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Miljöinformation 
 

- så används den av finansanalytikerna 
 
 



Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar företagens miljöredovisning och finansanalytikernas användning av 
denna. Bakgrunden till denna studie grundar sig i avsaknaden av studier som behandlar ämnet 
närmare.  Vad gäller företagens redovisning av miljöinformation finns det tidigare studier som 
undersöker vilka företag som tenderar att presentera miljöinformation, vilken 
miljöinformation som presenteras samt varför. I fråga om finansanalytikernas användning av 
denna information finns det studier som undersöker företeelsen samt vilken betydelse 
miljöinformationen har vid värdering av företagen. De tidigare studierna har endast berört 
företagens rapporter samt finansanalytikernas rapporter var för sig, men undersökningar om 
hur den presenterade miljöinformationen används av finansanalytikerna saknas. Mot 
bakgrund av detta fann vi det intressant och välbehövligt att utforska området och följande 
problemformulering utformades: 
 
Hur ser förhållandet ut mellan företagens presenterade miljöinformation och 

finansanalytikers rapporter? 

 
Studiens syfte har varit att skapa förståelse för vilken av företagens presenterade 
miljöinformation som finansanalytikerna använder sig av vid värdering av företag, samt att 
redogöra för hur denna information används.  
 
Utifrån syftet att skapa förståelse för vilken av företagens presenterade miljöinformation som 
finansanalytiker använder sig av samt att redogöra för i vilket sammanhang informationen 
används har medfört att vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. I egenskap 
av vår önskan att skapa förståelse har vi i denna studie utgått från en hermeneutisk 
kunskapssyn, där vi har valt att belysa studiens problem ur ett investerarperspektiv.   
  
Vi har i studien inslag av både det deduktiva och induktiva angreppssättet, där det deduktiva 
angreppssättet tar sig i uttryck genom att vi utgår från tidigare studier då vi formulerade de 
teman vi avsåg att undersöka. Det induktiva angreppssättet genom att det tidigare saknas 
studier som behandlar ämnet och därmed har vi med vår studie bidragit till 
forskningsområdet. 
 
Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys där årsredovisningar 
och miljöredovisningar av fyra olika europeiska internationella företag granskats, samt totalt 
tolv analytikerrapporter på dessa företag. Våra slutsatser är att av företagens presenterade 
miljöinformation, var det framförallt miljöinformation gällande företagets produkter samt 
lagar och regleringar som analytikerna använder. Emellertid använder analytikerna även 
miljöinformation vilken berör företagets miljöarbete och vision, miljöinformation om 
företagets produktionsprocess samt finansiell miljöinformation såsom framtida 
miljökostnader, men i mindre utsträckning. Miljöinformationen som används av analytikerna 
har framförallt använts i syfte att visa på den framtida utvecklingen hos företaget, men har 
även i enstaka fall presenterats i syfte att endast informera.  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till det problem vi ämnar 
undersöka för att därefter ange studiens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med 
en definitionsförklaring, vilka vi anser är betydande för att underlätta förståelsen av studien. 
 
1.1 Problembakgrund  
 

Att samhället har uppmärksammat miljöfrågor i allt större utsträckning de senaste tiotal åren 
menar vi inte kan ha undgått någon. Många soprum erbjuder nu oss möjligheten att sortera 
våra sopor till skillnad från tidigare då vi var tvungna att åka till speciella 
återvinningsstationer. Det mest aktuella exemplet på en ökad miljömedvetenhet anser vi dock 
är debatten i media kring klimatförändringen och dess negativa följder. Sveriges television 
sände i vintras en dokumentärserie1 angående hur jorden påverkas av oss människor, där 
klimatförändringen fick stor uppmärksamhet. Ett annat exempel är aftonbladets manifest, där 
drygt 300 000 personer har lovat att försöka göra en insats för att förhindra 
klimatförändringarna.2 Miljöfrågor har även kommat att bli en politisk fråga, där länder 
samarbetar för att gemensamt lösa klimathotet genom att bland annat minska utsläpp av 
växthusgaser. Den 8-9 mars 2007 träffades EU-ländernas stats- och regeringschefer för att 
diskutera frågan om att minska utsläppen, bland annat om vilka utsläppsmål som ska uppnås 
fram till 2020. 
 
Förutom att miljömedveten har ökat bland allmänheten anser vi även att företagens intresse 
för miljöfrågor tycks ökat. Företagen erbjuder oss konsumenter miljövänligare 
produktlösningar såsom refillförpackningar, bilar som drivs på alternativt bränsle vilken är 
miljövänligare än bensin, att vi ges möjlighet att lämna in våra uttjänade elektronikprodukter 
till företaget vi handlade dem av, och så vidare. Denna ökade miljömedvetenhet är något som 
företagen troligast vill framhålla för allmänheten och dess intressenter vilket de kan göra via 
broschyrer som beskriver företaget och dess verksamhet. Ett annat sätt att framhålla denna 
information menar vi är via årsredovisningen då det är en handling intressenterna kan ta del 
av för att ”lära känna” företaget bättre. Numera väljer stora börsnoterade företag att i sina 
årsredovisningar att förutom den ”vanliga” finansiella information även presentera 
miljöinformation, där omfattningen av denna information ofta är utöver vad lagen kräver. 
Vissa företag ger även ut frivillig miljöinformation i separata miljöredovisningar. Det finns 
studier som visar att det främst är företag inom miljöpåverkande bransch som redogör för sin 
verksamhets miljöpåverkan3.  
 
Miljöredovisningar har under de senaste tiotal åren ökat vad gäller antal företag som 
publicerar miljöinformation samt omfattningen av informationen.4 Den miljöinformation som 

                                                 
1 Sveriges television, Dokumentärserie: Planeten del 1 – Global förändring, 9 november 2006. 
2 Aftonbladet, www.aftonbladet.se, hämtat 2007-01-24. 
3 Craig Deegan och Ben Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations.” 

Accounting and business research, 26:3 (1996): 190. European Centre for Corporate Engagement, Use of 
extra-financial information by research analysts and investment managers, Mars 2007, 28-29. Fredrik 
Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker” Lund: The 
institute of economic research (1999): 75. Pontus Cerin, ”Communication in corporate environmental reports.” 
Corporate social responsibility and environmental management, 9:1 (2002): 51. Seb Walhain Kolk och 
Susanne van de Wateringen, ”Environmental reporting by the Fortune Global 250: exploring the influence of 
nationality and sector.” Business strategy and the environment, 10:1 (2001): 27.  

4 KPMG, “International survey of corporate responsibility reporting” 2005, 9. Ljungdahl, “Utveckling av 
miljöredovisning i svenska börsbolag”, 1, 3, 82, 99. 
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de flesta företag tenderar att presentera är bland annat information som rör företagets interna 
miljöarbete, om de är anslutna till något externt miljöprogram samt vilken påverkan företagets 
verksamhet och dess produkter har på miljön. Informationen som företagen ger är oftast av 
kvalitativ karaktär, det vill säga att budskapet framförs i ord snarare än konkreta belopp.5  
 
Enligt intressentteorin har företaget ett flertal olika intressenter som har intresse av företagets 
agerande. Dessa intressenter brukar bland annat anses vara aktieägare, anställda, leverantörer, 
finansiärer, kunder, konkurrenter, myndigheter samt analytiker.6 Analytikernas roll kan ses 
som en informationslänk mellan företaget och dess investerare av den orsaken att de förser 
investerare med köp- och säljrekommendationer, vinstprognoser och så vidare.7 Ljungdahl 
menar att det är de finansiella intressenterna, och därmed analytiker, som använder 
miljöredovisningarna i störst omfattning.8 
 
Varför analytiker är intresserad av miljöinformation kan förklaras utifrån studier som menar 
på att miljörelaterade riskfaktorer kan påverka företagets framtida resultat och ställning och 
därmed lönsamheten.9 Där företagets framtida lönsamhet i sin tur påverkar hur högt det 
värderas av analytikerna.10 Flera studier visar att analytiker har uppmärksammat 
miljöinformationens vikt för att kunna göra utförliga analyser av företagens lönsamhet11. Det 
finns emellertid delade meningar om hur viktig miljöinformationen anses vara vid 
företagsvärdering. Forskare som inte anser att miljöinformationen är viktig menar att 
miljöredovisningarna inte ger tillräckligt med information,12 dessutom tror vissa analytiker 
inte att miljöfaktorer inverkar på lönsamheten.13  
 
Trots att det råder delade meningar huruvida miljöinformation är viktig för analytiker vid 
företagsvärdering finns det forskare som undersökt vilken miljöinformation som återfinns i 

                                                 
5 Deegan och Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 47. 

Hilary Fortes och Katarina Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.” Working paper (1999): 15. 
Deegan och Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations”, 187. Rob 
Rob Gray, Reza Kouhy och Simon Lavers, “Corporate social and environmental reporting: a review of the 
literature and a longitudinal study of UK disclosure.” Accounting, auditing & accountability journal, 8:2 
(1995): 47.  

6 Michel J. Polonsky, “A stakeholder theory approach to designing environmental marketing strategy.” Journal 

of business & industrial marketing, 10:3 (1995): 34. Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska 
börsbolag”, 135.  

7 Mark H. Lang och Russel J. Lundholm, “Corporate disclosure policy and analyst behaviour.” The accounting 

review, 71:4 (1996): 467. 
8 Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135.  
9 Chris Fayers, Chris Cocklin och Doug Holmes, ”Environmental considerations in the decisions of Australian 

investment professionals.” Journal of environmental assessment policy and management, 2:2 (2000): 173. 
Denis Cormier och Michel Magnan, ”Investors’ assessment of implicit environmental liabilities: an empirical 
investigation.” Journal of accounting and public policy, 16:1 (1997): 215. Fortes och Åkerfeldt, 
”Environmental reporting in Sweden.”, 24. Sveriges Finansanalytikers Förening. Finansanalytikernas 

rekommendationer 2006. (Vingåker: Linderoths tryckeri, 2005), 101. 
10 Shameek Konar och Mark A. Cohen, “Does the market value environmental performance?” The review of 

economics and statistics, 83:2 (2001): 282. 
11 Cormier och Magnan, ”Investors’ assessment of implicit environmental investigation.”, 215. Fayers, Cocklin 

och Holmes, ”Environmental considerations in the decisions of Australian investment professionals.”, 173. 
Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.”, 24. 

12 Craig Deegan och Michaela Rankin, “The materiality of environmental information to users of annual 
reports.” Accounting, auditing & accountability journal, 10:4 (1997): 566. Fayers, Cocklin och Holmes, 
”Environmental considerations in the decisions”, 178. Robert Repetto och Duncan Austin, “Estimating the 
financial effects of companies’ environmental performance and exposure.” Greener management 

international, 27:1 (1999): 109. 
13 Repetto och Austin, “Estimating the financial effects”, 107-108. 
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analytikerrapporter. En studie av Hassel och Nilsson visar att analytiker vid deras 
värderingsarbete använder både positivt såsom negativt påverkande miljöinformation,14 
medan ett flertal andra forskare menar att det främst är negativt påverkande information som 
används15. Den i överlag mest använda informationen som används är miljökostnader och 
miljörisker, men även information om lagar, regler och politiska risker är av betydelse16.  
 
Det finns ett stort antal studier kring företagens presenterade miljöinformation och analytikers 
användning av den, samt huruvida denna miljöinformation har betydelse vid värderingen av 
företagen. Dessa studier presenterar dock olika resultat, vilket vi anser att ovanstående stycke 
belyser. Studierna har endast berört företagens miljörapporter samt finansanalytikernas 
rapporter var för sig, men där undersökningar om hur informationen används av analytikerna 
saknas. Detta är även något som framhålls av forskare inom området.17 Mot bakgrund av detta 
har vi funnit det intressant och välbehövligt att utforska området. Därmed har vi kommit fram 
till följande problem.  
 
1.2 Problemformulering 
 

Hur ser förhållandet ut mellan företagens presenterade miljöinformation och finansanalytikers 
rapporter? 
 
1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilken av företagens presenterade 
miljöinformation som finansanalytikerna använder sig av vid värdering av företag, samt att 
redogöra för hur denna information används. 
 
1.4 Avgränsning 
 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att endast studera företagens presenterade 
miljöinformation som går att återfinna i årsredovisningen samt den frivilligt separat 
upprättade miljöredovisningen.  
 
1.5 Definitioner 
 

Eftersom vissa begrepp kan tolkas och uppfattas på olika sätt finner vi det betydelsefullt att 
klargöra följande begrepp; 
 

Analytiker/Finansanalytiker: Vi kommer löpande i uppsatsen att använda ordet analytiker när 
vi även menar finansanalytiker.  

                                                 
14 Lars Hassel och Henrik Nilsson, ”An empirical study of the actual use of environmental information by 

financial analysts.” Working paper (2006): 10-11. 
15 Christian Chan och Markus Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners: an 

experimental analysis.” Accounting and business research, 29:4 (1999): 274-275. Fayers, Cocklin och 
Holmes, ”Environmental considerations in the decisions”, 197. Gary Cunningham, Lars Hassel och Henrik 
Nilsson, “A comparative study on the use of environmental information by financial analysts.” Working paper 
(2007): 8.. Hassel och Nilsson, ”An empirical study of the actual use of environmental information”, 10-11. 
Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135.  

16 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Cunningham, 
Hassel och Nilsson, “A comparative study on the use of environmental information”, 8. Hassel och Nilsson, 
”An empirical study of the actual use of environmental information”, 10-11. Fayers, Cocklin och Holmes, 
”Environmental considerations in the decisions”, 197. Katherine Schipper, “Analysts’ forecasts.” Accounting 

horizons, 5:4 (1991): 119. 
17 Cunningham, Hassel och Nilsson, “A comparative study on the use of environmental information”, 3, 9. 

Ljungdahl, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, 135. 
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Med miljöredovisning syftar vi på den separat upprättade miljöredovisningen samt den 
redovisade miljöinformation som går att återfinna i årsredovisningen.   
 
Med miljöinformation avses information om omständigheter som kan påverka eller påverkar 
vår omgivning, där vi med omgivning syftar på jord, luft och vatten. 
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2. Utgångspunkter  
 
Det är med stor sannolikhet att olika forskare som studerar ett och samma fenomen kan 
komma fram till olika slutsatser. Detta menar vi till stor del beror på att forskarna under 
studiens gång och innan dess början haft olika utgångspunkter. Vi finner det därför av vikt att 
redogöra för de utgångspunkter vi haft innan och under studiens gång för att läsaren ska 
kunna skapa sig en förståelse över motivet till studien och de underliggande förhållanden som 
påverkat studiens genomförande samt de slutsatser som dragits.  
 
2.1 Ämnesval 
 

Att välja ämne har varit en långdragen process där förslag har framlagts men där de snabbt 
förkastas. Vi var dock tidigt överens om att det skulle vara ett ämne inom redovisning eller 
finansiering eftersom vi båda har denna inriktning i våra ekonomistudier. Dessutom fann vi 
det viktigt att ämnet skulle vara aktuellt då det medför att studien blir roligare att genomföra 
samt att det för läsaren blir intressantare att läsa.  
 
Upphovet till vårt uppsatsämne, miljöredovisning, uppkom från att vi upplevde att alla i vår 
omgivning, föräldrar, kompisar med flera tycktes prata om hur klimatet förändrats och om 
dess negativa följder, och att det därmed var viktigt att försöka agera på sådant sätt att den 
negativa utvecklingen förhindras. Även vi själva blev medvetna om att debatten kring 
klimatförändringarna ökat vår miljömedvetenhet genom att vi exempelvis blivit noggrannare 
med att källsortera och välja miljövänliga produkter. Utifrån uppfattningen att 
miljömedvetenheten har ökat väcktes vårt intresse över att undersöka huruvida företagens 
miljöredovisningar har betydelse för finansanalytikerna då de värderar företag. Under ett möte 
med Lars Hassel, professor inom redovisning och revision med hållbarhetsredovisning som 
forskningsområde vid företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet, fick vi veta att 
det saknades tidigare studier gällande hur analytikerna använder företagens presenterade 
miljöinformation. 
 
Sedan vi läst forskningsrapporter angående företags miljöredovisning och finansanalytikernas 
användning av dessa upptäckte vi att många studier redan gjorts kring huruvida analytikerna 
använder denna information. Dock, som Hassel framförde, upptäckte vi att det saknades 
studier om hur informationen används av analytikerna och därmed valde vi att anamma 
Hassels förslag där följande problem formulerades och legat till grund under studiens gång; 
Hur ser förhållandet ut mellan företagens presenterade miljöinformation och finansanalytikers 
rapporter? 
 
2.2 Förförståelse  
 

Alla vi individer har tidigare erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar, det vill säga 
förförståelse, vilka enligt Holme och Solvang uppfattning inte går att frigöra sig från. Detta 
innebär att vår förförståelse påverkar oss i processen när vi söker ny kunskap.18 Förförståelse 
kan enligt oss vara såväl positiv som negativ, positiv i den bemärkelse att våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper kan bidra till en djupare förståelse av det vi ämnar undersöka. 
Dock kan förförståelse vara negativ i den mening att vi kanske missar alternativa synsätt och 
därmed gå miste om viktig kunskap. För att läsaren ska ges möjlighet att bedöma hur studien 

                                                 
18 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Lund: Studentlitteratur, 1997), 151-153. 
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och dess resultat kan ha blivit påverkad av oss är det därför av vikt att redogöra för vår 
förförståelse.  
 
Vi båda läser civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med inriktning mot redovisning 
och finansiering. Vår utbildning har givit oss förståelse för analytikernas arbete gällande 
värdering av företag, att det är information mätt i pengar och siffror analytikerna framförallt 
använder sig av. Denna förförståelse kan ha speglats i uppsatsarbetets gång på det sätt att vi 
”försvarat” studier och analytiker vad gäller deras inställning till monetär information, att det 
är främst den informationen som är användbar.  
 
Förutom att teoretisk kunskap har erhållits under våra universitetsstudier har vi utvecklat vårt 
kritiska och analytiska tänkande. Vårt kritiska tänkande har visat sig i studien genom att vi 
ifrågasatt och tagit ställning till presenterad information under den teoretiska referensramen. 
Utvecklandet av vårt analytiska tänkande anser vi har varit nödvändigt för att kunna utföra 
denna studie eftersom dess genomförande bestod av dokumentanalys. Utan denna utvecklade 
egenskap hade troligen studiens problem och syfte inte kunnat besvaras. 
 
Förutom den kunskap som vi erhållit vid universitetsstudier har vi även erhållit fördel från 
våra gymnasiestudier inom de naturvetenskapliga ämnena då vi har undersökt företag vars 
verksamheter är inom kemisk industri.  
 
2.3 Ontologi 
 

Ontologi handlar om hur verkligheten uppfattas, är det något som finns ”där ute” vars existens 
är oberoende av dess aktörer och där oberoende individer som observerar denna verklighet 
skulle erhålla samma uppfattning? Denna ståndpunkt benämns som objektivism, en 
ståndpunkt vilken är motsatt till den ståndpunkt vi anammar, konstruktionism.19 Vi anser oss 
ha en konstruktionistisk ståndpunkt då vi menar att de samband som vi funnit mellan vad 
företagen redovisar och vilken av denna information som analytikerna använder förändras 
över tid. Dessutom behöver nödvändigtvis samma samband inte uppfattas om en annan 
forskare skulle utföra samma undersökning, vilket vi anser eftersom vi är av den åsikten att 
informationen i företagens frivilliga miljöredovisning och finansanalytikernas rapporter kan 
tänkas tolkas på olika sätt beroende vem som granskar dem. Vi menar således att de 
förhållanden som återfinns nödvändigtvis inte är något objektivt, utan baseras på hur den 
enskilde betraktaren tolkar informationen. 
 
2.4 Kunskapssyn 
 

Utifrån vårt syfte att skapa förståelse för vilken av företagen presenterade miljöinformation 
som analytiker använder sig av innebär att vi går på djupet för att tolka och förstå den 
information som framhävs. Eftersom vårt fokus ligger på tolkning och förståelse av 
informationen antar vi därmed en hermeneutisk kunskapssyn.20 Den hermeneutiska 
kunskapssynen som vi identifierar oss med stämmer väl överens med vår konstruktionistiska 
ontologi.21    
 

                                                 
19 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber ekonomi, 2001), 30-33. 
20 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 25-26. Stig Lindholm, Vägen till vetenskapsfilosofin (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), 72. 
21 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 44, 46. 
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Varför vi inte antar en positivistisk kunskapssyn beror framförallt på att den kännetecknas av 
att det undersökta subjektet kan hållas fri från forskarens värderingar.22 I vårt fall skulle det 
innebära att presenterad miljöinformationen från företagen och analytikerrapporterna skulle 
studeras helt objektivt, vilket vi tidigare redogjort för inte anser är troligt. Positivister strävar 
oftast efter information i siffror och möjlighet att generalisera23, vilket vi inte eftersträvar med 
denna studie utan vi fokuserar på ord, vad företagen och analytikerna presenterar i sina 
rapporter. Dessutom anser vi att generaliserbarheten är oväsentlig eftersom vi ämnar skapa en 
förståelse gällande de undersökta analytikernas användning av företagens presenterade 
miljöinformation, där dessa analytiker nödvändigtvis inte behöver vara representativa för att 
gälla alla analytiker.  
 
2.5 Angreppssätt 
 

För att angripa ett problem brukar i huvudsak två olika tillvägagångssätt nämnas, deduktion 
eller induktion.24 I vår studie har vi delvis en induktiv ansats, vilket oftast även är förknippat 
med den hermeneutiska kunskapssynen, en kunskapssyn vilken vi tidigare redogjort för att ha 
anammat.25 Emellertid har vi även inslag av deduktiva kvaliteter. Nedan presenteras studiens 
angreppssätt.     
 
  

  
 
 
1. Studien började med att vi valde ämnesområde, vilket kan läsas om under avsnitt 2.1.  
 

                                                 
22 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 45. 
23 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen (Lund: Studentlitteratur, 2002), 38. 
24 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 20-21. Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: 

Liber, 1991), 19. 
25 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 34. Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför?, 38. Johansson 

Lindfors, Att utveckla kunskap, 57. 

Figur 2.1 Studiens angreppssätt. 
Källa: Beijer och Nordlöf, 2006 sida 8.  
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2. Nästa steg var att formulera ett problem och syfte som skulle ligga till grund och vägleda 
oss under studiens gång. Följande problem utformades: 
 
Hur ser förhållandet ut mellan företagens presenterade miljöinformation och 

finansanalytikers rapporter? 

 
Där studiens syfte var att skapa förståelse för vilken av företagens presenterade 
miljöinformation som finansanalytikerna använder sig av vid värdering av företag, samt 
att redogöra för hur denna information används. Vägen till problemet kan läsas under 
avsnitt 1.1. 

  
3. Under det ”teoretiska” arbetet i vår uppsats har vi strävat efter att finna litteratur som kan 

ge svar på varför rapporterna, både företagens miljörapporter och analytikernas rapporter 
presenteras som de gör. Därmed kan det ”teoretiska” arbetet anses vara uppdelad i två 
olika huvuddelar, den ena delen som behandlat företagens ”perspektiv” medan det andra 
behandlar analytikernas ”perspektiv”.  

 
Kännetecknande för den induktiva ansatsen är att forskare utifrån empirin utformar teorier 
och därmed kan detta steg möjligtvis uppfattas som en motsättning till vårt uttalande om 
att till större del vara induktiva.26 Men eftersom vi inte utgett oss av att vara rent induktiva 
utan har inslag av de båda tillvägagångssätten menar vi att det teoretiska arbetet innan vår 
empiriska studie inte är någon motsättning till vårt uttalande.  

 
4. Val av de dokument som vi ämnat studera utgick från ett så kallat subjektivt urval där våra 

preferenser och vår förförståelse legat till grund. För en närmare beskrivning över hur vi 
gått tillväga hänvisas läsaren till avsnitt 5.3. 

 
5. Vi har ovan nämnt att vi i studien haft inslag av både deduktiv och induktiv ansats. Detta 

steg, insamling och bearbetning av data från företagens miljöinformation, utgjorde 
studiens deduktiva inslag eftersom vi i till stor del utgått från tidigare studier när vi 
formulerade de teman vi avsåg att undersöka. För vilka teman vi formulerat och hur vi 
konkret gick till väga kan läsas om under avsnitt 5.4.   

 
6. Strategier som skiljer den deduktiva ansatsen från den induktiva är i huvudsak 

förhållandet till hur öppna de är för ny information.27 Då det inte finns tidigare studier 
som undersökt det vi delvis ämnar studera, hur företagens presenterade miljöinformation 
används i analysrapporten, innebar det därmed att vi automatiskt blev mer öppna för all 
information gällande miljö som presenteras i analytikerrapporterna. Vi menar därför att 
granskningen av analytikernas rapporter hade ett större inslag av den induktiva ansatsen 
än vid granskning av företagens miljöinformation. Dessutom menar vi att det induktiva 
inslaget framhävs då det saknas tidigare studier som undersökt det vi ämnar. Hur vi har 
gått till väga och hur denna information sedan bearbetades kan läsas om i avsnitt 5.5. 

 
7. I kapitel 6 tolkas och analyseras det insamlade materialet. Under detta arbetsmoment 

strävade vi efter att skapa förståelse för varför vilken av företagens presenterade 

                                                 
26 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 22. Dag Jacobsen, Vad, hur och varför?, 35.  Mark Saunders, Philip 

Lewis och Adrian Thornhill, Research methods for business students (Italy: Prentice Hall, 2003), 87-89. Ulf 
Lundahl och Per- Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur, 1999), 39-41. 

27 Dag Jacobsen, Vad, hur och varför?, 45. 
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miljöinformation som analytikerna använder samt hur informationen används av 
analytikerna i deras rapporter. Vi strävade även efter att tolka och analysera varför den 
presenterade miljöinformationen inte användes.  

 
8. Ovan har vi redogjort för att den induktiva ansatsen kännetecknas av att insamlad empiri 

ger ett bidrag till teorin.28 Vi anser oss ha varit induktiva eftersom denna studie har givit 
ett bidrag till ämnesområdet då, som vi har även tidigare framfört, saknas tidigare studier 
kring vilken av företagens presenterade miljöinformation som analytikerna använder sig 
av när de värderar företag. Vad studiens bidrag är kan läsas om i kapitel sju. 

 
2.6 Perspektiv 
 

Givet studiens syfte som delvis är att skapa förståelse för vilken, av företagen presenterade 
miljöinformation som analytikerna använder sig av vid värdering av företag medförde att vi 
ansåg att utföra studien ur ett investerarperspektiv var mest logiskt. Vi menar att investerarna 
troligen är en av företagets intressenter som är mest intresserad av att förstå vilket förhållande 
som föreligger mellan företagens presenterade miljöinformation och analytikernas 
användning av den då de värderar företag eftersom det för dem är av betydelse hur företaget 
förväntas utvecklas. Speciellt om investeraren är intresserad av miljöfrågor och anser att 
företagets miljöfrågor kommer att ha betydelse för framtida utveckling.  
 
Det kan för läsaren möjligtvis tyckas att studiens problem och syfte även skulle kunna belysas 
ur antingen företagens eller analytikernas perspektiv. Något av dessa två perspektiv kunde ha 
varit aktuella om vi i studien strävat efter att utforma strategier för hur företaget ska 
presentera miljöinformation för att analytiker ska ha större användning av den. Detta var dock 
inte studiens syfte, utan vi hade endast för avsikt att belysa förhållandet mellan presenterad 
miljöinformation och dess användning av analytikerna.   
 
2.7 Insamling av sekundärkällor 
 

För att öka kunskapen om företagens presenterade miljöinformation och innehållet i 
analytikernas rapporter har vi sökt informationsmaterial som sedan hjälpt oss att tolka och 
förstå det insamlade datamaterialet.  
 
Vår insamling av material har skett genom litteratursökning via databaserna ALBUM och 
Libris vid Umeå Universitetsbibliotek, artikelsökning i databaserna Business Source Premier, 
Emerald och Scandinavian Working Papers in Business and Administration (S-WoBA). 
Utöver litteratur, vetenskapliga artiklar och ”working papers” har vi även använt oss av en 
avhandling, Internetsidor samt opublicerat material. För att finna litteraturen och artiklarna 
och ämnesspecifik information har vi under sökprocessen använt följande nyckelord: 
environment reporting, environmental disclosures, sustainable development, financial analysis 
report, content analysis samt corporate social responsibility.  
 
Antalet träffar i databasen ALBUM var begränsade, vilket innebar att vi kunde läsa igenom 
den information som gavs för varje träff för att finna de böcker som var relevanta. Träffarna i 
databaserna var desto mer omfattande, vilket innebar att vi endast läste sammanfattningarna 
till dem som kändes mer relevanta. Ett val vi gjorde utifrån artikelns titel.  I de artiklar som vi 
ansåg vara viktiga har vi även granskat referenslistan för att få tips på fler källor. Genom tips 

                                                 
28 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 22. Dag Jacobsen, Vad, hur och varför?, 35.  Lundahl och Skärvad, 

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 39-41. Saunders, Lewis och Thornhill, Research 

methods for business students, 87-89. 



Kapitel 2 – Utgångspunkter 
 

 

 10 

från vår handledare, Lars Hassel, har vi även genom hemsidan www.sirp.se funnit både 
vetenskapliga artiklar och ”working papers”.  Utöver de böcker och vetenskapliga artiklar 
som funnits via bibliotekets databaser har även tidigare skrivna uppsatser, inom de senaste 
fem åren, nyttjats för att finna ytterligare källor.   
 
2.8 Källkritik 
 

En källkritisk granskning handlar om att bedöma litteraturmaterialet utifrån dess trovärdighet. 
Det finns fyra kriterier som vi har utgått ifrån, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet.29   
 
Det första kriteriet, äkthet handlar om källan är vad den utser sig för att vara.30 Äktheten har 
vi försökt säkra genom använda artiklar som är vetenskapligt granskade. Material som inte är 
vetenskapligt granskade såsom ”working papers” är skrivna av väletablerade forskare som 
även har skrivit vetenskapligt granskade artiklar, såsom Lars Hassel. Därmed menar vi att 
trovärdigheten ändå är hög. De Internetkällor vi har använt oss av är endast Global Reporting 
Initiatives (GRI:s) samt Ecological Management and Audit Schemes (EMAS) hemsidor. Då 
dessa webbsidor utgör organisationernas egna hemsidor anser vi att materialet vi hämtat 
därifrån inte är förfalskade, men det kan tänkas att de är partiska då de vill framstå så bra som 
möjligt inför deras intressenter. Vi har haft detta i åtanke när vi inhämtat material från dessa 
sidor, men då det inhämtade materialet endast utgör bakgrundsinformation om 
organisationerna anser vi att trovärdigheten ändå är hög då ingen annan källa kan ge säkrare 
information. Övrigt opublicerat material som utgör material till denna studie är en förstudie 
utförd av European Centre for Corporate Engagement (ECCE). ECCE är en organisation 
vilken består av ett nätverk av forskare, investerare, analytiker, företagsledare med flera där 
forskare såsom professorer och assisterande professorer som bedriver forskning inom hållbar 
utveckling. Med anledning av att flera olika intressentgrupper ligger bakom organisationen 
anser vi att risken är mindre att informationen är vinklad och därmed mer trovärdig.  
 
Det andra kriteriet, tidssamband rör frågan huruvida källan är trovärdig på grund av dess 
”ålder”. Finns det skäl att tvivla på dem på grund av att de är gamla?31 Många studier om 
miljöredovisning och analytikernas användning är skrivna i slutet av 1990-talet, vilket innebär 
att studiernas material är ännu äldre. Då dessa studier även citeras av många forskare än idag, 
bland annat i de ”working paper” vi använt samt då det  finns begränsat med senare 
vetenskapligt granskade studier kan detta tyda på att de fortfarande är aktuella och därmed 
innehållet. Exempel på sådana äldre källor är Gray et al (1995), Deegan och Rankin (1996), 
Deegan och Gordon (1996) samt Cormier och Magnan (1997).  
 

Vid användningen av litteraturmaterialet har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt gå 
till ursprungskällan för att öka trovärdigheten. När ursprungskällan inte har använts och vi 
ändå har använt informationen från källan, har vi förlitat oss på att informationen stämmer 
eftersom vi i andra studier har fått bekräftelse på informationen. Ett exempel är Freeman 
(1984), grundaren av intressentteorin, men den information vi har använt har vi funnit i ett 
flertal olika källor vilka redogör för detsamma, därmed finner vi att den är trovärdig. Ett annat 
exempel är Gutherie och Parker (1990), vilken Deegan och Gordon refererar till när de påstår 
att miljöinformation är kvalitativ i sin karaktär. Vi menar att vi har fått överväga nyttan mot 
kostnaden att leta upp varje artikel. 

                                                 
29 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber, 2005), 9,13. 
30 Thurén, Källkritik, 13. Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Studentlitteratur, 2003), 62. 
31 Thurén, Källkritik, 13. Ejvegård, Vetenskaplig metod, 64.  
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Kriteriet tendensfrihet innebär att källan är opartisk och objektiv.32 För att undvika källor med 
inslag av tendens har vi jämfört olika studier med varandra för att finna stöd för 
resonemanget. Då vi funnit flera olika studier som framhåller samma resonemang har vi 
refererat till samtliga, vilket vi anser visar på en hög trovärdighet.  
 

                                                 
32 Thurén, Källkritik, 13. 
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3. Miljöinformation, riktlinjer och redovisningsmaterial 
 
Den ”teoretiska” referensramen som ska hjälpa oss att ge svar på studiens problem, hur 
förhållandet mellan företagens presenterade miljöinformation och finansanalytikernas 
rapporter förefaller, har vi valt att dela upp i två olika kapitel, miljöinformation, riktlinjer och 

redovisningsmaterial samt litteraturöversikt. Denna uppdelning fann vi nödvändig eftersom 
vi ansåg att ett enda kapitel hade kunnat bli för långt, och därmed medföra att läsningen kan 
upplevas onödigt ansträngande. Dessutom anser vi att dessa två kapitel behandlar skilda 
områden och således med fördel kan presenteras i två olika kapitel.  
 

 
 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för miljöledningssystem och riktlinjer som företagen 
har möjlighet att tillämpa vid upprättande av miljöredovisningar. Dessutom kommer vi att 
presentera de två miljöinformationskällor vi använt oss av i vår studie. I nästa kapitel, kapitel 
fyra, presenterar vi tidigare forskning gällande företagens presenterade miljöinformation samt 
finansanalytikernas rapporter.  
 
3.1 Miljöledningssystem och riktlinjer 
 

I avsaknad av regler gällande miljöredovisning har EU utvecklat miljöledningssystemet 
EMAS vars syfte är att hjälpa företag i deras arbete för att uppnå en bra miljöledning. En 
allmänt ökad global medvetenhet hos aktörer på marknaden angående miljöfrågor har bidragit 
till att olika standarder och regelverk har skapats33. Detta gäller för både miljöledning och 
miljöredovisning. De två främsta certifierade miljöledningssystemen är International 
Standards Organisation (ISO) 14001 och EMAS, för vilka vi kommer att redogöra för i avsnitt 
3.1.1. 
 

Miljöledningssystemen används framförallt för att organisera miljöarbetet i verksamheten 
vilket sker genom att införa miljöpolicys, handlingsprogram och genom att arbeta efter tydliga 
mål. Förutom att fungerande miljöledningsarbete hjälper företagen att bedriva förebyggande 
och kostnadseffektivt miljöarbete kan det även medföra fördelar såsom att varumärket stärks 
vilket innebär att företaget därmed blir attraktivare för investerare.34 Det finns även 
organisationer, vars fokus inte är att hjälpa företaget med deras miljöledningssystem utan 
syftar till att ge ut rekommendationer och riktlinjer för vilken miljöinformation företag bör 
redovisa. Exempel på en sådan organisation är GRI.  
 
Vi har för avsikt i detta avsnitt att kortfattat redogöra får miljöledningssystemen ISO 14001 
och EMAS samt organisationen GRI. Dock appliceras denna information inte direkt i vår 
analys, men vi vill ändock redogöra för dessa eftersom vi menar att denna information ger 
läsaren förståelse för ämnesområdet.   
  
                                                 
33 Kit-Fai Pun m fl. “Development of an EMS planning framework for environmental management practices.” 

International journal of quality & reliability management, 19:6 (2002): 690.  
34 Sören Bergström, Bina Catasús och Fredrik Ljungdahl, ”Miljöredovisning.” (Malmö: Liber, 2002), 90.  

Figur 3.1 ”Teoretiska” 
referensramens uppbyggnad. 
Källa: Nguyen, 2006, sida 10.  
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3.1.1 ISO och EMAS 
ISO 14001 utvecklades 1996 och är ett kvalitetssystem som innehåller riktlinjer för att hjälpa 
företag att uppnå särskilda miljötekniska standarder.35 Det finns inget lagkrav att följa denna 
standard, men många företag väljer att frivilligt certifiera sig enligt ISO 14001.36 De företag 
som certifierar sig enligt standarden blir med systemets hjälp mer uppmärksamma och 
medvetna om miljöfrågor och involverar sig i aktiviteter som främjar miljön.37 Det som krävs 
för en certifiering är bland annat en formulerad miljöpolicy, ett handlingsprogram samt ett 
implementeringssystem.38 I slutet av 2005 hade närmare 140 olika länder i världen anammat 
ISO 14001 och drygt 111 000 certifikat utfärdats.39  
 
EMAS är en EU-förordning som tillkom 1993 och började tillämpas av samtliga EU-
medlemsländer 1995. EMAS är ett frivilligt ledningsverktyg för företag och organisationer i 
syfte att utvärdera, rapportera och förbättra sitt miljöarbete.40 För att få registrera sig enligt 
EMAS krävs att företaget uppfyller de förutbestämda kriterier som bland annat innebär att 
presentera en miljöpolicy samt att publicera en miljöredovisning som utvärderar årets 
miljöarbete.41 Således är kraven för att få certifiera sig som användare av dessa 
ledningssystem mycket likartade men till skillnad från ISO kräver EMAS att företagen ska 
presentera en miljöredovisning. Enligt EMAS har drygt 3 500 organisationer inom EU 
registrerat sig.42 
 
För oss förefaller det rimligt att företag har miljöledningssystem, särskilt de miljöpåverkande 
företagen torde detta vara aktuellt, då det hjälper dem att effektivisera användandet av 
resurser, säkerställa att miljölagar efterföljs, visa att de arbetar för minskade utsläpp av 
föroreningar, formulera framtidsplaner och så vidare. Om företagen är anslutna till något 
certifierat miljöledningssystem är det troligt att denna information presenteras av företagen 
eftersom det visar på att företaget värderar miljöfrågor. Sådan information menar vi utgör så 
kallad positiv information om företagen och enligt tidigare studier tenderar företag att 
presentera sådan information, dessutom visar forskare såsom Ljungdahl samt Rikhardsson, 
Andersen och Bang på att denna information är vanligt förekommande miljöinformation. Vi 
menar därför att vi mycket troligt kommer att finna denna information när vi analyserar 
företagens miljöredovisningar, men huruvida analytikerna använder denna information är en 
annan fråga.  
 
3.1.2 GRI 
Vid upprättande av miljöredovisning finns det ett flertal olika standarder och riktlinjer som 
företagen kan ta hjälp av, men den organisation vars riktlinjer vunnit mest acceptans är GRI.43 
GRI grundades av den amerikanska oberoende organisationen ”The Coalition for the 
Environmentally Responsible Economies” (CERES) i syfte att harmonisera 

                                                 
35 Chung-Chiang Chen, “Incorporating green purchasing into the frame of ISO 14000.” International journal of 

cleaner production, 13:9 (2005): 927-928. 
36 Nicole Darnall, “Why firms mandate ISO 14001 certification.” Business society, 45:1 (2006): 354-355. 
37 Chen, “Incorporating green purchasing into the frame of ISO 14000.”, 927-928. 
38 Alessia Ghisellini och Deborah L. Thurston, ”Decision traps in ISO 14001 implementation process: case study 

results from Illinois certified companies.” Journal of cleaner production, 13:8 (2005), 764. 
39 Swedish Standards Institute, www.sis.se, hämtat 2007-02-15. 
40 Ecological Management and Audit Scheme, www.emas.se,  hämtat 2007-02-15. 
41 David Hess, ”Regulating corporate social performance: a new look at social accounting, auditing, and 

reporting.” Business ethics quarterly, 11:2. (2001): 312. Michael S. Wenk, ”EU’s eco-management and audit 
scheme.” Environmental quality management, 14:1 (2004): 60.  

42 Ecological Management and Audit Scheme, www.emas.se, hämtat 2007-02-15. 
43 Cerin, ”Communication in corporate environmental reports.”, 57.  
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hållbarhetsredovisningen. GRI består av ett globalt nätverk av tusentals intressenter såsom 
olika branschorganisationer.44 Riktlinjerna består av tio redovisningsprinciper som företagen 
rekommenderas att följa, exempelvis materialitet och tillförlitlighet där det under varje princip 
går att finna information om hur principen ska tolkas samt olika exempel.45  
 
3.2 Källor till miljöinformation 
 

Företagens presentation av miljöinformation tar sig i uttryck på olika sätt, exempelvis via 
kortare broschyrer, webbpublicerat material, lagstadgade rapporter, frivillig miljöredovisning 
med flera. Nedan har vi valt att redovisa de två informationskällor av miljöinformation som vi 
kommer att använda oss av i denna studie, vilka dessa är kan åskådliggöras med följande 
figur.  
 

 
 
Omfattningen av den miljöinformation som företagen presenterar, både mängd- och 
innehållsmässigt, varierar mellan olika företag men där många börsnoterade företag idag 
väljer att presentera miljöinformation utöver lagstadgat krav. 
 
3.2.1 Miljöinformation i årsredovisningen  
Årsredovisningen som informationskälla har vi valt på grund av dess utbredda spridning och 
höga trovärdighet. Vi anser att miljöinformationen som återfinns i årsredovisningen i större 
utsträckning är trovärdig än exempelvis sådan information som presenteras via broschyrer 
enstaka tillfällen. Detta då informationen som presenterats i årsredovisningen är granskad av 
en revisor, vilket betyder att informationen därmed är fullständig, riktig och verifierbar. 
Årsredovisning som informationskälla menar vi även torde vara den mest betydelsefulla 
eftersom det framförallt är den som analytikerna använder sig av när de värderar företag46.  
Därmed torde den miljöinformation finansanalytikerna använder sig av till största del vara 
informationen som presenterats i företagens årsredovisning.  
 
3.2.2 Separat frivillig miljöredovisning 
Utöver lagstadgade krav på miljöredovisning lämnar många företag idag även en frivillig 
separat miljöredovisning. Det är utvecklingen på redovisningsområdet som har lett till att fler 
företag kompletterar den ordinarie redovisningen med hur företaget hanterar miljöfrågor i 
samhället, exempelvis genom att redogöra för företagets miljöledningsarbete och dess 
resultat. Den frivilliga informationen kan bland annat finnas tillgänglig som publicerade 
redovisningar i pappersform, på företagens hemsidor och i personaltidningar.47 Vi menar 
därför att det är förståeligt att kvaliteten på den frivilliga informationen som företagen ger ut 
kan variera. Vi är dock av den åsikten att företags miljöinformation i form av enkla 
reklamblad troligen är mindre genomarbetat, där syftet framförallt är att marknadsföra medan 
den frivilliga miljöredovisningen som ges i samband med årsredovisningen ger en mer 
                                                 
44 Fayers, Cocklin och Holmes, ”Environmental considerations in the decisions of Australian investment 

professionals.”, 194. 
45 Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org, hämtat 2007-02-20.  
46 Sveriges Finansanalytikers Förening, Finansanalytikernas rekommendationer 2006, 101. 
47 Naturvårdsverket, Finansmarknaden, miljön och redovisningen, Rapport 5521. December 2005, 36-37. 

Figur 3.2 Källor till 
miljöinformation. 
Egen konstruktion.  
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”rättvisande bild” av företaget. Vi har därför valt att endast använda oss av frivillig 
miljöinformation av den senaste nämnda sorten. Dock är inte att denna information utan 
kritik, se avsnitt 5.3.1. 
 
Vi har tidigare redogjort för att samhällets miljömedvetenhet har ökat och därmed menar vi 
att ett större fokus torde riktas mot företagens miljöprestationer och åtaganden. Detta ökade 
miljöintresse anser vi sannolikt påverkar analytikerna som värderar företagen genom att de 
beaktar miljöinformation i analysarbetet, och därmed föreligger troligen ett förhållande 
mellan företagens miljöredovisning och analysrapporterna.  
 
3.3 Hållbarhetsredovisning  
 

Vi finner det viktigt att belysa att företag numera inte publicerar ”rena” miljöredovisningar 
utan många väljer att ge ut så kallade hållbarhetsredovisningar, där miljöredovisningen utgör 
en del av denna. Se nedanstående figur för illustration av hållbarhetsredovisningens delar.  
 

  
 
Hållbarhetsredovisning är en fristående och frivillig rapport som företag upprättar för att 
publicera sina prestationer inom miljö, ekonomi och sociala frågor, vilken vanligen benämns 
som ”triple-bottom-line” redovisning.48 Studier har visat att miljöfrågor är den del som är 
mest utvecklad och fått störst fokus, medan de sociala och ekonomiska aspekterna endast 
berörs ytligt. Emellertid har de två sistnämnda delarna fått större fokus på senare år.49 
 

                                                 
48 Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org, hämtat 2007-02-06.  
49 Jan Bebbington and Rob Gray, ”Accounts of sustainable development: the construction of meaning within 

environmental reporting” Working paper (2001): 17. KPMG, “International survey of corporate responsibility 
reporting” 2005, 5. 

Figur 3.3 Hållbarhets- 
redovisningens delar. 
Egen konstruktion. 
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4. Litteraturöversikt 
 
I detta kapitel kommer vi i huvudsak att presentera tidigare forskning inom 
miljöredovisningsområdet samt finansanalytikers användning av miljöinformation. Vi syftar 
även till att ge svar på varför miljöinformationen och analytikerrapporterna ges ut samt varför 
de antagit visst utseende, där vi med utseende syftar på informationsinnehållet.  
 
Då vi har två olika ”perspektiv” att redogöra för, företagens samt finansanalytikernas, innebär 
det att kapitlet kan sägas bestå av två delar. Den ena delen av kapitlet behandlar litteratur som 
har med företagens miljöredovisning att göra medan den andra delen berör litteratur som 
handlar om analytikerrapporter. Vilka avsnitt som kan hänföras till vilken del presenteras i 
figuren nedan.  
 

 
 
I slutet av detta kapitel kommer ett avsnitt vilket sammanfattar kapitel fyra att presenteras.  
 
4.1 Miljöredovisningens utveckling 
 

Miljöredovisning är inte ett nytt fenomen i den bemärkelse att sådan information presenterats 
i årsredovisningar, men det är först nu de senaste tiotal åren som det har fått allt större fokus 
där antalet företag som redovisar miljöinformation ökat markant.50 Även mängden 
miljöinformationen, i årsredovisningarna såsom i de frivilliga separata rapporterna har ökat.51 
I en studie från 1996 utfört av Rikhardsson, Andersen och Bang uppskattades cirka 1 000 
företag i världen frivilligt redovisa deras miljöinformation i separata rapporter.52 Ett flertal 
mer aktuella studier visar på att denna siffra är betydligt högre.53 Det uppskattas idag röra sig 
om cirka 10 000 rapporter med hänsyn till att antalet företag har ökat, företagen har blivit mer 
engagerade i miljöfrågor samt att lagkrav på miljöinformation har införts sedan 1996.54 Denna 

                                                 
50 KPMG, “International survey of corporate responsibility reporting”, 9. Ljungdahl, “Utveckling av 

miljöredovisning i svenska börsbolag, 1, 3.   
51 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 82, 99. 
52 Pall Rikhardsson, Anders J. Andersen och Heine Bang, ”Sustainability reporting on the internet.” Greener 

management international, 40:1 (2002): 60. 
53 Pall Rikhardsson och Claus Holm, ”Experienced and novice investors: does environmental information 

influence on investment allocation decisions?” Working paper (2006): 8. 
54 Rikhardsson, Andersen och Bang, ”Sustainability reporting on the internet.”, 60. Rikhardsson och Holm, 

”Experienced and novice investors”, 8. 

Figur 4.1 Avsnitten i 
kapitel fyra.  
Egen konstruktion.  
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ökade utveckling förklaras av ett flertal andra forskare med att den allmänna 
miljömedvetenheten har ökat sedan början av 1990-talet.55 
 
Studier visar att branschtillhörigheten är en variabel som kan förklara varför vissa företag har 
mer omfattande miljöredovisning än andra, där företag inom olje-, kemikalie- och 
skogsindustri, det vill säga företag med miljöpåverkande verksamhet hör till den kategori som 
har mest omfattande miljöredovisningar.56 Emellertid har det idag utvecklats mot att 
framgångsrika företag redovisar miljöinformation i större omfattning, oavsett om de är 
miljöpåverkande eller inte.57 Även företagets storlek har visat sig vara en gemensam variabel 
för de företag som frekvent tenderar att redovisa miljöinformation, där stora företag i större 
utsträckning än mindre redovisar denna information.58  
 
Att det framförallt är företag med påtaglig miljöpåverkan som redovisar miljöinformation ter 
sig för oss mycket troligt i och med att det troligaste är dessa som har störst risk att påverkas 
av yttre miljörelaterade faktorer än de företag som inte verkar inom miljöpåverkande bransch. 
Exempelvis om skärpta regler ska införas gällande hur mycket utsläpp som ska tillåtas torde 
detta vara en nackdel för de företag som har stora utsläpp. Företaget kan då med deras 
frivilliga miljöinformation ges möjlighet att exempelvis lyfta fram att de vidtagit åtgärder 
inför skärpta regler och därmed är en eventuell negativ påverkan reducerad. För oss förefaller 
det även rimligt att det framförallt är de stora företagen som frivilligt redovisar eftersom de 
troligen har god ekonomi. Nästa fråga är varför företagen väljer att upprätta frivillig 
miljöinformation då det tar både tid och pengar i anspråk? Detta har vi för avsikt att ge svar 
på i kommande avsnitt. 
 
4.2 Varför presentera frivillig miljöinformation? 
 

Företag som väljer att redovisa miljöinformation utöver vad lagen kräver i årsredovisningen 
eller i form av separat miljöredovisning är många. En studie av KPMG från 2005 visade att  
64 procent av världens 250 största företag gav frivilligt ut hållbarhetsredovisningar. 
Hållbarhetsredovisningar innehåller som vi tidigare redogjort för även annan information, 
såsom ekonomiska samt sociala aspekter, men även miljöinformation.59 Två frekvent 
återkommande teorier som många forskare använder sig av för att förklara varför företag 
presenterar frivillig miljöinformation är intressent- samt legitimitetsteorin.60 Det finns även 

                                                 
55 Anne Y. Ilinitch, Naomi S. Soderstrom och Tom E. Thomas, ”Measuring corporate environmental 

performance.” Journal of accounting and public policy, 17:1 (1998): 384. Cormier och Magnan, “Investors’ 
assessment of implicit environmental liabilities”, 216-271. Hilary Fortes ” The need for environmental 
reporting by companies.” Greener management international, 40:1 (2002): 78. Ljungdahl, “Utveckling av 
miljöredovisning i svenska börsbolag”, 1. Susan B. Hughes, Allison Anderson och Sarah Golden, ”Corporate 
environmental disclosures: are they useful in determining environmental performance?” Journal of accounting 

and public policy, 20:1 (2001): 218.  
56 Cerin, ”Communication in corporate environmental reports.”, 51. Deegan och Gordon, ”A study of the 

environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 190. European Centre for Corporate 
Engagement, Use of extra-finansieal information, 28-29. Kolk och Wateringen, ”Environmental reporting by 
the Fortune Global 250: exploring the influence of nationality and sector.”, 27. Ljungdahl, “Utveckling av 
miljöredovisning i svenska börsbolag”, 75.  

57 Hassel och Nilsson, ”An empirical study of the actual use of environmental information”, 3. 
58 Jean Raar, ”Environmental initiatives: towards triple-bottom line reporting.” Corporate communications: an 

international journal, 7:3 (2002): 179. Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska, 211.  
59 KPMG, “International survey of corporate responsibility reporting”, 9. 
60 Denis Cormier och Michel Magnan, “Corporate environmental disclosure strategies: determinants, costs and 

benefits.” Auditing and finance, 14:3 (1999): 431-432. Gray, Kouhy och Lavers, “Corporate social and 
environmental reporting”, 52. Lance Moir, ”What do we mean by corporate social responsibility?” Corporate 

governance, 1:2  (2001):16. Vanessa Magness, ”Stratecig posture, financial performance and environmental 
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andra teorier, exempelvis agentteorin. Syftet med denna studie är dock inte att undersöka 
vilka anledningar som kan ligga till grund för att företag presenterar frivillig miljöinformation 
och därmed har vi valt att inte gå djupare in denna diskussion. Vi har därför valt att endast 
kortfattat redogöra för intressent- samt legitimitetsteorin eftersom dessa är de mest frekventa 
nämnda. 
 
4.2.1 Intressenternas önskemål 
Utgångspunkten i intressentteorin är att företag har många olika intressenter, där Freeman 
vilken anses som grundaren till denna teori definierar intressenter såsom alla tänkbara aktörer 
som kan påverka eller bli påverkade av ett företags aktiviteter.61 Vi anser att analytikerna 
uppfyller kriteriet som intressent, vilken kan påverka företaget. Detta eftersom analytikerna 
värderar företagen för att ge köp- eller säljrekommendationer, rekommendationer som vi 
menar kan påverka företagets framtida resursflöde. 
 
Eftersom det råder ett samspel mellan företaget och intressenterna är det därför viktigt att 
företagen eftersträvar att tillgodose sina intressenters behov, framförallt de primära.62 Således 
betyder det att om intressenterna blir mer miljöintresserade och efterfrågar miljöinformation 
från företagen är vår uppfattning att företagen vill redovisa denna för att undvika de 
eventuella negativa följderna som annars kan medföras på grund av vidtagna aktioner från 
intressenternas sida. Detta resonemang bekräftas av Polonsky som menar att företag måste 
beakta influerande intressenter, annars kan de ta till åtgärder som skadar företaget, exempelvis 
bojkottning63.  
 
Slutsatserna som kan dras utifrån presenterad intressentteori är således att företag väljer att 
presentera frivilliga miljöredovisningar för att det efterfrågas av betydelsefulla intressenter 
som kan påverka företagets framtid. 
 
4.2.2 Företag vill legitimera sina handlingar 
Förutom intressentteorin är legitimitetsteorin en teori som används för att förklara företagens 
frivilliga miljöinformation. Legitimitetsteorin bygger på antagandet att det råder någon form 
av socialt kontrakt mellan företaget och dess samhälle, där normer ligger till grund för vad 
som anses vara legitimt.64 O’Donovan menar att intressent- och legitimitetsteorin överlappar 
varandra eftersom det är intressenterna som kan ge företaget legitimitet.65 Detta är något som 
vi menar även bekräftas av Ljungdahl då hans tolkning är att legitimitet uppnås när företaget 
och dess viktiga intressenters värderingsgrunder stämmer överens med varandra.66  
 
Legitimitetsteorin menar att företagen eftersträvar att agera, eller åtminstone ge sken av att 
agera, efter de oskrivna regler som företaget och dess samhälle format.67 Legitimitet handlar 

                                                                                                                                                         
disclosure: an empirical test of legitimacy theory.” Accounting, auditing  & accountability journal, 19:4 
(2006): 542-547. 

61 John Kaler, ”Differentiating stakeholder theories.” Journal of business ethics, 46:1 (2003): 74. Ljungdahl, 
“Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 42. Moir, ”What do we mean by corporate social 
responsibility?”, 19.   

62 Polonsky, “A stakeholder theory approach to designing environmental marketing strategy.”, 33-34. 
63 Ibid., 32. 
64 Deegan, Rankin och Tobin, “An examination of the corporate social and environmental disclosures”, 319. 
65 Gary O’Donovan, ”Environmental disclosure in the annual report: extending the applicability and predictive 

power of legitimacy theory.” Accounting, auditing & accountability journal, 15:3 (2002): 347. 
66 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 45. 
67 Deegan, Rankin och Tobin, “An examination of the corporate social and environmental disclosures”, 320. 
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således om att företag vill rättfärdiga sina handlingar, där miljöredovisningen kan uppfattas 
som en kommunikationsstrategi i syfte att återställa eller bibehålla företagets legitimitet.68  
 
Legitimitetsteorin anser vi mycket väl kan förklara varför det framförallt är miljöpåverkande 
företag som har de mest omfattande miljöredovisningar. Eftersom dessa företags 
verksamheter har stor påverkan på miljön är de troligen förknippade med höga miljörisker. I 
och med detta är det sannolikt att de är bevakade av miljömedvetna intressenter och därmed 
torde det vara viktigt att presentera sig i ”goda dagar” och kommunicera med omgivningen. 
Detta resonemang är i linje med det vi tidigare förde vid kapitlets början. Vårt resonemang 
bekräftas av studier utförda av Magness samt Clarke och Gibson-Sweet, vilka fann att företag 
som är utsatta för hög exponering av media och har hög direkt påverkan på miljön tenderar att 
redovisa mer miljöinformation än andra företag.69  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intressentteorins förklaring till varför företag 
presenterar frivillig miljöinformation är att företagets viktiga intressenter efterfrågar denna 
information och företagen vill därmed tillmötesgå deras krav. Legitimitetsteorin förklarar 
däremot utgivandet av miljöinformationen som grund för att företaget vill legitimera sina 
handlingar. Gemensamt för dessa två teorier är att de båda har sin förklaringsgrund i 
beaktande av relationen till samtliga intressenter. 
  
4.3 Vad företagen redovisar 
 

Vår uppfattning är att djupgående studier kring vilken information och även i vilken form, det 
vill säga i ord eller siffror, som företagen faktiskt redovisar sin miljöinformation är 
begränsade. Detta baserar vi utifrån det omfattande försök vi gjort för att finna denna 
information samt genom att läst ett flertal artiklar gällande företagens miljöredovisning. Vad 
gäller studier som undersöker vilken miljöinformation företagen redovisar har vi funnit två 
studier vilka vi anser kan klassificeras som ”mer omfattande”, dessa två är ”Utveckling av 
miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker” samt ”Sustainability 
reporting on the internet”. Den senast nämnda omfattar även miljöinformationsmaterial som 
vi i vår studie inte kommer att undersöka, det vill säga kortare miljöuttalanden publicerade på 
företagens hemsidor, och därmed är den möjligen mindre applicerbar på vår studie. Emellertid 
anser vi ändå att studien är av värde eftersom forskarna även studerat miljöinformationen i 
årsredovisningarna och separat upprättade miljöredovisningar, dokument som vi ämnar 
studera.  
 
4.3.1 ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker” 
 I Ljungdahls doktorsavhandling ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – 
praxis, begrepp, orsaker” utfördes en innehållsanalys av företag vilka var noterade på 
Stockholmsbörsens A-lista.70 Ljungdahl utgick i sin undersökning ifrån elva olika 
informationskategorier, vilka till stor del baserades på rekommendationer utgiven av Förenta 

                                                 
68 Deegan & Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations”, 196. 

Deegan, Rankin och Tobin, “An examination of the corporate social and environmental disclosures”, 320. 
Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 50. 

69 Julia Clarke och Monica Gibson-Sweet, “The use of corporate social disclosures in the management of 
reputation and legitimacy: a cross sectoral analysis of UK top 10 companies.” Business ethics: a European 

review, 8:1 (1999): 10-11. Magness, ”Strategic posture, financial performance and environmental disclosure”, 
540.  

70 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 51. 
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Nationerna (FN).71 Undersökningsmodellen som Ljungdahl använde kan åskådiggöras i 
figuren nedan.  
 

 
 
Samtliga av Ljungdahls informationskategorier täcktes, vilket vi menar att åtminstone något 
företag redovisade denna information. De vanligaste informationskategorierna, det vill säga 
de kategorier där flest företag redovisade miljöinformation om var miljöpolicy, miljöpåverkan 

– process och produkt samt miljöorganisation.
72 

 
4.3.2 ”Sustainability reporting on the internet” 
En studie av världens 500 största företag utfördes av Rikhardsson, Andersen och Bang år 
2000, vars syfte var att undersöka vilken miljöinformation dessa företag redovisade på 
Internet. De dokument som omfattades i forskarnas studie var de som kunde nås via 
företagens hemsidor, det vill säga årsredovisningar, separata miljöredovisningar samt även 
annan diverse miljöinformation.73 Såsom Ljungdahl ställde även dessa forskare upp kategorier 
som var avsedda att ligga till grund vid undersökningen. Skillnaden är att Rikhardsson, 
Andersen samt Bang utgick från riktlinjer utgivna av GRI när de formade deras mall, riktlinjer 
vilka inte hade utvecklats och publicerats när Ljungdahl vidtog sin studie.74 Nedan presenteras 
Rikhardssons, Andersens samt Bangs undersökningsmodell. 
 

 
 
Såsom Ljungdahls studie täcktes även alla informationskategorier i Rikhardssons, Andersens 
samt Bangs studie, där de vanligaste informationskategorierna var miljöpolicy, uttalande från 
VD, utsläpp samt produktprestationer.75  
 
Informationskategoriernas benämningar och dess innehåll skiljer studierna åt, men i överlag 
täcker dock båda mallarna ungefär samma innehåll.76 Resultaten som studierna visar är 
förenliga, till exempel visar det sig att miljöpolicy och miljöpåverkan är faktorer vilka 
                                                 
71 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 245. 
72 Ibid., 62. 
73 Rikhardsson, Andersen och Bang, ”Sustainability reporting on the internet”, 63-64. 
74 Ibid., 63. 
75 Ibid., 67. 
76 Se bilaga 1 för utförlig information om Ljungdahls undersökningsmall och bilaga 2 för utförlig information 

om Rikhardssons, Andersens och Bangs mall.  

Figur 4.2 Ljungdahls 
informationskategorier. 
Egen konstruktion. 

Figur 4.3 Rikhardssons, Andersens 
och Bangs informationskategorier. 
Egen konstruktion. 
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företagen ofta redovisar. Vi anser att det är högst troligt att även vi finner denna information 
när vi utför vår innehållsanalys på företagens miljöinformation, men även annan 
miljöinformation torde förekomma eftersom samliga av dessa informationskategorier täcktes. 
Huruvida analytikerna använder denna information är vi tveksamma till. Vi menar att det kan 
vara svårt för analytikerna att använda sig av exempelvis företagens presentation av 
miljöpolicy, då informationen är kvalitativ i sin karaktär, det vill säga att informationen 
presenteras i ord och inte siffror. Hur ska dessa ord omvandlas till mätbara siffror som kan 
ligga till grund för analytikerna när de beräknar företagets framtida vinster? Dock kan vi 
tänka oss att information om företagets miljöpolicy nämns i analytikerrapporterna eftersom ett 
bra miljöarbete i företaget kan medföra fördelar såsom stärkt varumärke, se avsnitt 3.2, vilket 
i sin tur kan innebära att företagets framtida lönsamhet påverkas. Om information gällande 
miljöpolicy används av analytikerna förmodar vi att den tar sig i uttryck genom att 
analytikerna kortfattat återger vad företaget framfört för att sedan komma med en kommentar 
om hur de anser att företagets framtid kan komma att påverkas, detta utan att omvandla 
informationen i monetära termer.  
 
Studier har visat att företags miljöinformation oftast är kvalitativ i sin karaktär, där 
informationen tenderar att presenteras i ord snarare än konkreta belopp, till skillnad från de 
finansiella rapporterna.77 Såsom resonemanget vi förde i stycket ovanför menar vi att denna 
kvalitativa information torde medföra att analytikerna får det svårt att veta hur de ska använda 
den och därmed används möjligen inte miljöinformationen alls.  
 
4.4 Subjektiv miljöinformation 
 

I Magness artikel redogörs det för ett flertal forskare har kommit fram till att 
miljöinformationen som företagen presenterar är subjektiva, ofullständiga och opålitliga,78 
och att den kvalitativa miljöinformationen som presenteras är mycket varierande79. Denna 
subjektiva miljöinformation anser vi delvis torde kunna förklaras med att företagen ofta har 
olika syften med deras miljöredovisning och därmed är informationen som presenteras 
olika.80  
 
Miljörapporter har kritiserats för att vara glamourösa, att utgöra ännu en av företagens 
marknadsföringsbroschyrer, där det saknas allvarliga reflektioner över eventuella problem 
som har betydelse för intressenterna.81 Studier visar att företag tenderar att presentera 
information som är ”självberömmande”, det vill säga information som är till dess fördel. Det 
framkom även att positiv information framlades i betydligt större utsträckning än negativ 
information.82 Ytterligare en omständighet som vi menar visar på att miljöredovisningarna 
kan uppfattas otillförlitliga är att studier har visat att vad företagen faktiskt presterar och 
genomför inte alltid stämmer överens med vad de redovisar.83 Denna upptäckt torde påverka 
analytikernas användning av miljöinformationen som företagen presenterar på det vis att 

                                                 
77 Deegan och Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 187. 

Gray, Kouhy och Lavers, “Corporate social and environmental reporting”, 47. Fortes och Åkerfeldt, 
”Environmental reporting in Sweden.”, 15.  

78 Magness, ”Stratecig posture, financial performance and environmental disclosure”, 544. 
79 Fortes, ” The need for environmental reporting by companies.”, 78. 
80 Cerin, ”Communication in corporate environmental reports”, 47. 
81 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 90. 
82 Craig Deegan och Michaela Rankin, “Do Australian companies report environmental news objectively?” 

Accounting, auditing & accountability journal, 9:2 (1996): 57. Deegan och Gordon, ”A study of the 
environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 190, 198.  

83 George O. Gamble m fl., “Environment disclosures in annual reports and 10Ks: an examination.” Accounting 

horizons, 9:3 (1995): 37.  
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analytikerna är försiktig vid att förlita sig på vad företagen utger att de åstadkommit. Detta 
tillsammans med vad vi tidigare redogjort för, att informationen är kvalitativ i sin karaktär, 
torde medföra att analytikerna använder företagens presenterade miljöinformation i ännu 
mindre utsträckning. 
 
Rapporternas avsaknad av likformighet beror inte endast på företagens medvetna agerande att 
presentera den information som de anser vara dem till fördel, utan miljöredovisningen är även 
behäftad med redovisningsmässiga ”problem”, där de traditionella redovisningsprinciperna 
innebär begränsningar för miljöredovisningen.84 Företagen står även inför praktiska problem 
såsom värderings- och definitionsfrågor, vad som ska anses vara miljöintäkter, 
miljökostnader, miljöinvesteringar samt miljöskulder.85 Dessa benämner Ljungdahl som 
redovisningens monetära termer.86 Problematiken kring miljöredovisningens monetära delar 
redogör vi för närmare i avsnitt 4.5. 
 
4.4.1 Åtgärder för att minska rapporternas subjektivitet och öka dess trovärdighet 
Rapporternas subjektivitet menar forskare kan minskas med hjälp av klara riktlinjer och 
standardiserade processer vid upprättande av miljörapporter,87 och där ökad trovärdighet kan 
uppnås genom revision av företagets miljöredovisningar88.  
 

Standarder och riktlinjer 
I takt med den frivilliga miljöredovisningens utbredning har det pågått en utveckling av 
riktlinjer för upprättande av dessa. Olika standarder har givits ut av organisationer och institut 
i syfte att miljöinformationen ska bli mer fullständig och konsekvent angiven och därmed mer 
jämförbar. Några av dessa har vi tidigare presenterat i avsnitt 3.1. Vi menar att jämförbarheten 
mellan företag sannolikt ökar i och med att fler företag följer samma principer, och därmed 
innebär det att analytikerna torde kunna använda presenterad miljöinformation i större 
utsträckning. Emellertid anser vi inte att jämförbarheten är fullständig på grund av utvecklade 
standarder och riktlinjer eftersom dessa är frivilliga. Att det är frivilligt om företagen vill 
anamma rekommendationerna eller inte innebär således att alla företag inte anammar en och 
samma riktlinje.   
 
Miljörevision 
För att öka rapporternas trovärdighet kan en extern granskning, revision, av 
miljöredovisningen vara en lösning.89 Huruvida en revision av företagets miljöredovisning 
ökar informationens värde har diskuterats. Fortes menar att intressenterna vill ha en ”true and 
fair view” av företaget, men då den externa parten som granskar endast bekräftar att siffrorna 
som redovisas är rätt, betyder det att siffran i sig inte behöver spegla en rättvisande bild av 
företaget. Det innebär således att det fortfarande är upp till intressenterna att avgöra 

                                                 
84 Fortes, ” The need for environmental reporting by companies.”, 80-81. Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental 

reporting in Sweden.”, 6-8. 
85 Fortes, ” The need for environmental reporting by companies.”, 80. Ljungdahl, “Utveckling av 

miljöredovisning i svenska börsbolag”, 103-104. 
86 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 103.  
87 Fortes ”The need for environmental reporting by companies.”, 89-90. Ilinitch, Soderstrom och Thomas, 

“Measuring corporate environmental performance.”, 383-384.  
88 Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.”, 17. Mark Line, Hope Hawley och Riva Krut, 

“The development of global environmental and social reporting.” Corporate environmental strategy 9:1 
(2002): 76. 

89 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 89. Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental 
reporting in Sweden.”, 17. Line, Hawley och Krut, ”The development of global environmental and social 
reporting.”, 76. Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 194.  
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trovärdigheten i informationen.90 Vi anser dock att en revision av företagets miljöredovisning 
torde öka trovärdigheten, men i vilken omfattning är osäkert. 
 
Vår uppfattning är att subjektiv information möjligen tolkas som något negativt. Att 
informationen är subjektiv, i det avseende att företagen själva väljer innehållet i 
miljöredovisningen, behöver nödvändigtvis inte innebära att informationen som sådan är 
”dålig”. Eftersom inget företag är ett annat likt, då dess verksamheter kan skilja sig åt, menar 
vi att det kan vara behövligt att informationen är subjektiv. Att företaget ges möjlighet att 
redogöra för den information som är nödvändigt för att intressenterna ska få en rättvisande 
bild av företaget. Vi vill även framhålla att det inte behöver vara negativt med att företagen 
presenterar miljöinformationen i kvalitativ form. Att informationen är kvalitativ i sin karaktär 
anser vi kan vara en fördel genom att den med sin beskrivande karaktär kan belysa och lyfta 
fram viktig information.  
 
4.5 Miljöredovisning i monetära termer 
 

Jämförbarheten mellan företag begränsas även till viss del av problematiken kring hur 
företaget ska redovisa den monetära miljöinformationen. Varför det huvudtaget finns 
problematik kring miljöredovisningens monetära termer har sin grund i att de miljörelaterade 
finansiella posterna, framförallt miljökostnader och miljöförpliktelser är svåra att redovisa 
under rådande redovisningsprinciper.91  
 
4.5.1 Miljöintäkter och miljökostnader 
Vad anses vara en miljöintäkt respektive miljökostnad? Svårigheterna som uppstår när 
företaget ska redovisa miljöintäkter samt miljökostnader är hur företaget ska hänföra vilken 
intäkt respektive kostnad som miljöintäkt respektive miljökostnad.  
 
Ljungdahl menar att begreppet miljöintäkt i praktiken utgör ett samlingsnamn för faktiska 
intäkter såväl som kostnadsbesparingar till följd av miljöåtgärder. Problematiken som uppstår 
är bland annat huruvida intäkten har uppstått till följd av en miljöåtgärd. Ska hela intäkten 
anses vara en miljöintäkt fast åtgärdens syfte inte enbart var ur en miljöaspekt?92 
 
Problematiken med att redovisa miljökostnader belyses genom att reflektera över hur en 
miljökostnad uppstår. Miljökostnader kan uppstå genom utgifter för investeringar i 
miljöåtgärder, vilket innebär att företaget måste uppskatta till vilken del åtgärden som primärt 
har ett miljöförbättrande syfte. Denna uppskattning kräver en subjektiv bedömning av 
företaget.93  Miljökostnader kan även uppstå till följd av att dessa åtgärder krävs av företaget, 
till exempel kräver lagstiftaren att en viss åtgärd måste vidtas.94 Problematiken kring 
miljökostnader kan även belysas med att miljön, exempelvis jord, vatten eller luft, tidigare 
ansågs vara gratis och att redovisa förbrukningen av denna, att värdera miljökostnaden är 
följaktligen svårt eftersom ett marknadsvärde saknas.95 
 

                                                 
90 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 89. 
91 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 80-81. Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental, 

6-8. 
92 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 114-115. 
93 Ibid., 111-112. 
94 Ibid., 112-113. 
95 Fraser Bell & Glen Lehman, “Recent trends in environment accounting: how green are your accounts?” 

Accounting forum, 23:2 (1999): 180. 
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Förutom komplexiteten att uppskatta vad som anses vara en miljöintäkt respektive 
miljökostnad måste matchningsprincipen tillämpas för att få redovisa miljökostnaderna i de 
finansiella räkenskaperna. Miljöintäkterna har ofta en begränsad livslängd medan 
miljökostnader kan vara både långsiktiga och återkommande96. Dessa faktorer tillsammans 
menar vi torde medföra att företaget i en mycket liten omfattning redovisar denna information 
i dess resultaträkning. Dock är detta sådan miljöinformation vilken vi förmodar att 
analytikerna använder sig av eftersom de är i monetär och mätbar information.  
 
4.5.2 Miljöinvesteringar och miljöskulder 
Såsom med miljökostnader och miljöintäkter står företagen inför ett avgörande om vad som 
ska hänföras till respektive post, miljöinvestering och miljöskuld.  
 
Problematiken som Ljungdahl menar att miljöinvesteringarna är behäftade med nämndes i 
förbifarten under avsnittet miljökostnader. Exempelvis måste företaget avgöra hur stor del av 
den nya investeringen som är en investering ur ett miljöförbättrande perspektiv och hur stor 
del utgör en investering nödvändig för föregets ekonomiska överlevnad.97  
 

Av de ekonomiska begreppen är miljöskuld det begrepp som fått mest uppmärksamhet, där 
olika definitioner för vad en miljöskuld är diskuteras.  Gemensamt är dock att det anses vara 
en framtida utgift i syfte att återställa miljön.98 Vår uppfattning är att ett företags miljöskulder 
torde vara lättare att identifiera än de tidigare redovisade ekonomiska miljöbegreppen. Detta 
eftersom kostnader för att exempelvis återställa marken företaget skadat givetvis är en 
miljöåtgärd, medan exemplet vi tidigare gav med att hänföra hur stor del av en investering 
som kan hänföras till en investering i miljöförbättrande syfte torde vara svårare. Dock anser vi 
inte att begreppet miljöskuld är helt ”problemfri”.     
 
Då det är företagets subjektiva uppfattning som avgör hur stort belopp som ska hänföras till 
respektive post, miljöintäkt, miljökostnad, miljöinvestering samt miljöskuld, menar vi att 
denna information är subjektiv och därmed är det troligt att analytikerna inte använder denna 
information trots att de är uttryckta i monetära termer. En gemensam uppfattning som 
forskare har är att ett bra miljöledningssystem kan underlätta, om inte även nödvändigt, för 
företagens arbete att identifiera dessa monetära miljöposter99. På grund av denna presenterade 
”problematik” kan vi tänka oss att företagen redogör för miljöintäkter, miljökostnader, 
miljöinvesteringar samt miljöskulder utan att ange dem i exakta belopp.  
 
Vi har redogjort för det vi anser hänförs till företagets ”perspektiv”, det vill säga vi har 
redogjort för hur den frivilliga miljöredovisningens utveckling det senaste decenniet, varför 
företag frivilligt presenterar miljöinformation, vilken miljöinformation som presenteras och 
även i huvudsak i vilken form samt ”problematiken” som är behäftat med den monetära 
miljöredovisningen. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för studiens andra del, studier 
ur analytikernas ”perspektiv”, vilken betydelse företagens miljöinformation har för 
analytikerna, vad de använder samt önskar för miljöinformation. 
  
 
 
 

                                                 
96 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 115. 
97 Ibid., 111-112. 
98 Ibid., 138-141. 
99 Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.”, 8. 
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4.6 Finansanalytikers arbete  
 

Ljungdahl menar att det är de finansiella intressenterna, och därmed analytiker, som utnyttjar 
miljöredovisningarna i störst omfattning.100 Analytikernas roll kan ses som en 
informationslänk mellan företaget och dess investerare av den orsaken att de förser 
investerare med köp- och säljrekommendationer, vinstprognoser och så vidare.101 Hassel, 
Nilsson och Nyquist menar att många av kapitalmarknadens aktörer använder 
miljöinformation i deras investeringsbeslut.102 Emellertid finns det även andra studier som 
visar på det motsatta.103 
 
4.6.1 Årsredovisningen som beslutsunderlag 
Informationen till värderingsarbetet inhämtar analytikerna vanligtvis direkt från företagen via 
deras årsredovisningar och rapporter.104 Årsredovisningen utgör finansanalytikernas 
huvudsakliga informationskälla när det gäller miljöinformation.105 Enligt Deegan och Rankin 
utgör miljöinformation beslutsunderlag vid värderingsarbetet men denna miljöinformation är 
dock inte lika viktig som den ”vanliga” finansiella informationen vilken utgörs av vinst, 
nettotillgångar, kassaflöde samt utdelningar. Den miljöinformation som anses vara av 
betydelse menar forskarna utgörs av information vad gäller miljölönsamhet106, miljöpolicy 
men även övrig miljöinformation är av betydelse. 107 
 
4.6.2 Företagets lönsamhet är av betydelse vid företagsvärdering 
Lönsamheten i företag påverkas i allt större utsträckning av faktorer som hänför sig till 
miljörelaterade frågor. Lagar, produktionsmaterial, energipriser, konsumenters efterfrågan och 
utveckling av nya marknader är exempel på faktorer som kan påverka företagets miljöarbete 
på ett sådant sätt att det i sin tur inverkar på företagets resultat- och balansräkning. Vilken 
påverkan miljöfaktorerna faktiskt har på företagets resultat är relativt osäkert, och denna 
osäkerhet kan medföra en risk för företaget.108 Hur risken tar sig i uttryck utvecklar författarna 
inte vidare, men vi tolkar att denna risk kan tänkas vara risken för att företaget värderas lägre 
än vad det annars hade gjort om faktorernas påverkan på räkenskaperna varit kända. En annan 
form av risk som är förknippat med miljöfrågor vilken företaget står inför är att inte ha en 
positiv miljöprofil i marknadsföringen. Detta då det för ett växande antal företag utgör en 
viktig marknadsföringsstrategi.109 Detta ter sig för oss rimligt då vi menar att ingen 
investerare torde välja ett företag som inte är ”miljövänligt” före ett som är det, om företagen i 
dagsläget är lika lönsamma. Därmed är en positiv miljöprofil viktig och en risk för de företag 
som inte har utvecklat denna. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) anser att miljöfrågor 
i större utsträckning bör få betydelse vid företagsvärdering, eftersom de menar att miljörisker 
kan påverka företagens framtida resultat och ställning.110 
 

                                                 
100 Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135.  
101 Lang och Lundholm, “Corporate disclosure policy and analyst behaviour.”, 467. 
102 Lars Hassel, Henrik Nilsson och Siv Nyquist, “The relevance of environmental performance”. European 
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104 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental”, 579. 
105 Sveriges Finansanalytikers Förening, Finansanalytikernas rekommendationer 2006., 101. 
106 Med miljölönsamhet syftar vi på hur effektivt miljöarbete företaget har, det engelska uttrycket är 
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Företagens framtida lönsamhet påverkar hur högt företaget värderas av analytikerna på 
kapitalmarknaden,111 där de flesta analytiker använder kassaflödesmodellen eller någon 
liknande värderingsmetod vid företagsvärdering.112 Vid en kassaflödesbaserad 
värderingsmetod gör analytiker prognoser av framtida kassaflöden, där dessa prognoser 
kompletteras med känslighetsanalyser och uppskattningar av risk. I och med att ett företag är 
behäftat med osäkra miljöfaktorer och risker kan detta sannolikt påverka företagets framtid, 
något som vi menar att analytikerna torde beakta. Vårt resonemang bekräftas av en studie 
utförd av Hassel och Nilsson, där deras studie visade att analytikerna använder 
miljöinformation för att motivera prognoser över framtida kassaflöden.113  
 
4.7 Finansanalytikers inställning till miljöredovisning 
 

Under de senaste åren har allt fler finansiella intressenter såsom investerare, aktieägare och 
analytiker blivit mer uppmärksamma över företagens miljöprestationer och insett vikten av att 
inkludera miljöinformation för utförliga analyser av företagens lönsamhet.114 Den ökade 
miljömedvetenheten hos analytiker kan delvis förklaras med att kunder efterfrågar allt mer 
miljöinformation om företagens produkter och dess produktionsprocesser. Även faktorer 
såsom miljöfrågor har fått ökat fokus inom politiken samt en ökad medvetenhet gällande 
sambandet mellan ekonomi och ekologi, har påverkat analytikerna.115  
 
4.7.1 Ett företags miljöarbete påverkar dess aktiepris 
Många studier har funnit samband mellan företags miljölönsamhet och dess aktiepris.116 En 
studie visar att om företag har dålig miljölönsamhet har det en negativ effekt på aktiepriset, 
medan ett företag som är miljömedvetet och har gott rykte har en positiv effekt på aktiepriset. 
Därmed betyder det att företag blir ”belönade” för att vidta åtgärder, åtgärder mot ett bra 
miljöarbete.117 Varför dålig miljölönsamhet minskar marknadsvärdet på aktien förklarade 
Cormier och Magnan med att det ger indikationer på att det finns ”dolda” miljöskulder. 
Företag med mycket miljöinformation i redovisningen ger positiva signaler till investerare 
eftersom det tyder på att företaget har möjlighet att hantera framtida miljökostnader. Om 
företaget hanterar de miljömässiga aspekterna dåligt kan detta leda till att företaget förlorar 
resurser i form av avgifter, straff, försämrat rykte, stämningar och så vidare, och detta innebär 
att företagets framtida kassaflöde minskar.118  
 
4.7.2 Miljöinformationens betydelse vid investeringsbeslut  
Cormier och Magnan framhåller att investerare observerat att företagens hantering av 
miljöfrågor kan få kostsamma konsekvenser till följd av sanktioner och straff, och därmed 

                                                 
111 Konar och Cohen, “Does the market value environmental performance?”, 282. 
112 Efthimios G.Demirakos, Norman C. Strong och Martin Walker, “What Valuation Model Do Analysts Use?“. 

Accounting Horizons, 18:4 (2004): 221. 
113 Hassel och Nilsson, ”An empirical study of the actual use of environmental information”, 3, 11.  
114 Cormier och Magnan, ”Investors’ assessment of implicit environmental investigation.”, 215. Fayers, Cocklin 

och Holmes, ”Environmental considerations in the decisions of Australian investment professionals.”, 173. 
Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.”, 24. 

115 Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.”, 24. 
116 Cormier och Magnan, ”Investors’ assessment of implicit environmental investigation.”,  235. Hassel och 

Nilsson, ”An empirical study of the actual use of environmental information”, 4. Hassel, Nilsson och Nyquist, 
“The relevance of environmental performance.”, 41-42. Jeroen Derwall m fl. “The eco-efficiency premium 
puzzle.” Financial analysts jounal, 61:2 (2005): 51. Konar och Cohen, “Does the market value environmental 
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påverka framtida ekonomiska resultat.119 Fayers, Cocklin och Holmes, vars studie behandlar 
professionella investerare i Australien, konstaterade att investerarna beaktar miljöinformation, 
men dock i en blygsam omfattning.120  
 
Fayers, Cocklin och Holmes fann att i de fall som miljöfaktorer beaktades var när det fanns 
risk för negativ påverkan på företagets lönsamhet.121 Enligt en studie som genomfördes 
organisationen Business in the environment 1994, var anledningen till att miljöinformationen 
rankades lågt att analytiker baserar sina beslut enligt rationella och finansiella kriterier. Därför 
används inte moralisk eller känsloladdad information såtillvida det inte får identifierbara 
ekonomiska konsekvenser. Analytiker använder den information som deras klienter 
efterfrågar och majoriteten av analytikerna anser inte att miljöinformation är relevant för dem 
och därmed används inte miljöinformationen.122  
 
Det finns studier som visar att företagens miljöredovisningar inte ger tillräckligt med 
miljöinformation för bland annat investerare och analytiker, därmed blir följden att dessa 
intressenter inte värderar miljöinformationen i någon större omfattning.123 Varför 
miljöinformationen inte värderas högt kan även bero på att analytikerna saknar kunskaper 
gällande miljöförhållanden samt att de inte tror att miljöfaktorer påverkar vinsten.124 En annan 
förklaring till varför analytiker inte använder miljöinformation är att de mestadels fokuserar 
på monetär information. Det kan även bero på att företag är dåliga på att ”kommunicera” 
informationen, att analytikerna inte förstår miljöinformationen samt vilka ekonomiska 
konsekvenser det kan få för företaget. Det beror emellertid inte på att miljöfrågorna är 
irrelevanta, utan snarare att det saknas verktyg för att mäta den ekonomiska effekten av 
dem.125 Enligt forskare vet analytiker inte hur de ska ta till sig miljöinformationen då måtten i 
miljöredovisningen är osäkra eftersom de ofta baseras på frivillig information som företaget 
själv har framtagit. Det kan därför finnas risk att måtten är manipulerade och missvisande, 
vilket gör miljöinformationen mindre trovärdig och därmed mindre användbar för 
analytiker.126  Detta är i linje med vad vi tidigare argumenterat för under avsnitt 4.4 där vi 
redogör för miljöinformationens subjektiva karaktär. 
 
I avsnitt 4.7.2, har vi presenterat studier som förklarar varför analytiker använder 
miljöinformation samt varför de inte använder denna. För att underlätta för läsaren har vi 
konstruerat följande figur som sammanfattar vad studierna ovan kommit fram till.  
 

                                                 
119 Cormier och Magnan, ”Investors’ assessment of implicit environmental investigation”, 216. 
120 Fayers, Cocklin och Holmes, ”Environmental considerations in the decisions”, 173. 
121 Ibid., 178. 
122 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information”, 566. 
123 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information”, 566. Fayers, Chris och Holmes, 

”Environmental considerations in the decisions”, 178. Repetto och Austin, “Estimating the financial effects”, 
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124 Repetto och Austin, “Estimating the financial effects”, 107-108. 
125 Fayers, Cocklin och Holmes, ”Environmental considerations in the decisions”, 178. 
126 Ilinitch, Soderstrom, och Thomas, “Measuring corporate environmental performance.”, 383-384, 389.  
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4.8 Analytikerrapporters innehåll 
 

Det finns studier som redogör för vad analytikerrapporter innehåller, vilka främst har utförts 
med hjälp av innehållsanalyser. Vi avser i detta avsnitt att redogöra för denna forskning.  
 
Analytikerrapporter består av både finansiell och icke finansiell information, varav 
analytikerna främst använder sådant som kan uttryckas i monetära termer för att kunna 
bedöma riskerna i ett företag.127 Trots detta konstaterar studier att även beskrivande 
information är användbar för analytiker.128 Detta är en motsättning till det resonemang vi 
tidigare fört i avsnitt 4.3.2, där vi menade att analytiker troligen inte använder kvalitativ 
information eftersom de inte vet hur den ska användas. Detta är något vi förhoppningsvis 
kommer att få svar på vid studiens slut. Den icke finansiella informationen kan exempelvis 
vara de risker företaget utsätts för, förändringar i framtida vinster, konkurrenssituation samt 
kvaliteten på företagsledningen och dess strategi.  
 
Innehållet i analytikerrapporterna utgörs till 55 procent av företagets bakgrundsinformation 
som till exempel produkter, marknaden och industrin, finansiell information samt risker och 
möjligheter. Enligt Nielsens studie förekom ingen miljöinformation i de rapporter han 
studerade, hans förklaring var att informationen ansågs vara irrelevant för att göra företagens 
prognoser samt att analytikerna möjligen inte förstod vikten av sådan information.129 Vi 
menar att miljöinformation troligen används i olika utsträckning beroende på bransch men att 
det främst är inom miljökänslig industri som miljöfaktorer torde ha en betydande roll. Då 
Nielsen utgick från medelstora företag som dessutom inte verkade inom miljökänslig bransch, 
anser vi att detta inte behöver betyda att finansanalytiker inte alls använder miljöinformation i 
deras rapporter.  
 

                                                 
127 Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135. 
128 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Schipper, 

“Analysts’ forecasts.”, 119. 
129 Christian Nielsen, “Through the eyes of analysts: a content analysis of analyst report narratives.” Working    

paper (2004): 5, 22. 

Figur 4.4 Varför analytiker använder 
samt inte använder miljöinformation.  
Egen konstruktion. 
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Studier visar att i de fall miljöinformation beaktas är det främst negativt påverkande 
information, i form av risker och hur dessa påverkar företagens lönsamhet, som finns i 
rapporterna. Intresse för positiv miljöinformation såsom möjligheter och förbättrad 
konkurrenssituation förekommer inte.130 En anledning kan vara att kvalitativa rapporter inte 
anses som viktiga.131 Även andra studier har visat att då analytiker använder miljöinformation 
vid värdering av företag är det oftast miljöinformation som hänför sig till risker och negativt 
påverkande information eller miljöskulder.132  
 
Hassel och Nilsson har gjort en studie, genom innehållsanalys av europeiska och 
nordamerikanska analytikerrapporter, om vilken miljöinformation analytiker använder. 
Studien visar att av de samtliga drygt 240 analytikerrapporter innehöll 35 procent av dessa 
miljöinformation. Hassel och Nilsson konstaterar att analytiker använder både positivt och 
negativt påverkande miljöinformation men i olika utsträckning. I överlag är den mest använda 
miljöinformationen miljökostnader och miljörisker, men även information om lagar, regler 
och politiska risker är av betydelse.133  
 
Inom kategorin kostnader och risker är det miljöskulder, avsättningar för riskhantering samt 
avsättningar till avgifter som används. Denna typ av information ges oftast i monetära termer, 
vilket vi menar kan vara orsaken till att analytikerna använder denna information i större 
omfattning. Analytikerna tenderar även att fokusera på miljöinformation om företagets 
produkter, vilket kan förklaras med att företagen själva fokuserar på miljövänliga produkter i 
konkurrenssyfte. Även information om kostnader för återställande av mark och förorening är 
viktiga. Den information som inte var relevant för analytiker visade sig vara den kvalitativa 
informationen som till exempel miljöledning. Generellt sett var det bara information om mål i 
kvantitativ form som bedömdes som relevant för analytiker.134 Detta bekräftar vårt tidigare 
resonemang, då vi ansåg att kvalitativ information som uttrycks i ord är svårare för analytiker 
att använda. 
 
Fortes och Åkerfeldt fann i deras studie däremot inga bevis på att analytiker använder 
miljöinformation, trots att analytikerna är medvetna om att miljöfrågor kommer att påverka 
värdet på företagen samt deras förmåga till vinster och överlevnad. Detta förklarar forskarna 
med att det kan tänkas bero på att analytikerna inte litar på informationen, dels för att det inte 
vet hur den ska värderas dels för att de inte vet vilken information som behövs.135 Anledning 
till att studien inte fann bevis på att analytiker använder miljöinformation menar vi kan bero 
på att den utfördes tidigare än de andra studierna, 1999 till skillnad från 2006, vilket innebär 
att mycket kan ha hänt sedan 1999. Vi menar att företag idag presenterar mer 
miljöinformation då det har tillkommit fler lagkrav samt att intressenter har blivit mer 
intresserade för miljöinformation. Analytikerna torde därför ta till sig mer av 
miljöinformationen på grund av att dessa faktorer sannolikt påverkar företagets framtida 
ekonomiska ställning.  
 
 

                                                 
130 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Ljungdahl, 
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4.9 Miljöinformation som finansanalytiker efterfrågar 
 

Studier talar för att miljöredovisningarna ger alltför allmänna upplysningar och saknar viktig 
information, vilket innebär att redovisningarna inte uppnår den kvalitet som analytikerna 
efterfrågar. Främst efterfrågas kvantifierbar miljöinformation,136 då den typen av information 
utgör grunden i analytikernas värderingsarbete. Deegan och Rankin anser dessutom att den 
kvantitativa miljöinformationen måste vara objektiv för att vara användbar och stödjer därför 
utvecklingen av lagar och regler för att hantera denna fråga.137 Cerin anser att den kvantitativa 
informationen ska beskriva potentiella risker, kostnader och strategier i mätbara termer, men 
anser dock inte att analytikerna är intresserade av miljöinformation som behandlar företagets 
möjligheter.138 Ytterligare en studie som uppmärksammar bristen på miljöinformation i 
mätbara termer menar att det behövs mer information gällande mått på miljölönsamhet samt 
utökade riktlinjer för en standardisering av miljöinformationen.139  
 
Förutom objektiv kvantifierbar information, bör även upplysningar om produktsäkerhet och 
kvalitet samt sådant som är relaterat till miljöaktiviteter rapporteras.140 Många analytiker 
efterfrågar mer fullständiga och konsekventa miljöredovisningar, vilket kan uppnås genom att 
följa riktlinjer såsom GRI.141 De studier som efterfrågat mer riktlinjer och standarder för 
miljöredovisningen utfördes emellertid före GRI:s publicering av riktlinjer, 1999.142 Därför 
menar vi att dessa forskares önskan om tydligare riktlinjer och standarder kan vara uppnådd i 
nuläget, då många organisationer och institut publicerat riktlinjer i syfte att göra 
miljöredovisningen mer fullständiga och jämförbara. Därmed torde miljöinformationen i 
högre utsträckning närma sig analytikernas behov.  
 
En svensk organisation som har gett ut riktlinjer i syfte att anpassa miljöredovisningen till 
finansanalytikernas behov är SFF. De anser att miljöredovisningen består av alltför vaga 
uttalanden som inte kan utgöra underlag för ekonomiska kvantifieringar och efterfrågar 
istället miljöinformation som är av väsentlig betydelse för företagets framtida ekonomiska 
utveckling. Sådan information kan ha både direkt och indirekt påverkan på framtida vinster 
och kassaflöden och behöver inte begränsas till monetär information.143  
 
4.10 Sammanfattning av kapitel fyra  
 

Miljöredovisning har de senaste tiotal åren fått allt större fokus där företag som redovisar 
miljöinformation har ökat markant.144 Denna ökning, menar ett flertal forskare, beror på att 
den allmänna miljömedvetenheten har ökat.145 Studier visar att det är företag inom 
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miljöpåverkande verksamheter som har de mest omfattande miljöredovisningarna,146 men där 
det idag utvecklas mot att även andra företag som inte har någon större miljöpåverkan också 
redovisar miljöinformation147. Det har även visat sig att stora företag tenderar att redovisa 
miljöinformation i större utsträckning än små148.  
 
Varför företag väljer att frivilligt presentera miljöinformation kan förklaras med hjälp av 
intressent- samt legitimitetsteorin. Intressentteorin har sin förklaring i att företag vill 
tillgodose sina intressenters önskemål, i detta fall, önskan om miljöinformation.149 
Legitimitetsteorin förklarar utgivandet av miljöinformationen med att företaget vill rättfärdiga 
sina handlingar.150  
 
Gällande vilken information och i vilken form företagen redovisar deras miljöinformation 
finns det begränsad forskning om. De två studier vi har funnit som undersöker detta närmare 
visade att det främst är miljöinformation inom kategorierna miljöpolicy, miljöorganisation, 
miljöpåverkan av företagets processer och produkter samt uttalande från Vd som företagen 
presenterade. Men även annan miljöinformation presenterades.151  
 
Miljöinformationen som företagen presenterar anses av vissa forskare vara subjektiva, 
ofullständiga och opålitliga,152 och att den kvalitativa miljöinformationen som presenteras är 
mycket varierande från företag till företag153. Detta kan förklaras med att företagen har olika 
syften med den presenterade miljöinformationen,154 samt att de står inför redovisningsmässiga 
”problem” då de traditionella redovisningsprinciperna innebär begränsningar för 
miljöinformationen155. Dessa ”problem” rör värderings- och definitionsfrågor gällande 
företagets miljöinformation i monetära termer; miljöintäkt, miljökostnad, miljöinvestering 
samt miljöskuld156. Åtgärder som forskare menar kan vidtas för att minska 
miljöredovisningarnas subjektivitet och öka dess trovärdighet är utveckling av klara riktlinjer 
och standardiserade processer vid upprättande av miljörapporter samt genom revision av 
dessa157. Vi hävdade att på grund av miljöinformationens subjektiva och kvalitativa karaktär 
torde det kunna medföra att analytikerna använder företagens presenterade miljöinformation i 
liten utsträckning, eller inte alls.   
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Vi har i kapitlet beskrivit att finansanalytikerna fungerar som en informationslänk mellan 
företaget och dess investerare samt att analytikerna vanligtvis baserar sina rapporter på 
företagens årsredovisningar och rapporter.158 Det har även framkommit att lönsamheten i 
företag i allt större utsträckning inverkas av faktorer som hänför sig till miljörelaterade frågor. 
Risker påverkar lönsamheten, så även miljörelaterade.159 Detta anser forskare bör tas med i 
analytikernas bedömning vid företagsvärdering,160 eftersom miljörisker kan påverka 
företagens framtida resultat och ställning161. 
 
Det finns studier som visar på att miljömedvetenheten hos analytiker har ökat, vilket delvis 
förklaras med att kunder efterfrågar allt mer miljöinformation.162 Många studier har dessutom 
funnit samband mellan företags miljölönsamhet och dess aktiepris.163 Det menade vi tyder på 
att analytiker, investerare och andra marknadsexperter använder miljöinformation vid 
investeringsbeslut. I figur 4.4 presenterades en sammanställning över varför analytiker 
använder miljöinformation samt varför de inte gör det.  
 
De studier som redogör för vilken miljöinformation analytiker använder, menar att det är både 
kvalitativ och kvantitativ information såväl som positivt och negativt påverkande.164 Studierna 
visar således på resultat som är motsägande. 
 
Kritik som riktas mot miljöredovisningarna är bland annat att de innehåller för allmänna 
upplysningar och saknar viktig information. Detta leder till att redovisningarna inte uppnår 
den kvalitet som analytikerna söker.165 Många analytiker efterfrågar därför mer fullständiga 
och konsekventa miljöredovisningar vilket anses kan uppnås genom klarare riktlinjer och mer 
omfattande lagar.166  
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5. Praktisk metod 
 
I detta kapitel avser vi att redogöra för hur vi har gått till väga samt att redogöra för 
motiveringarna bakom våra val för att läsaren ska få möjlighet att kritiskt granska vår studie. 
Uppdelningen av avsnitten speglar en kronologisk ordning av vårt genomförande.     

 
5.1 Forskningsstrategi  
 

En kvantitativ forskningsstrategi är främst inriktad på att mäta företeelse, finna samband och 
förklara ett visst fenomen, där generaliserbarhet eftersträvas.167 En kvalitativ 
forskningsstrategi, vilken anses vara motsatta till kvantitativ, kännetecknas av önskan att gå 
på djupet för en ökad förståelse av en viss företeelse. 168   
 
Utifrån vårt syfte att skapa förståelse för vilken, av företagen presenterade miljöinformation 
som analytikerna använder vid värdering av företag samt att redogöra för hur denna 
miljöinformation används i analytikerrapporterna fann vi att den kvalitativa metoden är mest 
lämpad. Den kvalitativa metoden är även förenlig med den induktiva ansatsen, en ansats 
vilken vi har tidigare redogjort för att ha.169  
 
Hade vi i studien använt oss av en kvantitativ forskningsstrategi hade det troligast inneburit 
att vi analyserat ett stort antal miljöredovisningar och analytikerrapporter med hjälp av 
dataprogram för att finna gemensamma nyckelord. Målet med studien hade i sådana fall 
troligen varit att generalisera svaren till samtliga finansanalytiker.170 Med en kvantitativ 
forskningsstrategi anser vi att studiens problem och syfte inte hade kunnat besvaras tillräckligt 
tillfredsställande eftersom vi menar att avsaknad av gemensamma ord nödvändigtvis inte 
behöver betyda att analytikerna inte använder sig av informationen, då den möjligen används 
av analytikerna med annan formulering. Dessutom anser vi att en kvantitativ metod inte skulle 
kunna belysa hur miljöinformation används. 
 
5.2 Datainsamlingsmetod 
 

Vi har i vår studie valt att använda oss av innehållsanalys som datainsamlingsmetod. 
Innehållsanalys innebär att innehållet i dokument och texter på ett systematiskt och 
replikerbart sätt kvantifieras utifrån kategorier som utformats i förväg, där objektivitet 
eftersträvas.171 Detta innebär att innehållsanalys är kvantitativ i sin karaktär, dock kan 
innehållsanalysen även genomföras på ett sätt som är kvalitativ exempelvis via diskursanalys, 
etnografisk innehållsanalys eller samtalsanalys.172 Dessa tillvägagångssätt benämns som 
kvalitativ innehållsanalys

173, vilket kännetecknas av att fokus ligger i att studera dokumentens 
språk, betydelse och mening.174 Vi har i vår studie framförallt en kvalitativ innehållsanalys, 
men anser ändå oss ha inslag av den kvantitativa formen. Inslag av den kvantitativa 
innehållsanalysen tar sig i uttryck då vi studerade vårt material utifrån i förväg utformade 
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kategorier, se bilaga 3 för att finna vilken information som presenteras, av både företagen 
såväl som analytikerna. Varför vi endast anser oss ha inslag av den kvantitativa 
innehållsanalysen, och inte tillämpar den fullt ut, är på grund av att vi inte att kodat texten 
som vi studerat i form av numerisk data vilket är utmärkande för den kvantitativa 
innehållsanalysen.175 Steg två i studien var att undersöka vilken av företagens presenterade 
miljöinformation som analytikerna använder samt hur den används. Detta innebar att vi 
noggrant studerade språket, det vill säga en form av diskursanalys.176 Utifrån resonemanget 
ovan anser vi därför att vi till största del utförde en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Vi har tidigare redogjort för att ha en kvalitativ forskningsstrategi och menar därför att läsaren 
kan tänkas anse att vi går emot oss själva när vi har en kvantitativ innehållsanalys. Vi anser 
dock inte att det är någon motsättning eftersom vi först måste ta reda på vilken av företagens 
presenterade miljöinformation som analytikerna använder för att kunna studera hur den 
används. Vi menar således att den kvantitativa innehållsanalysen såsom den kvalitativa, är 
nödvändig för att besvara studiens syfte.  
 
Givet vårt problem och syfte fann vi att innehållsanalys var den datainsamlingsmetod som 
bäst var lämpad för vår studie, vilket troligen läsaren har förstått vid det här laget. Vi finner 
inte att någon annan datainsamlingsmetod skulle kunna besvara studiens problem och syfte. 
Den kvantitativa innehållsanalysen är även den metod som etablerade forskare, som 
exempelvis Cormier och Magnan, har använt sig av i deras studier när de undersökt innehållet 
i miljöredovisningar samt analytikerrapporter. Detta tyder således på att innehållsanalys är en 
lämplig metod vid sådana studier och därmed menar vi att detta stärker vårt val av metod 
ytterligare.  
 
5.3 Undersökningsobjekt 
 

Vi har i vår studie studerat rapporter av både företag och analytiker, vilka dessa företag och 
analytikerföretag är, vilka dokument vi studerat samt hur vi gått till väga när vi funnit dessa 
företag och dokument kommer vi nedan att redogöra för. 
 
5.3.1 Val av företag 
När vi skulle välja företag föll det naturligt på stora miljöpåverkande företag då studier har 
visat att miljöfaktorer endast är viktig för analytiker om företaget verkar inom miljökänslig 
industri.177 Att välja företag inom en bransch där miljöinformationen inte anses vara av vikt 
innebär det troligast att analytikerna inte använder miljöinformation i deras värderingsarbete, 
och därmed att vi inte skulle kunna besvara studiens syfte. Varför företaget skulle vara 
börsnoterat berodde på uppfattningen att det troligast är dessa företag som följs av 
finansanalytiker, vilka ger köp- och säljrekommendationer.  
 
Vi hade även som kriterium att företagens dokument vi avsåg att undersöka skulle finnas 
tillgängliga på Internet. Detta med erfarenhet av att det ofta tar lång tid från det att rapporterna 
beställts tills att de levererats hem i brevlådan. Ytterligare ett kriterium var att det på varje 
företag skulle finnas minst två analytikerrapporter att analysera, detta på grund av att kunna 
upptäcka eventuella extrema avvikelser i analytikerrapporterna. Det slutliga kriteriet var att 
företagen skulle var europeiska, ett kriterium vilket inte är nödvändigt för studiens 
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genomförande utan baserades enbart på vårt intresse av att studera företag vars förutsättningar 
är lik de i Sverige.  
 
Det finns en mängd olika metoder för att göra urval, varav ett slumpmässigt urval är 
nödvändigt om en studies resultat ska anses kunna vara generaliserbart.178 I och med vårt 
urval var av subjektiv karaktär inskränks möjligheten till att generalisera. Detta anser vi inte 
utgör något problem eftersom vi i studien syftade efter att skapa förståelse för vilken av 
företagens presenterade miljöinformation som finansanalytikerna använder sig av vid 
värdering av företag, samt att redogöra för hur denna information används. Ett subjektivt 
urval menar vi har varit nödvändigt för att kunna besvara studiens syfte eftersom det var 
nödvändigt att finna företag vars miljöinformation är betydande för analytikerna. Nedan 
presenteras en sammanfattande tabell över de kriterier vi haft samt vilka företag som varit 
föremål för vår studie. 
 

 
 
Linde, Solvay, Rhodia och DSM var de företag som först uppfyllde våra kriterier vid 
sökprocessen, vilken innebar att vi utgick från en lista över de företag som Cunningham, 
Hassel och Nilsson undersökte i deras studie. Varför vi valde att utgå från denna lista beror på 
att den består av företag vilka uppfyllde tre av våra fem urvalskriterier, miljöpåverkande 
börsnoterat och europeiskt. Företagens hemsida besöktes för att ta reda på om de dokument vi 
avsåg att undersöka fanns tillgängliga.  
 
Val av dokumenttyp 
Det finns ett stort utbud av publicerad miljöinformation, varav frivillig separat 
miljöredovisning, miljöinformation i årsredovisningen samt kortare broschyrer är några som 
kan nämnas. Årsredovisningen och den frivilliga separata miljöredovisningen är de 
redovisningshandlingar som vi valde att studera. Att analysera företagens årsredovisningar 
ansåg vi vara ett givet val eftersom denna handling utgör den främsta informationskällan för 
finansanalytiker i deras värderingsarbete179. Även den frivilliga separata miljöredovisningen 
anser vi var ett lämpligt dokument då allt fler företag väljer att komplettera deras 
årsredovisning med ytterligare miljöinformation. Varför vi inte använde oss av övrig 
miljöinformationshandling, exempelvis kortare broschyrer och dokument om företagens 
miljöarbete, är att vi anser att de i större utsträckning torde vara framställda i 
marknadsföringssyfte. Detta innebär att de är subjektiva och därmed mindre trovärdiga, vilket 
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val av företag. 
Egen konstruktion. 



Kapitel 5 – Praktisk metod 
 

 

 36 

enligt vår uppfattning troligen medför att analytikernas användning av denna information 
således är begränsad. 
 
Vilka dokument från respektive företag som vi i vår studie analyserat kan åskådliggöras i 
tabellen nedan. 
 

  
 
Solvay skiljer sig från de övriga företagen genom att två olika årsredovisningar har varit 
aktuell för studien. Detta berodde på att en analytikerrapport, Bear Stearn, var publicerad 
tidigare än de övriga, ABN Amro samt Schroder Salomon Smith Barney, vilket därmed 
betyder att Bear Stearn inte tagit del av samma årsredovisning som de övriga två. Den 
frivilligt separata miljöredovisningen har emellertid varit densamma för samtliga analytiker.  
 
5.3.2 Val av analytikerföretag 
Analytikerföretag som varit aktuella i vår studie är europeiska av den anledningen att 
företagen vi valt är europeiska.  
 
Val av analytikerrapporter   
För att finna analytikerrapporter till de företag vi valt att studera använde vi oss av databasen 
Investext plus. Utav alla rapporter som fanns tillgängliga var nästa steg att ladda ned samtliga 
analytikerrapporter som översteg 20 sidor. Varför vi valde att bortse från rapporter 
understigande 20 sidor berodde på att de generellt innehåller väldigt lite miljöinformation. Att 
bortse från rapporter understigande 20 sidor var även en rekommendation vi fått från Henrik 
Nilsson, assisterande professor vid företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet, 
anser vi motiverar vårt val ännu mer då Nilsson är väl insatt gällande området finansiering 
och miljöredovisning. Rapporterna som laddades ned var publicerade mellan åren 2006 och 
2002. Vi ansåg inte att rapporter publicerade efter 2006 var lämpliga eftersom företagens 
årsredovisning för räkenskapsår 2006 inte publicerats och därmed har analytikerna inte tagit 
del av dem. Vi hade även som kriterium att analytikerrapporten inte skulle vara äldre än 2000 
eftersom vi ville ha en studie vars resultat kan anses vara aktuell. 
 
När vi laddat ner samtliga analytikerrapporter överstigande 20 sidor genomsöktes dessa med 
utvalda nyckelord för att få åtkomst till de rapporter som innehöll miljöinformation. Vilka 
nyckelord som användes framgår av figuren nedan. Utifrån de rapporter som innehöll 

Figur 5.2 Analysmaterial 
från företagen.   
Egen konstruktion. 
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miljöinformation valdes därefter rapporter vilka var publicerade inom samma år. Varför vi 
ville att rapporterna skulle vara publicerade inom samma år berodde på att vi ville att 
analytikerna skulle ha tagit del av samma miljöinformation. Figuren nedan sammanfattar de 
kriterier vi haft under sökprocessen samt dess resultat.  
 

 
 
 
 
5.4 Konstruktion av undersökningsmall   
 

Vi har ovan redogjort för att ha inslag av kvantitativ innehållsanalys, vilken kännetecknas av 
att forskaren utgår från ett i förväg uppställda kategorier då denne studerar dokument.180 När 
vi konstruerade undersökningsmallen till vår studie, se bilaga 3, utgick vi från den mall 
Ljungdahl samt Rikhardsson, Andersen och Bang använt i deras studier då de undersökte 
vilken miljöinformation företagen presenterar. Se forskarnas undersökningsmallar i bilaga 1 
respektive 2.  
 
Vår undersökningsmall utgår främst från de kategorier Ljungdahl använde i hans studie, men 
där vi lagt till kategorier som, resurskonsumtion och miljöintäkter, kategorier vilka 
Rikhardsson, Andersen och Bang använde. Vi ansåg att kategorin resurskonsumtion var 
betydelsefull eftersom vi menar att det för analytikerna kan vara väsentligt att veta exempelvis 
företagets energikonsumtion då vår uppfattning är energifrågor har blivit en miljöfråga. Att 
vara sparsam med energiåtgången gynnar miljön är ett begrepp vi menar har florerat 
runtomkring oss. Vi ansåg därför att företagens resurskonsumtion kan anses vara 
miljöinformation som analytikerna möjligen använder. Varför vi valde att inkludera 
miljöintäkter berodde på att vi ville att samtliga av de monetära kategorierna skulle täckas.  
 
Det kan för läsaren förefalla underligt varför vi inte valt att inkludera uttalande från Vd då 
Rikhardssons, Andersens och Bangs studie visade att det var bland de mest frekvent 
återkommande informationskategorin. Vi valde att bortse från denna informationskategori 
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eftersom vi menar att vad som framgår av Vd:n troligen är sådan miljöinformation som 
återkommer i miljöredovisningen. 
 
Undersökningsmallen kan möjligen uppfattas vara ”diffus” där klara och fasta riktlinjer 
saknas. Vi finner detta inte vara något problem eftersom vi har en kvalitativ ansats, en ansats 
vilken kännetecknas av öppenhet för ny information. Vi menar istället att det är med fördel att 
mallen saknar tydliga riktlinjer eftersom vi då ges möjlighet att ”lyfta in” annan 
miljöinformation under dessa kategorier. Detta kunde vi ta fördel av, vilket läsaren kan 
åskådliggöra i kapitel sex under informationskategorierna miljöincidenter och 
miljömyndigheter. 
  
5.5 Analysförfarande  
 

Analysprocessen började med att vi först behandlade Linde med dess samtliga 
analytikerrapporter. När innehållsanalysen var klar för Linde gick vi vidare med nästa företag. 
Nedan redogör vi för hur vi gått tillväga under analysförfarandet, där vi valt att redogöra för 
analysförfarandet av företagens miljöredovisningar och finansanalytikerrapporterna var för 
sig eftersom dessa skiljde sig åt. 
 
5.5.1 Analys av miljöredovisningar  
Inför innehållsanalysen diskuterade vi först igenom vår undersökningsmall för att vi skulle få 
samma uppfattning om hur kategorierna skulle tolkas. Därefter tog analysförfarandet vid. 
Årsredovisningarna och miljöredovisningarna lästes manuellt igenom på varsitt håll, samtidigt 
som anteckningar fördes utifrån våra uppställda kategorier. Anteckningar såsom vilken 
miljöinformation som redovisades, på vilka sidor samt om det var några övriga reflektioner 
kring kategorin. Övriga reflektioner var exempelvis notering om hur informationen skulle 
tolkas och kategoriseras. När vi läst igenom dokumenten jämförde vi våra anteckningar och i 
de fall vi upptäckte att anteckningarna skiljde sig åt återgick vi till miljöredovisningarna för 
att göra en gemensam bedömning om hur informationen skulle tolkas. Detta förekom vid 
analys av samtliga företagen då kategoriseringen av informationen många gånger var svårt i 
och med att informationen kunde hänföras till flera kategorier.  
 
Trots att vi utgick från kategorierna när vi analyserade miljöredovisningarna var vi ändå 
öppna för övrig miljöinformation, vilket vi redogjorde för i avsnitt 5.4. Detta menar vi visar 
på vår kvalitativa ansats som vi tidigare redogjort för.  
 
5.5.2 Analys av analytikerrapporter  
Analysförfarandet av analytikerrapporterna kan delas upp i två olika delar, där den första 
delen kännetecknas av den kvantitativa innehållsanalysen medan den andra av den kvalitativa.  
 
Kvantitativ innehållsanalys 
Vid innehållsanalysen av analytikerrapporterna utgick vi från samma undersökningsmall som 
vi hade för företagens redovisningar. Det första skedet av analysförfarandet var detsamma 
som tillvägagångssättet vi hade vid analys av företagens dokument, det vill säga att vi båda 
läste igenom samtliga analytikerrapporter för att sedan jämföra de anteckningar vi fört.   
 
Efter detta analysförfarande kunde vi därmed besvara studiens syfte, vilken av företagens 
presenterande miljöinformation som analytikerna använder, genom att jämföra med de 
informationskategorier vi funnit hos företagen.  
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Kvalitativ innehållsanalys 
I nästa steg av vårt analysförfarande tog sig den kvalitativa innehållsanalysens ansats vid, där 
syftet var att utreda hur analytikerna använder miljöinformationen i rapporterna. Vi 
genomförde den kvalitativa innehållsanalysen, företag för företag.  
 
För att undersöka hur miljöinformationen används av analytikerna jämfört med hur företagen 
presenterar denna information, påbörjades med att undersökningsmallarna vi hade för 
företaget och med respektive analytikerrapport jämfördes. Där det fanns miljöinformation 
som var gemensam för företagen och analytikerna återgick vi till företagens redovisning för 
att noggrant läsa hur denna information presenteras för att sedan även noggrant läsa hur 
analytikerna uttrycker sig och hur denna information används. Den jämförande analysen 
genomförde vi tillsammans av den anledningen att information kan tolkas på olika sätt och 
genom att tillsammans diskutera kring hur informationen skulle tolkas anser vi medför att 
studiens resultat blir trovärdigare.  
 
5.6 Kritik av analysförfarandet 
 

Vi har i vår studie endast använt oss av företagens presenterade miljöinformation som gick att 
återfinna i företagets årsredovisning och separat frivilliga miljöredovisning. Därmed betyder 
det att vi mycket sannolikt inte beaktat all miljöinformation som getts ut, miljöinformation 
som finansanalytikerna måhända tagit del av. Detta fick vi erfara vid utförandet av 
innehållsanalysen då det visade sig att analytiker presenterade information, vilken företaget 
inte redogjort för. Exempelvis information om utsläppsrättigheter.  
 
Vad gäller vårt genomförande av innehållsanalysen finns det kritik att rikta mot att vi är 
oerfarna. Ingen av oss har tidigare utfört studier som baserar sig på denna metod och såldes 
kan det tänkas att vi inte utfört analysförfarandet ”rätt”. Dock anser vi att vårt 
tillvägagångssätt är tillförlitligt för att kunna besvara studiens problem och syfte.  
 
All analys av dokumenten skedde manuellt, och därmed finner vi den kritik som kan tänkas 
riktas är huruvida vi under analysförfarandet ständigt varit lika mottaglig för information. Det 
är mycket troligt att vi efter en tids läsande blivit ofokuserade, där risken för att missa 
information ökar. Med detta i åtanke försökte vi undvika detta genom att med jämna 
mellanrum ta pauser samt att varva analysförfarandet med annat arbete. Då vi båda läste 
samtliga rapporter anser vi att risken för att information gått förlorad minskades.  
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6. Empiri och analys 
 
Vi har i detta kapitel valt att slå samman empiri och analys eftersom vi med detta upplägg 
finner att upprepningar av vad som tidigare presenterats kan undvikas i större utsträckning än 
vad det annars vore möjligt om vi haft ett separat empiri- samt analyskapitel. 
 
Upplägget i detta kapitel avseende rubriker följer i huvudsak undersökningsmallen som vi 
använt under analysförfarandet. Vi rekommenderar därför läsaren att gå igenom vår 
undersökningsmall innan empirin och analysen läses.  När vi presenterar vår empiri har vi valt 
att presentera materialet under två huvudsakliga avsnitt, information vilken analytikerna inte 
använder samt vilken information analytikerna använder. Detta upplägg menar vi motiveras 
utifrån vårt syfte att skapa förståelse för vilken av företagens presenterade miljöinformation 
som finansanalytikerna använder sig av vid värdering av företag, samt att redogöra för hur 
denna information används.  
 
I avsnittet som behandlar vilken information analytikerna inte använder kommer vi att i stora 
drag redogöra för informationen som företagen presenterar, detta för att läsare ska få en 
uppfattning om vilken information analytikerna erbjuds. Detta görs växelvis med att vi 
analyserar varför det kan förhålla sig på följande vis. I det andra avsnittet, vilket behandlar 
vilken information analytikerna använder, kommer vi även där att i stora drag redogöra för 
vilken information företagen presenterar för att sedan redogöra för hur analytikerna använder 
informationen, växelvis som vi framför våra resonemang. 
 
Presentationen av empirin kommer att göras företag för företag med dess motsvarande 
analytiker. Eftersom den information analytikerna inte använder många gånger är densamma 
är vi medveten om att det kommer att medföra upprepningar vad gäller våra reflektioner kring 
varför informationen inte används. För att undvika detta i så stor utsträckning som möjligt 
kommer läsaren därför många gånger hänvisas tillbaka till tidigare resonemang. Vi är 
medvetna om att detta kan förstöra flytet i läsandet, men för att undvika upprepningar finner 
vi att denna lösning är den mest lämpliga. Följande kapitel kommer att avslutas med 
sammanfattande reflektioner där vi analyserar våra resultat i förhållande till tidigare studier.  
 
För att läsaren ska få en uppfattning om mängden information som finns i rapporterna utan att 
redogöra för den i detalj har vi dela in informationsmängden i tre olika nivåer; omfattande, 
notis samt diffus.   
 
Med omfattande miljöinformation menar vi att informationen är utförlig och beskrivande, att 
utifrån den presenterade informationen går att skapa en bild av hur företaget påverkas eller 
kommer att påverkas. Som exempel kan vi ta informationskategorin miljöpolicy. För att 
informationen ska anses vara omfattande räcker det inte endast med att företaget exempelvis 
presenterar att de följer EMAS, utan även ge en beskrivning över vad EMAS är och vad det 
innebär för företaget att följa dessa rekommendationer.  
 
Miljöinformation vilken vi anser är så kallad notis är varken dålig eller oklar, men där 
utvecklande resonemang saknas. Till exempel information om att EMAS är ett 
miljöledningssystem vilket företaget arbetar efter för att minska miljöpåverkan menar vi är 
notis, eftersom det inte framgår hur företaget arbetar.  
  
Den tredje och ”lägsta nivån” kallar vi diffus då informationen är otydlig. Till exempel att 
företaget endast nämner att de följer EMAS utan att redogöra vad det är och vad det innebär 
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för företaget. Därmed innebär detta att information inom denna ”nivå” oftast nämns i 
förbifarten.  
 
Innan vi redogör för vår studie vill vi återigen presentera vilka dokument som varit föremål 
för innehållsanalysen. Vilka dessa är presenteras i figuren nedan.   
 

 
 
 
6.1 Linde 
 

Linde är ett tyskt internationellt företag som är verksam inom kemikalieindustrin och finns 
närvarande i omkring 70 länder med ungefär 42 000 anställda. De har en marknadsledande 
position inom dess två huvudsakliga marknadssegment, gas och ”engineering”.181  
 
De analytikerrapporter som varit föremål för analysen är Credit Suisse, Deutsche Bank, 
Oppenheim Research och Societe Generale.  
 
6.1.1 Information som inte används av analytikerna  
Av våra undersökta informationskategorier berörde finansanalytikerna inte kategorierna 
miljöpolicy, miljömålsättningar, monetär miljöinformation, resurskonsumtion, miljö-
incidenter samt miljörevision.  
 
Miljöpolicy  
Linde redogör för att sedan december 2005 ha åtagit sig för att följa det aktiva arbetet som 
United Nations Global Compact (UNGC) förespråkar. De framlägger även vad UNGC är 
samt att de följer dess samtliga principer.182 Linde nämner också att ett flertal av dess företag 
är certifierade enligt ISO 14001.183 Vad gäller Lindes miljöpolicy ger de information vilken vi 

                                                 
181 Linde Group, www.linde.com, hämtat 2007-03-18. 
182 The Linde annual, 2005, 46,51. 
183 The Linde corporate responsibility report, 2005, 32. 

Figur 6.1 Återblick av dokument. 
Egen konstruktion. 
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kategoriserar som miljönotis eftersom vi saknar utvecklande redogörelser om vad dessa 
policys har fått för effekt i företagets organisation. 
 
För att ha ett effektivt miljöarbete redogör Linde för att ha vidtagit ett flertal olika program, 
exempelvis Responsible Care med fler.184 Vi har inte för avsikt att redogöra för vad dessa 
program innebär eftersom det inte bidrar till att ge svar på studiens problem och syfte utan 
hänvisar istället läsaren till företagets redovisningar samt programmens egna hemsidor om 
utförligare information önskas.  
 
Enligt studierna som Ljungdahl samt Rikhardssons, Andersens och Bang vidtog, framkom att 
miljöpolicy och miljöorganisation var bland den vanligaste presenterade informationen av 
företagen.185 Därmed fann vi det inte förvånande att Linde presenterade denna information, 
men vi förväntade oss emellertid att informationen skulle vara mer omfattande och inte endast 
som en miljönotis eftersom informationen visar på att företaget tar hänsyn till miljön, 
information som vi menar är positiv.  
 
Positiv information som avser företagets möjligheter, menar ett antal forskare att analytiker 
inte är intresserade av.186 Detta anser vi bekräftas då analytikerna inte använder information 
om miljöpolicy. Emellertid finns det studier som menar att analytiker är intresserade av och 
använder positiv miljöinformation, därmed föreligger motsättningar huruvida positiv 
miljöinformation används av analytikerna. Eftersom studierna inte motiverar varför sådan 
information används, tolkar vi det såsom att analytiker använder positiv miljöinformation då 
de anser att den är väsentlig för företagets framtida vinster, och används inte i de fall 
informationen bedöms vara obetydlig. Med detta resonemang betyder det således att Lindes 
presenterade miljöpolicy torde uppfattas vara obetydlig för dess framtida lönsamhet. Dock 
anser vi att informationen om Lindes miljöpolicy skulle kunna användas av analytikerna 
eftersom studier har visat att ett bra miljöledningssystem kan påverka företags lönsamhet 
positivt187.  
 
Vi har i tidigare ställningstaganden i litteraturöversikten varit tveksamma till att analytikerna 
skulle använda sig av miljöinformation angående miljöpolicy eftersom informationen är av 
kvalitativ karaktär, där vi menade att det kan vara svårt att koppla denna information till 
framtida vinster. Analytikerna bekräftar därmed vårt resonemang då ingen av dem redogjorde 
för miljöpolicy i deras rapporter. Emellertid finns det studier som menar att kvalitativ 
information faktiskt används,188 vilket det visade sig vara i Lindes fall. Detta diskuterar vi inte 
här, utan resonemanget förs vidare under avsnitt 6.1.2. Då kvalitativ miljöinformation 
används innebär det att vårt resonemang vad gäller information om denna karaktär inte längre 
är aktuell för att förklara varför analytikerna inte använder information om miljöpolicy. 
Förklaringen kan istället tänkas vara att information om miljöpolicy är obetydlig för Lindes 
framtid.  
 
 
                                                 
184 The Linde corporate responsibility report, 2005, 78. The Linde financial report, 2005, 46.   
185 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 62. Rikhardsson, Andersen och Bang, 

”Sustainability reporting on the internet”, 67. 
186 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Chan och Milne, “Investor reactions to 

corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska 
börsbolag”, 135.   

187 Bergström, Catasús och Ljungdahl, ”Miljöredovisning.”, 90. 
188 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Schipper, 

“Analysts’ forecasts.”, 119. 
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Miljömålsättningar och monetär miljöinformation 
Vad gäller miljömålsättningar har vi inte funnit någon information om konkreta mål som är 
klart avgränsade i tid och omfattning. Detta gäller för Lindes miljöarbete såväl som mål för 
utsläppsnivåer. Det finns emellertid allmän information, men som vi anser är alltför 
översiktlig och uppnår därmed inte kraven för denna kategori. Citatet nedan från Lindes 
hållbarhetsredovisning menar vi visar detta. 
 

”The primary aims of the Linde Gas environmental management program are twofold: 
conserving natural resources, e. g. by lowering water and energy consumption, and 
avoiding environmental pollution, as can be achieved by reducing emissions.”189  

 
I Lindes redovisningar fann vi inte, såsom med miljömålsättningar, någon information 
avseende miljöintäkter, miljökostnader, miljöinvesteringar eller miljöskulder. Att denna 
miljöinformation inte redovisades i företagets resultat- och/eller balansräkningen kan enligt 
oss möjligen förklaras med att det finns ”problematik” med att redovisa dessa poster,190 vilket 
bland annat är värderings- och definitionssvårigheter191. Det finns forskare som har framfört 
att ett bra miljöledningssystem kan underlätta, om inte även nödvändigt, för att identifiera 
dessa monetära miljöposter192. Med detta resonemang betyder det således att Lindes 
miljöledningssystem är bristfälligt. Emellertid anser vi inte att Lindes miljöledningssystem 
nödvändigtvis behöver vara bristfälligt på grund av att de inte redovisar dessa poster i 
monetära termer. De kan enligt oss tänkas ha ett bra miljöarbete utan att de väljer att redovisa 
dessa poster.   
 
Vi har tidigare framfört vår uppfattning att analytikerna troligen använder sig av finansiell 
miljöinformation eftersom den är i monetär form, men då Linde inte presenterar någon sådan 
information, är det inte överraskande att analytikerna inte heller redogör för denna i deras 
rapporter.  
 
Miljöpåverkan –  process 
Information om företagets produktionsprocess och dess inverkan på miljön presenterar Linde 
endast, vad vi kan finna, processer som har positiv inverkan på miljön.193 Exempelvis redogör 
Linde för att de tillämpar produktionssystemet REBOX vilket medför att mindre bränsle 
behövs samt att utsläpp av kväveoxider som påverkar miljön negativt minskas.194 Information 
om processer som har negativ miljöpåverkan har vi emellertid inte funnit, vilket inte är 
oväntat i och med att det finns studier som visar på att företag tenderar att presentera positiv 
miljöinformation i betydligt större utsträckning än negativ.195 Vi anser att företagets 
information om tillverkningsprocessens miljöpåverkan är omfattande i den mening att den 
information som presenteras utvecklas och redogörs för. Att Linde presenterar 
miljöinformation om deras tillverkningsprocesser var väntat eftersom det enligt studier är en 
av de fyra vanligaste informationskategorierna.196  
                                                 
189 The Linde corporate responsibility report, 2005, 37. 
190 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 80-81. Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental 

reporting in Sweden.”, 6-8. 
191 Fortes, ” The need for environmental reporting by companies.”, 80. Ljungdahl, “Utveckling av 

miljöredovisning i svenska börsbolag”, 103-104. 
192 Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental reporting in Sweden.”, 8.  
193 The Linde annual, 2005, 27, 40. The Linde financial report, 2005, 46.  
194 The Linde annual, 2005, 27. 
195 Deegan och Rankin, “Do Australian companies report environmental news objectively?”, 57. Deegan och 

Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 190, 198.  
196 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 62. Rikhardsson, Andersen och Bang, 

”Sustainability reporting on the internet.”, 67. 
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Vad gäller informationskategorin miljöpåverkan – process var det ingen av analytikerna som 
nämnde någon information som vi anser kan hänföras till denna kategori. Detta innebär 
således att information om Lindes tillverkningsprocess samt hantering av utsläpp och avfall 
inte berördes av analytikerna. Varför analytikerna inte redogör för denna information i deras 
rapporter kan möjligen bero på att de inte anser eller kan uppfatta att informationen om 
exempelvis produktionssystemet REBOX har direkt inverkan på Lindes framtida lönsamhet. 
Något som Deegan och Rankin framhöll var av betydelse för att miljöinformation ska 
användas197.  
 
Resurskonsumtion 
Linde redogör i sin hållbarhetsredovisning för företagets energi- och vattenkonsumtion i 
tabeller.198 Emellertid kommenterar Linde inte denna konsumtion närmare, exempelvis vilken 
effekt konsumtionen har på miljön eller var energin kommer från, det vill säga vilka källor. Vi 
anser därför att informationen vad gäller företagets resurskonsumtion är diffus.    
 
Informationen gällande resurskonsumtion är kvantitativ då den uttrycks i siffror. Cerin samt 
Deegan och Rankin framhöll att den information som analytiker efterfrågar bör vara 
kvantifierbar,199 således anser vi att informationen om resurskonsumtion uttrycks på det sätt 
som analytikerna efterfrågar. Ändock använder analytikerna inte denna information, vilket 
skulle kunna bero på att analytikerna inte vet värdet av informationen, där vi med värde syftar 
på information i monetär form. Att omvandla informationen vad gäller resurskonsumtion till 
monetära termer anser vi torde vara svårt, vilket även analytikerna torde anse då de inte 
använder denna information. Vårt resonemang kan bekräftas av Fayers, Cocklin och Holmes 
som framhåller att analytiker inte använder miljöinformation är på grund av att de inte förstår 
miljöinformationen samt dess ekonomiska konsekvenser.200 Vi framförde tidigare att 
analytikerna torde kunna uppmärksamma företagets resurskonsumtion eftersom energifrågan 
har blivit aktuell som miljöfråga, vilket visade sig inte vara fallet. Vi menar därför att Fayers, 
Cocklins och Holmes förklaring kan tillämpas.  
  
Miljöincidenter  
Vad gäller information om miljöincidenter presenteras ingen information huruvida 
miljöolyckor har inträffat, inte heller information vilken konstaterar att ingen olycka har skett. 
Information vilken vi menar kan tänkas innefattas av denna kategori är informationen där 
Linde redogör för att ha tillämpat ett program som varnar för miljöolyckor, där denna 
information enligt oss kan kategoriseras som diffus.201  
 
Lindes säkerhetsprogram är inget som analytikerna har uppmärksammat i deras rapporter, 
vilket enligt oss skulle kunna förklaras med att denna information inte har någon direkt 
väsentlig betydelse för företagets framtida ekonomiska ställning och resultat. Hur ska det 
förebryggande arbetet mätas i pengar? Då denna information är svår att mäta i pengar vilket 
analytikerna efterfrågar,202 anser vi kan vara förklaringen till varför analytikerna inte berör 
denna information i deras rapporter.  

                                                 
197 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information to users of annual reports.”, 566. 
198 The Linde corporate responsibility report, 2005, 92-93. 
199 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Deegan och Rankin, “The materiality of 

environmental information to users of annual reports”, 566. 
200 Fayers, Cocklin och Holmes, ”Environmental considerations in the decisions”, 178. 
201 The Linde corporate responsibility report, 2005, 32. 
202 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Deegan och Rankin, “The materiality of 

environmental information to users of annual reports”, 566. 
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Miljörevision 
Vad gäller miljörevision presenterar Linde tabeller över antalet utförda revisioner, där 
siffrorna gäller för både interna samt externa vidtagna revisioner.203 Dock framgår det inte om 
revisionen endast sker på arbetsprocessen eller om det även inkluderar företagets 
dokumenterade och publicerade material, och därmed anser vi att denna information är diffus i 
sin karaktär. Vår uppfattning är emellertid att det endast innefattar revision av arbetet som 
vidtagits, då de uttrycker det som följande: 
 

“...carried out at the Linde Group’s production, administrative and distribution sites 
around the world.”204 

 
Vi har inte för avsikt att här analysera det reviderade materialets betydelse, utan detta 
resonemang kommer vi att föra i samband med avslutande reflektionerna i avsnitt 6.5. 
 
6.1.2 Information som används av analytikerna 
Av samtliga informationskategorier var det endast två av dessa, miljöpåverkan – produkt samt 
miljömyndigheter, som analytikerna redogjorde för i deras rapporter.  
 

Miljöpåverkan – produkt  
Vad gäller Lindes presentation av produkter och dess miljöpåverkan, är vår uppfattning såsom 
med informationskategorin miljöpåverkan – process att företaget endast presenterar produkter 
som har positiv påverkan. Då dessa produkter presenteras görs det i samband med att 
företaget även belyser dess framtida potential.205 Citat som visar på detta påstående menar vi 
hade varit lämpligt, men tyvärr återfinns inget ett kort och sammanfattande citat som kan 
återge detta, utan uppfattningen har erhållits genom att läsa all information vad gäller Lindes 
produkter. I likhet med informationskategorin miljöpåverkan – process förväntade vi oss att 
denna informationskategori skulle presenteras av Linde eftersom det enligt studier är bland de 
fyra vanligaste informationskategorierna.206 Exempelvis uttrycker Linde användningen av 
syrgas på följande vis: 
 

“… the amount of fuel required is significantly reduced, due to the precise input of pure 
oxygen. It also prevents the production of nitrogen oxides, which cause environmental 
pollution.”207 

 
Vi fann ingen information i rapporterna om produkter som har negativ påverkan på miljön. 
Att ingen negativt påverkande miljöinformation framkom anser vi såsom tidigare inte är 
överraskande eftersom studier visat att negativ information presenteras i betydligt mindre 
utsträckning.208 Informationen som Linde presenterar inom denna informationskategori anser 
vi är omfattande då de tydligt redogör för produkterna och hur deras kunder använder denna.  
 
I samtliga analytikerrapporter finns det avsnitt där analytikerna redogör för de produkter, som 
enligt vår uppfattning, är mest betydelsefulla för Linde. Med betydelsefull menar vi att 
produkterna har betydelse för företagets framtida utveckling. Det är i samband med dessa 
avsnitt som miljöinformation om produkterna presenteras. Enligt vår uppfattning presenteras 
                                                 
203 The Linde corporate responsibility report, 2005, 93. 
204 Ibid. 
205 The Linde annual, 2005, 9. The Linde corporate responsibility report, 34-36.  
206 Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 62. Rikhardsson, Andersen och Bang, 

”Sustainability reporting on the internet.”, 67. 
207 The Linde annual, 2005, 27. 
208 Deegan och Rankin, “Do Australian companies report environmental news objectively?”, 57. Deegan och 

Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 190, 198.  
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Ur Deutsche Bank 25 September 2006, 27. 

denna miljöinformation i syfte att påvisa produkternas framtida potential. Därmed anser vi att 
analytikerna redogör för informationen på samma sätt som Linde presenterar den, det vill säga 
att visa på produktens framtida potential. På följande vis presenterar Credit Suisse och Societe 
Generale några av Lindes produkter:  
 

”Oxygen is used to enrich the atmosphere within the glass melt furnaces, as well as brick 
and cement kilns to enhance combustion efficiency. The result is decreased fuel 
consumption, increased productivity, and reduced pollutant emissions. It is the last of these 
reasons that has become the greatest demand driver.”209 

 
“Historically, the industrial gases segment has shown steady growth, … despite the 
maturity of the main products (oxygen and nitrogen). This growth has been boosted by new 
applications and markets, outsourcing and environmental concerns. We expect these drives 
to remain valid in the future.”210 

 
Även analytikerföretaget Oppenheim Research presenterar Lindes produkter i ett 
miljösammanhang i syfte att påvisa dess framtida potential.211 Emellertid redogör Oppenheim 
Research inte för varje enskild produkt, utan generellt för industrigaser där informationen 
enligt oss kan anses vara så kallad miljönotis, såsom för Credit Suisse och Societe Generale. 
På följande vis redogör Oppenheim Research för denna information: 
 

”The primary reason for the strong growth is the potential of gases … is the increased 
environmental protection and general energy saving measures.”212 

 
Vad gäller Deutsche Bank, används beskrivningen av Lindes produkter och dess 
miljöpåverkan inte på samma sätt som de övriga analytikerna, att visa på den framtida 
potentialen. Deutsche Bank redogör istället för att produkten är miljövänlig på det sätt att dess 
användning minskar negativ miljöpåverkan. Denna information presenteras i tabellform där 
diffus information om produktens miljöeffekt ges213. Nedan visas utdrag ur omnämnda tabell. 
 

 
… 

 
 
 
Trots att Deutsche Bank inte uttryckligen redogör för produktens miljöeffekt och dess 
framtida efterfrågan i samma mening, det vill säga såsom Credit Suisse och Societe Generale 
gör (se citaten ovan), anser vi ändå att Deutsche Banks syfte är att belysa produkternas 
framtida potential. Denna uppfattning baserar vi på att Deutsche Bank möjligen förutsätter att 
läsaren är medveten om att en miljövänlig produkt har framtida potential då allmänhetens 
miljömedvetenhet har ökat. Därmed anser vi att samtliga analytikerrapporter presenterar 

                                                 
209 Credit Suisse, 2 August 2006, 42. 
210 Societe Generale, 3 April 2006, 17.  
211 Oppenheim Research, 25 September 2006, 26. 
212 Ibid. 
213 Deutsche Bank, 25 September 2006, 27. 
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produkternas miljöaspekter på samma sätt som Linde gör, det vill säga produkternas framtida 
möjligheter. Såsom Linde presenterar informationen, det vill säga i kvalitativ form, gör även 
analytikerna. Således anser vi att detta därmed styrker de tidigare studierna som konstaterat 
att analytikerna även använder beskrivande information214.  
 
Som vi tidigare nämnt redogör Linde framförallt för produkter med positiv miljöpåverkan, 
vilket även analytikerna gör i deras rapporter. Anledning till detta kan bero på att denna 
information har betydelse för Lindes framtida lönsamhet, ett resonemang vi tidigare fört 
under, miljöpolicy, avsnitt 6.1.1. Således betyder det analytikerna möjligen använder denna 
miljöinformation eftersom de anser att informationen kommer att få ekonomiska 
konsekvenser215.  
 
Vi har i det här avsnittet redogjort för att analytikerna presenterar Lindes produkters 
miljöpåverkan i syfte att påvisa dess framtida potential. För att visa detta använder även 
analytikerna information gällande legala förhållanden, vilket vi har hänfört till 
informationskategorin miljömyndigheter som vi har för avsikt att redogöra för nedan. 
 

Miljömyndigheter 
I fråga om information avseende miljömyndigheter använde analytikerna endast viss 
information av det Linde presenterade. Den miljöinformation som analytikerna inte berörde i 
deras rapporter, men som företaget redogjorde för, avsåg eventuella miljötvister. I samband 
med att denna information presenterades framlade Linde att de ansåg risken för att 
miljötvisterna skulle påverka företaget var liten.216 Det framgår emellertid inte på vilket sätt 
koncernen skulle kunna påverkas, då utvecklande resonemang saknas anser vi därför att 
informationen är så kallad miljönotis. Vi tolkar dock att Linde syftar på en ekonomisk 
påverkan, eftersom de anser att miljötvisternas påverkan är liten kan det tänkas vara 
förklaringen till varför analytikerna inte redogör för denna information i deras rapporter. Vi 
menar att då påverkan inte får någon märkbar effekt på företagets framtida ekonomi torde 
informationen vara irrelevant för analytikerna vid deras värderingsarbete.  
 
Förutom information om eventuella miljötvister berörs denna informationskategori även i det 
avseende att Linde kortfattat nämner att lagar och regler har ökat, samt kommer att öka vad 
gäller exempelvis utsläpp. Vår uppfattning är att denna information presenteras, för att påvisa 
att efterfrågan på vätgas kommer att öka eftersom den är miljövänlig i det avseende att det 
reducerar utsläpp av växthusgaser.217 Således menar vi att denna information används av 
Linde för att framhålla produkternas framtida tillväxtpotential. 
 

“Global demand for hydrogen continued to rise in 2005. This is due in part to increased 
legal requirements regarding the purity of fuels, which are desulfurized using hydrogen.”218 

 
Av de fyra analytikerföretagen var det tre, Credit Suisse, Deutsche Bank samt Oppenheim 
Research, som redogör för information om förhållanden till miljömyndigheter. Denna 
presenterade miljöinformation anser vi vara omfattande då de förutom att redogöra för vilka 
effekter regleringarna kan komma att medföra, även presenterar tillåtna svavelnivåer.  Dessa 

                                                 
214 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Schipper, 

“Analysts’ forecasts.”, 119. 
215 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information to users of annual reports.”, 566. 
216 The Linde financial report, 2005, 55. The Linde corporate responsibility report, 2005, 21. 
217 The Linde corporate responsibility report, 2005, 33-37. 
218 The Linde annual, 2005, 26. 
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tre analytikerföretag presenterar dessutom samma information, information om tillåtna 
svavelnivåer i bensin och diesel i syfte att belysa framtida möjligheter vad gäller efterfrågan 
på vätgas. De tillåtna svavelnivåerna tydliggör analytikerna med hjälp av grafiska figurer och 
tabeller,219 samtidigt som vätgasens framtid belyses. På följande vis framförs 
miljöinformationen av Credit Suisse, Deutsche Bank samt Oppenheim Research: 
 

”More stringent emissions regulations, combined with the increasingly high sulphur content 
of many remaining crude reserves, are expected to drive demand for the gas. The 
regulations aim to reduce the parts per million (ppm) of sulphur in gasoline and diesel.”220 

 
”We have identified three key drivers of the strong hydrogen demand within refineries: … 
Environmental legislation has changed in both the US and Europe and is seeking to reduce 
the level of sulphur in many key fuels.”221 

 
“On the other hand, more stringent sulfur legislation all over the world is the basis for an 
increasing demand for hydrogen.”222 

 
Societe Generale redogör inte för information vilken vi menar kan hänföras till kategorin 
miljömyndighet. Emellertid anser vi att Societe Generale möjligen redogör för sådan 
information utan att uttryckligen redogöra för det såsom de övriga analytikerföretagen. Detta 
antagande baserar vi på då de skriver ”environmental concerns”223, vilket vi menar kan 
innefatta legala aspekter. Därmed kan det anses att Societe Generale indirekt berör 
informationskategorin miljömyndigheter, där är informationen är så kallad diffus. 
 
Vi anser att samtliga analytiker använder Lindes presenterade miljöinformation i samma syfte 
som Linde själv avsåg med informationen, att belysa produktens framtida potential. Vi vill 
uppmärksamma läsaren att informationen avseende de tillåtna svavelnivåerna inte är 
information som Linde presenterat i sina rapporter, utan analytikerna har inhämtat denna 
information på annat håll. Därmed styrker detta Deegans och Rankins studie som visar på att 
miljöredovisningar kan sakna viktig miljöinformation.224  
 
Informationen som presenteras av Linde såväl som analytikerna inom informationskategorin 
miljömyndigheter anser vi är så kallad positiv information, det vill säga information som är 
till fördel för Linde på så vis att företagets värde torde öka med denna information. 
Miljöinformation vad gäller de legala aspekterna, såsom miljöinformation om produkter, 
utgörs av ord och meningar, det vill säga i beskrivande form. Varför analytikerna redogör för 
denna information menar vi, såsom i fallet med informationen avseende miljöpåverkan –
produkt, är på grund av att miljöinformationen troligen av analytikerna uppfattas ha betydelse 
för Lindes ekonomiska framtid. 
 
Efter att ha läst Lindes presenterade miljöinformation samt analytikernas rapporter kan vi 
konstatera att det inte förekommer mycket av Lindes presenterade miljöinformation i 
analytikerrapporterna. Nedan presenteras en figur vilken sammanfattar det vi ovan redogjort 
för, vilken av Lindes presenterade miljöinformation som analytikerna använder och inte 
använder.  

                                                 
219 Credit Suisse, 2 August 2006, 49. Deutsche Bank 25 September 2006, 57. Oppenheim Research, 25 

September 2006, 32. 
220 Credit Suisse, 2 August 2006, 49. 
221 Deutsche Bank, 25 September 2006, 57. 
222 Oppenheim Research, 25 September 2006, 32. 
223 Se citat på sida 46. 
224 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information to users of annual reports”, 566. 
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6.2 Solvay  
 

Solvay är ett belgiskt företag som verkar inom tre olika affärsområden, kemisk-, plast- samt 
läkemedelsindustrin. Företaget finns i 50 olika länder med cirka   
29 000 anställda.225  
 
Materialet vid innehållsanalys av företaget Solvay och dess analytikerrapporter skiljer sig åt 
vad gäller de övriga företagen då årsredovisningen från två olika år har använts, vilket vi 
redogjorde för i kapitel fem. Detta anser vi inte har medfört några problem vid 
analysförfarandet eftersom miljöinformationen i årsredovisningarna är väldigt begränsad och 
utgör endast korta miljöinformationsnotiser. Dessutom återfinns nästan all information som 
presenteras i dessa årsredovisningar i den frivilliga separata miljöredovisningen som är 
densamma för dessa år, vilken samtliga analytiker har haft möjlighet att ta del av. 
Skillnaderna mellan årsredovisningarna avseende informationen, som inte återkommer i den 
separata miljörapporten, är att det i årsredovisningen 2001 redogörs för att företaget även ger 
ut den frivilliga rapporten ”Towards sustainable development 2001-2003”, medan detta inte 
nämns i årsredovisningen för år 2000. De analytikerföretag som har analyserat Solvay och 
varit föremål för vår innehållsanalys är ABN Amro, Bear Sterns samt Schroder Salomon 
Smith Barney (SSSB).  
 
6.2.1 Information som inte används av analytikerna 
De informationskategorier som ingen av finansanalytikerna redogjorde för i sina rapporter var 
miljöpolicy, miljömålsättningar, miljöpåverkan – process, resurskonsumtion, miljöincidenter, 
finansiell miljöinformation samt miljörevisioner. 
 

Miljöpolicy 
Vad gäller Solvays miljöarbete redogör de för att de frivilligt följer ett antal olika program, 
exempelvis Responsible Care, International Chamber of Chemical Associations (ICCA) med 

                                                 
225 Solvay, www.solvay.com, hämtat 2007-03-18. 

Figur 6.2 Informationskategorier, 
Linde.  
Egen konstruktion. 
 

Informationskategorierna som är kursiverade avser kategorier vilka 

Linde inte redogör för.   
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fler, i syfte att bland annat uppmärksamma och hantera företagets miljöpåverkan.226 
Informationen om företagets miljöpolicy är varierande, där vissa av programmen såsom 
Responsible Care, redogör företaget för mer ingående, och informationen kan kategoriseras 
som omfattande medan andra redogörelser av programmen är så kallad miljönotis.  
 
Ingen av analytikerna redogör i deras rapporter för att Solvay har vidtagit olika program vad 
gäller deras miljöarbete. Varför analytikerna inte använder denna miljöinformation kan 
möjligen förklaras med att de inte anser att informationen har betydelse för företaget framtida 
lönsamhet. För utförligare reflektioner hänvisas läsaren till avsnitt miljöpolicy, 6.1.1, där vi 
förde detta resonemang i samband med att vi redogjorde för företaget Linde. 
 
Miljömålsättningar  
Solvay har i deras rapporter varken i årsredovisningarna eller i den frivilliga 
miljöredovisningen redogjort för några konkreta mål, klart avgränsad i tid eller omfattning 
vad gäller införande av miljöledningssystem eller utsläpp. Emellertid uppger Solvay bland 
annat att de planerar att implementera miljöledningssystemet ISO 14001 någon gång under 
2003-2005.227 Eftersom Solvay inte närmare har uppgett något datum för när de ska ha infört 
systemet,228 anser vi att informationen inte uppfyller de kriterier vi har för att denna 
information ska kunna anses falla under kategorin miljömålsättningar.  
 
Som vi i stycket miljöpolicy redogjorde för, nämnde analytikerna inte något om Solvays 
miljöledningsarbete i deras rapporter och därmed är det inte förvånande att analytikerna inte 
heller nämner att Solvay har för avsikt att implementera ISO 14001. Då informationen 
dessutom inte anses falla in under kategorin miljömålsättningar, är det därmed inte heller 
förunderligt att analytikerna inte redogör för någon information avseende miljömålsättningar.  
 
Miljöpåverkan – process  
Information om Solvays egna produktionsprocess har vi inte funnit någon information om, 
emellertid har de utförlig information om vad vi också anser hänförs till kategorin 
miljöpåverkan – process, nämligen information om utsläpp och avfall. I rapporten ”Towards 
sustainable development” har Solvay redogjort för sina utsläpp och avfall under de senaste 
åren. Vi anser att denna information kan kategoriseras som miljönotis eftersom de specificerat 
utsläppen och avfallen utefter om det rör sig om utsläpp i luft eller vatten samt vad utsläppen 
och avfallen består av.229 
 
Information vad gäller företagets utsläpp och avfall utgör så kallad kvantitativ information, 
men ändå redogör inte analytikerna för informationen i deras rapporter. Varför inte 
analytikerna använder denna information, kan bero på att analytikerna inte anser att 
informationen har direkt påverkan på företagets lönsamhet eller att de inte kan uppfatta 
informationens betydelse, ett resonemang vilket vi även framförde då vi analyserade Linde. 
 
Resurskonsumtion 
Vad gäller Solvays resurskonsumtion anger de information om dess energi- och 
vattenkonsumtion i form av stapeldiagram. Informationen om företagets resurskonsumtion 
anser vi utgör så kallad notis och inte diffus, till skillnad från Linde. Detta eftersom Solvay 
även specificerat upp hur stor energikonsumtionen är från respektive energikälla samt 

                                                 
226 Solvay, Towards sustainable development, 2001-2003, 6, 8, 9. 
227 Ibid., 39. 
228 Ibid., 8. 
229 Ibid., 34-37. 
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redogjort för vilken typ av vattenkälla konsumtionen hänförs till, exempelvis dricksvatten 
eller grundvatten.230 Varför vi inte anser att denna information är omfattande är på grund av 
att vi saknar redogörelse över vilken miljöpåverkan denna konsumtion medför.  
 
Informationen som presenteras avseende resurskonsumtion menar vi är kvantitativ eftersom 
den uttrycks i siffror, och således har information den form som forskare menar att 
analytikerna efterfrågar.231 Dock använder inte analytikerna informationen om 
resurskonsumtion som Solvay presenterar. Våra resonemang kring varför det kan tänkas 
förehålla sig på detta vis kan bero på svårigheten att omvandla informationen till monetär 
form. För utförligare resonemang hänvisas läsaren till motsvarande stycke, resurskonsumtion 
i avsnitt 6.1.1 där vi analyserade Linde.  
 

Miljöincidenter  
Information om inträffade miljöolyckor eller information som konstaterar att sådana olyckor 
inte förekommit redogör Solvay inte för. Den informationen som Solvay presenterar, vilken vi 
anser har koppling till miljöincidenter är att de redogör för att de reflekterat över olika 
olycksscenarion och vilka åtgärder som kan bli aktuella232. Alltså en form av planering för hur 
en eventuell framtida olycka ska hanteras. Denna information anser vi är så kallad diffus 
miljöinformation eftersom Solvay inte utvecklar och redogör för vilka olyckor det kan vara 
frågan om eller hur företagets arbete påverkas av vidtagna åtgärder.  
 
Varför analytikerna inte använder denna information i deras rapporter kan tänkas bero på att 
informationen kan vara svår att omvandla till monetära termer, vilket analytiker efterfrågar.233 
För vidare resonemang hänvisas läsaren till motsvarande stycke, milöjincidenter i avsnitt 
6.1.1. 
 

Monetär miljöinformation 
Vad gäller monetär miljöinformation har vi inte funnit att Solvay redogjort för miljöintäkter, 
miljökostnader eller miljöinvesteringar. Vi har dock funnit information vilken kan anses vara 
miljöskulder. I balansräkningarna återfinns posten ”Provisions and deferred taxes”,234 där 
Solvay i noterna redogör för att posten bland annat inkluderar miljöåtaganden.235 Följande 
beskrivning ges i årsredovisningen för år 2000:  
 

”Besides coverage for costs of major repairs and maintenance … the remaining amount … 
is related to the coverage of a number of risks and charges connected with: ... increasing 
constraints governing the disposal and treatment of certain wastes that remain technically 
unavoidable in certain activities, and an ever-growing concern with other aspects of 
environmental protection …”236 

 
Varför Solvay inte i dess resultat- och/eller balansräkningen redogör för miljöintäkter, 
miljökostnader och miljöskulder torde kunna förklaras med samma resonemang vi förde då vi 

                                                 
230 Solvay, Towards sustainable development, 2001-2003, 38. 
231 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Deegan och Rankin, “The materiality of 

environmental information”, 566. 
232 Solvay, Towards sustainable development 2001-2003, 21. 
233 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Deegan och Rankin, “The materiality of 

environmental information”, 566. 
234 Solvay, Annual report 2000, 49. Solvay, Annual report 2001, 40. 
235 Solvay, Annual report 2000, 57. Solvay, Annual report 2001, 50. 
236 Solvay, Annual report 2000, 57. 
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analyserade Linde, att det finns redovisningsmässig ”problematik”.237 För utförligare 
resonemang hänvisas läsaren att återgå till det resonemang vi förde i samband med analys av 
Linde i avsnitt finansiell miljöinformation, 6.1.1. Det framkommer inte av noterna hur stor del 
av posten ”Provisions and deferred taxes” som hänförs till de framtida miljökostnaderna, utan 
endast den korta beskrivningen ovan ges och därför anser vi att informationen är diffus i sin 
karaktär. Emellertid redogör Solvay för deras miljöskulder, vilket därmed bekräftar vår 
uppfattning vi förde i teorikapitlet, att miljöskulder möjligen är enklare att uppskatta men att 
begreppet inte är helt ”problemfritt”. Detta anser vi kan vara förklaringen till varför beloppet 
inte är specificerat. 
 
Såsom med miljömålsättningar finner vi det inte märkligt att analytikerna inte redogör för 
miljöintäkter, miljökostnader eller miljöinvesteringar då Solvay själv inte redogör för sådan 
information. Företaget nämner dock miljöskulder, men varför analytikerna inte redogjort för 
denna information menar vi kan bero på att miljöskulderna inte är specificerade och angivna i 
exakt belopp.  
 

Miljörevision  
Vad gäller miljörevisioner framgår det inte någonstans att företaget vidtagit sådana åtgärder. 
Betydelsen av detta diskuterar vi i slutet av detta kapitel, avsnitt 6.5. 
 
6.2.2 Information som används av analytikerna 
Av de nio informationskategorierna vi utformat är det endast två av dessa som 
finansanalytikerna nämner i deras rapporter, vilka är miljöpåverkan – produkt samt 
miljömyndigheter. På grund av att analytikerna redogör för miljöinformation vilken vi menar 
berör båda kategorierna i samma syfte och sammanhang har det därför varit svårt att särskilja 
vilken information som kan hänföras till respektive kategori utan att kontexten går förlorad. 
Därför har vi valt att inte särskilja dessa informationskategorier när vi redogör för vilken 
miljöinformation analytikerna använder, utan istället valt att presentera empirin utifrån 
omnämnda produkter.  
 
Vad gäller information om Solvays produkter redogör de för ett flertal olika, exempelvis 
väteperoxid, fluorkolväten (HFC), plasten PVC med fler.238 Vi har medvetet valt att 
exemplifiera med de tre nyss nämnda produkterna eftersom det är dessa produkter som 
analytikerna berör i sina rapporter i samband med produkternas miljöegenskaper.  
 
Väteperoxid 
Gemensamt vid Solvays presentation av produkterna är att dess positiva miljöegenskaper 
framhålls. Exempelvis förklarar Solvay att när produkten väteperoxid bryts ner bildas det 
vatten och syre, det vill säga ämnen som är miljövänliga239. Även följande beskrivning av 
produkten ges: 
 

”Using hydrogen peroxide as a bleaching agent for paper pulp facilitates the recycling of 
water and improves the quality of the effluent.”240 

 

                                                 
237 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 80-81. Fortes och Åkerfeldt, ” Environmental 

reporting in Sweden”, 6-8. 
238 Solvay, Towards sustainable development, 2001-2003, 8, 16-18. 
239 Ibid., 12. 
240 Ibid., 16. 
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Vilket syfte Solvay har med presenterad miljöinformation avseende väteperoxid anser vi inte 
framkommer av den presentation företaget ger av produkten, informationen är vad vi anser 
kan kallas miljönotis.  Emellertid är vår uppfattning att Solvay med denna information vill 
framhålla att produkten har framtida möjligheter eftersom de redogör för dess miljövänliga 
sida, en egenskap vilken enligt oss torde ha betydelse för den framtida efterfrågan. Detta på 
grund av, som vi tidigare nämnt, har miljömedvetenheten hos allmänheten ökat.   
 
Analytikerna Bear Stearns och SSSB redogör även i sina rapporter för produktens 
miljöeffekter, innan de tar ställning till hur de tror att produktens framtid kommer att 
utvecklas. På följande vis presenterar Bear Stearns produkten väteperoxid: 
 

”Solvay is the world leader in the production of hydrogen peroxide, … The majority (over 
50%) of global hydrogen peroxide is used as an oxidising and bleaching agent in the pulp 
and paper industry. It also has many other uses in various chemical processes, water 
treatment, semiconductor manufacture, cleaning and the textile industry.  
 
Hydrogen peroxide has enjoyed good volume growth (high single digits) over several years 
in relation to its environmental attractiveness relative to more traditional bleaching agents, 
such as chlorine, especially for use in the pulp and paper industry. However, as pulp makers 
are nearing the completion of their conversion to hydrogen peroxide, volume growth is 
likely to slow over the coming years.”241 

 
Och på följande sätt framhåller SSSB produkten väteperoxid: 
 

“Solvay is the world leader in hydrogen peroxide … Hydrogen peroxide is an 
environmentally friendly oxidising agent. Demand growth has been spurred by the 
replacement of chlorine as a bleaching chemical in the paper and textile industries. This led 
to over-investment in new capacity in the mid-1990s, commoditising the product, with 
pricing under pressure ever since. … However, we do not expect the selling price to recover 
to the levels of the early 1990s.”242 

 
Informationen om produkten från Bear Stearns anser vi vara omfattande då de tydligt redogör 
för produkten, dess användning och miljöeffekt medan SSSB:s information är så kallad 
miljönotis. Vid presentation av produkten väteperoxid anser vi att informationens syfte är 
detsamma för Solvay såväl som analytikerna, det vill säga att belysa produktens framtid. 
Emellertid anser vi att informationens användning skiljer dem åt, där Solvay med 
produktinformationen troligen vill framhålla att väteperoxid är en produkt som kommer att 
fortsätta att efterfrågas i framtiden. Även Bear Stearns och SSSB redogör för produktens 
positiva miljöaspekter, men där produktens positiva miljöeffekt inte anses medföra framtida 
möjligheter och därmed används produktens miljöinformation inte på samma sätt som Solvay. 
Varför informationens användning skiljer sig åt menar vi kan bero på att Solvays frivilligt 
separata miljöredovisning gavs ut under 2001 medan analytikerrapporterna är från 2002, och 
således är det möjligt att förändringar har skett på marknaden där väteperoxidens positiva 
miljöegenskaper inte längre har lika stor betydelse. 
 
Till skillnad från Bear Stearns och SSSB berör ABN Amro inte produkten väteperoxid i 
samband med att de redogör för dess miljöpåverkan, att den är miljövänlig, utan nämner 
endast kort vad produkten används till. Därmed betyder det således att ABN Amro inte 
presenterar information vilken vi menar uppfyller denna kategori. Varför ABN Amro inte 

                                                 
241 Bear Stearns, 4 February 2002, 54. 
242 Schroder Salomon Smith Barney, 2 July 2002, 20-21. 
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redogör för denna information beror möjligen på att de inte anser att miljöinformationen har 
betydelse för Solvays framtida lönsamhet.  
 
Fluorkolväte, HFC 
En annan produkt vilken analytikerna redogör för i samand med att dess miljöegenskaper 
nämns är HFC. Exempelvis presenterar Solvay produkten HFC på följande vis: 
 

”To replace CFC243, Solvay has developed HFC flourcarbons, and is one of the leaders for 
these products. In many applications, these efficiently helps reduce energy consumption 
and thus CO2

244 emissions.”245 
 
Solvays syfte med att presentera miljöinformationen avseende HFC är enligt vår uppfattning 
att de vill visa på produktens framtida potential fastän de inte uttryckligen skriver det. Vårt 
resonemang är i linje med det vi förde gällande väteperoxid. Eftersom Solvay presenterar 
produktens positiva miljöegenskaper såsom minskade utsläpp, vilket allmänheten är medveten 
om är positivt torde det därmed betyda att produkten har en framtid. Informationen som 
presenteras avseende produkten HFC anser vi är omfattande i sin karaktär, eftersom Solvay 
inte endast framhåller att den är miljövänlig utan även redogör för dess effekter på miljön.   
 
När analytikerna redogör för miljöinformation avseende produkten HFC görs det i ett annat 
sammanhang än vad Solvay presenterar denna information. Vi menar att Solvay presenterar 
produkten inom informationskategorin miljöpåverkan – produkt medan när analytikerna 
redogör för denna produkt kan informationen hänföras till både informationskategorin 
miljöpåverkan – produkt och miljömyndigheter. På följande vis presenterar Bear Stearns 
produkten HFC, vilken vi anser utgör så kallad miljönotis: 
 

”A Regulatory Aside on Emissive Ozone Depleting Materials. In the U.S. by 2003 and 
in Western Europe (generally) by 2004 there will begin to be restrictions on the use of 
HCFCs in emissive applications. These are where the gas can escape and deplete the ozone 
layer. However, we do not believe that this will impact the fluorocarbon industry 
significantly, as most reactors are usable and/or convertible from CFC to HCFC to HFC 
production. In addition, HFCs are recognised as being less ozone depleting than HCFCs, 
which in turn gained popularity as they were less ozone destructive than CFCs.”246 

 
Även SSSB och ABN Amro anser vi redogör för produkten HFC:s potential i samband med 
att myndighetspåtryckningen berörs, dock framkommer det möjligen inte lika tydligt i ABN 
Amros fall. Nedan presenterar vi hur ABN Amro och SSSB redogör för HFC, där ABN Amro 
presenterar informationen på följande vis: 
 

”HFCs are considered to have zero ozone depletion potential. The largest market continues 
to be for refrigeration use, with use of HFC-134a allowed under the Montreal Protocol247. 
We expect demand to increase for HFC-134a as further replacement occurs.”248 

 
Vi framförde nyligen att det i ABN Amros fall möjligen inte framkom lika tydligt att 
informationskategorin miljömyndigheter berörs. Vid första anblick menar vi att det i citatet 
ovan inte berör vad vi anser är information vilken kan hänföras till kategorin 

                                                 
243 CFC är förtkortning för det dagliga uttrycket ”freoner”. 
244 CO2 är förkortningen för koldioxid. 
245 Solvay, Towards sustainable development, 2001-2003, 12, 23. 
246 Ibid., 38. 
247 Montreal Protocol strävar efter att skydda ozonlagret. (Towards sustainable development 2001-2003, 19.) 
248 ABN Amro, 16 April 2002, 24. 
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miljömyndigheter, men eftersom Montreal protokollet nämns vars syfte är att minska 
nedbrytningen av ozonlagret menar vi att det är en form av påtryckning Solvay står inför. 
Därför uppfattar vi att informationen ABN Amro presenterar utgör så kallad diffus 
miljöinformation. Detta då produkten benämns i både sammanhanget att påvisa produktens 
miljöegenskaper samt de ”lagmässiga” påtryckningarna. I citaten nedan har vi ett utdrag från 
SSSB:s rapport. 
 

“The major issue facing fluorocarbons is environmental pressure, with several products 
being phased out in end-use markets because of their impact on the ozone layer. In the US, 
HCFC 141b is banned for foam blowing purposes by the US EPA from 2003 and 
HCFC142b and HCFC22 are banned from 2010. Europe has already banned HCFCs in 
most end-use applications.  
 
Unlike the other main producers, Solvay has limited exposure to the HCFCs that still face a 
market phase-out over the next few years. It has already phased out external sales of all of 
its CFCs and has a good portfolio of environmentally benign HCFCs and HFCs that are 
used in all the main market areas (see Figure 32), which it hopes to rapidly substitute for the 
HCFCs being phased out, 141b, 142b and 22. 
 
Growth in fluorocarbons is being mainly driven by the replacement of 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) by hydrofluorocarbons (HFCs) and by the increase in 
demand for feedstocks for fluoromaterials. We estimate that market growth will be around 
GDP levels or slightly above and that Solvay can grow faster than the market.”249 

 
Slutsatsen av presenterat citat är således att Solvay som producerar HFC, inte kommer att 
drabbas av de miljöpåtryckningar som påverkar marknaden för fluorkolväten. Därmed 
uppskattar SSSB att påtryckningarna kommer att vara till fördel för Solvay. Informationen 
som SSSB ger anser vi är omfattande. 

 
Utifrån vår redogörelse över hur analytikerna presenterar informationen om produkten HFC 
anser vi att vårt tidigare resonemang framhävs, det vill säga att i vilket sammanhang 
produkten presenteras av analytikerna skiljer sig från hur Solvay presenterar denna. Där vi 
med sammanhang syftade på olika informationskategorier. Syftet med att redogöra för 
produkten HFC anser vi dock är detsamma för såväl Solvay som analytikerna, det vill säga att 
visa på produktens framtida möjligheter. 
 
Noterbart är att Solvay inte presenterar de miljöpåtryckningar som fluorkolväten står inför i 
syfte att belysa produktens framtida potential medan analytikerna redogör för sådan 
information. Detta innebär att analytikerna har inhämtat denna information från annat håll och 
således tyder det på att analytikerna torde sakna denna miljöinformation och därmed, såsom 
vi redogjorde för i Lindes fall, styrker det Deegans och Rankins studie som visar på att 
miljöredovisningar kan sakna viktig miljöinformation.250 
 
Plasten PVC 
Den tredje och sista produkten vilken Solvay presenterar samt analytikerna använder vad 
gäller dess miljöpåverkan är plasten PVC. I den frivilliga separata miljöredovisningen har 
Solvay ett avsnitt vilket presenterar att de arbetar efter att utveckla återvinningssystem. 
Solvay redogör för att ha utvecklat olika program i syfte att hantera och minska deras 
produkters negativa miljöpåverkan, där PVC-hanteringen har fått störst utrymme. Exempelvis 
redogör Solvay för att de utvecklat återvinningsteknologier, bland annat Vinyloop som syftar 

                                                 
249 Schroder Salomon Smith Barney, 2 July 2002, 28-30. 
250 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information to users of annual reports”, 566. 
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till att hantera och återvinna Solvays produkt, plasten PVC251. I övrigt vad gäller produkten 
PVC:s miljöpåverkan redogör företaget inte för, utan fokus ligger vid information avseende 
återvinning av produkten. Följande kommentar görs gällande PVC: 
 

”When you make millions of square meters a year of tarpaulin coated with PVC, you cannot 
be unaware of the problems the products present at the end of their life. The Vinyloop® 
process provides an answer to the problem we put to Solvay, of a short lifespan for some of 
our products”252  

 
Vi anser att information gällande informationskategorin miljöpåverkan – produkt är 
omfattande i sin karaktär, med hänsyn till den omfattande redogörelsen om återvinningen av 
PVC då fyra olika sätt för hur återvinningen av PVC kan gå till presenteras.253 
 
Syftet med att presentera informationen avseende Vinyloop är enligt vår uppfattning ett sätt 
för Solvay för att legitimera sin handling, att producera PVC, vars påverkan på miljön är 
negativ. Med denna information vill Solvay möjligen framhålla att en fortsatt tillverkning av 
produkten är godtagbar. 
  
Vad gäller miljöinformation om produkten PVC är det endast två analytiker som redogör för 
den, Bear Stearns och SSSB. På följande vis presenterar Bear Stearns PVC: 
 

“PVC is a relatively mature plastic product and one that tends to be overlooked in favour of 
other younger products – not least because there is ongoing speculation that the European 
environmental regulators will eventually act against the product.”254 
 
“We see the overall growth potential for PVC as negligible over the coming years for these 
and for environmental reasons: VCM is a hazardous material and disposal of solid PVC by 
combustion releases toxic chlorinated materials.”255 

 
Utifrån dessa citat av Bear Stearns anser vi att de presenterar produkten PVC i ett 
sammanhang där produktens miljöegenskaper berörs samt dess miljöpåtryckningar. Vi menar 
att det första citatet visar på produktens miljöpåtryckningar och det andra citatet dess 
miljöegenskaper. Informationen Bear Stearns framhåller anser vi utgör så kallad miljönotis. 
Även SSSB presenterar produkten i båda dessa sammanhang, se nedan. 
 

“PVC is a mature plastic. Despite its low cost and attractive properties (fire resistance, 
durability, ease of processing), environmental pressure … is leading to pressure on sales in 
Europe. Solvay has tried to improve PVC’s image with the development of VINYLOOP, 
…”256  

 
Av SSSB:s redogörelse framgår det möjligen inte uttryckligen att produktens miljöegenskaper 
presenteras, men vi menar att analytikern är medveten om dem och indirekt redogör för dessa 
genom att de framhåller att Solvay har utvecklat återvinningsteknologin Vinyloop. En process 
vars syfte är att hantera produktens negativa miljöpåverkan. Denna information menar således 
är diffus. 
 

                                                 
251 Solvay, Towards sustainable development, 2001-2003, 18-19.  
252 Ibid., 18. 
253 Ibid., 19. 
254 Bear Stearns, 4 February 2002, 14. 
255 Ibid., 57. 
256 Schroder Salomon Smith Barney, 2 July 2002, 32. 
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Vad gäller information om produkten PVC nämner inte ABN Amro denna produkt i samband 
med att de belyser PVC:s miljöegenskaper eller vilka miljöpåtryckningar de står inför, till 
skillnad från Bear Stearns och SSSB. Varför ABN Amro inte redogör för denna information 
menar vi såsom vi tidigare resonerade vid produkten väteperoxid, möjligen beror på att 
analytikern inte anser att miljöinformationen har betydelse för Solvays framtida lönsamhet. 
 
Solvays syfte menar vi är att visa att produkten PVC har en framtid trots dess negativa 
miljöpåverkan. Detta genom att redogöra för att de har vidtagit åtgärder, återvinningsåtgärder, 
för att hantera PVC:s negativa miljöpåverkan. Både Bear Stearns och SSSB anser vi 
presenterar produkten i samma syfte som Solvay, att visa på produktens framtida utveckling. 
Såsom för produkten HFC redogör analytikerna för produkten PVC i sammanhangen 
miljöpåverkan – produkt samt miljömyndigheter. 
 
Vad gäller miljöpåtryckningar, av myndigheter, avseende produkten PVC framhålls denna 
inte av Solvay. Möjligen är de ändock medvetna om dem, eftersom de frivilligt har utvecklat 
återvinningsprogram. Varför Solvay inte framhåller eventuella framtida miljöpåtryckningar 
kan bero på att dessa påtryckningar kan medföra en negativ utveckling av produkten. Faktum 
är att studier har konstaterat att företag i större utsträckning presenterar information som är till 
dess fördel, där negativ information framhävs i betydligt mindre omfattning257. Detta innebär 
således att Solvay, vid presentation av HFC skulle ha framfört att myndigheter eftersträvar att 
minska koldioxidutsläppen då det är till fördel för Solvay eftersom HFC:s positiva 
miljöegenskaper bland annat är minskade koldioxidutsläpp. Varför Solvay inte informerar om 
myndigheters arbete för att minska dessa koldioxidutsläpp kan, enligt oss, möjligen bero på 
att det är allmänt vedertaget hos omgivningen.  
 
Vad gäller analytikerna skiljer de sig åt i användningen av miljöinformation där ABN Amro i 
mindre utsträckning redogör för miljöinformation vilket läsaren även kan utläsa av figuren på 
nästa sida. Varför ABN Amro använder mindre miljöinformation och i de fall 
miljöinformation berörs är det i liten omfattning, har vi inget svar på. Möjligen kan det bero 
på att ABN Amro till skillnad från de övriga analytikerna är mindre insatt i miljöfrågor, eller 
att intresse för miljöfrågor saknas. Vi vill dock poängtera att varför ABN Amro inte använder 
miljöinformation i samma omfattning som de övriga analytikerna, troligast inte beror på att 
olika årsredovisningar har varit aktuella. Detta hävdar vi eftersom ABN Amro och SSSB har 
haft tillgång till samma årsredovisning, och som vi tidigare redogjort är det begränsat med 
miljöinformation i årsredovisningarna samt att den miljöinformation som finns i dessa går att 
återfinna i den frivilliga separata miljöredovisningen. Om skillnaden hade berott på 
årsredovisningar från olika år hade det dessutom troligen inneburit att det varit ABN Amro 
och SSSB som redovisat liknande miljöinformation, och inte SSSB och Bear Stearn.  
 
Nedan presenteras en figur där vi sammanfattat vilken av Solvays presenterade 
miljöinformation analytikerna använder samt inte använder. 
  

                                                 
257 Deegan och Rankin, “Do Australian companies report environmental news objectively?”, 57. Deegan och 

Gordon, ”A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations.”, 190, 198.  
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6.3 Rhodia  
 

Rhodia är ett globalt företag som verkar inom kemisk industri, vilket arbetar tillsammans med 
ledande företag bland annat exempelvis bil-, elektronik- samt parfymindustrin, där Rhodia är 
leverantör av plast och kemiska ämnen. Rhodia är världsledande inom sin bransch och har 
totalt cirka 19 000 anställda i fyra olika världsdelar.258  
 
De analytiker som varit föremål vid analys av Rhodia är Credit Suisse och Deutsche Bank.  
 
6.3.1 Information som inte används av analytikerna 
Analytikerrapporterna för Rhodia berör endast informationskategorierna monetär 
miljöinformation samt miljömyndigheter. Detta innebär därmed att vi under detta avsnitt 
kortfattat kommer att redogöra för de övriga informationskategorierna.  
 
Miljöpolicy 
Vad gäller Rhodias miljöpolicy redogör de för att de sedan 2003 åtagit sig att följa UNGC:s 
principer, dessutom redogörs det kortfattat för vad UNGC är samt vad det innebär att följa 
dessa principer.259 Rhodia redogör även för att de frivilligt valt att följa ett flertal andra olika 
program, exempelvis Responsible Care, i syfte att uppnå ett bättre miljöarbete.260 
Informationen vad gäller Rhodias miljöpolicy anser vi utgör så kallad miljönotis då de 
kortfattat redogör för vad programmen som de åtagit sig att följa är samt vad det innebär att 
följa dem. Varför vi inte anser att informationen är omfattande beror på att vi saknar 
information om hur programmen konkret påverkar företagets dagliga arbete. 

                                                 
258 Rhodia, www.rhodia.com, hämtat 2007-03-25. 
259 Rhodia, 2004 annual report, 61. Rhodia – the responsible approach, 2004, 6. 
260 Rhodia – the responsible approach, 2004, 1, 15. 

Figur 6.3 Informationskategorier, 
Solvay. 
Egen konstruktion. 
 

Informationskategorierna som är kursiverade avser kategorier vilka 

Solvay inte redogör för.   
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Varför analytikerna inte använder information om Rhodias miljöpolicy anser vi att tidigare 
resonemang som vi förde i analysen av Linde är applicerbar och därför hänvisas läsaren till 
motsvarande avsnitt miljöpolicy, 6.1.1. 
 

Miljömålsättningar 
Rhodia har i sin hållbarhetsredovisning information vilken vi menar uppfyller kravet för 
informationskategorin miljömålsättningar eftersom de presenterar vilka målsättningar de har 
gällande utsläppen samt när det är tänkt att de ska vara uppnådda. Dessutom redogör Rhodia 
för hur de hittills har lyckats uppnå dessa mål. Exempelvis skriver de att mellan 2000 och 
2005 strävar efter att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider med 15 procent, där de 
under 2004 hade lyckats att minska utsläppen med 22 procent.261 Information avseende 
miljömålsättningarna anser vi är så kallad notis då informationen är tydlig och lättförståelig 
men inte särskilt omfattande eftersom redogörelse över hur företaget tänkt uppnå dessa mål 
inte förekommer. Information vad gäller målsättningar av införande av exempelvis 
miljöledningssystem har vi inte funnit.  
 
Analytikerna använder inte presenterad information om företagets miljömålsättningar vilket vi 
menar möjligtvis beror på att analytikerna inte kan eller vet hur informationen ska värderas. 
Om analytikerna ändå möjligen vet informationens värde redogör de möjligen inte för denna 
eftersom de inte anser att informationen har väsentlig betydelse för Rhodias framtida 
lönsamhet.    
 
Miljöpåverkan – process 
För att minska den negativa påverkan Rhodias verksamhet medför i form av luft- och 
vattenföroreningar samt avfall redogör företaget för att de bland annat tillämpar systemet 
SYCORE.262 Rhodia presenterar även siffror över årets samt tidigare års utsläppsnivåer.263 
Informationen vad gäller miljöpåverkan – process anser vi är omfattande då det bland annat 
redogörs för hur mycket pengar företaget avsatt för detta arbete samt vad förändringen i 
utsläppsnivåerna under 2004 beror på.  
 
Informationen som Rhodia presenterar gällande företagets miljöpåverkan i samband med dess 
tillverkningsprocesser används inte av analytikerna, varken informationen som redogör för 
deras arbete eller information om utsläppsnivåerna. Varför analytikerna inte använder denna 
information menar vi möjligen, som i fallet med miljömålsättningar, beror på att analytikerna 
inte anser eller kan uppfatta informationens värde.  
 
Miljöpåverkan – produkt 
Vad gäller information om Rhodia och dess produkter ur ett miljöperspektiv, presenterar 
företaget mestadels allmän information om dessa produkter, att de är miljövänliga.264 
Produkterna presenteras, enligt vår uppfattning, inte i samma syfte som för Linde och Solvay, 
att visa på dess framtida potential. Emellertid kan det vara Rhodias avsikt, men det framgår 
däremot inte lika tydligt eftersom informationen som framförs om produkten och dess 
miljöeffekt är allmän och enligt oss även diffus. Exemplet nedan visar hur Rhodia i allmänhet 
presenterar sina produkter. 
 

                                                 
261 Rhodia – the responsible approach, 2004, 21-22. 
262 Rhodia, 2004 annual report, 62-63. Rhodia – the responsible approach, 2004, 21. 
263 Rhodia, 2004 annual report, 54. Rhodia – the responsible approach, 2004, 21-23. 
264 Rhodia, 2004 annual report, 7, 19. Rhodia – the responsible approach, 2004, 16. 
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”ISCEON coolants respect the environment, protect the ozone layer and economize on 
energy.”265 

 
Ingen av analytikerna redogör för Rhodias produkter i samband med att de presenterar dess 
miljöpåverkan. Detta anser vi är förklarligt i och med att Rhodia själv inte har utvecklat 
redogörelsen av informationen, där vår uppfattning är att detta kan ha betydelse. Detta baserar 
vi på att Linde och Solvay presenterar omfattande miljöinformation, vilken då har använts av 
analytikerna.  

 

Resurskonsumtion 
Informationen avseende Rhodias konsumtion av el samt vatten presenteras i form 
stapeldiagram där Rhodia även, såsom Solvay, specificerat konsumtionen avseende vilken typ 
av energi- samt vattenkälla.266 Därmed anser vi att denna information utgör så kallad 
miljönotis.  
 
Anledningen till varför analytikerna inte redogör för denna information trots att den är i 
kvantitativ form vilken analytikerna efterfrågar,267 anser vi kan bero på att de inte kan eller 
vet hur informationen ska omvandlas i monetär form. Utförligare resonemang finns i avsnitt 
resurskonsumtion, 6.1.1 där vi analyserade Linde. 
 

Miljöincidenter 
Enligt vår uppfattning presenterar Rhodia inte information vilken vi menar kan anses uppfylla 
kriteriet för miljöincidenter. Dock redogör de för antalet olyckor som skett under året under 
rubrikerna ”Number of ”Procedural” accidents” och ”Number of transport-related accidents”, 
men eftersom det inte framgår av denna statistik vilka olyckor som anses vara så kallade 
miljöincidenter anser vi därför att denna informationskategori inte är uppfylld.268 
 
Informationen vad gäller antalet olyckor har analytikerna inte uppmärksammat i deras 
rapporter. En förklaring till detta, vilken vi tidigare framfört, kan det bero på svårigheten i att 
mäta informationens monetära värde.  
 
Miljörevision  
Rhodia har i årsredovisningen ett avsnitt, ”Sustainable development – social and 
environmental data”, vilken är reviderad av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers. I 
revisionsberättelsen uppger revisorn att de bland annat har granskat att Rhodia följer 
Responsible Cares principer, att data som angetts vad gäller utsläpp stämmer, med mera.269 
Även Rhodias fristående hållbarhetsredovisning har reviderats av PricewaterhouseCoopers.270 
Informationen som ges under denna kategori anser vi är omfattande, då det framgår vem som 
vidtagit granskningen samt vad som har granskats. Vilken eventuell betydelse den reviderade 
miljöredovisningen lämnar vi därhän till de avslutande reflektionerna i avsnitt 6.5. 
 

                                                 
265 Rhodia, 2004 annual report, 19. 
266 Rhodia – the responsible approach, 2004, 20-21. 
267 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Deegan och Rankin, “The materiality of 

environmental information”, 566. 
268 Rhodia – the responsible approach, 2004, 24-25. 
269 Rhodia, 2004 annual report, 69. 
270 Rhodia – the responsible approach, 2004, 28. 
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Ur Deutsche Bank 1 February 2006, 16. 

6.3.2 Information som används av analytikerna 
Vilken av företagens presenterade miljöinformation som analytikerna använder i sina 
rapporter är information vilken vi menar kan hänföras till kategorierna monetär 
miljöinformation samt miljömyndigheter. 
 
Monetär miljöinformation 
Vad gäller den monetära miljöinformationen redogör Rhodia för avsättningar för framtida 
miljökostnader. Denna information framgår i noter till koncernens balansräkning och även i 
ett kortare inlägg i hållbarhetsredovisningen.271 Informationen vad gäller företagets framtida 
miljökostnader anser vi är omfattande då det i noterna detaljerat redogörs för vad kostnaderna 
hänförs till. Varför Rhodia redogör för denna information menar vi möjligen är ett sätt för 
dem att framhålla sitt miljöansvar. Deras redovisade avsättningar inför framtida 
miljökostnader kan indikera att de beaktar miljöfrågor. Möjligen redovisar de även dessa 
kostnader för att legitimera sitt handlande, då omgivningen vet att de verkar inom 
miljökänslig verksamhet.  
 
I koncernredovisningen uppskattar Rhodia att deras framtida kostnader för omstruktureringar 
samt miljöåtaganden kommer att uppgå till 287 miljoner euro.272 Vår uppfattning är att 
analytikerna beaktar Rhodias avsättningar vad gäller miljöåtaganden. Detta baserar vi utifrån 
iakttagelsen att när analytikerna i deras rapporter ska uppskatta Rhodias framtida finansiella 
ställning har de i balansräkningen inte samma siffror som Rhodia redogör för. Även skillnader 
förekommer mellan analytikerna gällande användning av informationen. 
 
I analytikerrapporten från Credit Suisse finns en post vilken har exakt samma benämning som 
Rhodia, ”Provisions for restructuring and environmental costs”. Vad som är anmärkningsbart 
är hur Credit Suisse har hanterat denna post, vilket kan åskådliggöras nedan. 
 

 
… 

 
 
 
Credit Suisse har valt att inte beakta siffran 287 miljoner euro, vilken Rhodia presenterar. 
Varför Credit Suisse inte redogör för denna post trots att Rhodia i sin årsredovisning 
presenterar siffran kan vi dessvärre bara spekulera kring eftersom Credit Suisse inte redogör 
för vad deras antaganden bygger på. Kan det möjligen bero på att Credit Suisse inte anser att 
siffran som Rhodia presenterar är tillförlitlig?  
 
Deutsche bank har i sin rapport även utfört en uppskattning av Rhodias framtida 
balansräkning men där posten vilken avser avsättningar presenteras i sin helhet, utan att 
närmare definiera vad dessa avsättningar avser, se nedan. 
 

 
… 

 
 
                                                 
271 Rhodia, 2004 annual report, 78, 81-82, 89-90, 94-95, 111, 115-116. Rhodia – the responsible approach, 2004, 

23. 
272 Rhodia, 2004 annual report, 115.  

Ur Credit Suisse 27 February 2006, 32. 
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Det belopp som Deutche Bank redogör för, 1 254 miljoner euro, motsvarar inte det belopp 
Rhodia presenterar avseende deras avsättningar, 1 278 miljoner euro273, vilket även inkluderar 
uppskattade framtida miljökostnader. Vi har försökt att utreda vad skillnaden mellan 
redovisade beloppen beror på genom att studera Rhodias årsredovisning och dess noter, men 
har dessvärre inte funnit någon förklaring. Arbetet har försvårats då Deutsche Bank inte 
redogör för hur de kommit fram till beloppet 1 254 miljoner euro. Emellertid beaktar 
sannolikt Deutsche Bank avsättningar för framtida miljökostnader eftersom beloppens storlek 
är mycket nära varandra. 
 
Huruvida analytikerna beaktat informationen vad gäller avsättningar för framtida 
miljökostnader har de enligt oss använt informationen på samma sätt som Rhodia, det vill 
säga i balansräkningen. Analytikernas syfte att redogöra för denna information skiljer sig 
dock troligen från Rhodias syfte då de med denna information vill visa på hur företagets 
framtida ekonomiska ställning kan komma att te sig. Medan vi antog att Rhodia själva 
möjligen presenterade denna information eftersom de vill framhålla att de är ett företag som 
värnar om miljön samt att legitimera sitt handlande, det vill säga företagets verksamhet.   
 
Utifrån presenterade uppgifter framkommer det att analytikerna använder den finansiella 
informationen, om ändå hur informationen används skiljer dem åt, där Credit Suisse har 
utelämnat avsättningarnas belopp medan det i Deutsche Banks fall inte går att avgöra 
huruvida miljöskulder ingår i posten ”provisions”.  
 
Miljömyndigheter 
Rhodia har i sin årsredovisning ett avsnitt kallat ”Depence factors and risk analysis”. I detta 
avsnitt har vi funnit information vilken vi menar kan hänföras till informationskategorin 
miljömyndigheter. I avsnittet redogörs det för vilka miljörisker företaget står inför, 
exempelvis att myndigheter kan komma att utforma regler som innebär mer kostnader för 
Rhodia. Dessutom nämns det i detta avsnitt om stämningar som företaget står inför samt 
pågående miljötvister.274  Ingen av analytikerna berör denna presenterade information i deras 
rapporter, vilket vi menar kan tänkas bero på att de inte möjligen inte vet det ekonomiska 
värdet av informationen. 
 
Vi har nyligen redogjort för att ingen av analytikerna redogör för information avseende 
Rhodias miljötvister, men emellertid redogör Credit Suisse i sin rapport om en tvist Rhodia 
har mot en av sina ägare där de kräver ersättning för bland annat miljökostnader275. Trots att 
denna information är vad vi kallar information avseende miljömyndigheter har vi inte för 
avsikt att fördjupa oss i detta eftersom denna information inte har framkommit i Rhodias 
rapporter, vilka vi har haft för avsikt att analysera. Denna information måste således Credit 
Suisse ha tagit del av på annat håll och därmed faller det utanför vårat syfte att studera detta 
närmare.  
 
Annan information vi menar också kan hänföras till denna kategori är information avseende 
utsläppsrättigheter, eftersom vi menar att det är myndigheter som infört och reglerar dessa 
rättigheter i syfte att minska de negativa miljöeffekterna. Innebörden av dessa rättigheter är 
det som analytikerna huvudsakligen har fokuserat på då de värderar Rhodia.  
 

                                                 
273 1 278 = 962 + 316, Rhodia, 2004 annual report, 111. 
274 Rhodia, 2004 annual report, 33-36. 
275 Credit Suisse, 27 February 2006, 4. 
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Som vi nyss nämnde är analytikerrapporterna framför allt fokuserade på utsläppsrättigheter, 
där rapporterna behandlar vilken påverkan dessa rättigheter kommer att medföra för Rhodia. 
Därmed menar vi att analytikerrapporternas syfte är detsamma, att belysa vilka möjligheter 
utsläppsrättigheterna kan medföra. Vi anser även att informationen används på samma sätt, 
det vill säga att utsläppsrättigheterna kan medföra fördelar för Rhodia och därmed ett högre 
företagsvärde. Då rapporterna är fokuserade på utsläppsrättigheter är den information som 
presenteras i rapporterna koncentrerade kring Rhodias utsläpp, eventuella priser för 
rättigheterna, det vill säga information som är nära knutet till utsläppsrättigheter. 
 
Rhodia nämner däremot inte i sina rapporter någonting om utsläppsrättigheter. Emellertid 
presenteras information vilken är grunden till att företaget har fördelar såsom möjlighet att 
sälja utsläppsrättigheter, information vilken presenteras utan att koppling görs till dessa 
rättigheter. Vilken denna information är framgår av citatet nedan:  
 

”The Group is planning to focus on N2O emissions produced by operations in Onsan 
(Korea) and Paulinia (Brazil). … Based on current coverage, while the production of adipic 
acid in France, Korea and Brazil has nearly doubled, Rhodia’s world greenhouse gas 
emissions have risen just 13% for the period 2000-2004.”276 

 
Av denna presenterade information anser vi inte att det framgår vilka möjligheter Rhodia har 
vad gäller handel med utsläppsrättigheter. Dock förstår vi att denna händelse ligger till grund 
för att företaget kommer att erhålla dessa utsläppsrättigheter med hjälp av 
analytikerrapporterna, där framförallt informationen nedan har ökat vår förståelse.  
 

”Rhodia is currently developing two projects in their South Korean and Brazilian adipic 
acid plants. This should allow the company to be awarded Carbon Emission Receipts 
(CERs) that they will then be able to sell in Europe to companies involved in the European 
Emission Trading Scheme.”277 
 
“These two projects in South Korea and Brazil are developed by Rhodia … In this respect 
Rhodia will receive Carbon Emission Receipts (CERs) generated from the reduction of 
nitrous oxide gas emissions from two adipic acid production facilities in Paulinia and 
Onsan.”278  

 
Av citaten ovan anser vi att det framgår att analytikerna använder sig av Rhodias presenterade 
information avseende Paulina och Onsan som vi menar är kopplad till utsläppsrättigheter, men 
där analytikerna har utvecklat och redogjort för informationens betydelse. Således innebär det 
att analytikerna har inhämtat information från annat håll eftersom de har kunnat redogöra för 
projektens ekonomiska betydelse. Varför Rhodia när de redogör för dessa projekt inte berör 
utsläppsrättigheter menar vi kan bero på att de inte var medvetna om vilka fördelar projekten 
skulle komma att medföra, eftersom handel med utsläppsrättigheter inte var aktuellt under 
2004279. Anledning till att analytikerna, till skillnad från Rhodia, har redogjort för 
utsläppsrättigheterna kan bero på att när analytikerna upprättade sina rapporter hade nästan ett 
år förflutit sedan Rhodia presenterade informationen om projekten. Vi menar således att 
Rhodias möjligheter att sälja utsläppsrättigheterna under denna tid uppdagats.  
 

                                                 
276 Rhodia – the responsible approach, 2004, 21. 
277 Deutsche Bank, 1 February 2006, 6. 
278 Credit Suisse, 27 February 2006, 19. 
279 Credit Suisse, 27 February 2006, 17. Deutsche Bank, 1 February 2006, 6.  
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Vilken av Rhodias presenterade miljöinformation som analytikerna använder och inte 
använder har vi såsom i de tidigare fallen utformat en sammanfattande figur över, vilken 
presenteras nedan. 
 

 
 
 
 
 

 
6.4 DSM 
 

DSM är ett internationellt företag, registrerat i Nederländerna och har främst kemisk industri 
som verksamhetsområde. Deras slutprodukter används inom näring, läkemedel, transport, färg 
och elektronik. DSM har ungefär 22 000 anställda världen över och rankas bland de 
världsledande företagen inom sin bransch.280 
 
De analytikerrapporter som vi utgått från i denna empiri- och analysdel är ABN Amro, Fortis 
Bank samt ING Wholesale Banking (ING WB). 
 
6.4.1 Information som inte används av analytikerna 
De informationskategorier vilka analytikerna inte använder är miljömålsättningar, 
resurskonsumtion, miljömyndigheter, miljöincidenter, monetär miljöinformation samt 
miljörevision. 
 
Miljömålsättningar 
DSM redogör i hållbarhetsredovisningen för deras miljömålsättningar, dels sådana som har 
uppnåtts under 2005 och dels de som ska uppnås fram till 2010. DSM beskriver att de strävar 
efter att minska resurskonsumtionen samt utsläpp i luft och vatten, där målen är angivna i 
procent. Målsättningarna presenteras både i tabellform och med en utförlig beskrivning.281 Vi 
anser att DSM uppfyller kravet för denna informationskategori eftersom de har presenterat 
konkreta mål som är avgränsade i tid och omfattning samt att informationen är omfattande i 
det avseendet att DSM redogör för hur de har tänkt uppnå dessa mål.  
 

                                                 
280 DSM, www.dsm.com, hämtat 2007-03-26. 
281 DSM, Annual report 2005, 5, 25. DSM, Triple P report 2005, 34-35, 37. 

Figur 6.4 Informationskategorier, 
Rhodia.  
Egen konstruktion. 
 

Informationskategorierna som är kursiverade avser kategorier vilka 

Rhodia inte redogör för.   
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Såsom vi i tidigare avsnitt har resonerat, använder analytikerna möjligen inte denna 
information på grund av att de inte kan eller vet hur informationen ska värderas, det vill säga 
det monetära värdet. 
 
Resurskonsumtion 
Information vad gäller konsumtion av energi och vatten presenterar DSM denna information i 
form av tabeller och stapeldiagram, där de även ger beskrivande information som exempelvis 
vad konsumtionen hänförs till. Vi anser därför att informationen är omfattande då DSM 
dessutom förklarar att exempelvis minskad energikonsumtion medför reducerade 
koldioxidutsläpp.282  
 
Trots att informationen är i både kvantitativ och kvalitativ form, vilket studier framhåller är 
användbart för analytiker,283 har analytikerna inte berört denna miljöinformation. Varför det 
förhåller sig på det sättet menar vi kan bero på att analytikerna inte vet hur de ska värdera 
informationen samt hur den kan kopplas samman med det övriga analysmaterialet trots att 
informationen även ges i beskrivande form. Vi har i tidigare avsnitt berört detta resonemang 
utförligare i avsnitt resurskonsumtion, 6.1.1 och hänvisar därför läsaren till det angivna 
avsnittet för att ta del av resonemanget.  
 
Miljömyndigheter 
Inom informationskategorin miljömyndigheter presenterar DSM information om 
miljölagstiftning som kan komma att påverka deras verksamhet samt om utsläppsrättigheter. 
DSM fokuserar främst på EU:s kommande lagstiftning, REACH284, vilken kommer att 
medföra nya regleringar gällande kemikalier och förväntas implementeras inom EU under 
2007.285  
 
DSM redogör även för utsläppsrättigheter i form av allmän information såsom vad 
utsläppsrättigheter är för något samt att de har erhållit utsläppsrättigheter vilka de kunnat 
sälja, men endast gav en liten vinst. Vi bedömer informationen inom kategorin 
miljömyndigheter som miljönotis, då det inte framgår hur DSM kommer att påverkas av 
REACH samt att endast kortfattad information om utsläppsrättigheter ges.286 
 
Varför analytikerna inte använder informationen avseende REACH kan bero på att de inte vet 
vilken effekt den kommande lagstiftningen kommer att få. Detta menar vi då REACH inte 
hade implementerats när analytikerna upprättade rapporterna. Varför ingen kommentar vad 
gäller utsläppsrättigheterna nämns kan bero på att analytikerna inte anser att rättigheterna har 
någon väsentlig betydelse för företagets framtida lönsamhet. Anledningen till detta menar vi 
kan vara att DSM redogör för att deras vinst i samband med försäljning av dessa rättigheter 
inte kommer att förändras på grund av ökade kostnader på annat håll287. 
 
Miljöincidenter 
Vad gäller miljöincidenter presenterar DSM mängden olyckor som skett under året. De 
redogör för att antalet rapporterade miljörelaterade olyckor under 2005 var drygt 600 stycken, 

                                                 
282 DSM, Triple P report 2005, 3, 36-37. 
283 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Ljungdahl, 

”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135. Schipper, “Analysts’ forecasts.”, 119. 
284 REACH står för Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals.  
285 DSM, Triple P report 2005, 39. 
286 DSM, Annual report 2005, 82. DSM, Triple P report 2005, 40-41. 
287 DSM, Triple P report 2005, 40-41. 
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varav tre klassificeras som allvarliga.288 Det framgår dock inte vad olyckorna har fått för 
följder, därmed anser vi informationen vara så kallad miljönotis. Information om företagets 
arbete för att förhindra miljöolyckor har vi inte funnit.   
 
Analytikerna har i sina rapporter inte redogjort för de miljöolyckor DSM råkat ut för vilket vi 
menar kan bero på att analytikerna är intresserade av vilken påverkan detta har för företagets 
framtida lönsamhet, vilket vi tidigare har framfört kan vara svårt att uppskatta. Miljöolyckor 
anser vi troligast medför kostnader för ett företag där dess ekonomiska effekt torde ha 
bokförts som kostnader och därmed betyder det således att analytikerna indirekt beaktar 
informationen. Dock är det inget som vi kan bekräfta genom att ha läst analytikerrapporterna 
och därför har denna informationskategori fallit under detta avsnitt som behandlar information 
vilken analytikerna inte använder.  
 
Monetär miljöinformation 
När det gäller monetär miljöinformation redogör DSM i deras balansräkning att de har 
avsättningar, där det framgår av noter att det bland annat avser avsättningar för framtida 
miljökostnader samt dess belopp. Informationen om företagets miljöskulder anser vi är 
omfattande då det i noterna framgår hur kostnaderna har förändrats under året samt vad 
kostnaderna hänförs till, exempelvis återställande av mark. 289 
 
Ingen av analytikerna redogör för DSM:s miljöskulder i deras rapporter och varför de inte gör 
det beror möjligen på att de inte anser att denna information är av väsentlig betydelse för att 
uppskatta företagets framtida lönsamhet. Vi menar i likhet med resonemanget vi förde då vi 
resonerade kring miljöincidenter, att analytikerna möjligen använder denna information 
indirekt då de använder företagets finansiella räkenskaper.  
 
Miljörevision  
Vad gäller miljörevision framgår det av revisionsberättelsen att årsredovisningen är 
reviderad,290 men hållbarhetsredovisningen är dock begränsat reviderad.291 Det framgår i 
slutet av hållbarhetsredovisningen vilka delar av rapporten som är reviderad och i vilken 
omfattning där KPMG är den som vidtagit dessa insatser. I vilken omfattning informationen 
har granskats och därmed dess ”tillförlitlighet” har KPMG delat in tre olika nivåer. Det 
framgår bland annat att de ekonomiska siffrorna i hållbarhetsredovisningen är försäkrade 
enligt högsta nivån medan den övriga informationen, exempelvis statistik över utsläpp är 
enligt den andra nivån, såsom KPMG definierar det: ”limited assurance”.292 Då det tydligt 
framgår vem som utfört granskningen samt vilken information som försäkras till vilken grad 
anser vi att informationen avseende miljöinformation är omfattande. Såsom vi tidigare 
framfört har vi inte för avsikt att här reflektera över vilken eventuell betydelse reviderad 
miljöinformation har, utan detta behandlas i de avslutande reflektionerna i avsnitt 6.5. 
 
6.4.2 Information som används av analytikerna 
Vilken miljöinformation som vi funnit att analytikerna använder avser 
informationskategorierna miljöpolicy, miljöpåverkan – process samt produkt.  
 

                                                 
288 DSM, Annual report 2005, 25. DSM, Triple P report 2005, 37. 
289 DSM, Annual report 2005, 107.  
290 Ibid., 133. 
291 DSM, Triple P report 2005, 49. 
292 Ibid. 
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Miljöpolicy 
Information vi menar kan hänföras till informationskategorin miljöpolicy är bland annat vilka 
program och processer som företaget har vidtagit för miljöarbetet. DSM har anslutit sig till ett 
flertal program, där UNGC och Responsible Care är några exempel samt implementerat 
system för att utveckla det interna miljöarbetet.293 Analytikerna berör emellertid inte något av 
denna information. Även information om DSM:s nya utvecklade vision anser vi är 
information vilken kan hänföras till denna informationskategori eftersom den i huvudsak 
strävar efter att förbättra omgivningens miljösituation.  
 
DSM redogör för att de under året har utvecklat en ny vision och strategi att arbeta efter. 
Visionen syftar bland annat till att upprätthålla toppositionen när det gäller hållbar utveckling, 
vara marknadsledande inom ”white biotechnology” samt ställa upp och uppnå nya 
miljömålsättningar.294 Informationen vad gäller DSM:s miljöpolicy anser vi att den utgör så 
kallad omfattande information. Företaget informerar om att en viktig del i strategin är att 
minska belastningen på miljön, vilket delvis kan uppnås genom att öka användningen av 
förnyelsebart material i produkterna.295 Ett citat vilken vi menar tydligt och övergripande 
beskriver vad som legat till grund vid DSM:s utvecklande av den nya visionen presenteras 
nedan. 

 
”Innovation is key to our Vision 2010 strategy program, which is designed to ensure the 
company’s continued success in a world of change characterized by global societal trends 
such as individualization, global networking, aging and population growth, and increased 
awareness of health, safety and environmental issues.”296 

 
Med information om Vision 2010 vill DSM möjligen legitimera sitt handlande då de verkar 
inom en miljökänslig bransch. De vill, enligt oss, med informationen visa omgivningen att de 
är medvetna om miljön samt aktivt arbetar för att förbättra sina miljöåtaganden men främst 
anser vi att informationen presenteras i marknadsföringssyfte. Detta eftersom informationen 
som presenteras är allmän i sin karaktär och endast positiv.  
 
Av analytikerna är det endast Fortis Bank som i sin rapport nämner information vad gäller 
miljöpolicy. Detta gör de i ett avsnitt där de presenterar företaget samt redogör för DSM:s 
strategi. Fortis Bank framhåller Vision 2010 på följande vis: 
 

”As outcome of its Corporate Strategy Dialogue, DSM announced Vision 2010 in October 
2005 as the answer of DSM to global trends for the coming five years. The basic input for 
DSM to consider are four global trends it discerns: Individualisation, global networking, 
environment & health and world ageing & population growth.”297 

 
Informationen gällande miljöpolicy anser vi utgör så kallad notis, vilket vi menar ovanstående 
citat bekräftar. I vilket syfte Fortis Bank presenterar denna information behöver vi inte 
spekulera kring eftersom det finns angivet i analytikerrapporten. Av rapporten framgår att 
informationen redogörs i syfte att beskriva att Vision 2010 kommer att få stor betydelse för 
DSM:s framtida tillväxt. Vi menar att DSM och Fortis Bank presenterar informationen i 
samma sammanhang, att informera om företaget och dess vision. Vi vill dessutom tillägga att 
Fortis Banks ordval i den presenterade informationen är snarlikt DSM:s, och menar därför att 

                                                 
293 DSM, Triple P report 2005, 7, 10-11, 40, 56. 
294 Ibid., 32. 
295 DSM, Annual report 2005, 23. Triple P report 2005, 15. 
296 DSM, Triple P report 2005, 16. 
297 Fortis Bank, 7 September  2006, 19. 
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Fortis Bank möjligen utgått från DSM:s presentation av Vision 2010 vid formuleringen av 
informationen i sin rapport.  
 
De övriga två analytikerna, ABN Amro och ING WB, redogör mycket kortfattat för att DSM 
har för avsikt att arbeta efter Vision 2010, denna information nämns endast i förbifarten och 
därmed anser vi att den är diffus. Dock redogör de utförligare angående vad visionen 
innefattar, exempelvis produktionsprocessen ”white biotechnology” som vi har för avsikt att 
redogöra för under nästkommande informationskategori. 
 
Miljöpåverkan – process 
Miljöinformation som hänför sig till informationskategorin miljöpåverkan – process är bland 
annat hantering av avfall samt införande av ny miljöteknik. DSM redogör för att de aktivt 
arbetar med att förbättra hanteringen av verksamhetens avfall.298 Denna information anser vi 
är allmän i sin karaktär vilket därmed kan vara förklaring till varför analytikerna inte 
använder denna information, eftersom som vi tidigare framhållit, kan analytikerna med 
angiven information inte uppfatta dess värde.  
 
I samband med den nya visionen, redogör DSM för att de kommer att satsa på 
produktionsprocesser som medför mindre belastning på miljön, där ”white biotechnology” är 
en av dessa. DSM redogör tydligt för vad processen innebär samt vilka miljörelaterade 
effekter den medför och därmed anser vi att informationen är omfattande.299 Nedan 
presenteras ett citat på hur DSM framställer informationen.  
 

”The biotech process uses far less energy (-65 %), less input of chemicals (-65 %), is water-
based, generates less waste and is very cost effective (-50 %). … We expect that an 
increasing number of chemicals and materials will be produced using biotechnology. 
Biotechnology allows for an increasing, eco-efficient use of renewable resources as raw 
materials for the chemical industry. It will enable a range of industries to manufacture 
products in an economically and environmentally sustainable way.”300  

 
Informationen som DSM presenterar gällande ”white biotechnology” anser vi belyser 
företagets eftersträvan att bedriva en verksamhet som är mån om miljön. Eftersom processen 
innebär minskad negativ miljöpåverkan, och i ett samhälle där miljömedvetenheten har ökat 
torde denna process vara till fördel för företaget. Vi menar således att DSM:s syfte med denna 
information är att visa på processens och därmed även företagets framtida möjligheter.  
 
Samtliga analytiker nämner processen ”white biotechnology” i deras rapporter. ABN Amro 
har ett avsnitt i sin rapport där de redogör DSM:s implementering av Vision 2010. Det är i 
detta avsnitt som ABN Amro presenterar processen ”white biotechnology”, i samband med att 
visa på att denna nya teknologi kommer att få en uppgång,301 vilket de gör på följande vis:  
 

”White biotechnology ... is an important driver in the innovative process. White 
biotechnology tends to consume fewer resources than traditional processes, which makes it 
more environment friendly as well.”302  

 

                                                 
298 DSM, Triple P report 2005, 38. 
299 Ibid., 20. 
300 Ibid. 
301 ABN Ambro, 20 October 2006, 8. 
302 Ibid.  
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Vi är medvetna om att det av citatet inte framgår att teknologin ”white biotechnology” 
kommer att få en uppgång, men av citatets placering i analytikerrapporten, det vill säga i dess 
sammanhang menar vi att detta framkommer. Redogörelsen av teknologin ligger under 
rubriken ”innovation boost”. Fortis Bank redogör även för ”white biotechnology”, vilket de 
gör i det sammanhang där DSM:s utvecklingsområden berörs. Utvecklingsområden vilka 
Fortis Bank anser att DSM har stark position.303 Följande beskrivning ges av processen i 
nämnda sammanhang:   

  
”White Biotech. This is a field of technology also referred to Industrial Biotech, where 
microorganisms and enzymes are applied for the production of specialty chemicals, 
materials and fuels. This method of production is per definition renewable.”304  

 
Analytikern ING WB redogör, såsom Fortis Bank, för processen i sammanhanget där DSM:s 
utvecklingsområden nämns. Under detta avsnitt redogör även ING WB kortfattat för 
teknologins fördelar såsom att den minimerar mängden avfallsprodukter305. Till skillnad från 
ABN Amro och Fortis Bank finns det inget lämpligt citat som visar på hur ING WB 
framhåller processen ”white biotechnology” eftersom redogörelsen för processen görs i 
punktform menar vi därför att sammanganget skulle gå förlorat om vi endast väljer att citera 
vissa delar. Läsaren hänvisas istället till ING WB:s rapport. 
 
Vår uppfattning är att samtliga analytiker redogör för ”white biotechnology” i syfte att visa på 
att processen är en fördel för DSM, att denna process är till fördel för företaget i framtiden. 
Denna uppfattning baserar vi delvis på att när processen presenteras görs det i samband med 
att analytikerna framhäver dess fördelar. Vi anser att informationen som analytikerna 
presenterar avseende ”white biotechnology” är så kallad miljönotis.  
 
Miljöpåverkan – produkt 
Vad gäller information om DSM och dess produkter redovisar företaget främst allmän 
information om dessa utan att redogöra för deras miljöeffekter. Den produktgrupp som nämns 
i samband med att miljöeffekter belyses är ”Resins” där DSM framhåller att denna 
produktgrupp är miljövänlig tack vare att de är vattenbaserade istället för baserade på mindre 
miljövänliga lösningsmedel.306 Vi menar att informationen är så kallad notis och inte 
omfattande eftersom DSM inte ger utförligare information vad gäller dess miljöegenskaper, 
utan endast nämner att de är vattenbaserade och därmed miljövänliga. På följande sätt redogör 
DSM för produktgruppen ”Resins”:  
 

”The DSM NeoResins business unit, ... is a leading global supplier of innovative 
waterborne resins, ... These waterborne and other environmentally-friendly technologies 
...”307 

 
I vilket syfte DSM presenterar denna information anser vi inte är lika framträdande som för de 
övriga företagen vi har redogjort för. Detta på grund av att informationen är allmän där 
djupare redogörelser av produktgruppen saknas. 
 
ABN Amro är den enda analytikerrapporten som ger information om ”Resins”, där de menar 
att denna typ av produkter är miljövänliga då de har övergått till att vara vattenbaserade 

                                                 
303 Fortis Bank, 7 September 2006, 19-20. 
304 Ibid., 20. 
305 ING Wholesale Banking, 28 June 2006, 19. 
306 DSM, Annual report 2005, 29, 48-49. 
307 Ibid., 49. 
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istället för att vara baserade på lösningsmedel. De menar att bland annat de miljörelaterade 
aspekterna har stor betydelse för denna produktgrupps framtid.308 Miljöinformationen ABN 
Amro ger avseende ”Resins” anser vi är diffus eftersom den presenteras i förbifarten utan att 
miljöeffekten diskuteras närmare. Ett exempel på detta åskådliggörs nedan:  
 

”Neo Resins (environmentally friendly, water based and largely European) find 
applications in the decorative market, ...”309 
 

Såsom med DSM anser vi att vilket syfte ABN Amro har med presenterad miljöinformation 
gällande produktgruppen är otydlig, eftersom som vi tidigare har framfört kan detta bero på 
att informationen är allmän och djupare redogörelser saknas. Gemensamt för DSM och ABN 
Amro är att de presenterar miljöinformationen ytligt och endast i förbifarten, och i ett 
sammanhang där produktens försäljningsintäkter diskuteras. 
 
Ingen av de övriga analytikerna, Fortes Bank och ING WB, redogör för denna produktgrupp i 
samband med miljöinformation. Då dessa analytiker nämner ”Resins” görs det i samband med 
att produktgruppens finansiella möjligheter diskuteras. Varför de inte redogör för ”Resins” ur 
ett miljöperspektiv menar vi kan bero på att miljöinformationen inte tjänar något egentligt 
syfte.  Detta intryck har vi fått då miljöinformationen i ABN Amro endast nämns i förbifarten 
och därmed är vår uppfattning att denna miljöinformation inte har betydelse för 
produktgruppens framtid och således vid värdering av DSM.   
 
Såsom i de tidigare fallen har vi i slutet presenterat en sammanfattande tabell över vilken av 
företagets presenterade miljöinformation som analytikerna använder. Nedan presenteras 
motsvarande figur för DSM. 
 

 
 
 
6.5 Avslutande reflektioner 
 
Vi har löpande i detta kapitel presenterat sammanfattande figurer över företagens presenterade 
miljöinformation som analytikerna använder och inte använder, vilka vi här nedan har 
sammanställt för att läsaren ska få en återblick över vad som tidigare presenterats.  
 
                                                 
308 ABN Amro, 20 October 2006, 19-20. 
309 Ibid., 19. 

Figur 6.5 Informationskategorier, 
DSM. 
Egen konstruktion. 
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Studier har visat att företag tenderar att presentera information son är ”självberömmande”, det 
vill säga information som är till dess fördel, och att denna positiva information framförs i 
betydligt större utsträckning än negativ information.310 Dessa upptäckter är applicerbara i vår 
studie. Vi fann att företagen mestadels presenterar miljöinformation vilken är positiv, och när 
information som kan anses vara negativ, till exempel att företaget står inför eventuella 
stämningar har dess negativa påverkan avfärdats.  
 
Chan och Milne samt Ljungdahl menar att analytikerna inte har något intresse för positiv 
miljöinformation såsom möjligheter och förbättrad konkurrenssituation.311 Detta resonemang 
bekräftas dock inte av studien, då vi har funnit att analytikerna använder positivt påverkande 
miljöinformation. Varför analytikerna använder denna information menar vi beror på att de 
anser att denna information har betydelse för företagets framtida utveckling och således 
används inte positiv miljöinformation då analytikerna inte anser att denna information är av 
betydelse. Detta resonemang är i linje med Deegan och Rankin, där de framhåller att 

                                                 
310 Deegan och Rankin, “Do Australian companies report environmental news objectively?”, 57. Deegan och 

Gordon, ”A study of the environmental disclosure”, 190, 198.  
311 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Ljungdahl, 

”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135.   

Informationskategorierna som är kursiverade avser 

kategorier vilka företagen inte redogör för.   
Figur 6.6 Informationskategorier, 
sammanfattande figur. 
Egen konstruktion. 



Kapitel 6 – Empiri och analys 
 

 

 73 

analytiker inte använder miljöinformation så till vida det inte får identifierbara ekonomiska 
konsekvenser.312  
 
När analytikerna använder den positiva miljöinformation som företagen presenterar har de 
inte alltid använt den på samma sätt som företaget. Exempelvis har företaget presenterat 
produkten i syfte att påvisa att produkten har potential i framtiden, medan analytikern i sin 
rapport använt samma information men menar i motsatt till företaget, att produktens 
utveckling inte uppskattas vara positiv. Därmed används företagets positiva presenterade 
miljöinformation inte av analytikern i samma sammanhang, men dock i samma syfte, att 
reflektera över produktens framtid. 
 
Det har visat sig att miljöredovisningar kan sakna viktig information för analytiker i deras 
värderingsarbete.313 Detta bekräftar vår studie då analytikerna inhämtade miljöinformation vi 
menar kan hänföras till informationskategorin miljömyndigheter. Den inhämtade 
informationen var såväl till fördel som till nackdel för företagen.  
 
Enligt studier vi tidigare redogjort för använder analytiker främst information som uttrycks i 
monetära termer, det vill säga kvantitativ information för att bedöma riskerna i företag, 314  
men det framhålls även att beskrivande information kan vara användbar315. Vi har funnit att 
miljöinformationen som analytikerna använder i deras rapporter framför allt förmedlas i ord 
och meningar, det vill säga kvalitativ information. Denna upptäckt är en motsättning till vad 
vi tidigare har tagit ställning till, då vi framförde att det troligen medför svårigheter använda 
kvalitativ information eftersom dess monetära värde inte tydligt framgår. Varför analytikerna 
använder kvalitativ miljöinformation, trots att studier visat att analytiker främst efterfrågar 
kvantitativ,316 kan möjligen bero på att informationen är betydelsefull för att uppskatta 
företagens framtida lönsamhet, något som analytikerna eftersträvar i analysarbetet.  
 
Den kvantitativa miljöinformation som företagen har presenterat avser bland annat mängden 
utsläpp och avfall samt miljöskulder. Analytikerna i vår studie har inte berört information vad 
gäller företagens utsläppsnivåer och informationen som avser miljöskulder är diffus. Således 
är de studier vilken framför att analytikerna främst använder kvantitativ information inte 
applicerbar för vår studie.  
 
Ett flertal forskare menar att företagens miljöredovisningars trovärdighet kan öka genom att 
de revideras av en extern granskare317. Huruvida företagens miljöredovisningar är granskade 
eller inte redogör analytikerna inte för, vilket vi inte finner vara förvånande. Detta eftersom 
denna information, menar vi, torde inte ha betydelse för värderingen. Emellertid kan det 
möjligen vara något analytikerna beaktar då de läser rapporterna och värdesätter 
miljöinformationen, det vill säga hur trovärdig informationen är. Vi resonerade tidigare att 
miljöinformation vilken är reviderad torde ha högre trovärdighet och därmed användas i större 
omfattning. Huruvida det förefaller sig på det sättet har vi inte stöd för eftersom vi inte funnit 

                                                 
312 Deegan och Rankin, “The materiality of environmental information”, 566. 
313 Ibid. 
314 Ljungdahl, ”Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 135. 
315 Chan och Milne, “Investor reactions to corporate environmental saint and sinners”, 274-275. Schipper, 

“Analysts’ forecasts.”, 119. 
316 Cerin, “Communication in corporate environment reports.”, 57. Deegan och Rankin, “The materiality of 

environmental information”, 566. 
317 Fortes ” The need for environmental reporting by companies.”, 89. Fortes och Åkerfeldt, ”Environmental 

reporting in Sweden.”, 17. Line, Hawley och Krut, ”The development of global environmental and social 
reporting.”, 76. Ljungdahl, “Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag”, 194.  
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något samband mellan reviderat material och analytikernas användning av miljöinformation. 
Av vår analys framgår det att miljöinformationen som används är ungefär densamma oavsett 
om företagens miljöinformation är reviderad. 
 
Analytikerrapporterna för DSM skiljer sig från de övriga rapporterna genom att de presenterar 
miljöinformation inom kategorierna miljöpolicy samt miljöpåverkan – process. Varför dessa 
analytikerrapporter, medan de andra inte berör dessa informationskategorier, kan bero på att 
motsvarande information inte har varit av betydelse för att uppskatta den framtida 
lönsamheten. Således menar vi att miljöinformationen analytikerna använder är information 
vilken är av betydelse för att uppskatta företagets framtida utveckling. 
  
Vi har löpande i detta kapitel angett om miljöinformationen som presenteras av företagen 
samt används av analytikerna är omfattande, notis eller diffus i sin karaktär. Av studien vi har 
vidtagit framgår det inte huruvida vilken betydelse omfattningen av den presenterade 
miljöinformationen har för att analytikerna ska använda den. Detta då vi inte funnit något 
mönster som tyder på att exempelvis omfattande information används i större utsträckning än 
information vilken vi menar är diffus.  
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7. Slutsatser 
 
Efter en omfattande litteraturläsning och utförd innehållsanalys kan vi nu besvara studiens 
problem och syfte. Vi har i detta kapitel valt att först besvara studiens syfte och därefter 
problem, eftersom vi finner att denna ordning är mest logiskt då svaret på studiens syfte ligger 
till grund för att besvara studiens problem.  
 
Vårt syfte i denna studie var att skapa förståelse för vilken av företagens presenterade 

miljöinformation som finansanalytikerna använder sig av vid värdering av företag, samt att 

redogöra för hur denna information används, vilket vi anser att vi har besvarat genom vår 
innehållsanalys. Dessutom har vi skapat den förståelse vi strävade efter, vilket läsaren har 
tagit del av, genom utförda analys.  
 
Av företagens presenterade miljöinformation, vilken vi delade in i nio olika kategorier, var det 
framförallt miljöinformation gällande företagets produkter samt lagar och regleringar som 
analytikerna använder. Emellertid använder analytikerna i vår studie även miljöinformation 
vilken berör företagets miljöarbete och vision, miljöinformation om företagets 
produktionsprocess samt monetär miljöinformation såsom framtida miljökostnader, men i 
mindre utsträckning. Miljöinformation som företagen presenterar vad gäller lagar och regler 
är bristfällig i förhållandet till vad analytikerna av att döma efterfrågar. Detta är slutsatser vi 
har kommit fram till utifrån att sådan information inte återfinns hos vissa av de undersökta 
företagens rapporter medan den går att återfinna i analytikernas rapporter. 
 
Vi fann att företagens syfte med att presentera miljöinformationen till största del är densamma 
som analytikernas. Miljöinformationen som används av analytikerna har framförallt använts i 
syfte att visa på den framtida utvecklingen hos företaget, men har även i enstaka fall 
presenterats i syfte att endast informera. Dock skiljer sig företagen samt analytikerna sig åt 
vissa gånger när det gäller hur informationen används. Vi menar att företagen exempelvis 
presenterar miljöinformationen om dess produkter för att de vill framhålla att produkten har 
potential i framtiden, där analytikerna använder samma miljöinformation men menar vid vissa 
tillfällen i motsatt till företaget, att produktens utveckling inte uppskattas vara positiv. Vad 
gäller miljöinformation om lagar och regler samt tillverkningsprocess har emellertid 
företagets och analytikernas användning av informationen varit densamma.  
 
Utifrån besvarat syfte anser vi att svar på studiens problem hur ser förhållandet ut mellan 

företagens presenterade miljöinformation och finansanalytikers rapporter? till stor del har 
framkommit. Vi fann att av företagens presenterade miljöinformation är det främst 
miljöinformation om företagets produkter samt lagar och regler som analytikerna använder, 
där syftet med informationen är densamma för företaget och analytikerna men dess 
användning skiljer sig emellanåt åt.  
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har i vår studie undersökt företag och analytikerrapporter inom kemisk industri och därför 
har miljöinformation varit av betydelse då det är företag som har hög miljöpåverkan. Dock 
behöver inte miljöinformation vara av samma betydelse i andra branscher. En studie utfört av 
European Centre for Corporate Engagement framhåller att det inom olika branscher råder 
olika fokus på hållbarhetsredovisningens delar. Därmed finner vi att motsvarande studie 
skulle vara intressant att utföra inom andra branscher där exempelvis den sociala aspekten 
undersöks. 
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8. Studiens vetenskaplighet 
 
Vilka kriterier som ska ligga till grund för att bedöma studiens trovärdighet och dess 
vetenskapliga värde skiljer sig åt beroende forskningsstrategi.318 Oavsett vilka kriterier som 
används är syftet ändock detsamma, att läsaren kritiskt ska ges möjlighet att bedöma studiens 
trovärdighet. Vi har utgått ifrån de kriterier som Johansson-Lindfors förespråkar. 
 
8.1 Giltighet 
 

För att bedömningskriteriet giltighet ska anses vara uppnått innebär det att forskaren måste 
samla in tillräckligt med data från undersökningsobjekten. Detta betyder således att det 
insamlade data ska täcka de många olika egenskaper hos den studerade företeelsen, där 
ytterligare informationsenheter inte tillför någon ny information till arbetet. Det strävas 
således efter att uppnå teoretisk mättnad.319 Vi anser inte att vi med vår studie har uppnått 
teoretisk mättnad eftersom det alltid finns möjlighet till att upptäcka nya egenskaper vad 
gäller analytikernas användning av miljöinformation. Vår studie bestod av tolv stycken 
undersökningsobjekt, analytikerrapporter, vilka vi anser har varit tillräckligt för att skapa den 
förståelse vi eftersträvade trots att en teoretisk mättnad inte är uppnådd.  
 
8.2 Intersubjektivitet 
 

Intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som vi har gjort ska kunnas accepteras av såväl 
de undersökta informationsenheterna som andra bedömare.320 Det material vi har använt oss 
av är redan befintlig och därmed har vi inte haft personlig kontakt med de företag och 
analytikerföretag som ingår i vår studie. Vi har därför inte skickat in vårt empiri- och 
analyskapitel och därmed har vi inte kunnat erhålla acceptans från de undersökta 
informationsenheterna. Vi har under innehållsanalysen fört anteckningar på var sitt håll, vilka 
vi sedan jämförde och diskuterade. Detta anser vi stärker studiens intersubjektivitet eftersom 
de tolkningar vi har gjort därmed blir mer till tillförlitliga då tolkningarna baseras utifrån två 
bedömare.  
 
8.3 Praktisk användbarhet 
 

Om en studie kan användas av andra individer eller organisationer, vilka studien inte var 
anpassad efter, för att öka sin förståelse anses kriteriet praktisk användbarhet vara uppfyllt.321 
Syftet med denna uppsats var inte att med de tolv analyserade analytikerrapporterna 
generalisera resultatet till att gälla samtliga finansanalytiker, utan syftet har varit att skapa en 
förståelse över vilken av företagens presenterade miljöinformation analytiker använder samt i 
vilket sammanhang denna information används. Således har användbarheten med denna 
studie varit att läsaren ska få en förståelse över området, där slutsatserna som presenteras i 
denna studie menar vi torde intressera företag som redovisar miljöinformation såväl som 
investerare vilka tar del av analytikerrapporter för beslutsfattande. 

                                                 
318 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 257-258. 
319 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 165-166. 
320 Ibid., 166. 
321 Ibid., 168. 
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Vår egen undersökningsmall 
 
Nedan presenteras vår undersökningsmall vilken legat till grund för denna studie.  
 
 
Informationskategorier 
 
1. Miljöpolicy    

- Redogörelse över företagets miljöpolicy, t ex om 
det anslutet sig till något externt miljölednings-
system, såsom ISO eller EMAS. 

 
- Information avseende företagets interna 

miljöarbete, exempelvis information om 
miljöledningssystem eller miljöutbildning. 

 
2. Miljömålsättningar 

- Konkreta mål, klart avgränsade i tid och 
omfattning. T ex att införa miljöledningssystem 
senast ett viss datum eller utsläppsnivåer. 

 
3. Miljöpåverkan – process 

- Information om tillverkningsprocessens 
miljöpåverkan, t ex: 

· Hantering av utsläpp, avfall och 
biprodukter. 

· Införande av ny miljöteknik och 
konsekvenser av detta. 

· Utsläpp/avfall 
 
4. Miljöpåverkan – produkt 

- Information om produkternas miljöbelastning,  
t ex:  

· Produkter som är lättare att återvinna. 
· Nyutvecklade miljövänliga produkter. 

 
5. Resurskonsumtion 

- Information om företagets konsumtion av resurser, 
i det sammanhang då koppling görs till 
miljöpåverkan, t ex: 

· Energi, att minskad energiförbrukning är 
bra för miljön.  

· Vatten 
 
6. Miljömyndigheter 

- Information om förhållandet till miljömyndigheter 
som kan påverka företagets verksamhet, 
exempelvis information om: 

· Miljölagstiftning, nuvarande såsom 
kommande. 
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· Pågående miljötvister. 
· Skadeståndsprocesser. 
· Dispyter om beslutade gränsvärden för 

utsläpp  
 
7. Miljöincidenter 

- Uppgifter om miljörelaterade olyckor eller 
konstaterande att inga sådana incidenter har 
inträffat.  

 
8. Monetär miljöinformation 

- Miljöintäkter  
· Uppgifter om exempelvis intäkter som 

företaget har erhållit på grund av 
exempelvis kostnadsbesparingar till följd 
av miljöåtgärder. 

 
- Miljökostnader 

· Uppgifter om vad miljöarbetet kostat 
under året, t ex: 

· Erlagda miljöavgifter och miljöskatter. 
· Kostnader för drift avseende tidigare års 

miljöinvesteringar.  
 

- Miljöinvesteringar 
· Information om genomförda och/eller 

planerade investeringar i syfte att minska 
företagets miljöpåverkan. 

 
- Miljöskulder 

· Information om framtida utgifter som kan 
komma att drabba företaget till följd av 
exempelvis: 

· Inträffade miljöskador. 
· Krav på att företaget måste anpassa 

verksamheten i något avseende. 
 
9. Miljörevisioner 

- Information om genomförda eller kommande 
miljörevisioner samt vem de ev. utförs av: 

· En redovisningsbyrå 
· En miljöexpert 
· Någon annan 

 
 
 


