en 
hållbarhetsredovisning, det är främst de stora noterade företagen (Marie Norregårdh 
2008-04-23) Mycket tyder dock på att antalet kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar 
kommer att öka de kommande åren (http://miljoaktuellt.idg.se) Enligt Marie Norregårdh 
finns det ett intresse och fler och fler företag vill upprätta en hållbarhetsredovisning eller 
delar av det. Många företag tycker dock att det är krävande att framställa en 
hållbarhetsredovisning, det krävs att de inom företaget är drivande och intresserade och 
ska det bli riktigt framgångsrikt bör styrelse och företagsledning stå bakom. Vidare, 
menar Marie,  framställer företag en hållbarhetsredovisning för att de vill visa en god 
image, värna om sitt varumärke och därigenom ligga i framkant jämfört med 
konkurrenterna. I dag är det fler företag, vilka i sina upphandlingar har miljökrav vilket 
gör att de leverantörer som inte arbetar med miljöfrågor bortsorteras. (Marie Norregårdh 
2008-04-23) 
 
En extern miljöredovisning används för att ge information om företagets miljöarbete både 
internt och externt (www.ymh.se). Den kan redogöra för företagets miljöpolicy, riktlinjer, 
planerade aktiviteter, kort – och långsiktiga mål och vision för det framtida miljöarbetet. 
(Larsson 1997b) Enligt Marie Norregårdh kan företagen idag redovisa sin 
miljöinformation utefter tre olika varianter; genom ett separat dokument eller ett 
dokument vilket bifogas med årsredovisningen men som en egen del. Ett tredje sätt är att 
företagen lägger in miljöredovisningen i förvaltningsberättelsen. Problemet med det 
senaste sättet är dock att det som finns i förvaltningsberättelsen omfattar vanlig revision 
vilket gör att förvaltningsberättelsen blir svår att kontrollera. Dock, menar Marie, finns 
det ändå revisorer som skriver under. (Marie Norregårdh 2008-04-23) 

Siv Nyquist, forskare inom miljöekonomi, beskriver i sin vetenskapliga studie om 
problematiken med att upprätta miljöinformation i den finansiella rapporten. Slutsatsen 
av undersökningen pekar på att miljöinformationen, vilken företag ger ut, övervägande är 
utanför den finansiella rapporten. En anledning till att miljöbetingade finansiella inslag 
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sällan rapporteras kan vara, enligt undersökningen, att dessa inte kan anpassas till den 
accepterade redovisningsteorin. Redovisningsprinciper vilka tas upp i artikeln är bland 
annat kostnadsprincipen, realisationsprincipen, matchningsprincipen och 
materialitetsprincipen. Undersökningen visar att många av dessa principer är svåra att 
anpassa sig till. Till exempel är det svårt att känna igen miljömässiga intäkter enligt 
realisationsprincipen och att matcha kostnader och intäkter enligt matchningsprincipen. 
Enligt materialitetsprincipen är inte alla miljömässiga poster viktiga att rapportera. 
Huvudsyftet med den miljömässiga finansiella rapporten är att informera om poster vilka 
påverkar nettoinkomsten och som är av intresse för investerare. Syftet med den 
finansiella rapporten är att ge en rättvisande bild av företagets miljömässiga frågor. De 
problem vilka uppstår då ett företag skall upprätta en miljömässig finansiell rapport leder 
till slutsatsen att rapporten endast bör innehålla information vilken är relevant vid 
värdering av företagets möjlighet att stanna på marknaden och dess möjligheter att ge god 
avkastning. Detta indikerar att en miljömässig finansiell rapportering inte är motiverad 
eller nödvändig. Så länge informationen ger en rättvisande bild av företaget och så länge 
det överrensstämmer över tid och mellan företag är syftet med en finansiell 
miljörapportering uppnådd. Siv Nyquist nämner även i sin artikel att lite idag görs inom 
redovisning för att främja företag att presentera miljömässig information på ett konsistent 
och jämförbart sätt i den finansiella rapporten.(Nyquist 2000) 
 
I en studie från år 2005, vid Internationella högskolan i Jönköping, skickades en enkät ut 
till 82 stycken av Sveriges största företag i syfte att undersöka inställningen till 
hållbarhetsredovisning och även granskningen av sådana. Av de svarande företagen hade 
38 procent valt att publicera en separat miljö - och hållbarhetsredovisning, 49 procent 
integrerade miljö- och hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen medan 5 procent 
avstod från denna typ av redovisning. Överlag var de företag vilka publicerade separata 
hållbarhetsredovisningar något större och lönsammare. De företag som avstod från 
hållbarhetsredovisning helt påpekade att de förutom den lagstadgade upplysningsplikten i 
Årsredovisningslagen även lämnade information via webbplats eller vid behov om någon 
skulle efterfråga det. (Ljungdahl 200816) 
 
Då det gällde inställningen till granskning eller bestyrkande av hållbarhetsredovisningen, 
visade det sig i studien, att endast 10 procent låtit en extern part granska. Den främsta 
anledningen till detta, menar företagen, är att det idag saknas externa krav avseende detta 
och att en granskning inte är prisvärd och inte tillför något mervärde till företag. 
(Ljungdahl 200817) 

Det finns en mängd olika riktlinjer för extern miljöredovisning, beroende på mängden 
olika branscher med olika verksamheter, men var och en av dessa omfattar samma 
grundläggande och väsentliga krav. De mer generellt gällande kraven är dock att det ska 
finnas: 
 

- En översikt över företagens verksamheter och deras miljöpåverkan;  

                                                 
16 I CSR – från risk till värde 
17 I CSR – från risk till värde 
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- En klar och detaljerad miljöpolicy med en redogörelse på vilket sätt den skall 
genomföras; 

- Mätbara och uppnåeliga mål för varje verksamhetsområde samt jämförelser 
mellan målen och varje enskilt måls utfall; 

- En redogörelse för alla typer av miljörevisioner som genomförts och utfallen av 
dessa;  

- En redogörelse för fördelningen av miljöansvaret inom hela företaget; 
- Eventuella miljörelaterade kostnader och investeringar samt 
- En bekräftelse på företagets och hela organisationens delaktighet och engagemang 

i miljöarbetet. (Larsson 1997b) 
 
Riktlinjer som ett flertal kunniga revisorer med miljökompetens förespråkar, däribland 
Marie Norregårdh, är GRI. Enligt Marie har GRI:s riktlinjer fått stor genomslagskraft och 
det är lättare att granska och se kvaliteterna då det finns en modell att redovisa utefter. 
GRI kräver inte mer omfattande förbättringar av miljöarbetet, i jämförelse med ISO 
14001, men bygger på en redovisningsform där ett antal indikatorer måste finnas med 
samt de åtgärder företaget tagit till för exempelvis personal och utsläpp. (Marie 
Norregårdh 2008-04-23) 
 
Det var år 1997 som CERES18, i Boston, tog fram en ide om ett globalt 
rapporteringsinitiativ. Det var en reaktion på det stigande antalet modeller och riktlinjer 
som uppkommit för miljöredovisning (Bergström 1998). CERES gick ihop med UNEP19 
och inledde en process som skulle leda till utformningen av GRI. Första versionen av 
GRI:s riktlinjer publicerades  år 2000 och två år senare följde den andra upprepningen av 
riktlinjerna i Johannesborg. Samma år var GRI formellt invigt i USA som en ny global 
institution och samarbetscenter av UNEP. I mitten av år 2002 omlokaliserades dock GRI 
till Amsterdam och blev med detta en självständig ideell organisation i 
Nederländerna.(www.globalreporting.org).  År 2006 lanserades en tredje version för 
hållbarhetsredovisning av GRI och karakteriserar närmast god redovisningssed för 
hållbarhetsredovisningar (Ljungdhl 2008).  
 
GRI:s ramverk för redovisning anses var den mest använda normgivande internationella 
standarden för hållbarhetsredovisning och har som vision att den ekonomiska, 
miljömässiga- och sociala delen av redovisningen ska bli lika vanlig, jämförbar och 
betydelsefull som den finansiella rapporten (www.globalreporting.org). Enligt Mervyn 
King, ordförande i GRI:s styrelse, belönar den internationella marknaden företag som 
redovisar sin verksamhets påverkan på samhället och miljön (www.pwc.com). 
 
Den svenska regeringen meddelade i december år 2007 att de statligt ägda företagen från 
och med år 2009, varje år senast den 31 mars, ska presentera en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s riktlinjer. (FAR SRS 2008a) 
 
 
 
                                                 
18 the Coalition for Environmentally Responsible Economies 
19 United Nations Environment Programme 
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6. Hur påverkas företagen? 
 

 
Detta avsnitt behandlar dagens näringsliv och hur det påverkas av och upplever dagens 
krav och miljöarbete. 
 
 
Näringslivet har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten, men har även stor inverkan 
på miljön. Därmed har näringslivet ett stort ansvar och en viktig roll när det kommer till 
att uppnå en hållbar utveckling, men hur påverkas näringslivet egentligen av regler och 
lagar och vilka effekter får miljöarbetet i företagen?  
 
6.1 Administrativa kostnader 
 
Företag omges av lagar och regler som de måste följa. Dock är det inte kostnadsfritt att 
anpassa sig efter dessa. Dessa kostnader kallas för administrativa kostnader och avser: 
 
”… företagens kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information eller uppgifter 
som föranletts av krav i lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter eller anvisningar i 
allmänna råd.” 

(Nutek 2006 sid 3.) 
 
År 2005 fick verket för näringslivsutveckling, Nutek, i uppgift av den svenska regeringen 
att fastställa det svenska näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet. Deras 
undersökning visade att företagens administrativa kostnader för att följa lagstiftningen på 
miljöområdet uppgick till drygt 3,6 miljarder kronor per år. Kostnadens fördelning mellan 
de svenska företagen kan dock skilja beroende på vilken verksamhet som bedrivs. (Nutek 
2006) 
 
Nedan återges en sammanställning av de fem mest kostsamma kraven för svenskt 
näringsliv inom miljöområdet, enligt Nuteks undersökning (se Figur 5). 
 

Informationskrav Lagrum Externa 
Kostnader, kr 

Interna 
kostnader, kr 

Totala kostnader, 
kr 

1 Utredning av miljöfarlig verksamhet 
SFS 
1998:901  
6 § 

0 1 132 960 752 1 132 960 752 

2 Kontroll och planering av miljöfarlig 
verksamhet 

SFS 
1998:901  
5 § 

0 1 019 664 676 1 019 664 676 

3 Dokumentation av miljörapport vid 
miljöfarlig verksamhet 

SFS 
1998:808 26 
kap 20 § 

45 600 000 197 835 681 243 435 681 

4 Ansökan om tillstånd att bedriva täkt 
SFS 
1998:808  
12 kap 

192 240 000 43 542 547 235 782 547 

5 Ansökan om tillstånd att driva eller 
ändra miljöfarlig verksamhet 

SFS 
1998:808  
9, 22kap 

130 200 000 36 295 834 166 495 834 

Figur 5. De fem mest kostsamma kraven inom miljöområdet för svenskt näringsliv per år/tillfälle. 
(Nutek 2006 sid. 13) 
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Nuteks undersökning visar att de största administrativa kostnaderna uppstår i samband 
med miljöfarlig verksamhet. De två mest kostsamma kraven är kopplade till företagens 
egenkontroll. Många gånger har företagen exempelvis en miljösamordnare som hel- eller 
deltid arbetar med dessa frågor för att se till att egenkontrollen och hänsynsreglerna 
efterlevs. De arbetar också för att det hela tiden ska finnas information om företagets 
miljöpåverkan samt de lagkrav vilka berör verksamheten. (Nutek 2006) 
 
Företagens externa kostnader uppstår främst då de utnyttjar extern hjälp i form av 
konsulter eller jurister. Dessa anlitas främst i samband med olika typer av ansökningar 
och genomförande av regelbundna mätningar och utredningar som är kopplade till 
verksamheten. (Nutek 2006) 
 
Enligt Nuteks undersökning innebär lagstiftningen på miljöområdet stora 
engångskostnader för många företag, något som ofta avskräcker många mindre företag att 
utvidga verksamheten eller utveckla nya tekniker. (Nutek 2006) 
 
6.2 Lönsamhet 
 
Trots att det är kostsamt för företag att följa lagstiftningen på miljöområdet kan det vara 
lönsamt att arbeta proaktivt med miljöfrågor, något som bekräftas av flera 
undersökningar. Miljöhänsyn har idag utvecklats till ett effektivt konkurrensmedel 
(Ljungdahl 200820). 
 
År 2003 utförde Nutek en undersökning där de granskade sambandet mellan ett aktivt 
miljöarbete i företag och dess utveckling och resultat. Resultatet visar att ett aktivt 
miljöarbete är lönsamt, men att en viss ekonomisk stabilitet och tillgång till vissa 
grundläggande resurser är en viktig förutsättning. Många företag använde miljöarbete 
som en medveten strategi för att förbättra konkurrenskraften, och undersökningen visar 
att det finns ett samband mellan ett proaktivt förhållningssätt och positiva resultat. 
Företag som var proaktiva hade en bättre utveckling i form av minskade kostnader, ökad 
försäljning och en bättre image än företag som endast försökte möta lagstiftningens krav. 
Undersökningen visar också att företag som använder sig av formaliserade verktyg som 
ISO 14001 och EMAS21 har en genomsnittligt högre tillväxt än andra företag som arbetar 
aktivt med miljöfrågor. Ett problem med dessa verktyg är dock att de är utformade för 
stora företag och därmed svåra att använda i mindre företag. (Nutek 2004) 
 
Enligt en annan studie, utförd mellan åren 2003 och 2006, av Lars Hassel, professor i 
redovisning och revision, och Natalia Semenova, forskare inom redovisning, kan 
miljöarbete i företag skapa mervärde. För företag inom branscher med hög miljörisk, 
exempelvis energibranschen, innebär miljöinvesteringar ofta stora kostnader som leder 
till negativ vinstutveckling på kort sikt. Dock ger dessa investeringar vanligtvis positiv 
effekt på lång sikt. I branscher med låg miljörisk, exempelvis bank- och 

                                                 
20 I CSR – från risk till värde 
21 Eco Management and Audit Scheme, på svenska ”EU:s miljöstyrnings-och miljörevisionsordning” 
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försäkringsbranschen, lönar sig arbetet med miljöfrågor däremot relativt snabbt på grund 
av de lägre kostnaderna. (Hassel och Semenova 2007) 
 
SFF22 är en organisation som tillhandahåller information om vad som påverkar företagets 
lönsamhet och värde. År 2000 gav de ut en rekommendation23 som pekar på att 
miljöfaktorer är viktiga för företagets marknadsvärde och framtida lönsamhet. De menar 
att en positiv miljöprofil är en viktig del i företagets marknadsföring samtidigt som det 
innebär en risk att utesluta denna. SFF menar därför att aktievärdering och 
kreditbedömningar i ökad utsträckning kommer påverkas av miljöfaktorer. (Hassel 
200824) I en uppdaterad rekommendation25 från år 2007 råder SFF företag att framställa 
en bestyrkt hållbarhetsredovisning och hänvisar till GRI:s riktlinjer. (Sveriges 
Finansanalytikers Förening 2007) 
 
6.3 Företagarnas syn på miljölagstiftningen och miljöarbete 
 
Organisationen Företagarna som representerar omkring 55 000 företagare och 13 
branschförbund i Sverige utgav i mars år 2008 en rapport där de undersökt hur 
småföretag uppfattar miljölagstiftningen. Resultatet visar att majoriteten av de undersökta 
företagen hade miljöanpassat sin verksamhet och upplevde fördelar med detta arbete, 
men ansåg att miljölagstiftningen var dåligt anpassad för små företag. Miljölagstiftningen 
upplevdes därför ofta som betungande, kostsam och tidskrävande. Därför, menar 
Företagarna, att det är viktigt att utforma en enklare och bättre anpassad lagstiftning som 
gör det lätt för småföretagen att göra rätt. (Företagarna 2008) 
 
Enligt Företagarnas undersökning upplever många företag det som att det ibland sker en 
överimplementering av EU-direktiv vilket leder till att konkurrenskraften bland företagen 
försämras, utan att miljömässiga vinster erhålls. De upplever dessutom en brist på 
information och stöd vilket innebär att det i vissa fall är svårt för företagarna att veta 
vilka lagar och föreskrifter som gäller för den egna verksamheten och hur kraven ska 
uppfyllas. Enligt Företagarnas rapport konstrueras regelverk generellt utifrån stora 
företags behov och möjligheter, något som de anser är orimligt med tanke på att de endast 
utgör en procent av alla företag. Därför rekommenderar Företagarna att lagstiftningen ska 
utgå från EU:s slogan ”Think small first” av den anledning att större företag lättare kan 
uppfylla krav som mindre företag kan uppfylla än tvärtom. (Företagarna 2008) 
Företagarna framför att: 
 

”En miljölagstiftning som inte bygger på denna princip [red: ”Think small first”] 
riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa småföretagen i deras miljöarbete” 

(Företagarna 2008 sid 7.) 
 
Företagarna (2008) påstår även att en förenkling av lagstiftningen inte skulle leda till att 
företagarnas ambitioner inom miljöområdet sänks.  

                                                 
22 Sveriges Finansanalytikers Förening 
23 Miljöinformation för finansanalytiker 
24 I CSR – från risk till värde 
25 SFS rekommendation om Corporate Responsibility – 08 
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7. Politik och regelprocess i EU och i Sverige 
 

 
Detta avsnitt behandlar dagens politik avseende miljö och näringsliv i EU och i Sverige. 
Avsnittet inleds med en kort beskrivning av hur beslut avseende lagar och regler fattas 
samt vilka som är inblandade i processen och de rättsakter som de antar.  
 
  
För att kunna prognostisera om högre krav avseende extern miljöredovisning kommer att 
ställas på svenska företag i framtiden är det nödvändigt att granska den politik som förs 
inom Sverige och EU med tanke på att denna ligger till grund för framtida regler och 
lagstiftningar. 
 
Sverige är sedan den första januari år 1995 medlem i EU som i dagsläget består av 27 
medlemsländer. Dessa samarbetar för att varor, tjänster, personer och pengar ska kunna 
röra sig fritt över gränserna, utan tullar och hinder. Samarbete mellan medlemsländerna 
sker även inom områden såsom miljö och jordbruk. (www.eu-upplysningen.se). Syftet 
med EU är att verka för ett enat Europa där medborgarna kan leva i trygghet samt främja 
en balanserad ekonomisk och social utveckling. Dessutom ska EU möta globaliseringens 
utmaningar och upprätthålla gemensamma europeiska värderingar såsom en hållbar 
utveckling, en bra miljö och respekt för de mänskliga rättigheterna. (http://europa.eu)  
 
Medlemskapet innebär att många av de svenska reglerna baseras på EU-regler och de 
beslut som fattas där. Nästan hälften av alla nya eller ändrade regler kommer från EU 
idag. (www.nnr.se) EU-rätten är överordnad den svenska lagstiftningen och 
beslutsprocessen kan ses som ett samspel mellan olika aktörer såväl nationellt som 
internationellt (Ammenberg 2004) Det är således inte enbart Sveriges riksdag som 
påverkar den framtida utvecklingen av lagar och regler. Av denna anledning är det därför 
av intresse att undersöka EU:s politik inom området för miljö och näringsliv. Först ska vi 
dock titta på hur beslutsfattandet går till inom EU, och vilka som är inblandade i 
processen. 
 
7.1 Beslutsprocessen i EU 
 
Beslutsfattandet inom EU kan gå till på flera olika sätt beroende på vilket område som 
beslutet rör, dock är grundprincipen att Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag 
som Europaparlamentet och Europeiska unionens råd behandlar. Därefter fattar 
Europeiska unionens råd ett beslut, ensamt eller tillsammans med Europaparlamentet. 
(www.eu-upplysningen.se)  
 
I Europeiska kommissionen sitter kommissionärer från varje medlemsland som har 
nominerats av medlemsländernas regeringar. Denna kommission har bland annat i uppgift 
att ta initiativ till, verkställa och övervaka den gemensamma lagstiftningen. De ska verka 
för EU:s gemensamma intressen och får inte ta instruktioner från någon regering.  
(www.eu-upplysningen.se) Europeiska kommissionen kan därför sägas vara ”fördragets 
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väktare” och EU:s verkställande institution som lägger fram förslag till 
Europaparlamentet. (www.europarl.europa.eu) 
 
Europaparlamentet är det enda direktvalda organet inom EU med 785 ledamöter som 
företräder dess medborgare. Parlamentets uppgift är att kontrollera kommissionen och 
EU:s budget, godkänna internationella avtal och nya medlemsländer samt granska och 
fatta beslut om lagförslag från kommissionen tillsammans med Europeiska unionens råd. 
(www.eu-upplysningen.se) 
 
Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet eller rådet, är det högsta beslutande 
organet inom EU som stiftar nya lagar och ingår internationella avtal för EU:s räkning. I 
detta råd sitter en minister från varje medlemsland och det är ämnet som avgör vilken 
minister som deltar i sammanträdet. Handlar det exempelvis om ekonomiska och 
finansiella frågor sitter respektive lands finansminister med. (www.eu-upplysningen.se) 
Nedan visas en modell för hur beslutsförfarandet generellt går till (se Figur 6).  
 

 
Figur 6. Regelprocessen i EU (www.nnr.se/Regelprocessen/eu.html 2008-04-30) 
 
Kommissionen är den enda institution som har rätt att utarbeta ett förslag till nya 
gemensamma regler. Idén till förslaget kan dock komma från andra håll än enbart 
kommissionens tjänstemän. Det kan till exempel vara andra EU-institutioner, 
medlemsländer, organisationer eller företag. I vissa fall tar kommissionen även hjälp av 
expertgrupper vid utarbetningen av förslag, vilket framgår av ovanstående modell (se 
Figur 6). (www.regeringen.se) 
 
När beslut om nya eller ändrade lagar ska fattas i Sverige styrs beslutsfattarna och 
beslutsförfarandet av olika föreskrifter och handledningar som kräver att en 
konsekvensanalys ska göras när dessa bearbetas. Konsekvensanalyserna ska klarlägga 
vilka effekter de får för företag och innebär att de som berörs av regelförslagen ska få 
lämna sina synpunkter. (www.nnr.se)     
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7.1.1. Rättsakter 
 
Som vi tidigare nämnt gäller EG-rätten framför nationell lagstiftning. Detta är EU:s 
samlade regelverk som bygger på fördragen, det vill säga de beslut som EU kan fatta, och 
utgör EU:s grundregler (Ammenberg 2004). I EG-rätten ingår så kallade rättsakter, vilka 
är regler och bestämmelser som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd antar. Rättsakterna utgörs av bland annat av förordningar, 
direktiv, beslut samt rekommendationer och yttranden, och dessa påverkar Sverige på 
olika sätt. Förordningar gäller direkt så som de är skrivna, de gäller lika i alla 
medlemsländer och är en del av den nationella lagstiftningen. Direktiv är mål som EU 
kräver att medlemsländerna uppnår inom en viss tidsperiod, men de kan själva välja hur 
de ska gå till väga för att uppnå dessa. Beslut gäller liksom förordningar direkt men är 
inte allmänt giltiga utan individuella för den person eller det land det riktar sig till. EU 
kan även anta rekommendationer och yttranden som inte är bindande för 
medlemsländerna. (www.eu-upplysningen.se)  
 
7.2 EU och miljöpolitiken 
 
Miljöpolitiken har en central roll inom EU och skyddet av miljön är idag ett av de 
viktigaste målen (www.eu-upplysningen.se). Publikationen ”EU:s bidrag till en bra 
miljö” från Europeiska kommissionen behandlar EU:s miljöpolitik. I denna framgår att 
EU strävar efter en hållbar utveckling och därmed tar itu med de utmaningar som 
kommer med klimatförändringen, sättet att utnyttja naturresurser och 
avfallsproduktionen.  Miljöpolitiken är dock inget nytt fenomen utan har behandlats inom 
EU sedan 30 år tillbaka. (Europeiska kommissionen 2005) Under dessa år har ett 
omfattande regelverk utformats för miljöskydd och cirka 80 procent av den nationella 
lagstiftningen är ett resultat av EU-lagstiftning (Europeiska gemenskapernas kommission 
2007-04-30).  
 
7.2.1 EU:s sjätte miljöhandlingsprogram 
 
År 2002 presenterades ett sjätte miljöhandlingsprogram som fastställer en ram för EU:s 
miljöpolitik mellan juli år 2002 och juli år 2012. (Europeiska kommissionen 2005). Detta 
miljöhandlingsprogram syftar till att uppnå en hög skyddsnivå för miljön och människors 
hälsa, samt en allmän förbättring av miljön och livskvaliteten. Det syftar även till att 
bryta sambandet mellan belastning på miljön och ekonomisk tillväxt. I programmet 
fastställs ett antal prioriteringar inom miljöområdet vilka är klimatförändringar, natur och 
biologisk mångfald, miljö, hälsa och livskvalitet samt naturresurser och avfall. 
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002-09-10) Programmet fastställer även 
fyra principer som miljöpolitiken ska baseras på. Dessa är: 
 

• Försiktighetsprincipen – vilket innebär att åtgärder kan vidtas mot en verksamhet 
om det finns skäl att misstänka att den är skadlig mot miljön eller hälsan. 
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• Principen om att förorenaren betalar – vilket innebär att den som orsakar en 
miljöskada ska betala kostnaden för reparation av skadan. 

 
• Principen om förebyggande åtgärder – vilket innebär en strävan efter att 

miljöskador ska förhindras istället för att bara återställa miljöskadorna i efterhand. 
 
• Principen om åtgärdande av föroreningar vid källan – vilket innebär att 

föroreningar ska motverkas där de uppstår innan de hinner sprida sig.  
 

(www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Miljo 2008-05-06)  
 
Åtgärder som miljöprogrammet tar upp för en bättre miljö är bland annat ett effektivt 
genomförande av ny och befintlig EU-lagstiftning, integrering av miljöskyddskrav i övrig 
EU-politik, ett främjande av hållbara produktions- och konsumtionsmönster samt 
inrättande av regler och miljöansvar. (www.eu-upplysningen.se) I beslutet om 
fastställandet av det sjätte miljöhandlingsprogrammet kan det läsas att: 
 
”Lagstiftning är av avgörande betydelse om miljömålen skall nås, och ett fullständigt och 

korrekt genomförande av gällande lagstiftning kommer därför att prioriteras. Andra 
möjligheter för att uppnå miljömål bör också övervägas” 

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002-09-10 sid. 1) 
 
7.2.2 System för miljömärkning 
 
Som ett led i arbetet att uppnå en hållbar utveckling har EU utvecklat två frivilliga system 
för företag och organisationer som vill göra mer än vad EU:s lagstiftning kräver och som 
vill profilera sig som miljömedvetna. Företag kan därför välja att ansluta sig till EMAS, 
eller ansluta sina produkter och tjänster till EU-blomman. (www.eu-upplysningen.se) 
 
Emas 
 
EMAS26 är en EU-förordning vilken fastlade sin första version i juni år 1993 genom 
beslut av EU:s miljöministrar. EMAS är frivillig att följa och kompletterar lagstiftningen 
vilken sätter miniminivåer då det gäller miljön. Syftet med EMAS är att företag aktivt ska 
ta itu med miljöproblemen istället för att passivt agera i efterhand efter krav från 
lagstiftning eller kunder. Huvudman för EMAS i Sverige är Miljöstyrningsrådet och 
sedan år 1995 gäller förordningen i Sverige liksom för resterande EU-länder. 
(www.emas.se)  
 
Sedan år 2001 gäller en ny reviderad EMAS-förordning vilket bland annat innebär att 
EMAS nu baseras på ISO standarden 14001 och, till skillnad från tidigare, är öppen för 
alla företag och organisationer (www.emas.se). Utöver miljöledningssystemet som 
överrensstämmer med kraven i ISO 14001 kräver EMAS även en offentlig redovisning 
(Ahlström 2000).  
 
                                                 
26 ”Eco Management and Audit Scheme”, på svenska ”Eu´s miljöstyrnings-och miljörevisionsordning” 
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De företag som vill ansluta sig till EMAS måste, förutom att följa det 
miljöstyrningssystem som överrensstämmer med EMAS-förordningen, även låta det ske 
en granskning och godkännande av en bemyndigad miljökontrollant. Följer företagen 
kraven kan företaget utåt, genom en EMAS-logotype, visa att de är granskade och 
därmed har en godkänd miljöinformation. (www.emas.se) En EMAS-registrering 
förbättrar företagets relationer med kunder, investerare och aktieägare vilket leder till 
marknadsfördelar. En annan viktig fördel är att EMAS-registrerade företag kan få en 
enklare och smidigare relation till tillsynsmyndigheter. (www.msr.se) 
 
EU-blomman 
 
EU-blomman kom år 1992 och är även denna en frivillig miljömärkning. Till skillnad 
från EMAS logotyp används EU-blomman till att märka produkter och tjänster. Detta 
märke har till syfte att synliggöra miljövänliga produkter och tjänster och kan hjälpa 
konsumenter att göra ett bra val. Miljömärkningen utgår från vissa kriterier i olika 
produktgrupper och hänsyn tas till produktgruppens totala miljöpåverkan under hela dess 
livslängd, det vill säga från råvara till avfall. (www.eu-upplysningen.se)  
 
7.2.3 Halvtidsöversyn av det sjätte miljöhandlingsprogrammet 
 
I och med att det sjätte miljöprogrammet fastställdes år 2002 har arbetet med dessa 
åtgärder redan påbörjats. I ett meddelande från Europeiska kommissionen görs en 
uppföljning av det sjätte miljöprogrammet, samt en bedömning i vilken utsträckning EU 
fullgör miljöprogrammets åtaganden. Europeiska kommissionen fastställer i detta 
meddelande att miljölagstiftningen har blivit en av EU:s främsta framgångar men påpekar 
att EU, trots detta, måste höja sin ambitionsnivå. De menar att framstegen har varit 
begränsade, bland annat när det gäller integrering av miljöhänsyn i andra politikområden. 
Vidare påstår de att vissa miljöproblem till och med har förvärrats, bland annat till följd 
av ett ökat utsläpp av växthusgaser. Dock framhåller kommissionen att det i dagsläget 
fortfarande är för tidigt att se resultaten av vissa åtgärder eftersom endast fem av 
programmets tio år har gått och många åtgärder nyligen antagits. (Europeiska 
gemenskapernas kommission 2007-04-30) 
 
7.2.4 Europeiska Kommissionens framtida fokus 
 
Efter Europeiska kommissionens uppföljning och granskning av det sjätte 
miljöprogrammet har de fastställt att, under de närmaste åren, lägga fokus på att främja 
en hållbar utveckling i hela världen och på att integrera miljöhänsyn i andra 
politikområden. En annan åtgärd som Europeiska kommissionen valt att fokusera på är en 
förbättring av lagstiftningen på miljöområdet. Motivet för detta är att en bättre och 
enklare lagstiftning skulle vara ett av de bästa sätten att förbättra genomförandet av den, 
vilket i sin tur skulle ha en positiv effekt på miljön. (Europeiska gemenskapernas 
kommission 2007-04-30) Europeiska kommissionen menar att ett väl utformat regelverk 
är grunden för EU:s miljöpolitik, men för att förstärka arbetet med att förbättra 
lagstiftningen ska de sträva efter att:  
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• Använda marknaden för att nå miljöresultat 
 

Europeiska kommissionen menar att marknaden kan användas för att effektivisera 
genomförandet och ger EU:s handelssystem med utsläppsrätter som ett exempel på detta. 
Europeiska kommissionen kommer även att arbeta för att uppmuntra företag och 
konsumenter att använda och efterfråga mer miljövänliga produkter. Ett viktigt medel i 
detta arbete är miljörelaterad beskattning och Europeiska kommissionen föreslår även att 
en prestandamärkning som för närvarande finns för elektroniska apparater och bilar ska 
utvidgas till andra produktgrupper. Dock, anser de, måste det finnas ett system för att 
sätta ett korrekt värde på miljövänliga produkter. (Europeiska gemenskapernas 
kommission 2007-04-30) 
 

• Förenkla de nuvarande miljöreglerna och minska de administrativa kostnaderna 
 

Europeiska kommissionen planerar att se över viktiga rättsakter i syfte att förbättra deras 
effektivitet när det gäller att uppnå miljömål samtidigt som kostnader för administration 
och genomförande i företag ska minskas. (Europeiska gemenskapernas kommission 
2007-04-30) 
 

• Samarbeta med det civila samhället vid utformning av miljöstrategier samt 
utarbeta ett nära samarbete med näringslivet 

 
Europeiska kommissionen framhåller att det vid utformningen av EU:s miljöpolitik är 
viktigt att samarbeta med icke-statliga organisationer eftersom dessa ofta besitter 
fackkunskap och har stort förtroende hos allmänheten då det gäller miljöfrågor. Vidare 
menar de även att ett nära samarbete med näringslivet har stor betydelse för en bättre 
lagstiftning eftersom det är just näringslivet som har det slutliga ansvaret för att 
genomföra många av miljölagarna. (Europeiska gemenskapernas kommission 2007-04-
30) 
 

• Förenkla rapporteringskraven och höja kvaliteten på miljöinformation 
 

Idag kan de administrativa kostnaderna för att genomföra miljölagstiftningen skilja 
betydligt mellan de olika medlemsländerna. Europeiska kommissionen vill därför främja 
en spridning av god praxis så att bästa praxis blir normal praxis. Dessutom anser 
Europeiska kommissionen att den befintliga informationen om miljöns tillstånd, 
miljöbelastningar och dess effekter är bristfällig. Av denna anledning vill de intensifiera 
det redan påbörjade arbetet med att inrätta ett gemensamt miljöinformationssystem27 för 
att få en bred spridning av information som är nödvändig för att genomföra miljöpolitiken 
och samtidigt begränsa medlemsländernas administrativa kostnader. (Europeiska 
gemenskapernas kommission 2007-04-30) 
 
Europeiska kommissionen gör i halvtidsöversynen en bedömning att frivilliga instrument 
såsom EMAS och EU-blomman måste förbättras (Europeiska gemenskapernas 

                                                 
27 Shared Environmental Information System, SEIS 
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kommission 2007-04-30). För närvarande genomgår EMAS-förordningen ytterliggare en 
revision för att göra EMAS-arbetet mer attraktivt. EU-kommissionen har nyligen lämnat 
ett förslag som bland annat innehåller en möjlighet att EMAS-registrera organisationer 
utanför Europa, krav på redovisning av vissa centrala indikatorer i miljöredovisningen 
och tydligare uttalanden om att varje medlemsland ska erhålla vissa lättnader för de 
företag som är EMAS-registrerade. (www.msr.se) 
 
I mars år 2008 höll Europeiska unionens råd ett sammanträde där medlemsländernas 
miljöministrar diskuterade miljöfrågorna. Detta sammanträde resulterade i ett beslut att 
prioriteringar inom miljöområdet bland annat skulle fokusera på klimatförändringar och 
energi, miljöteknik, hållbar konsumtion och produktion samt förenklad lagstiftning. 
(Europeiska unionens råd 2008-03-03)  
 
7.3 EU och näringslivspolitiken 
 
EU bedriver näringslivspolitik inom konkurrensrätt, bolagsrätt och immaterialrätt med 
syfte att skapa ett näringslivsklimat som gynnar unionens industriella och ekonomiska 
utveckling. Inom EU sätts därför gränser för vad företag och det offentliga samhället 
tillåts göra. De upprättar även gemensamma regler för att möjliggöra lika villkor för 
medborgare och företag som vill bedriva verksamhet inom unionen, oavsett 
medlemsland. EU-länderna har kommit överrens om gemensamma regler för 
immaterialrätt med hopp om att få fler att våga satsa på sina idéer och därmed bidra till 
konkurrenskraften bland företagen. Medlemsländerna enades år 2000 om ett mål som 
tydligt visar sambandet mellan unionens miljö- och näringslivspolitik. (www.eu-
upplysningen.se) Det lyder: 

 
”Målet är att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi med en tillväxt som 

tar hänsyn till miljön” 
(www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik 2008-05-05) 

 
Då 99 procent av företagen inom EU är små och medelstora utgör de en stor del av den 
europeiska ekonomin och har således stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningen inom unionen. Av denna anledning vill Europeiska Kommissionen att 
principen ”Think small first” ska ligga till grund för alla politiska åtgärder, såväl 
nationellt som inom EU. (www.eu-upplysningen.se) Det sker även påtryckningar från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som uppmanar till omfattande insatser för 
att göra denna princip vägledande i all relevant lagstiftning (http://europa.eu) EU:s 
institutioner och dess medlemsländer strävar således efter att underlätta för dessa företag 
(www.eu-upplysningen.se).  
 
Nedan visas EU:s rekommendationer avseende gränser för mikro-, små- och medelstora 
företag. Den första kolumnen visar gränserna för antalet personer som är sysselsatta inom 
företaget medan den andra kolumnen visar gränserna för företagets årliga omsättning 
och/eller årliga balansomslutning.  
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 Antal i sysselsättning Årlig oms. / Årlig 
balansomslutning 

(milj. Euro) 
Mikroföretag < 10 < 2 / < 2 
Små företag 10 – 49 < 10 / < 10 
Medelstort företag 50 - 249 < 50 / < 43 
 

(www.eu-upplysningen.se) 
 
Det är således företag som har mindre än 249 anställda samt en årlig omsättning på 
mindre än 50 miljoner Euro och/eller en årlig balansomslutning på mindre än 43 miljoner 
Euro som EU vill utgå från vid lagstiftning enligt principen ”Think small first”. 
Gränserna är dock endast rekommendationer vilket innebär att dessa inte är rättsligt 
bindande. Medlemsländernas gällande gränser kan därför skilja från denna 
rekommendation. (www.eu-upplysningen.se)  
 
I Sverige delas företagen in i större och mindre där företags som uppfyller minst två av 
nedanstående villkor räknas som större.  
 

• Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50 de två senaste 
räkenskapsåren.  

• Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 25 miljoner 
kronor de två senaste räkenskapsåren. 

• Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 50 miljoner kronor 
de två senaste räkenskapsåren.  

 
Uppfylls mindre än två räknas företaget således till mindre företag i Sverige. 
(www.riksdagen.se) 
 
År 2005 presenterade EU en strategi för hur konkurrenskraften ska öka för små och 
medelstora företag. Bland annat föreslås i denna strategi att utbildningssystemen ska 
anpassas efter marknadens efterfrågan, att de gemensamma reglerna inom EU ska 
förenklas samt att underlätta för småföretag att växa genom exempelvis tillgång till 
finansiering. (www.eu-upplysningen.se) EU har i mars år 2007 även beslutat att minska 
de administrativa kostnaderna för företagen inom EU (http://europa.eu)  
 
Från och med år 2007 och fram till och med år 2013 pågår ramprogrammet CIP28 i EU. 
De övergripande målen är att främja konkurrenskraft och innovation, att främja 
energieffektivitet och användning av förnybara energikällor i alla sektorer, samt skynda 
på utvecklingen av ett konkurrenskraftigt och innovativt informationssamhälle.  Detta ska 
öka konkurrenskraften och innovationen inom EU och programmet genomsyras även av 
ett miljötänkande inom alla områden.  (www.eu-upplysningen.se)   
 

                                                 
28 Competitiveness and Innovation framework Programme, på svenska “Ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation” 



 

38 

Trots att klimathotet är allvarligt och brådskande grundas EU:s miljöpolitik på 
övertygelsen att miljöskydd måste gå hand i hand med ekonomisk tillväxt och sociala 
framsteg eftersom områdena hänger samman. De strävar således efter att beslut som 
fattas inom något av dessa områden inte ska ha en negativ effekt på något av de andra. 
Vidare menar de att hänsyn bör tas till att nationella förhållanden varierar, varför det i 
vissa fall kan vara bättre att fatta beslut lokalt. Därför läggs ingen EU-strategi eller EU-
lagstiftning fram utan att berörda parter, exempelvis olika organisationer och experter, får 
göra sin röst hörd. (Europeiska kommissionen 2005)  
 
7.4 Sverige och miljöpolitiken 
 
Vart fjärde år är det riksdagsval i Sverige och beroende på vilken slags regering som får 
makten prioriteras miljöfrågorna i olika hög grad.  
 
Sverige styrs sedan valet 2006 av en borgerlig majoritetsregering med Fredrik Reinfeldt 
som statsminister. Regeringen styr Sverige med hjälp av regeringskansliet vilket bland 
annat består av olika departement (www.regeringen.se). Regeringens departement har till 
uppgift att utarbeta propositioner, regeringsförslag, som framläggs till riksdagen. 
Samtliga departement kommer i kontakt med beslut som påverkar miljösituationen, dock 
är Miljödepartementet i första hand intressant när det gäller miljöfrågor. Till 
Miljödepartementet är ett antal myndigheter och organ knutna, bland andra 
Naturvårdsverket, Miljövårdsberedningen och Statens kärnkraftsinspektion. (Ammenberg 
2004) Miljödepartementet, vilket leds av miljöminister Andreas Carlgren, består av en 
politisk stab samt politiskt oberoende tjänstemän (Regeringskansliet 2007b) Inom 
miljödepartementet finns nio enheter som ansvarar för olika områden. De olika 
ansvarsområdena är bland andra hållbar utveckling, EU och internationellt 
miljösamarbete, miljölagstiftning samt miljökvalitetsmålen (www.regeringen.se). 

Två viktiga ämnen regeringen fokuserade på vid valet år 2006 var fler jobb och fler 
företag samt att säkra en hållbar miljöutveckling. Då det gäller vallöften inom hållbar 
miljöutveckling som infriats idag är det bland annat olika belöningar i form av 
miljöbilspremie, främjande av energisparande åtgärder och investeringsstöd för att ta 
tillvara EU:s landsbygdsprogram.(www.alliansforsverige.se) 

Enligt vår intervju med en handläggare på Miljödepartementet kommer företagens 
miljöarbete såsom miljöledningsarbete och hållbarhetsredovisning sannolikt fortsätta att 
vara frivilligt trots kraven på att de statligt ägda företagen från och med år 2009 skall 
publicera en oberoende bestyrkt hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Däremot 
är regeringen, enligt handläggaren, mycket positiv till dessa verktyg och stödjer 
användningen av dessa på olika sätt, bland annat genom bidrag, information, dialoger 
med mera. På frågan om högre krav, genom lagstiftning, är något regeringen arbetar för 
menar handläggaren att det inte finns några sådana ambitioner förutom de existerande 
kraven, det vill säga, kraven för tillstånds – och anmälningspliktiga företag. Vidare 
försöker regeringen, enligt handläggaren, stimulera näringslivets miljöarbete och 
kommande utvärderingar av miljömålsarbetet får visa om det behövs ytterligare 
miljöregler eller lagstiftning. Regeringen försöker på ett flertal olika sätt att driva på en 
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miljövänlig produktion och konsumtion, exempelvis via CO2-skatter, bidrag till 
miljöbilar, kemikalielagstiftning och producentansvar. (Miljödepartementet 2008-04-24) 
 
På frågan om kraven kommer att öka för företag då det gäller miljöarbete menar 
handläggaren på Miljödepartementet att det sannolikt kommer att bli så. Särskilt med 
tanke på att det utvecklas smartare, mer effektiva och användarvänligare verktyg för 
företagen, exempelvis miljöledningssystem, miljömärkningar, klimatmärkningar och 
klimatredovisningar. Kundernas efterfrågan på detta kommer att öka, speciellt efter 
klimatdebatten som exploderat under senaste åren. Fler och fler företag anser också att 
det är affärsmässigt strategiskt, en självklar del av varumärket, att även arbeta med 
hållbarhetsfrågor, däribland miljön. (Miljödepartementet 2008-04-24) 
 
Enligt handläggaren på Miljödepartementet kommer dessutom problemen med 
hållbarhetsfrågor öka i takt med globaliseringen. Företag från I-länder hamnar ofta inför 
stora utmaningar då de startar affärer med länder som har svag lagstiftning och 
efterlevnad vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. (Miljödepartementet 2008-04-24) 
 
Ytterligare ett vallöfte som den nuvarande regeringen uttalade år 2006 är intressant 
utifrån vår undersökning. Löftet innebär att regelbördan skall lättas för företag och ett 
arbete har inletts för att, till år 2010, sänka de administrativa kostnaderna med 25 procent. 
Regeringen vill förenkla den administrativa processen genom bland annat förenklade 
ansöknings-, tillstånds- och anmälningsförfaranden. (www.regeringen.se) Detta är 
positivt för Sveriges småföretagare som idag tycker att regelverket är alldeles för 
komplicerat (Olle Rosén 2008-04-21). En förenkling som trädde i kraft i januari år 2008 
är, som vi tidigare nämnt, en ändring bland företag vilka är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt 9 kapitlet i Miljöbalken. Omarbetningen innebär att färre 
verksamheter än tidigare omfattas av krav då det gäller tillstånd eller anmälan. Ungefär 
1000 av de tidigare tillståndspliktiga verksamheterna är nu istället anmälningspliktiga. 
(Regeringskansliet 2007a) 
 
Regelförenklingen är en insats från regeringens sida med syfte att främja växande företag 
vilket därmed leder till fler arbetstillfällen. De vill även främja entreprenörer som vill 
utveckla företag genom begränsning av hindrande regelverk. Effekten av minskade 
kostnader då det gäller efterföljning av regelverkan gör att företagen istället kan använda 
tiden och pengarna till utveckling av verksamheten. Organisationen Företagarna har 
tillsammans med andra näringslivsorganisationer samrått med regeringen avseende 
regelförenklingen och då de flesta företag i Sverige är små är syftet med 
regelförenklingen att utgå från små företag och använda dessa som referens. 
(www.regeringen.se) 
 
7.4.1 Miljökvalitetsmålen 
 
Ett av de områden som Miljödepartementet har det övergripande ansvaret för är 
miljökvalitetsmålen (www.regeringen.se). År 1999 antog riksdagen femton olika 
miljökvalitetsmål och tillsatte ett miljömålsråd som har till ansvar att dessa följs upp. År 
2005 lades det sextonde miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt – och djurliv” till och idag är 
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det fortfarande de sexton som gäller. Utöver Miljömålsrådet har regeringen utsett en 
ansvarig myndighet för respektive miljökvalitetsmål för att på detta sätt tydliggöra 
ansvarsfördelningen (www.miljomal.nu). 
 
De sexton miljömålen, vilka ska uppnås till år 2020 är bland andra begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och säker strålmiljö. Ett 
antal delmål som riksdagen antagit ska konkretisera miljöarbetet på vägen mot de sexton 
huvudmålen. (www.miljomal.nu)  

Miljöledningssystem följer upp det fjärde miljökvalitetsmålet, giftfri miljö. 
Miljömålsrådet menar att möjligheten att kunna nå detta är främst beroende av 
lagstiftning på EU-nivå och internationella konventioner. Görs inget här krävs fortsatta 
frivilliga insatser vilket även kan bidra till att andra miljömål kan uppnås. 
(http://miljomal.nu)  

Vart fjärde år skall Miljömålsrådet göra en samlad utvärdering av arbetet och i mars  
2008 överlämnades den andra utvärderingen (www.miljomal.nu). Utvärderingen, som 
lämnats till miljöministern, bygger på ett antal underlagsrapporter från de myndigheter 
som är målansvariga. Regeringen har därefter sänt utvärderingen på remiss till cirka 220 
remissinstanser för att erhålla synpunkter på bland annat de förslag och åtgärder som 
presenterats. (www.regeringen.se) Denna utvärdering ligger till grund för den 
miljöproposition vilken regeringens ska presentera i början av år 2009 och ska innehålla 
förslag till nya och reviderade delmål samt förslag om vilka åtgärder som krävs för att 
huvudmålen skall kunna uppnås. (www.miljomal.nu) 
 
Det är mycket som bör förändras om miljömålen skall komma att uppnås. Miljömålsrådet 
bedömer att fler än hälften av miljökvalitetsmålen är svåra att uppnå fram till år 2020, om 
inte omöjliga. Möjligheterna att nå flertalet mål är beroende av omvärlden och dess 
förändringar. Samhällsutvecklingen i Sverige och internationellt, liksom 
klimatförändringarna väntas bidra till effekter på i princip samtliga miljökvalitetsmål.  
(www.miljomal.nu) 
 
På frågan om miljön skulle bli bättre om det blev högre krav avseende extern 
miljöredovisning, menar Marie Norregårdh, att det antagligen skulle vara så men att det 
är viktigt att se till de ekonomiska konsekvenserna. Företagen ska också överleva och det 
är en svår balansgång. Hon anser dock att det i dag är för låga krav, men berättar att 
företag gör mycket internt utan att det inte visas utåt, vilket är synd. (Marie Norregårdh 
2008-04-23) 
 
7.4.2 Regeringens initiativ på miljöområdet  
 
Regeringen har tillsatt en rådgivande kommission för att stärka samverkan och fördjupa 
analysen i frågor vilka avser hållbar utveckling. Ansvariga statsråd är statsminister 
Fredrik Reinfeldt och miljöminister Andreas Karlgren. De ansvariga departementen är 
statsrådsberedningen samt miljödepartementet. Kommissionens uppdrag gäller till och 
med Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 men kan senare förlängas. Utifrån 
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miljömässiga, ekonomiska och sociala mått ska kommissionen arbeta för att främja en 
hållbar utveckling.(www.regeringen.se)  

För att främja en hållbar utveckling skall kommissionen se över skatter, subventioner och 
regler, men de menar att ekonomiska styrmedel är bättre än regleringar. Kommissionen 
vill också att det ska finnas bra villkor då det gäller forskning och utveckling och att det 
på marknaden skall finnas stabila villkor som är grundade i social och miljömässig 
hänsyn.(www.regeringen.se) 

Pågående processer där Kommissionen kan ge värdefulla bidrag är bland annat till EU:s 
strategi för hållbar utveckling med betoning på förberedelserna av det svenska 
ordförandeskapet under andra halvåret av år 2009 då hållbarhetsstrategin skall följas upp. 
(www.regeringen.se) 

Utöver kommissionen har regeringen tillsatt ett vetenskapligt råd för klimatfrågor och en 
parlamentarisk klimatberedning. Resultatet från dessa tre kommer att ligga till grund för 
en proposition vilken regeringen har till avsikt att presentera hösten år 2008. Arbetet med 
dessa tre ska möjliggöra för Sverige att ta en ledande roll i internationella förhandlingar. 
(Regeringskansliet 2008) 

7.4.3 Sverigerapporten 
 
Sverigerapporten29 sammanfattar läget i Sverige avseende hållbarhetsredovisning fram 
till och med årsskiftet 2007/2008. Rapporten fastslår att hållbarhetsredovisning 
fortfarande är sällsynt bland börsnoterade företag men att utvecklingen går framåt. De 
branscher som leder utvecklingen är skogs-, verkstads- och transportsektorn. Den svenska 
regeringen, SFF och FAR SRS har under år 2007 varit pådrivande i utvecklingen då det 
gäller hållbarhetsredovisning. Bland annat har det argumenterats för användandet av 
GRI:s riktlinjer med kvalitetssäkrad, oberoende bestyrkt redovisning.(FAR SRS 2008b) 
 
Det finns många drivkrafter som får företag att arbeta med miljöfrågor. Företag och 
organisationer som undertecknat FN:s uppförandekod30 uppmanas att redovisa sina 
arbeten och resultat med utgångspunkt i de tio principer vilka denna omfattar. (FAR SRS 
2008a). Tre av de tio principerna handlar om miljö och innebär att företag ska stödja ett 
försiktigt närmande mot miljöutmaningar, åta sig initiativ för att främja större 
miljöansvar samt påskynda utvecklingen och utspridningen av miljövänliga teknologier 
(www.unglobalcompact.org). Redovisar företagen inte sina förbättringar utesluts de från 
uppförandekodens lista vilket har gjort många företag medvetna om redovisningskravet. 
Det har även blivit en sporre till att förbättra hållbarhetsredovisningen i Sverige (FAR 
SRS 2008a). 
 
I maj år 2007 publicerade Regeringskansliet analysen, ”Genomlysning av det statligt 
ägda företagens hållbarhetsredovisning 2006”, avseende hållbarhetsredovisning i ett 
antal statligt ägda företag. Analysen följdes i slutet av år 2007 av ett regeringsbeslut, 
                                                 
29 På engelska “European Sustainability Reporting Association report for Sweden” 
30 Global Compact 
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”Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande”, med nya krav på 
hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktliner vilket innebär kvalitetssäkring genom 
oberoende granskning och bestyrkande. (FAR SRS 2008a) Lars-Olle Larsson, 
specialistrevisor, har ansvarat för regeringsuppdraget och har hjälpt näringsdepartementet 
med att ta fram de nya riktlinjerna. De statligt ägda företagen lyder under samma lagar 
som privatägda företag så därmed är riktlinjerna ett komplement till gällande 
redovisningslagstiftning och god redovisningssed. (FAR SRS 2008c) Sveriges regering är 
först i världen med att ställa dessa krav på de statliga företagen som från och med år 2009 
ska rapportera enligt de nya riktlinjerna. ( FAR SRS 2008a) 
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8. Analys 
 

 
Detta kapitel behandlar vår analys av det material vi erhållit genom vår forskning. 
 
 
Miljön har kommit att bli en högt prioriterad fråga i dagens samhälle då alarmerande 
rapporter hävdar att framtida generationers överlevnad är hotad – om människan inte 
agerar. Rapporterna har även gjort det allmänt känt att miljöproblemen inte stannar inom 
nationella gränser utan är globala och att det är de mänskliga aktiviteterna som är orsaken 
till miljöskadorna. Många av dessa miljöproblem kan spåras till företag och dess 
verksamheter vilket förklaras av att produktionen innebär en förbrukning av resurser men 
också resulterande i avfall som innebär ett tryck på miljön. Företag har därför ett stort 
ansvar och en viktig roll när det gäller miljöns framtid. Dock finns det flera aktörer i 
företagens omgivning som har möjlighet att påverka deras miljöarbete genom att ställa 
krav, bland annat myndigheter, investerare och konsumenter. Inte minst har politiken och 
lagstiftarna stort inflytande och ansvar då det gäller företagens framtida miljöarbete.  
 
Både EU och Sverige strävar efter en hållbar utveckling vilket innebär att en balans 
mellan miljön, ekonomin och det sociala i samhället måste existera. Dessa tre aspekter är 
alla viktiga för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås, varför EU och Sverige har för 
avsikt att bedriva en politik som ska gynna både miljön och företagen.  
 
År 2002 presenterade EU det sjätte miljöhandlingsprogrammet som fastställer ramen för 
EU:s miljöpolitik. Åtgärder som detta program förordar är bland annat ett effektivt 
genomförande av en ny och befintlig EU-lagstiftning samt inrättande av regler och 
miljöansvar. Miljöhandlingsprogrammet innehåller följande citat: 
 
”Lagstiftning är av avgörande betydelse om miljömålen skall nås, och ett fullständigt och 

korrekt genomförande av gällande lagstiftning kommer därför att prioriteras. Andra 
möjligheter för att uppnå miljömål bör också övervägas” 

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002-09-10 sid. 1) 
 
Detta visar på att EU ser lagstiftning som ett betydelsefullt och avgörande verktyg för att 
förbättra miljön. Trots detta ställer dagens miljölagstiftning låga krav på företagen.  De 
företag som tvingas till att rapportera om verksamhetens inverkan på miljön är endast de 
företag som faller under tillstånds- och anmälningsplikt enligt Miljöbalken, samt de 
företag som enligt Årsredovisningslagen är skyldiga att framställa en årsredovisning. Det 
innebär att vissa företag inte har någon som helst miljölagstiftning att följa. Enligt Marie 
Norregårdh är lagarna dessutom relativt ”luddiga”, vilket även framgår av Företagarnas 
undersökning som visar att många företagare upplever en brist på information och har 
svårt att veta vilka lagar som gäller för deras verksamhet och hur kraven ska uppfyllas.  
 
Även Sverige arbetar för en förbättring av miljön och har ställt upp ett antal 
miljökvalitetsmål som skall vara uppfyllda år 2020. Enligt Miljömålsrådets senaste 
utvärdering är det dock mycket som måste förändras för att målen skall kunna uppfyllas. 
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De bedömer att mer än hälften av målen är svåra att nå till år 2020, och att vissa till och 
med är omöjliga att uppnå. För att lyckas uppnå miljökvalitetsmålen måste således 
effektiva åtgärder tas i bruk. Möjligtvis skulle en strängare lagstiftning förmå företag att, i 
större utsträckning, arbeta med miljöfrågor och ta ansvar för verksamhetens inverkan på 
miljön och därmed bidra till uppfyllelse av miljömålen. 
 
Marie Norregårdh menar att lagstiftning troligtvis skulle kunna förbättra miljöns tillstånd 
men påpekar att företag även måste överleva. För att en hållbar utveckling skall komma 
till stånd krävs det, som vi tidigare nämnt, att miljöaspekten går hand i hand med de 
ekonomiska och sociala aspekterna. I Nuteks undersökning från år 2005 framgår det att 
företagens administrativa kostnader för att följa lagstiftningen på miljöområdet uppgick 
till 3,6 miljarder kronor per år. Ur den ekonomiska aspekten är det således kostsamt för 
företag, inte minst de små, att följa lagar och regler. Ett införande av nya eller strängare 
lagkrav för att förbättra miljön skulle därför innebära högre kostnader för företagen, 
skapa obalans mellan de tre aspekterna och därmed hindra arbetet mot en hållbar 
utveckling.  
 
EU strävar efter att beslut som fattas inom något av områdena för hållbar utveckling inte 
ska ha en negativ effekt på ett annat och fattar därför inte beslut om någon EU-strategi 
eller EU-lagstiftning utan att berörda parter, såsom organisationer och experter, får göra 
sina röster hörda. Även i Sverige stiftas inga lagar utan att de som lagförslagen berör får 
ge sina synpunkter. Företagarna, vilka arbetar för ett bra företagsklimat, är en 
organisation som samverkar med Sveriges regering. Enligt Olle Rosén skulle de svenska 
företagen inte uppskatta förslag om strängare lagkrav eftersom de redan idag upplever 
miljölagstiftningen som komplicerad. De skulle därför vara kritiska till detta om sådana 
förslag skulle läggas fram. 
 
För att skapa ett bra företagsklimat som kan bidra till en hållbar utveckling har både EU 
och Sverige som mål att sänka de administrativa kostnaderna. Den svenska regeringen 
gav år 2006 vallöftet att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent till år 
2010. Av denna anledning har ett regelförenklingsarbete inletts, inom både EU och 
Sverige, för att lätta regelbördan. Genom att förenkla den administrativa processen är 
avsikten att främja företagande och göra det lättare för företag att växa vilket leder till fler 
arbetstillfällen.  
 
Organisationen Företagarna har tillsammans med andra näringslivsorganisationer samrått 
med regeringen avseende regelförenklingen och då 99 procent av företagen i EU och i 
Sverige är små och medelstora är syftet med regelförenklingen att utgå från små företag 
och använda dessa som referens. Inom EU har därför principen ”Think small first” 
utvecklats. Företagarna framför att 
 

”En miljölagstiftning som inte bygger på denna princip [red: ”Think small first”] 
riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa småföretagen i deras miljöarbete” 

(Företagarna 2008 sid 7.) 
 
En regelförenkling inom miljöområdet som redan trätt i kraft i januari år 2008, är en 
ändring bland företag vilka är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt 9:e kapitlet i 
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Miljöbalken. Ändringarna innebär att färre verksamheter omfattas av krav angående 
tillstånd eller anmälan. Nuteks undersökning av storleken på de administrativa 
kostnaderna inom miljöområdet visar att de största administrativa kostnaderna uppstår i 
samband med just miljöförligt verksamhet. Detta gör att ett flertal tillstånds- och 
anmälningspliktiga företag får minskade administrativa kostnader, dock är frågan om 
detta leder till negativa konsekvenser för miljön? 
  
För att miljön ska förbättras är EU och Sverige övertygade om att företagen måste ta ett 
ökat ansvar, men då dagens lagstiftning ställer relativt låga krav på företagens miljöarbete 
hänger en framtida hållbar utveckling till stor del på frivilliga insatser från företagens 
sida. En hel del frivilliga verktyg och riktlinjer för miljöledning och miljöredovisning har 
utvecklats, exempelvis ISO 14001 och EMAS, och många företag använder dessa då 
kraven från omgivningen har ökat. Enligt en handläggare på Miljödepartementet vill 
regeringen främja användandet av frivilliga verktyg genom mjuka ekonomiska styrmedel 
istället för att, genom lagstiftning, tvinga företag till miljöarbete.  
 
Miljöarbete har blivit ett sätt att konkurrera och en viktig del av marknadsföringen men 
har dagens frivilliga verktyg och riktlinjer den kvalitet som behövs för att bidra till en 
hållbar utveckling och används dessa verktyg och riktlinjer i tillräcklig stor utsträckning? 
 
Sverige är idag rankad etta i världen då det gäller användning av miljöledningssystemet 
ISO 14001, i relation till folkmängd och ekonomi. Det kan låta som att Sverige ligger 
väldigt långt fram i utvecklingen då det gäller miljöarbete i företag, men enligt Marie 
Norregårdh behöver det inte betyda att ett företag som använder sig av ISO 14001 är bra 
på miljöarbete. Hon menar att de som erhåller ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 kan 
börja mycket lågt ur miljöhänsyn vilket gör att det är lätt att visa på förbättringar. 
Eftersom detta inte är allmänt känt, enligt Marie Norregårdh, leder det till att folk i 
allmänhet får en missvisande information då de tror att företag vilka erhållit ett 
miljöcertifikat är miljövänliga. ISO 14001 ställer heller inga krav på någon extern 
miljöredovisning vilket EMAS däremot gör. EMAS kräver även att en bemyndigad 
miljökontrollant skall granska den externa miljöredovisningen. 
 
När det gäller extern miljöredovisning, eller hållbarhetsredovisning som även innehåller 
ekonomiska och sociala aspekter i företaget, är det fortfarande relativt ovanligt i Sverige 
och Marie Norregårdh säger att det främst är de stora noterade företagen som framställer 
en hållbarhetsredovisning. Dock finns det ett intresse bland företagen och det är fler och 
fler som vill upprätta en hållbarhetsredovisning eller delar av den.   
 
Sveriges regering beslutade år 2007 att alla statliga företag från och med år 2009 ska 
framställa en oberoende bestyrkt hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. GRI:s 
riktlinjer är ett ramverk för redovisning som bygger på en redovisningsform där ett antal 
indikatorer måste finnas med, samt de åtgärder företaget vidtagit. Då dessa riktlinjer även 
ställer krav på upprättande av en hållbarhetsredovisning blir företagets förbättrande 
åtgärder känt för allmänheten. GRI:s riktlinjer har fått stor genomslagskraft och Marie 
Norregårdh anser, i sällskap med andra kunniga revisorer med miljökompetens, att det är 
dessa riktlinjer fler företag bör använda sig av. Dock påpekar hon att GRI:s riktlinjer inte 
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kräver mer omfattande förbättringar avseende företagets miljöpåverkan än ISO 14001 
men att en extern miljöredovisning i sig bidrar till att företag vill visa sig duktiga. 
 
Enligt en undersökning av Nutek har företag vilka använder sig av formaliserade verktyg 
som ISO 14001 och EMAS en genomsnittligt högre tillväxt än andra företag som arbetar 
aktivt med miljöfrågor. Detta beror antagligen på att konsumenter är mer medvetna om 
dagens miljösituation och i större utsträckning än tidigare strävar efter att handla, efter 
vad de tror är, miljövänligt. Skulle det bli lagkrav på att företag skall använda sig av 
dessa miljöledningssystem eller framställa en extern miljöredovisning skulle denna del av 
marknadsföringen gå förlorad och kanske även ambitionen att arbeta proaktivt.  
 
Dagens verktyg och riktlinjer bidrar till en hållbar utveckling om de används med respekt 
av företagen, det vill säga att företagen verkligen vill förbättra sig ur miljöhänsyn. Om 
dessa verktyg istället endast används ur den ekonomiska aspekten och möjliggör för 
företag att utåt marknadsföra sig som miljövänliga, trots att de inte är det, bidrar de inte 
till en hållbar utveckling.  
 
Trots alla miljöcertifieringar och riktlinjer påpekar Marie Norregårh att det i dagsläget 
inte finns några regler för hur företagen ska redovisa sitt miljöarbete. Detta medför att en 
revision av informationen blir svår eftersom det varken finns något rätt eller fel. 
Företagen kan således själva välja vad de vill lyfta fram och vad de vill dölja. Gör alla 
företag på sitt egna sätt går det heller inte att jämföra olika företags information vilket gör 
att bland annat investerare inte kan, ur investeringssynpunkt, ta lätta beslut.  
 
EU är dock medvetna om bristerna i dessa system och Europeiska kommissionen har i sin 
halvtidsöversyn av det sjätte miljöhandlingsprogrammet fastställt att det finns ett behov 
av att förbättra dessa miljömärkningssystem. Bland annat har det visat sig att dessa är 
dåligt anpassade för små företag och enligt handläggaren på Miljödepartementet kommer 
det att utvecklas smartare, mer effektiva och användarvänligare verktyg för företagen 
som också gör att fler kan använda dem. Att göra det lättare för de små och medelstora 
företagen att göra rätt är ett måste, enligt Företagarna, särskilt med tanke på att dessa 
utgör 99 procent av alla företag i Sverige och även i EU.  
 
Europeiska kommissionen, vilken lägger fram förslag till nya regler och lagar, nämner i 
halvtidsöversynen att de i regelförenklingsarbetet ska sträva efter att använda marknaden 
för att nå de uppsatta miljömålen. Bland annat genom att uppmuntra till användning och 
efterfrågan på miljövänliga produkter. De nämner även viktiga medel såsom 
miljöbeskattning och prestandamärkning. Vidare nämner de fokusering på förenkling av 
de nuvarande miljöreglerna, nära samarbete med näringslivet samt förenkling av 
rapporteringskrav. 
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9. Slutsats 
 

 
Följande avsnitt behandlar våra slutsatser om framtida krav avseende miljöredovisning 
är att vänta och vilka åtgärder som behövs för att fler företag ska framställa en extern 
miljöredovisning av värde. Slutsatserna grundar sig på föregående analys. 
 
 
 
Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att sannolikheten är mycket liten att lagstiftning 
avseende extern miljöredovisning kommer inom den närmaste framtiden, framför allt den 
period nuvarande regering sitter vid makten. Anledningen till att vi drar denna slutsats 
beror på EU:s och Sveriges ambitioner att minska de administrativa kostnaderna och 
främja företagandet genom regelförenkling. Strängare lagkrav inom miljöområdet skulle 
leda till ökade kostnader och därmed motverka detta mål.  
 
EU och Sverige är dock väl medvetna om dagens miljösituation och att företagen måste 
ta ett ökat ansvar då det gäller verksamhetens inverkan på miljön om de uppsatta 
miljömålen ska nås. Frågan är bara vad som kommer att göras. Det verkar som att 
mjukare ekonomiska styrmedel kommer användas istället för lagstiftning, exempelvis 
bidrag till företag som är proaktiva och engagerar sig och skatter till de företag som, 
tvärtom, skadar miljön.  
 
Mängden verktyg och riktlinjer idag gör att företagen har en mängd olika alternativ att 
välja emellan. De olika alternativen är förenade med olika höga krav och kräver, för att 
det ska vara framgångsrikt, att de inom företaget är drivande och intresserade, dessutom 
är det kostsamt. Vår undersökning visar att det finns ett behov av en redovisningsstandard 
för hur miljöinformation ska redovisas, eftersom det utan detta blir svårt att såväl bedöma 
som jämföra företagens information och negativa påverkan på miljön. Dessutom bör 
standarden vara anpassad efter små företag då dessa representerar 99 procent av 
företagen. 
 
 I dagsläget är det ännu relativt få företag som framställer en hållbarhetsredovisning, eller 
delar av denna, men intresset finns bland företagen och dess intressenter, vilket 
ytterligare kommer att öka behovet av en gemensam redovisningsstandard. Kanske är ett 
första steg mot en gemensam redovisningsstandard att det enas om att samtliga företag 
ska följa GRI:s riktlinjer. Statliga företag ska använda sig av dessa från och med år 2009. 
Dessutom förespråkar kunniga revisorer med miljökompetens dessa riktlinjer då de bäst 
stämmer överrens med god redovisningssed. Dessa riktlinjer är även globala vilket gör att 
företag i Sverige kan jämföras med företag utanför nationens gränser.  
 
Frågan är bara om det till slut behövs lagkrav för att komma till bukt med vår 
miljösituation. Kanske behöver det hända något katastrofalt för att politiker och samhälle 
ska förstå hur allvarlig miljösituationen är, bara det inte då är för sent. Så länge ingen 
katastrof sker kommer antagligen lagen att stanna på den nivå den är idag. En hållbar 
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utveckling uppnås om de tre aspekterna, miljö, ekonomi och den sociala går hand i hand. 
Idag finns känslan att den ekonomiska och sociala aspekten får lite mer prioritet än den 
miljömässiga aspekten, kanske beroende på att vi människor vill känna tillfredsställelse 
för stunden och inte senare?  
 
Denna rapport grundar sig på den nuvarande regeringens mål och ambitioner då det gäller 
miljöområdet. Kanske förändras förutsättningarna om det vid nästa val blir regeringsbyte. 
Detta är en intressant fråga och något som vi uppmuntrar till att undersöka i framtiden. 
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Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
 
Öhrlings PricewaterHouseCoopers är världens ledande revisionsbyrå utspridd i cirka 150 
länder. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är även ledande i Sverige, med 125 kontor och 
3100 medarbetare. De utvecklar, säljer och genomför revision, redovisning och 
kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden. På detta sätt kan 
svenska företag liksom internationella företag, organisationer och offentlig sektor uppnå 
en värdetillväxt och trygghet. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett team av 
välmeriterande specialister som på heltid arbetar med hållbar utveckling. Ett av 
huvudområdena handlar om hållbarhetsredovisning, där nuvarande utmaningar är om det 
skall vara en separat hållbarhetsredovisning eller om den skall vara integrerad i 
årsredovisningen. En annan utmaning som det arbetas med är användandet av en 
oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen. (www.pwc.com) 
 
Miljödepartementet 
 
Miljödepartementet är ett av tolv stycken fackdepartement inom Regeringskansliet vars 
uppgift är att stödja regeringen i dess arbete. Miljödepartementet leds av nuvarande 
miljöminister, Anders Carlgren, och ansvarar bland annat för en hållbar utveckling, 
miljölagstiftning, miljökvalitetsmålen och klimatpolitik. Miljödepartementet består av en 
politisk ledning vilken byts ut vid regeringsskifte, men även av politiskt oberoende 
tjänstemän som ansvarar för utformningen av förslag till lagar och förordningar. I den 
löpande verksamheten ingår även uppgifter som sammanställning av information, 
presentation av underlag för propositioner, riksdagsfrågor och interpellationssvar samt att 
företräda Sverige internationellt. (Regeringskansliet 2007a) Till miljödepartementet är 
även ett antal myndigheter och organ knutna, bland andra Naturvårdsverket, 
Miljövårdsberedningen, IVL Svenska Miljöinstitutet och Statens kärnkraftsinspektion. 
(Ammenberg 2004) 
 
Företagarna 
 
Företagarna är Sveriges största företagsorganisation som representerar cirka 55 000 
företagare och 13 branschförbund. De arbetar för företagande, företagares rättigheter 
samt för ett attraktivt företagsklimat som gör det lätt att driva företag. Deras mål är att 
Sverige ska bli ett av världens främsta entreprenörvänliga länder och ledorden är 
näringsfrihet och fri konkurrens. Företagarna är inget politiskt parti, men samarbetar med 
de partier, fackföreningar och organisationer som stödjer deras arbete. Genom påverkan 
av beslutsfattare bedriver de ett opinionsbildande arbete och upplyser om företagarnas 
villkor. Dessutom gör de utredningar med förslag till förbättringar. Vidare har de en 
samverkansgrupp i Sveriges riksdag med ledamöter från alla partier och för en ytterligare 
ökad kontakt mellan beslutsfattare och företagare existerar även ett informellt nätverk 
mellan riksdagens ledamöter och Företagarna med syfte att sprida kunskap om och öka 
förståelsen för företagande. (www.foretagarna.se) 
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Intervjufrågor till Marie Norregårdh, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Kan Du berätta lite om ditt arbete, hur går det praktiskt till? Är Du medlem i 
Miljörevisorer i Sverige, MIS? Använder Du dig av verktyg som projektet 
Miljöengagerade revisorer, MER, tagit fram? 
 
Är det vanligt att företag idag framställer en extern miljöredovisning och är det vanligare 
i någon speciell kategori av företag? 
 
Har intresset för extern miljöredovisning ökat tycker Du? 
 
Varför tror Du att företag väljer att göra en extern miljöredovisning idag? Vilka är 
motiven, tror Du? Tror du att företag idag framställer en extern miljöredovisning för att 
det ”ligger i tiden”?  
 
Vilka är de vanligaste riktlinjer som företagen använder sig av då det gäller extern 
miljöredovisning? 
 
Det finns flera sätt för företag att erhålla ett miljöcertifikat idag, bland annat genom ISO 
14001 och EMAS. Anser Du att det är för lätt för företag att bli miljöcertifierade? Anser 
Du att det borde ställas högra krav på företag idag? 
 
Ser Du några tendenser till att man i Sverige i framtiden skulle ställa krav på företagen att 
använda sig av internationella riktlinjer, t ex GRI? 
 
Hur vanligt är det att företag gör mer än vad de behöver enligt lag och myndigheter? 
 
Upplever Du det som att företagen ser den externa miljöredovisningen som ett 
”nödvändigt ont” som marknaden, myndigheter och lagen kräver eller gör företagen det 
för att de vill påverka till en bättre miljö? 
 
Tror Du att kraven då det gäller extern miljöredovisning för företag i Sverige kommer att 
öka? 
 
Hur tror du företagen skulle reagera om det blev hårdare krav angående 
miljöredovisning? 
 
Om kraven skulle bli oförändrade då det gäller miljöredovisning, tror Du att det finns en 
risk för att ”trenden” med miljöredovisning skulle dala till slut så att företagen agerar 
med passivt och endast följer lagstiftningen? 
 
Om lagstiftningen skulle skärpas så till vida att det blev lag på att alla företag ska 
framställa en extern miljöredovisning enligt t ex GRI’s riktlinjer, tror Du att företagen då 
skulle bli mer passiva och endast gör så mycket som lagen kräver? Skulle företagen mista 
ett sätt att konkurrera på? 
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Tror Du att högre krav avseende extern miljöredovisning skulle kunna förbättra 
miljön/minska miljöförstöringen? 
 
Intervjufrågor till Miljödepartementet 
 
Vi har uppmärksammat att statliga företag från och med år 2009 är skyldiga att publicera 
en oberoende bestyrkt hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Tror Ni att detta är 
ett första steg till liknande krav på samtliga företag i Sverige?  
 
Är större krav (genom lagstiftning) på miljöredovisning något som nuvarande regering 
arbetar för? I så fall, inom vilket tidsperspektiv?  
 
I och med att nuvarande regering vill underlätta för företagande i Sverige, är inte krav på 
miljöredovisning något som försvårar detta?  
 
Är strängare krav på miljöarbete och miljöredovisning en förutsättning för Sverige att 
uppnå de sexton miljökvalitetsmålen, eller kan dessa uppnås på annat sätt utan fler regler 
för företagen? 
 
För att uppnå en hållbar utveckling krävs att alla strävar åt samma håll. Många företag 
väljer redan idag att arbeta mot frivilliga riktlinjer såsom ISO 1401 och EMAS och gör 
mer än vad lagen kräver men kan miljötänkandet spridas till fler företag och ta ytterligare 
ett steg mot en hållbar utveckling om högre krav inte ställs (om miljöredovisning 
fortfarande är frivilligt)? Eller tror Ni att krav från marknaden kan få alla företag att göra 
mer? 
 
Vad tror Ni kommer att hända inom detta område? Hur tror Ni att framtiden krav 
avseende miljöarbete och miljöredovisning kommer att se ut för Sveriges företag? 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se

 

 


