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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Samhällets övertygelse om att företag spelar en avgörande roll för hållbar utveckling växer. 

För att denna roll ska bli positiv framhåller såväl forskare och politiker som media och 

civilsamhälle vikten av att företag informerar om hur de påverkar omvärlden, och då 

inte endast i ekonomiska termer.1 Aktuell informationsgivning kan givetvis ske på en 

rad olika sätt, t.ex. kan företag kommunicera resultat av interngranskning i media, inlåta 

sig i dialog med aktörer de möter i sin verksamhet eller certifieras inom ett visst om-

råde. En viss typ av informationsgivningen har emellertid kommit att bli särskilt viktig i 

sammanhanget, nämligen s.k. hållbarhetsredovisning2. Trycket har ökat på företag att 

likt det sätt de under lång tid på ett systematiskt och noggrant sätt samlat in och 

kommunicerat – annorlunda uttryckt redovisat – finansiell information även redovisa 

hållbarhetsrelaterad information.3  

Det har länge förelegat krav på svenska företag att i förvaltningsberättelsen i den 

sedvanliga årsrapporten lämna viss hållbarhetsrelaterad information.4 Upprättande av en 

särskild hållbarhetsredovisning har emellertid, till skillnad från finansiell redovisning, 

hittills varit oreglerat. Följaktligen har företag i princip själva kunnat välja om och i så 

fall hur de ska hållbarhetsredovisa. Detta har dock kommit att ändras. Hösten 2014 

antogs nämligen ett EU-direktiv som kräver att medlemsstaterna ålägger vissa företag 

att upprätta en s.k. hållbarhetsrapport vilken ska innehålla omfattande information om 

hållbarhetsfrågor.5 (I det följande kommer använda begreppet hållbarhetsredovisning 

när jag åsyftar redovisning av hållbarhetsrelaterad information i allmänhet respektive 

begreppet hållbarhetsrapportering när jag åsyftar det lagstadgade kravet på årsvis upp-

rättande och offentliggörande av en rapport på området.) 

I Sverige har detta direktiv implementerats genom ändringar i ett flertal lagar, 

varav de mest betydelsefulla är årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och aktie-

bolagslagen (2005:551) (ABL).6 Aktuella lagändringar, som förväntas omfatta närmare 

                                                 

1 Prop. 2015/16:193 s. 35; UN, Global Compact s. 41 f; Borglund m.fl., Corporate Social Responsibility s. 257. 
2 Observera att begreppet hållbarhetsredovisning kan åsyfta både processen för att sammanställa aktuell information 

och det dokument informationen presenteras i. 
3 Prop. 2015/16:193 s. 41; Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 8–20; Frostensson m.fl., 

Hållbarhetsredovisning s. 11–17. 
4 Prop. 1996/97:167 s. 9–16; prop. 2004/05:68 s. 8f. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU. 
6 Prop. 2015/16:193 s. 5 ff. 
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1600 svenska företag, träder i kraft 1 december 2016 och tillämpas första gången för 

räkenskapsåret 2017. Den mest betydelsefulla konkreta innebörden av lagändringarna är 

som antytts att berörda företag i samband med den sedvanliga finansiella års-

redovisningen måste upprätta och offentliggöra en hållbarhetsrapport.7 Denna rapport 

ska enligt 6 kap. 12 § ÅRL ge de upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verk-

samheten. Upplysningarna ska åtminstone behandla frågor om miljö, sociala förhållan-

den, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Hållbarhetsrapporten måste, liksom den sedvanliga finansiella årsredovisningen, 

granskas av företagets revisor, se 9 kap. 31 § ABL. Den granskning som krävs är 

emellertid, till skillnad från granskningen av den sedvanliga finansiella årsredo-

visningen, ytterst begränsad. Företagets revisor ska endast uttala sig om huruvida 

hållbarhetsrapporten har upprättats. I förarbetena anges att revisorn för att kunna lämna 

detta uttalande måste göra mer än att kontrollera att företaget i samband med 

årsredovisningen har avlämnat en text rubricerad hållbarhetsrapport. Vilka (minimi)krav 

som faktiskt gäller är emellertid oklart och lagstiftaren hänvisar till självreglering och 

utvecklingen av god revisionssed att avgöra den närmare innebörden av revisorns 

granskning.8 

Av EU-direktivet som ligger bakom de nya lagkraven framgår att medlems-

staterna, utöver ovan beskrivna granskning, får kräva att innehållet i rapporten 

kvalitetssäkras av en oberoende tredje part.9 Kvalitetssäkring kan, vilket framhålls i 

förarbetena till lagen, bland annat; förbättra kvaliteten på hållbarhetsrapporten; ge upp-

slag till (bättre) metoder för företag att nyttja rapporten för faktiskt hållbarhetsarbete; 

och leda till ökat förtroende hos investerare, konsumenter och andra intressenter. Trots 

detta valde den svenska lagstiftaren alltså att inte införa något krav på kvalitetssäkring. I 

förarbetena anges att skälet härtill är att det skulle medföra oproportionerligt stora kost-

nader för företag. Vilka och hur stora ifrågavarande kostnader är utvecklas dock inte.10   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Såsom framgått kommer åtskilliga svenska företag från och med räkenskapsåret 2017 

vara tvungna att upprätta hållbarhetsrapporter. Och alla dessa rapporter ska granskas av 

                                                 

7 Prop. 2015/16:193 s. 1 och 57. 
8 Prop. 2015/16:139 s. 51 f. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU art. 1. 
10 Prop. 2015/16:193 s. 51. 
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företagens revisorer. Det är klart att denna granskning inte behöver vara särskilt ingå-

ende. Hur ytlig den kan vara och vad revisorn faktiskt måste göra är emellertid oklart. 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är följaktligen att utreda vilka krav som 

kommer att gälla för granskning av hållbarhetsrapporter. Såsom utvecklas nedan är 

dessa krav avhängiga kraven på hållbarhetsrapportens innehåll och form samt tidigare 

gällande krav avseende hållbarhetsrelaterad information i förvaltningsberättelsen. 

Följaktligen ägnas dessa underfrågor särskild uppmärksamhet.  

Vidare finns ett sekundärt syfte av att utvärdera den nya lagen om hållbarhets-

rapportering med hänsyn till kraven på granskning. Härvid utreds om de låga 

granskningskraven är förenliga med syftet med lagen, varför det inte infördes mer om-

fattande granskningskrav och huruvida det framstår lämpligt att lämna så stort spelrum 

åt utvecklingen av god revisionssed och självreglering. För att ge nödvändig bakgrunds-

information i relation till både huvud- och bisyfte redogörs dessutom för begreppet 

hållbarhetsredovisning samt grunddragen i redovisnings- och revisionsrätten.   

 

1.3 Metod  

Den metod som används i uppsatsen är huvudsakligen rättsdogmatisk metod med redo-

visnings- och revisionsrättslig inriktning. Genom objektiv, subjektiv och kontextuell 

tolkning av auktoritativa källor utreds vad de nya lagkraven om hållbarhetsrapportering 

innebär samt hur dessa förhåller sig till sedan tidigare gällande krav. Vid sidan av rätts-

dogmatiska överväganden rymmer uppsatsens avslutande delar även rättspolitiska 

inslag så till vida att aktuell reglering beaktas i ljuset av samhälleliga behov och troliga 

konsekvenser samt politiska mål och syften, oaktat om dessa kommer till uttryck i 

auktoritativa källor.  

Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnena redovisnings- och revisionsrätt kan inte 

ett strikt traditionellt perspektiv anläggas i frågan om vad som utgör auktoritativa källor. 

Redovisnings- och revisionsrättlig lagstiftning är i stor utsträckning utformade som 

ramlagar vars innehåll är avhängigt rättsliga standarder – god redovisningssed respek-

tive god revisionssed. Det är flera olika organ, bland andra bokföringsnämnden (BFN) 

och FAR, som genom s.k. kompletterande normgivning i form av t.ex. standarder, 

riktlinjer och uttalande utvecklar respektive sed. Dessa normer är inte bindande i 

formell mening och de passar inte inom någon av de sedvanliga rättskällekategorierna. 

Icke desto mindre åtföljs de i mycket hög utsträckning inom rättstillämpningen och har 
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således en mycket stark ställning i det redovisnings- och revisionsrättsliga systemen.11 

Utöver sedvanliga rättskällor (det vill säga primärt lagtext och sekundärt praxis, för-

arbeten, allmänna rättsprinciper och doktrin) måste därför denna kompletterande 

normgivning beaktas. Se mer om god redovisningssed och god revisionssed nedan i 

avsnitt 2.3.   

Härtill kommer att stora delar av den svenska redovisnings- och revisionsrätten, 

däribland de nya lagkraven avseende hållbarhetsrapportering, bygger på EU-direktiv. 

Följaktligen måste aktuell rätt tolkas direktivkonformt, vilket innebär att den så långt 

som möjligt ska tolkas i ljuset av innehållet och syftet med bakomliggande direktiv för 

att därmed uppnå de resultat som avsetts häri.12 Det grundläggande direktivet inom 

redovisnings- och revisionsrätten är direktiv 2013/34/EU 13 , det s.k. redovisnings-

direktivet. Det mest centrala direktivet för denna uppsats vidkommande är emellertid 

direktiv 2014/95/EU14, vilket medför ändringar av redovisningsdirektivet och kräver att 

medlemsstaterna ålägger vissa företag att upprätta en hållbarhetsrapport (fortsättnings-

vis benämnt ändringsdirektivet).  

Hållbarhetsredovisning har rönt ytterst begränsat intresse inom rättsvetenskapen. 

Inom ekonomi- och miljövetenskapen är det dock ett relativt väletablerat ämne. Följakt-

ligen har uppsatsen informerats åtskilligt av icke rättsvetenskaplig doktrin, vilken 

emellertid har tolkats för att vara begriplig för läsare av denna framställning. Vidare 

finns, av naturliga skäl, än så länge väldigt lite skrivet om de nya lagreglerna avseende 

hållbarhetsrapportering. För att berika uppsatsen, såväl utredningen av gällande rätt som 

utvärderingen härav, har därför använts vissa muntliga källor. Jag har närvarat vid tre 

seminarier avseende de nya lagkraven 15  och, mer betydelsefullt, genomfört fyra 

intervjuer med revisorer och konsulter specialiserade på hållbarhetsredovisning. Inter-

vjuerna var semi-strukturerade16 och genomfördes med representanter från de största 

revisionsbyråerna i Sverige.17 Syftet med intervjuerna var dels att få svar på praktiska 

frågor som helt enkelt inte behandlas i tryckta källor och dels att få praktikers syn på 

vissa normativa bedömningsfrågor. Uppgifter från intervjuerna är potentiellt partiska, 

                                                 

11 Bjuvberg, Soft Law in the Swedish Accounting Law System s. 46. 
12 Nordling, Gemenskapsrätten och källan till rätten s. 459 f. 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013. 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014. 
15 Närmare bestämt följande seminarier; FAR, Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL; EY, FAR Finforum 2016 - 

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy; Nyckeltalsinstitutet, Hållbara nyckeltal för hållbarhet. 
16 Se frågeformulär i bilaga. 
17 Närmare bestämt följande personer; Didrik Roos från Deloitte (cit: intervju med representant från Deloitte); Emelie 

Olivensjö från KPMG (cit: intervju med representant från KPMG): Dennis Fadel från PwC Sverige (cit: intervju med 

representant från PwC); Isabelle Hammarström från PwC (cit: intervju med representant från PwC). 
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varför de markeras tydligt i den kommande framställningen och endast beaktas i den 

mån de, enligt min bedömning, ger uttryck för objektiva fakta eller sakliga argument 

med bäring i en bredare kontext.  

 

1.4 Avgränsningar  

Av framställningstekniska skäl har uppsatsen avgränsats till att enbart behandla för-

ändringar avseende (kontroll av hållbarhetsrapportering) i lagar av mer generell 

omfattning, närmare bestämt ÅRL, ABL och revisionslagen (1999:1079). Sålunda 

kommer jag inte behandla förändringar i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag (ÅRKL), lagen (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag (ÅRFL), sparbankslagen (1987:619), lagen (1987:667) om ekono-

miska föreningar, stiftelselagen eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker. 

Förändringarna i dessa lagar av specialkaraktär motsvaras i allt väsentligt av 

förändringarna i ÅRL och ABL.18 Att redogöra för dem förefaller därmed överflödigt 

och riskerar att förvirra läsaren. 

Vidare behandlas inte regler avseende koncernredovisning. Det finns tre skäl till 

detta. För det första skulle, i enlighet med ovanstående resonemang, en redogörelse för 

koncernreglerna försvåra läsningen av uppsatsen utan att tillföra särskilt mycket i sak. 

Det finns emellertid, till skillnad från fallet med förändringarna i lagar av special-

karaktär, frågor rörande koncerner som inte aktualiseras i förhållande till enskilda 

företag.19 Då jag, för det andra, saknar tid och utrymme förefaller emellertid rimligt att 

inte behandla dessa. I synnerhet som, för det tredje, svenska koncerner inte utgör egna 

rättssubjekt och det synes lämpligt att i företagsrättslig rättsvetenskap som behandlar 

nya företeelser, såsom denna uppsats, fokusera på enskilda rättssubjekt.20 

Huvuddelen av den nya respektive sedan tidigare gällande lagstiftningen för redo-

visning av hållbarhetsrelaterad information reglerar innehåll. Dessa innehållsmässiga 

regler behandlas, men endast så långt det är nödvändigt för förståelse för granskningen 

av hållbarhetsrapporter. Vidare bör framhållas att uppsatsen inte behandlar den histo-

riskt omdebatterade frågan om hållbarhetsredovisning överhuvudtaget har potential att 

understödja hållbar utveckling.21 Svaret på frågan är visserligen av relevans i relation 

till uppsatsens rättspolitiska överväganden, men utredningen av den lämpar sig 

                                                 

18 Prop. 2015/16:193 s. 75–85. 
19 Prop. 2015/16:193 s. 52–54. 
20 Bjuvberg, Soft Law in the Swedish Accounting Law System s. 47. 
21 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 21 f. 
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uppenbarligen illa i en rättsvetenskaplig framställning. Dessutom synes idag i princip 

råda konsensus om att hållbarhetsredovisning kan bidra till hållbar utveckling.22 Därför 

utgår jag, liksom lagstiftaren,23 från att så är fallet och fokus i uppsatsens rättspolitiska 

delar ägnas helt åt hur granskning av hållbarhetsrapporter bör utformas för att bereda 

genomslag för detta och eventuellt andra syften med lagen. Jag kommer dock, till 

skillnad från lagstiftaren, att uppmärksamma förfäktade problem med hållbarhets-

redovisning. Detta eftersom såväl förekomsten av denna inställning som problemen i sig 

synes avgörande för hur regleringen avseende granskning av hållbarhetsrapporter ska 

utformas. 

Såsom kommer att framgå nedan utgör de nya lagkraven avseende granskning av 

hållbarhetsrapporter exempel på vad som brukar kallas lagstiftning genom motiv. Med 

detta menas att förarbetena innehåller uttalanden om gällande rätt som inte har täckning 

i lagtexten.24 Lagstiftning genom motiv implicerar rättskälleprinciper som ger förarbe-

ten i princip samma status som lagtext, vilket uppenbarligen är problematiskt. I denna 

uppsats kommer jag dock inte att fördjupa mig i denna problematik. Den väcker 

visserligen intressanta frågor men dessa har behandlats utförligt i andra sammanhang.25 

Och såvitt jag kan bedöma uppstår inga särskilda nya frågor på området med anledning 

av de nya lagreglerna om hållbarhetsrapportering. 

Av motsvarande skäl behandlas inte heller frågor om det EU- och konstitutions-

rättsligt problematiska i att lagstiftaren, genom att överlämna åt utvecklingen av god 

redovisningssed och god revisionssed att komplettera och precisera (lag)kraven avse-

ende hållbarhetsrapportering, delegerar omfattande normeringsmakt till organisationer 

såsom BFN och FAR.26 

 

1.5 Disposition  

Denna framställning är indelad i sju kapitel, inklusive detta inledande kapitel. I det 

följande kapitlet, det vill säga kapitel 2, introduceras ämnet hållbarhetsredovisning och 

                                                 

22 UN, Global Compact s. 41 f; Borglund m.fl., Corporate Social Responsibility s. 259; Frostensson m.fl., 

Hållbarhetsredovisning s. 11–17. 
23 Prop. 2015/16:193 s. 41. 
24 Munck, Rättskällor förr och nu s. 202. Notera att detta är något delvis annat är bruket av en rättslig standard. I fråga 

om t.ex. god revisionssed framgår i lagtext att revisorer i viss verksamhet ska iaktta denna rättsliga standard. Det 

ankommer sedermera, i enlighet med lagtext, på Revisorsnämnden att se till så att denna sed utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt. Den goda revisionssedens innehåll bestäms sålunda inte i förarbetena.   
25 Se t.ex.; Munck, Rättskällor förr och nu; Rosén, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla; 

Tala, Förarbeten och lagstiftningspolitik. 
26 Angående konstitutionell problematik avseende kompletterande normgivning inom redovisnings- och revisionsrätt 

se Bjuvberg, Soft Law in the Swedish Accounting Law System. Angående EU-rättslig problematik avseende 

kompletterande normgivning inom redovisnings- och revisionsrätt se SOU 2014:22 s. 193 f. 
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det görs en uppdelning mellan olika former av hållbarhetsredovisning som är central för 

den fortsatta framställningen. Med utgångspunkt i denna introduktion och uppdelning 

redogörs så i kapitel 3 och 4 närmare för olika former av hållbarhetsredovisning. I 

kapitel 5, som är uppsatsen viktigaste och mest omfattande kapitel, utreds gällande rätt 

avseende granskning av hållbarhetsredovisning. Här presenteras först grundläggande 

normer avseende granskning. Därefter behandlas, i separata underavsnitt, de närmare 

kraven för granskning av olika former av hållbarhetsredovisning. Särskild uppmärk-

samhet ägnas de nya lagreglerna avseende granskning av hållbarhetsrapporter. I kapitel 

6 utvärderas dessa nya lagregler och det diskuteras om det varit lämpligare att införa 

mer omfattande granskningskrav. I det sista kapitlet, kapitel 7, sammanfattas slutsatser-

na i uppsatsen.  

 

2 Introduktion till hållbarhetsredovisning 

2.1 En sammankoppling av två begrepp 

Hållbarhetsredovisning knyter samman begreppen hållbar utveckling och redovisning.27 

För att utreda vad hållbarhetsredovisning är förefaller således som en lämplig utgångs-

punkt att säga något om dessa företeelser var för sig. 

 

2.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling, eller hållbarhet, är ett begrepp som under de senaste 40 åren har rönt 

stor uppmärksamhet inom politik, akademi och media. Trots, eller kanske snarare till 

följd av, detta finns inte en given definition av begreppet. Det råder emellertid mer eller 

mindre konsensus om att det yttersta målet med hållbarhet är att tillfredsställa dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.28 Vidare är de flesta överens om att hållbar utveckling förutsätter förändring och 

fokus på tre huvudområden, vilka i sin tur rymmer en mängd underområden:29  

1. Miljö – biologisk mångfald, balans i ekosystem, (sinande) naturresurser och     

klimatförändringar. 

                                                 

27 Frostensson m.fl, Hållbarhetsredovisning s. 8 f. 
28 Westermark, Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning, s. 26–29. 
29 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 9. 
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2. Samhälle – psykisk och fysiskt välmående, utbildning, jämlikhet, fattigdom 

och mänskliga rättigheter. 

3. Ekonomi – intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, skatter och bistånd. 

 

Det är viktigt att framhålla att denna trojka inte ska uppfattas som en uppdelning av 

hållbarhet i tre av varandra oberoende områden. I princip all mänsklig aktivitet påverkar 

miljön, socialsamhället och ekonomin och ger upphov till såväl konflikter som syner-

gier mellan dessa områden. Vidare är en välgång inom ett område värt lite i frånvaro av 

välgång inom de andra. En helt grundläggande tes inom hållbarhetsdiskursen är således 

att miljö, socialsamhälle och ekonomi ska ses som nära sammankopplade och beroende 

av varandra.30   

På senare tid har företag rönt allt större uppmärksamhet inom hållbarhets-

diskursen. Detta märks inte minst inom politik och normstiftning på såväl nationell som 

internationell nivå. FN:s tre antagligen viktigaste dokument för hållbar utveckling – 

Agenda 203031, Addis Ababa Action Agenda32 och Parisavtalet33 – framhåller alla den 

viktiga roll företag spelar för världens framtid. I Agenda 2030, som utgör grunden för 

FN:s hållbarhetsarbete de kommande 14 åren och följer upp de framgångsrika millenie-

målen genom att ställa upp 17 nya ”Sustainable Development Goals”,34 framförs att 

företag ska uppmuntras att anamma mer långsiktiga och vida (det vill säga inte tradit-

ionellt snäva företagsekonomiska) perspektiv i sin verksamhet samt integrera 

hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.35 I Addis Ababa Action Agenda, som 

behandlar utvecklingsfinansiering, anges att privat kapital är ett måste för att finansiera 

nödvändiga insatser för hållbar utveckling. Förutom att öka sina investeringar i utveckl-

ingsländer ska företag delta direkt i hållbarhetsprojekt genom s.k. offentlig-privat 

samverkan samt medverka till att ny teknik på ett snabbt och billigt sätt blir tillgänglig 

för världens fattiga.36 Parisavtalet som träffades på COP 21, vilket utgör grunden för det 

internationella klimatsamarbete, skickar en tydlig signal till företagen om betydelsen av 

                                                 

30 SOU 2003:31 s. 53. 
31 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, hämtad 2016-10-19 på 

http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-

the-post-2015-development-agenda.pdfAgenda 203 (cit: Agenda 2030). 
32 Addis Ababa Action Agenda, Third International Conference on Financing for Development, hämtad 2016-10-19 

på http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf (cit: Addis Ababa Action Agenda). 
33 Paris Agreement, hämtad 2016-10-19 på http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (cit: Paris Agreement). 
34 Agenda 2030-delegationen, Delredovisning från Agenda 2030-delegationen s. 2. 
35 Agenda 2030, se särskilt mål 12 (s. 19). 
36 Addis Ababa Action Agenda 35–49 §§.  
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hållbart företagande och ställer krav på enskilda länder att i sin tur ställa hållbarhets-

relaterade krav på företag.37 

På regional nivå har EU-kommissionen upprättat en strategi 38  för att stärka 

hållbart företagande inom unionen och EU-parlamentet har antagit åtskilliga 

resolutioner39 på området. Dessa dokument framhåller att hållbart företagande ligger i 

både företagens och samhällets intresse. Vad gäller företagsperspektivet anförs att ett 

planerat och metodiskt förhållningssätt till hållbarhet blir allt viktigare för företagens 

konkurrenskraft. Detta eftersom det kan förbättra riskhantering, kundrelationer, 

personalförvaltning och innovations- och kapitaliseringsförmåga samt leda till kost-

nadsbesparingar och nya tillväxtmöjligheter. Vad gäller samhällsperspektivet anförs att 

hållbart företagande implicerar en samling värderingar hos förtag som kan utgöra 

grundstommen för ett framtida samhälle med minskade sociala klyftor och hållbara 

ekonomiska och ekologiska system.40 

Även den svenska regeringen arbetar aktivt med hållbart företagande. På senare tid 

märks främst att man till riksdagen överlämnat en skrivelse vilken aviserar en mer 

ambitiös politik på området. Av denna framgår att regeringen ser hållbart företagande 

som en förutsättning för att svenska företag ska förbli framgångsrika, moderna och 

innovativa samt för att det svenska samhället i stort ska frodas. Vidare framgår en tydlig 

och högt ställd förväntan på svenska företag att alltid ta hänsyn till hållbarhet och rikt-

linjer på området.41 Härtill har regeringen nyligen lanserat en nationell handlingsplan 

för företagande och mänskliga rättigheter, i vilken det anges att respekt för mänskliga 

rättigheter ska vara en del av allt svenskt företagande.42  

 

2.3 Redovisning och revision 

Beroende på kontext kan begreppet redovisning betyda många olika saker.43  I denna 

uppsats används begreppet emellertid i en tämligen avgränsad bemärkelse, närmare be-

stämt såsom beteckning för företags hantering och rapportering av information om deras 

verksamheter. Redovisning av denna typ har länge varit föremål för rättslig reglering. 

                                                 

37 Paris Agreement preambel samt art. 4.6 och art. 4.8. 
38 Kom(2011) 681, EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar. 
39 Se t.ex. Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2016 (2015/2038(INI)) och Europaparlamentets resolution av 

den 6 februari 2013 (2012/2098(INI)). 
40 Kom(2011) 681, EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar s. 4; Europaparlamentets resolution av den 5 

juli 2016 (2015/2038(INI)) skäl A–C och U–W. 
41 Regeringens skrivelse 2015/16:69 s. 3 f. och 9. 
42 Utrikesdepartementet, Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s. 6. 
43 Westermark, Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning, s. 17 f. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2038(INI)
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Det grundläggande skälet till detta är att ett företags intressenter på olika sätt är bero-

ende av information om företaget samtidigt som de befinner sig i ett potentiellt skadligt 

(informations)underläge i förhållande till företaget. (Exempelvis behöver någon som 

funderar på att köpa aktier i ett företag veta vilka tillgångar som finns i företaget, 

information som företaget uppenbarligen har bäst tillgång till.) Ofta kommer ett företag 

självmant tillse intressenternas informationsbehov eftersom företaget i sin tur är 

beroende av intressenterna. (Ett företag måste ge korrekt information om tillgångarna i 

verksamheten för att locka aktieägare och således kunna kapitalisera verksamheten.) I 

vissa fall när saker och ting dras till sin spets och företagets intressen divergerar från 

intressenternas finns emellertid risk för att företaget utnyttjar sitt informationsöverläge 

och agerar i egenintresse. (Ett företag som gjort en mycket dålig investering kan se sig 

nödgat att överdriva värdet av investeringen för att inte förlora aktieägare.) Härvid upp-

står behov av reglering för att neutralisera aktuell informationsasymmetri och således 

skydda intressenterna.44 En av de viktigaste delarna av redovisning är den, för de flesta 

företag, lagstadgade skyldigheten att upprätta en årsredovisning.  

Mycket nära kopplat till redovisning är granskning och revision. För att öka 

korrekt- och trovärdigheten av den information som ett företag lämnar till sina intres-

senter har ansetts nödvändigt att denna granskas. Det finns olika former av granskning. 

En grundläggande formskillnad går mellan extern och intern granskning, vilka dock på 

intet sätt står i motsatsförhållande till varandra. Intern granskning är granskning som 

sker internt på ett företag och som utgör en del av förvaltningen. Vissa företag, t.ex. 

banker och andra finansiella företag, måste ha interngranskning och formen för denna är 

lagreglerad, se t.ex. lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) 6 kap. 2 §. 

I denna uppsats är det emellertid extern redovisningsgranskning som är av intresse. Med 

detta avses verksamhet som utförs av en från företaget självständig aktör och resulterar i 

ett uttalande till företagets intressenter avseende en redovisning.45 Den mest kända och 

viktigaste formen av extern redovisningsgranskning är revision av ett företags års-

redovisning, 46 vilken följer strikta krav i lag och god revisionssed och måste göras av 

företagets revisor, se t.ex. kap. 9 ABL. 

Redovisnings- och revisionsrätten är i grunden uppbyggd på samma sätt som 

andra rättsområden. Utgångspunkten för att avgöra gällande rätt är primärt lagtext och 

sekundärt praxis, förarbeten, allmänna rättsprinciper och doktrin. Redovisnings- och 

                                                 

44 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori s 17–23.  
45 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 29–31.  
46 FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 19–24.  
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revisionsrätten uppvisar emellertid vissa betydande särdrag. Mest påtagligt är att lagar 

på området utformats som ramlagar vars innehåll är avhängigt rättsliga standarder – god 

redovisningssed respektive god revisionssed.47 

Genom sitt bruk av ramlagar och rättsliga standarder har den svenska lagstiftaren, 

på redovisnings- och revisionsrättens område, öppnat upp för kompletterande norm-

givning. Dessa normer utvecklas av flera olika organ, såväl offentliga som privata. Av 

särskilt intresse i denna uppsats är normer utgivna av BFN och FAR.48 BFN utfärdar 

endast normer avseende god redovisningssed medan FAR befattar sig med både god 

redovisningssed och god revisionssed.49  

Det är svårt att avgöra den rättsliga karaktären av dessa normer. De är formellt 

sett inte bindande och passar inte i någon av de traditionella rättskällerkategorierna. Att 

därmed kalla dem icke-rättsliga förefaller emellertid oegentligt.50 Redovisnings- och 

revisionsrättslig lagstiftning anger på åtskilliga ställen att saker ska göras i enlighet med 

god sed, se t.ex. ÅRL 2 kap. 2 § och ABL 9 kap. 3 §. BFN pekas i lagtext, närmare be-

stämt i bokföringslagen (1999:1078) (BFL) 8 kap. 1 §, ut som ansvarig för utvecklingen 

av god redovisningssed. FAR erhåller inget erkännande i lagtext men nämns i för-

arbeten.51 Och under alla omständigheter anses normer utgivna av BFN och FAR i såväl 

rättstillämpningen som näringslivet vanligtvis avgörande för innehållet i den goda 

seden. Således har den kompletterande normgivningen en mycket stark ställning i de 

redovisnings- och revisionsrättsliga systemen.52 Se vidare om god revisionssed nedan i 

avsnitt 5.3.2. 

 

2.4 Olika former av hållbarhetsredovisning 

Efter presentationen av hållbar utveckling och redovisning bör, med beaktande av be-

greppens respektive spännvidd och tvetydigheteter, stå klart att hållbarhetsredovisning 

inte kan ges en uttömmande och generellt accepterad definition. I denna uppsats kom-

mer att anläggas en vid syn på begreppet varvid hållbarhetsredovisning definieras som 

                                                 

47 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, s. 25; Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 31–36. 
48 Härtill kommer reglering på internationell nivå. Främst märks standars utfärdade av International Federation on 

Accountants och International Accounting Standards Board. 
49 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, s. 26 och 39 f.; Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 113 f. 
50 Bjuvberg, Soft Law in the Swedish Accounting Law System s. 46. 
51 Prop. 1997/98:99 s. 99. 
52 Bjuvberg, Soft Law in the Swedish Accounting Law System s. 49 f.; Moberg m.fl. Bolagsrevisorn s. 113 f. 
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reglerade och systematiska redogörelser av miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter av ett företags verksamhet.53 

Hållbarhetsredovisning, i denna vida bemärkelse, kan ske på olika sätt och i olika 

sammanhang. För denna uppsats vidkommande är särskilt viktigt att skilja på följande 

tre former av hållbarhetsredovisning. 

1. Frivilligt upprättande av en hållbarhetsredovisning. 

2. Lagstadgad skyldighet att lämna viss hållbarhetsrelaterad information i 

förvaltningsberättelsen. 

3. Lagstadgad skyldighet att upprätta en hållbarhetsrapport. 

 

Dessa tre former av hållbarhetsredovisning behandlas var för sig nedan. Vad som sägs i 

det inledande avsnittet avseende frivillig hållbarhetsredovisning har emellertid i stor 

utsträckning generell relevans och ska närmast ses som bakgrund och kontext till de 

följande avsnitten. Detta gäller i synnerhet underavsnitten om hållbarhetsredovisningens 

funktioner och kritik av hållbarhetsredovisning. 

 

3 Frivillig hållbarhetsredovisning 

3.1 Ett nytt men utbrett fenomen 

Hållbarhetsredovisning, såväl frivillig som lagreglerad, är uppenbarligen ett yngre och 

mindre utspritt fenomen än traditionell ekonomisk redovisning. Frivillig hållbarhets-

redovisning är emellertid inte något helt nytt påfund och intresset härför har vuxit, och 

fortsätter att växa, stadigt.54 Redan runt millennieskiftet började ett par svenska företag 

att upprätta omfattande hållbarhetsredovisningar. Numera upprättas flera hundra håll-

barhetsredovisningar årligen i Sverige och bland de största företagen har det blivit norm 

att hållbarhetsredovisa.55 År 2015 publicerade 88 av de 100 största svenska företagen en 

hållbarhetsredovisning.56  

Frivilligt upprättade hålbarhetsredovisningar är givetvis av skiftande form, om-

fång och kvalitet. Det vanligaste är att företag i samband med men i ett dokument skilt 

                                                 

53 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 8 f. I sammanhanget är värt att påpeka att begreppet 

hållbarhetsredovisning i princip är synonymt med begreppet CSR-redovisning. Närbesläktade men inte helt 

synonyma begrepp återfinns i andra former av icke-finansiell redovisning såsom miljöredovisning, integrerad 

redovisning och “full cost accounting”. 
54 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 16. 
55 Demoskop, Hållbarhet i svenska företag s. 9 och 14. 
56 KPMG, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting s. 33. 
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från årsredovisningen upprättar och publicerar en hållbarhetsredovisning. På senare tid 

har dock allt fler företag, i synnerhet större företag, börjat upprätta s.k. integrerade 

redovisningar där hållbarhetsredovisningen så att säga vävs in i årsredovisningen.57 Vad 

gäller kvalitet märks, enligt yrkesverksamma revisorer och konsulter specialiserade på 

hållbarhetsredovisning, att större företag tenderar att upprätta mer högkvalitativa 

hållbarhetsredovisningar än mindre företag. Detta torde delvis bero på att större företag 

vanligtvis hållbarhetsredovisat under en längre tid. Generellt utvecklas nämligen före-

tags hållbarhetsredovisningar påtagligt under de första årens redovisning. Större företag 

tenderar även att upprätta längre redovisningar än mindre företag. (I sammanhanget kan 

påpekas att större omfång inte nödvändigtvis innebär högre kvalitet.) Medan de största 

företagen ofta upprättar redovisningar på mellan femtio och hundra sidor som innehåller 

detaljerade upplysningar i åtskilliga avseenden brukar medelstora och mindre företag 

upprätta hållbarhetsredovisningar på runt tjugo sidor med övergripande redogörelser för 

ett begränsat antal frågor.58  

Det bör framhållas att frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar, även mindre 

företags, överlag är mer omfattande än den krävda lagreglerade redovisning som 

kommer att behandlas nedan. Och de flesta företag som idag frivilligt upprättar hållbar-

hetsredovisningar bör med relativ enkelhet kunna möta de kommande kraven på 

hållbarhetsrapprotering.59 

 

3.2 Hållbarhetsredovisningens funktioner 

Hållbarhetsredovisning kan fylla två huvudsakliga funktioner. För det första kan det 

leda till ökad transparens. Ett företag som hållbarhetsredovisar ökar tillgången till in-

formation avseende inte (uppenbart) finansiellt relevanta delar av verksamheten och gör 

sig mer tillgängligt för extern granskning och värdering. Detta förbättrar möjligheter att 

utkräva ansvar från företaget samt hjälper intressenter att göra välinformerade val och 

stater att utvärdera hur normer och investeringar influerar företagets inverkan på miljö, 

socialsamhället och ekonomi.60  

För det andra kan hållbarhetredovisning stärka styrning av hållbarhetsprocesser 

inom företag. Genom att ett företag ser över sin verksamhet, kommunicerar med 

                                                 

57 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 96–98. 
58 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från KPMG; intervju med representant från 

Deloitte.  
59 Svenskt Näringsliv, Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering? s. 1; FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering 

enligt ÅRL. 
60 Borglund m.fl., Effekterna av hållbarhetsredovisning s. 9 f. 
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intressenter samt konkret mäter och nedtecknar hur olika processer påverkar och påver-

kas av omvärlden får företaget ökad insikt i hur det bidrar till och hämmar hållbar 

utveckling. Dessutom kan hållbarhetsredovisningen stötta ”faktiskt hållbarhetsarbete” 

på flera sätt. Bland annat kan företaget genom redovisningen identifiera hållbarhetsrela-

terade nyckeltal som används till målstyrning, klargöra vem inom företaget som 

ansvarar för en viss fråga och bereda långsiktiga strukturer för hållbarhetsarbete. 61 

Förespråkare för hållbarhetsredovisning och de som tycker hållbarhet bör ges 

större vikt i samhället i allmänhet och företag i synnerhet framhåller härtill att dessa 

huvudfunktioner har positiva följdeffekter för såväl företagen som hållbarheten. Vad 

gäller företagsperspektivet hävdas att hållbarhetsredovisning av en rad skäl är affärs-

mässigt gynnsamt. Företag som uppfattas som hållbara kan prioriteras av kunder samt 

stå i en bättre situation när det kommer till att attrahera investerarare, kliva in på nya 

marknader, förhandla kontrakt och så vidare.62 Dessutom kan ett framgångsrikt hållbar-

hetsarbete, till följd av hållbarhetsredovisning, höja medarbetare motivation och 

prestation respektive sänka compliancekostnader.63 Vad gäller hållbarhetsperspektivet 

hävdas att institutionaliserad hållbarhetsredovisning ökar medvetenheten om och tyng-

den hos hållbarhetsfrågor, både inom och utom företag. När hållbarhetsfrågor hanteras 

på samma sätt som finansiella frågor, det vill säga redovisas, antyds att dessa två typer 

av frågor är lika viktiga för företag och hållbarhetsfrågor ges en konkretion som de tidi-

gare saknat. Vidare kan hållbarhetsredovisning bidra till att miljömässiga, sociala och 

ekonomiska överväganden blir en självklar del av och genomsyrar allt företagande.64   

 

3.3 Kritik av hållbarhetsredovisning 

Det finns dock även de som menar att varken ifrågavarande huvudfunktioner eller posi-

tiva följdeffekter kan uppnås, varmed de ställer sig kritiska till hållbarhetsredovisning. 

Något förenklat kan kritikerna sägas bestå av två grupper. Den första gruppen är nega-

tivt inställda till de generellt växande kraven avseende transparens och hållbarhet som 

ställs på företag och menar att hållbarhetsredovisning inte kan bidra till bättre 

affärsverksamhet varmed det endast innebär onödiga administrativa och ekonomiska 

                                                 

61 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 88–91. 
62 Företag som hållbarhetsredovisar möter som sagt intressenters krav på förbättrad insyn, även avseende icke 

(uppenbart) finansiellt relevanta delar av verksamheter. Detta kan bidra till ökat förtroende för företag genom att 

bereda möjlighet att demonstrera ansvarstagande, minska risk för skadlig ryktesspridning och öppna upp för dialog 

med intressenter. 
63 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 15. 
64 Prop. 2015/16:193 s. 42. 
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bördor för företag. 65  Den andra gruppen är visserligen positivt inställds till att 

transparensen i näringslivet ökar och att företag vidgar sitt fokus från vinstmaximerande 

i traditionell mening. De menar emellertid att hållbarhetsredovisning inte kan bidra här-

till, utan snarare utgör ett marknadsföringsverktyg för företag där de skönmålar sin 

verksamhet. Detta genom att ohållbara aspekter av verksamheten och eventuella 

försämringar nedtonas eller helt ignoreras medan hållbara aspekter och eventuella för-

bättringar lyfts fram, oavsett om det är relevanta för kärnverksamheten.66 Dessutom kan 

ett företag uppfatta rådande praxis och riktlinjer för hållbarhetsredovisning som ut-

pekande av vilka hållbarhetsområden som man bör arbeta med, snarare än hur det arbete 

som utförs ska redovisas. Om så sker och företaget inrättar sitt eget hållbarhetsarbete 

efter denna uppfattning, utan att överväga om den är lämplig för den aktuella verksam-

heten, kan hållbarhetsredovisning få oavsedda och betänkliga styrande effekter.67  

I takt med att kunskapen om hållbarhetsredovisning ökat och det utbildats bättre 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning och granskning härav har emellertid kritiken mot 

fenomenet som sådant minskat. Diskussionen på området kretsar idag inte så mycket 

om huruvida hållbarhetsredovisning kan fylla ifrågavarande positiva funktioner utan 

snarare om hur hållbarhetsredovisning bör utformas och regleras för att så ska ske.68 Det 

är framförallt två, delvis sammankopplade, utmaningar som nämns i detta sammanhang. 

Dels att tillse att företag fokuserar sin hållbarhetsredovisning på frågor där de har störst 

påverkan och dels att se tillse att företag nyttjar hållbarhetsredovisnigen för faktiskt 

hållbarhetsarbete.69    

Vad gäller hållbarhetsredovisningens fokus har många företag historiskt sett håll-

barhet som frågor om miljö, socialsamhälle och ekonomi frikopplade från ”den faktiska 

verksamheten”.70  Följaktligen har de i sin hållbarhetsredovisning främst lämnat all-

männa upplysningar relaterade dessa områden, t.ex. mängden utsläpp och avfall från 

verksamheten, hur företagsrepresentanter reser i tjänsten och interna policys för att 

motverka korruption. Dylika upplysningar kan vara relevanta men de bör kopplas till 

kärnverksamheten och, än viktigare, de måste kompletteras av upplysningar speciella 

för företaget och dess bransch för att hållbarhetsredovisningen ska vara verkligt 

                                                 

65 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 21. 
66 Unionen, CSR – varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? s. 36 f. 
67 Borglund m.fl., Effekterna av hållbarhetsredovisning s. 9 f. 
68 UN, Gobal Compact s. 41 f.; Prop. 2015/16:193 s. 36. 
69 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 86–90; Ingdahl & Påhlsson, Redovisningens roll för hållbar utveckling 

s. 9–15. 
70 Crane, The oxford handbook of corporate social responsibility s. 19 ff. 



 

16 

användbar. I sammanhanget bör påpekas att upplysningar av negativ karaktär givetvis 

måste lämnas i (minst) lika stor utsträckning som upplysningar av positiv karaktär.71  

Låt oss använda en bank som ett exempel. En banks direkta inverkan på miljön 

genom utsläpp och avfall från den egna verksamheten är mycket liten. Dess indirekta 

påverkan på miljön genom utsläpp och avfall från företag den investerar i kan vara dock 

vara mycket stor. Följaktligen bör en bank snarare än att redovisa mängden utsläpp och 

avfall från den egna verksamheten redovisa om i så fall hur miljömässiga krav ställs på 

investeringsföretag, förekommande policys och rutiner som tillämpas för att avgöra om 

företagen möter dessa krav och vilka företag med potentiellt stor miljöinverkan man 

investerar i. 

Vad gäller hållbarhetsredovinsingens nyttjande för faktiskt hållbarhetsarbete bör 

först framhållas att hållbarhetsredovisning i sig självt, även om det sker på ett adekvat 

sätt, inte gör företag mer hållbara. Ett företag som arbetar aktivt med att förbättra sin 

hållbarhet kanske inte redovisar detta och vice versa.72 Som framgått ovan kan emeller-

tid hållbarhetsredovisning användas som ett viktigt verktyg i faktiskt hållbarhetsarbete. 

Det finns dock forskning som visar att så inte alltid sker. I vissa företag verkar hållbar-

hetsredovisningen och det faktiska hållbarhetsarbetet närmast ses som två frikopplade 

frågor. En sådan frikoppling orsakar att hållbarhetsredovisningen inte inducerar 

strategiska eller organisatoriska förändringar i företaget, även om medvetenheten och 

kunskapen om hållbarhet ökar.73 

 

3.4 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

Att aktuell form av hållbarhetsredovisning inte är lagreglerad innebär inte att det råder 

total avsaknad av regler på området. Tvärtom finns en uppsjö av internationella 

standarder och riktlinjer på området och de allra flesta svenska företag som hållbar-

hetsredovisar väljer att följa någon eller några av dessa.74  

Det i Sverige överlägset mest tillämpade och välrenommerade regelverket är 

Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI:s riktlinjer).75 

                                                 

71 Borglund m.fl., Effekterna av hållbarhetsredovisning s. 20 f.; GRI, GRI 101: Foundation 2016 sektion 1 (s. 7 ff). 
72 Ingdahl & Påhlsson, Redovisningens roll för hållbar utveckling s. 15. 
73 Borglund m.fl., Effekterna av hållbarhetsredovisning s. 9; Frostenson m.fl., Hållbarhetsredovisning i svensk 

detaljhandel s. 42–44. 
74 T.ex. FN:s Global Compact-initiativ, Europeiska unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Internationella standardiseringsorganisationens ISO 26000 
75 GRI har genom åren gett ur flera riktlinjer och tidigare utgivna riktlinjer äger alltjämt giltighet när nya ges ut. 

Således finns flera giltiga riktlinjer från GRI. Samtliga dessa riktlinjer är emellertid mycket lika och för denna 

framställnings syften saknar förekommande skillnader betydelse. Av framställningstekniska skäl talas därför om 

GRI:s riktlinjer som om det endast fanns en version.  
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GRI:s riktlinjer påminner om International Financial Reporting Standards, International 

Accounting Standards och andra etablerade riktlinjer avseende finansiell redovisning. 

Och i likhet med dessa är GRI:s riktlinjer mycket omfattande.76 I denna uppsats finns 

varken utrymme eller skäl att ge en detaljerad redogörelse för GRI:s riktlinjer. Med 

beaktande av det inflytande riktlinjerna har på hållbarhetsredovisning i Sverige före-

faller dock lämpligt att säga något kort om dem. Härvid är viktigt att påpeka att GRI:s 

riktlinjer, liksom andra internationella riktlinjer, kommer att fortsätta att ha stor 

betydelse även efter att de nya lagkraven om hållbarhetsrapportering införts. Såsom 

utvecklas nedan är lagkraven nämligen av ramkaraktär och lagstiftaren öppnar för före-

tag att nyttja riktlinjer för att så att säga fylla lagens ram med innehåll.77 

GRI:s riktlinjer bygger på fyra grundläggande principer för att avgöra vilka 

upplysningar som ska lämnas i en hållbarhetsredovisning. Dessa framhåller att företag 

ska utgå från sin egen (hållbarhets)kontext och överväga hur just deras verksamhet 

väsentligen påverkar och påverkas av omvärlden. Gällande hur upplysningarna ska 

redovisas finns tio allmänna principer, som gäller alla upplysningar i redovisningen, och 

åtskilliga specifika ”disclosure standards” som endast gäller för den aktuella upplys-

ningen.78 GRI:s riktlinjer kan användas av alla företag (oavsett storlek och bransch) och 

genom att de erbjuder olika ”klasser” av redovisning lämnas stor frihet i fråga om 

vilken detaljnivå ett företag redovisar på.79 GRI:s riktlinjer rekommenderar att en håll-

barhetsredovisning upprättad enligt deras riktlinjer granskas av en oberoende tredje part, 

men det är inget krav.80 

I sammanhanget är även värt att framhålla att företag med statligt ägande enligt 

regeringens ägarpolicy sedan 2009 varit tvungna att publicera hållbarhetsredovisningar 

upprättade enligt GRI:s riktlinjer.81   

 

 

 

 

                                                 

76 Westermark, Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning, s. 135. 
77 Prop. 2015/16:193 s. 68. 
78 GRI 101: Foundation 2016 sektion 1 (s. 7 ff.). 
79 GRI 101: Foundation 2016 sektion 2 (s. 17–20). 
80 GRI 102: General Disclosures 2016 Disclosure 102–56 (s. 41). 
81 Näringsdepartementet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande s. 1; Näringsdepartementet, 

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 s. 1. 
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4 Lagstadgad hållbarhetsredovisning 

4.1 Introduktion 

Som framgått har upprättande av en särskild hållbarhetsredovisning tidigare skett på 

frivillig basis. Det har emellertid länge rått krav på företag att i förvaltningsberättelsen i 

den sedvanliga årsredovisningen lämna viss hållbarhetsrelaterad information.82 Och när 

riksdagen den 26 oktober 2016 biföll regeringens proposition 2015/16:193 kom lag-

kraven avseende hållbarhetsredovisning att utökas avsevärt. Härmed infördes nämligen 

krav på att företag av en viss storlek i samband med årsredovisningen ska upprätta en 

s.k. hållbarhetsrapport. 

Nedan utreds såväl de sedan tidigare gällande som de nya lagkraven avseende 

hållbarhetsredovisning. För att ge nödvändig bakgrundsinformation redogörs dock dess-

förinnan för vissa grundläggande lagregler avseende redovisning. 

 

4.2 Grundläggande redovisningsregler 

Av 2 kap. BFL följer att i princip samtliga svenska företag är bokföringsskyldiga. För 

alla aktiebolag och många andra företagsformer innebär detta, bland mycket annat, att 

de enligt 6 kap. 1 § BFL måste upprätta en årsredovisning. Vid upprättandet av årsredo-

visningen ska de allra flesta företagen tillämpa ÅRL, se 1 kap. 1 och 2 §§ ÅRL.83 ÅRL 

skrevs inför Sveriges inträde i EU och har sedan dess, liksom den svenska redovisnings-

rätten generellt, påverkats åtskilligt av EU-direktiv. Det mest betydelsefulla direktivet i 

sammanhanget är det s.k. redovisningsdirektivet84.85 

Syftet med årsredovisningen är att till företagets intressenter, t.ex. aktieägare och 

staten, förmedla väsentlig information om verksamhet, ställning och resultat med sär-

skilt fokus på det senaste året.86 Enligt 2 kap. 1 § ÅRL ska årsredovisningen innehålla 

en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse och enligt 2 

kap. 2 § ÅRL ska samtliga dessa delar upprättas i enlighet med god redovisningssed. Av 

särskilt intresse i denna uppsats är förvaltningsberättelsen. Det är nämligen i denna som 

företag ska förmedla hållbarhetsrelaterad information.   

                                                 

82 Prop. 1996/97:167 s. 9–16; prop. 2004/05:68 s. 8f. 
83 Så kallade finansiella företag ska tillämpa särskilda årsredovisningslagar, ÅRKL eller ÅRFL, vilka emellertid i stor 

utsträckning överensstämmer med ÅRL.  
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013.  
85 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 25 f. 
86 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 15. 
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4.3 Hållbarhetsrelaterad information i förvaltningsberättelsen 

4.3.1 Allmänna utgångspunkter 

Företag var alltså redan innan kraven på hållbarhetsrapportering skyldiga att i förvalt-

ningsberättelsen lämna viss hållbarhetsrelaterad information. Så tidigt som år 1998 

infördes krav på företag att i förvaltningsberättelsen lämna vissa upplysningar om före-

tagets miljöpåverkan.87  Till följd av det s.k. moderniseringsdirektivet88, vilket liksom 

ändringsdirektivet innehöll ändringar av (det förutvarande) redovisningsdirektivet, kom 

kraven år 2004 att utvidgas till att även omfatta andra hållbarhetsrelaterade upplysning-

ar såsom jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling.89 

Vilken hållbarhetsrelaterad information som ett företag måste lämna enligt 6 kap. 

1 § ÅRL beror på om det är, i ÅRL:s mening, större eller mindre respektive om det 

bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet eller inte. I 1 kap. 3 § ÅRL defi-

nieras större företag som: 

1. företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller 

2. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, 

 

Företag som inte uppfyller kriterierna för större företag är i sammanhanget att betrakta 

som mindre företag. Den anmälnings- och tillståndsplikt som avses regleras i 9 kap. 6 § 

miljöbalken (1998:808) och miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

4.3.2 Krav på alla företag 

Av 6 kap. 1 § 1–2 st. ÅRL framgår att alla företag som är skyldiga att upprätta en års-

redovisning i förvaltningsberättelsen ska lämna upplysningar om förhållanden som är 

viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och 

                                                 

87 Prop. 1996/97:167 s. 9–16. 
88 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003. 
89 Prop. 2004/05:68 s. 22–24. 
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resultat. Enligt BFN:s uttalande BFN U 98:290 Miljöinformation i förvaltningsberättel-

sen (BFN U 98:2) ska detta omfatta viktiga upplysningar om miljöfrågor, t.ex. ändrade 

marknadsförutsättningar, saneringsbehov eller överskridande av tillståndsvillkor.91 

 

4.3.3 Krav på alla större företag 

För större företag är kraven högre och mer preciserade. Direkt av lagtext, närmare be-

stämt 6 kap. 1 § 4–5 st. ÅRL, framgår att större företag ska lämna upplysningar om 

miljö- och personalfrågor som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning 

eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten. Aktuella upplysningar 

kallades tidigare för icke-finansiella upplysningar men i och med införandet av lagreg-

lerna om hållbarhetsrapportering har de kommit att kallas hållbarhetsupplysningar.92 

I god redovisningssed preciseras kraven avseende hållbarhetsupplysningar och 

sträcks ut till att (explicit) omfatta upplysningar avseende sociala och etiska frågor. I 

BFN:s Vägledning Årsredovisning och koncernredovisning BFNAR 2012:1 (K3-

regelverket) stadgas följande: 

”Exempel på upplysningar om personalfrågor som företaget kan vara skyldigt att lämna är 

information om åtgärder som företaget under året har vidtagit när det gäller jämställdhet, 

arbetsmiljö eller kompetensutveckling. […] När det gäller vilken information som bör 

lämnas om miljöfrågor kan det ofta vara lämpligt att lämna kvantifierade uppgifter när det 

gäller t.ex. mål och resultat i fråga om utsläpp, avfall och energianvändning […] Andra 

exempel på områden som kan omfattas av bestämmelsen är upplysningar om etiska 

riktlinjer som gäller i företaget eller andra sociala aspekter, såsom företagets verksamhet i 

tredje världen. Ytterligare exempel är olika slag av sociala aspekter när det gäller företagets 

val av samarbetspartners, kunder och leverantörer.”93  

Angående miljörelaterade upplysningar hänvisas i förarbetena till 6 kap. 1 § 4–5 st. 

ÅRL dessutom till en rekommendation från EU-kommissionen om redovisning av just 

miljöaspekter94. I denna uppmanas företag att redovisa åtskillig miljöinformation, dock 

endast sådan som är av betydelse för företagets ekonomiska prestationsförmåga, t.ex. 

miljöförpliktelser och miljökostnader.95 

                                                 

90 BFN U 98:2 har numera ersatts av det helomfattande K3-regelverket. Även av K3-regelverket framgår att företag 

ska lämna vill miljörelaterad information, men uttalande härom är mer knapphändiga.  
91 BFN U 98:2, BFN:s bedömning 6 kap. 1 § första stycket ÅRL (s. 2). 
92 Prop. 2015/16:193 s. 45 f. 
93 K3-regelverket kap. 3 kommentar avseende hållbarhetsupplysningar (s. 34). 
94 Kommissionens rekommendation av den 30 maj 2001 om redovisning, värdering och lämnande av upplysningar 

när det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltningsberättelser (2001/453/EG) rekommendation 1 med 

hänvisning till bilaga p. 1.3. 
95 Prop. 2004/05:68 s. 16 f. och 23. 
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Av såväl förarbetena som K3-regelverket följer att avgörande i bedömningen av vilka 

hållbarhetsupplysningar som ska redovisas är inte företagets egna uppfattning, utan 

upplysningarnas betydelse för årsredovisningens intressenter. Hur långt uppgifts-

skyldigheten sträcker sig måste avgöras med hänsyn till samtliga omständigheterna i det 

enskilda fallet. Företagets storlek och verksamhetens art bör emellertid vara särskilt 

viktiga faktorer att beakta i sammanhanget.96 

 

4.3.4 Krav på större företag som bedriver tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet 

Vidare framgår av 6 kap. 1 § 4–5 st. ÅRL att större företag som bedriver tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken, utöver ovanstående hållbarhets-

upplysningar, alltid måste informera om verksamhetens miljöpåverkan. I god 

redovisningssed preciseras detta till att avse information om vilken tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet som bedrivs, hur beroende förtaget är av den och varför 

tillstånd eller godkänd anmälan eventuellt saknas.97 

Dessutom följer av god redovisningssed att företag som bedriver tillståndspliktig 

verksamhet, men inte de som bedriver anmälningspliktig verksamhet, ska upplysa om 

huruvida dess påverkan på miljön sker genom utsläpp till luft, vatten eller mark eller 

genom avfall eller buller. Om tillståndet måste förnyas eller revideras det kommande 

räkenskapsåret ska även detta anges tillsammans med en förklaring härtill.98 

 

4.3.5 Allmänna kommentarer 

Av ovanstående genomgång har framgått att de formella kraven avseende lämnande av 

hållbarhetsrelaterade information i förvaltningsberättelsen är relativt omfattande, i syn-

nerhet vad gäller större företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 

verksamhet. Bland revisorer och konsulter specialiserade på hållbarhetsredovisning rå-

der emellertid konsensus om att dessa krav i praktiken tolkas mycket snävt. Ytterst få 

företag lämnar några upplysningar om sociala eller ekonomiska hållbarhetsfrågor i 

förvaltningsberättelsen. Och det är endast större företag som bedriver tillstånds- och 

anmälningspliktig verksamhet som konsekvent lämnar miljörelaterade upplysningar, 

vilka emellertid tenderar att vara påtagligt knapphändiga.99 

                                                 

96 Prop. 2004/05:68 s. 23; K3-regelverket kap. 3 kommentar avseende hållbarhetsupplysningar (s. 34). 
97 K3-regelverket allmänt råd 3.12 (s. 38). 
98 K3-regelverket allmänt råd 3.13 (s. 38). 
99 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från Deloitte. 
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I förarbetena till ändringsdirektivet framgår även att en av drivkrafterna bakom detta 

direktiv var att moderniseringsdirektivet inte ställde tillräckliga krav och inte fick den 

avsedda effekten av ökad transparens i hållbarhetsfrågor på den europeiska marknaden. 

Bland annat anger parlamentet att moderniseringsdirektivet:  

”visserligen innehåller minimikrav på att lämna uppgifter om både finansiella och icke-

finansiella centrala resultatindikatorer, men att det inte föreskriver några krav beträffande den 

typ av indikatorer som ska ingå i årsredovisningar. [Därför uppmanas] kommissionen att 

undersöka möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att få företagen att lämna mer 

information om miljömässiga, sociala och styresmässiga aspekter på europeisk nivå”.100  

Vidare anges att: 

”EU:s riktlinjer för obligatorisk redovisning av icke-finansiell information (inklusive informat-

ion om miljömässiga och sociala förhållanden och styrning) från företag måste säkerställa 

transparens genom att ge en tydlig, entydig, gemensam och i förväg fastställd ram.”.101 

Det är emellertid många företag som i sina frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar 

lämnar information vilken motsvarar och går långt utöver kraven i 6 kap. 1 § ÅRL. Med 

beaktande av att det endast är en bråkdel av de företag som är skyldiga att upprätta en 

årsredovisning som frivilligt hållbarhetsredovisar är detta dock inte till någon reell tröst 

i sammanhanget.102 Härtill kommer att det inte är tillräckligt att endast lämna aktuella 

upplysningar i en hållbarhetsredovisning. I K3-regelverket anges explicit att kraven på 

upplysningar i förvaltningsberättelsen avseende tillstånds- eller anmälningsplikt inte 

påverkas av att företag lämnar motsvarande information på annat sätt, t.ex. i bilagor till 

årsredovisningen eller i en separat miljöredovisning. 103  Revisorer specialiserade på 

hållbarhet framhåller att enligt god redovisningssed gäller detsamma annan hållbarhets-

relaterad information.104  Och som utvecklas nedan i avsnitt 5.5.2.6 finns goda skäl för 

att inte låta kraven på hållbarhetsrelaterad information i förvaltningsberättelsen 

påverkas av att företag lämnar motsvarade information i en annan redovisningsprodukt. 

 

4.4 De nya kraven på hållbarhetsrapportering 

4.4.1 Rättslig bakgrund 

Som sagt antogs hösten 2014 ändringsdirektivet. Detta direktiv, som medför ändringar 

av redovisningsdirektivet, ålägger stater att införa vissa minimikrav avseende 

                                                 

100 Yttrande från utskottet för utveckling, 2012/2098(ini), p. 20.  
101 Yttrande från utskottet för utrikesfrågor, 2012/2098(ini), p. 11. 
102 Prop. 2015/16:193 s. 58. 
103 K3-regelverket kap. 3 kommentar avseende ytterligare upplysningar för juridisk person (s. 38 f.). 
104 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från Deloitte. 
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hållbarhetsredovisning. Närmare bestämt ska medlemsstaterna kräva att företag och 

koncerner av viss storlek i samband med årsredovisningen upprättar en särskild 

hållbarhetsrapport.105 I Sverige har ändringsdirektivet implementerats genom ändringar 

i ett flertal lagar, varav de mest betydelsefulla är ÅRL och aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL).106 Dessa ändringar trädde i kraft den 1 december 2016 och ska tillämpas första 

gången för räkenskapsåret 2017.107 

Det primära syftet med ändringsdirektivet och således den efterföljande svenska 

lagregleringen är att öka transparensen på den europeiska marknaden samt se till att 

företag inom alla sektorer och i samtliga medlemsstater tillhandahåller hållbarhetsin-

formation på en jämn och hög nivå. På så sätt ska företags risker och möjligheter i 

förhållande till hållbarhet kunna analyseras av stater, investerare och konsumenter var-

med förtroende för marknaden och möjligheten att göra informerade val förbättras. 

Härtill framhålls att de nya kraven kan stödja företagens hållbarhetsarbete. 108 

Följaktligen anknyter syftena med ändringsdirektivet och den efterföljande svenska lag-

regleringen nära till ovan i avsnitt 3.2 diskuterade funktioner av hållbarhetsredovisning. 

 

4.4.2 Företag av viss storlek ska rapportera om hållbarhet 

I stor utsträckning anknyter de svenska lagändringarna mycket nära till minikraven i 

ändringsdirektivet.109 I visa avseenden har den svenska lagstiftaren dock gått längre än 

direktivet kräver. Detta gäller framförallt i relation till vilka som omfattas av de nya 

kraven. Av ÅRL 6 kap. 10 § framgår att företag som uppfyller mer än ett av följande 

villkor ska upprätta en hållbarhetsrapport: 

–  medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren varit mer än 250, 

–  balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

varit mer än 175 miljoner kronor, 

–  nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

varit mer än 350 miljoner kronor. 

Detta innebär att ungefär 1600 företag i Sverige kommer vara tvungna att upprätta en 

hållbarhetsrapport.110  

                                                 

105 Direktiv 2014/95/EU art. 1. 
106 Prop. 2015/16:193 s. 39 ff. 
107 Prop. 2015/16:193 s. 57. 
108 Direktiv 2014/95/EU skäl 3–6; Prop. 2015/16:193 s. 35 f.  
109 Prop. 2015/16:193 s. 40. 
110 Prop. 2015/16:193 s. 57. 
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Åtskilliga remissinstanser avstyrkte förslaget att låta kraven omfatta fler företag än vad 

som krävs i ändringsdirektivet. Som skäl till detta anfördes primärt att lagstiftaren un-

derskattat de ekonomiska och administrativa bördor som ett utvidgat rapporteringskrav 

innebär för i sammanhanget mindre företag samt att intresset av att dessa företag upprät-

tar hållbarhetrapporter är relativt begränsat.111 Härtill hävdades att det finns en risk att 

svenska företag förlorar konkurrenskraft om kravet på hållbarhetsrapportering omfattar 

fler företag i Sverige än i övriga medlemsländer.112  

Regeringen menade emellertid att i princip samtliga svenska företag som skulle 

träffas av lagkraven om ändringsdirektivets omfattning valdes redan hållbarhets-

redovisar, varför en sådan omfattning inte skulle driva utvecklingen på området framåt i 

Sverige. Vidare angavs att även om ekonomiska och administrativa bördor förknippade 

med hållbarhetsrapportering blir mer betydande för mindre företag överväger nyttan 

som följer härav. Denna nytta uppstår dels för företagen själva, i form av djupare 

förtroende hos konsumenter och investerare, och dels för samhället, i form av ökad 

transparens och hållbarhet.113 

 

4.4.3 Hållbarhetsrapportens innehåll 

4.4.3.1 Utgångspunkter för innehållet 

Det är i svårt att säga exakt vad som måste inkluderas i en hålbarhetsrapport.114 Detta 

beror givetvis delvis på att det inte hunnit utvecklas någon god redovisningssed och 

kompletterande normgivning på området. Härtill kommer dock att minimikraven som 

stadgas i lagen och vilka god redovisningssed inte kan påverka är mycket svårtolkade.  

I 6 kap. 12 § 1 st. ÅRL anges att hållbarhetsrapporten ska ge de upplysningar som 

behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konse-

kvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrupt-

ion. Och i relation till dessa områden ska redogöras för: 

1. Företagets affärsmodell 

2. Policyer som företaget tillämpar och due diligence-granskningar som 

genomförts i frågan, 

3. Resultatet av policyerna och granskningarna 

                                                 

111 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Remissyttrande s. 1 f.; Svenskt Näringsliv; Remissyttrande s. 2–7. 
112 Konkurrensverket, Remissyttrande s. 1 f.; Regelrådet, Remissyttrande s. 4. 
113 Prop. 2015/16:193 s. 40–44. 
114 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL; Svenskt Näringsliv, Vad innebär lagen om 

hållbarhetsrapportering? s. 12. 
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4. Väsentliga risker och hur de hanteras inbegripet, när så är relevant och 

proportionellt, dess affärsförbindelser, produkter eller tjänster 

5. Relevanta resultatindikatorer. 

 

I tredje stycket samma paragraf anges dock att om ett företag inte har en policy på ett 

visst område ska skälet till detta anges. Vissa, bland andra FAR, synes ha tolkat detta 

som att det är fråga om renodlad ”följ eller förklara”-reglering, det vill säga att företag 

kan välja att ge upplysningar på nämnda hållbarhetsområden eller ange varför så inte 

görs.115 Jag menar emellertid att denna tolkning måste anses felaktig. För det första kan 

den svårligen rymmas inom lagens ordalydelse. Miljö, sociala förhållanden, personal, 

respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption tas upp som obligato-

riska områden att redovisa på. Det är klart att företag kan välja att inte ha en policy på 

ett visst område och ange skälet till detta. Men det betyder inte att företaget inte måste 

redovisa andra upplysningar på området. Som framgått efterfrågar 6 kap. 12 § 1 st. ÅRL 

upplysningar utöver policyer, t.ex. riskanalyser och relevanta resultatindikatorer. Att 

låta 6 kap. 12 § 3 st. ÅRL omfatta dessa andra typer av upplysningar när de över huvud 

taget inte omnämns i stycket framstår problematiskt. Dessutom följer av lagens ordaly-

delse relativt tydligt att företag inte kan förklara varför de väljer att inte redovisa ett 

visst område, även om de kan välja att inte ha en policy och redovisa skälet för detta. 

För det andra ger förarbetena tydligt intryck av att det inte är fråga om renodlad ”följ 

eller förklara”-reglering. Tvärtom anges att ”rapporteringskraven delvis [författarens 

kursivering] bygger på principen ”följ eller förklara”.”116 Härtill anges att även om ett 

företag inte har någon policy på ett visst hållbarhetsområde, ska förekommande rele-

vanta resultatindikatorer kopplade till ifrågavarande område ges i rapporten.117 För det 

tredje finns det inget i ändringsdirektivet som antyder att medlemsstater kan välja att 

införa eller tillämpa rapporteringskrav av renodlad ”följ eller förklara”-karaktär. Den 

enda relevanta regleringen i sammanhanget är art. 1.1 i ändringsdirektivet som anger att 

om ett företag inte följer någon policy på en eller flera av nämnda hållbarhetområden 

ska rapporten innehålla en klar och motiverad förklaring till detta. 

Att avgöra vilka upplysningar som ska lämnas försvåras ytterligare av att för-

arbetena anger att rekvisitet ” upplysningar som behövs…” i 6 kap. 12 § 1 st. ÅRL ska 

förstås som att upplysningsskyldighetens omfattning beror på en väsentlighetsanalys. 

                                                 

115 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 7 och 9 (s. 4 f.). 
116 Prop. 2015/16:193 s. 42. 
117 Prop. 2015/16:193 s. 68. 
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Denna analys ska ta att hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och vad 

företagets intressenter kan tänkas anse vara relevant, varvid särskilt bör beaktas vilka 

negativa konserver som har följt och kan följa av företagets verksamhet samt 

omfattningen och svårigheten av dessa konsekvenser. Det antyds emellertid att de i 

lagen särskilt angivna områdena – miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption – alltid ska behandlas i rappor-

ten.118 Och ändringsdirektivet ger starkt intryck av att dessa områden är obligatoriska. 

Av art. 1.1, som reglerar rapportens innehåll, framgår nämligen att det fordras ”upplys-

ningar i den utsträckning som krävs för att förstå företagets [hållbarhet], åtminstone 

[författarens kursivering] i frågor som rör miljö, sociala förhållanden och personal, 

respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och mutor…”.119 

Det är troligt att många företag, i synnerhet större, kommer att tillämpa någon av 

de befintliga internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning, t.ex. GRI:s rikt-

linjer.120 Av 6 kap. 12 § 2 st. ÅRL följer att företag får stödja sig på dylika ramverk. Om 

så sker måste emellertid detta anges i rapporten. Dessutom ankommer på företag att 

säkerställa att tillämpning av riktlinjerna resulterar i en rapport som innehåller de upp-

lysningar som krävs enligt lagen.121 En rapport som upprättats med adekvat användning 

av t.ex. GRI:s riktlinjer bör dock vanligtvis uppfylla lagkraven. GRI:s riktlinjer ställer 

nämligen högre och mer detaljerade krav än de nya lagreglerna, samtidigt som de två 

regleringarna bygger på samma grundläggande principer.122  

 

4.4.3.2 Upplysningar som kan utelämnas  

Av 6 kap. 13 § ÅRL följer att upplysningar om förestående utveckling eller pågående 

förhandlingar inte behöver tas in i rapporten om det bedöms att upplysningarnas 

offentliggörande skulle skada företagets marknadsposition allvarligt och utelämnandet 

inte hindrar förståelsen av företagets hållbarhet i stort. I förarbetena anges att denna 

bestämmelse kan vara tillämplig i fråga om upplysningar avseende t.ex. ännu inte 

lanserade produkter, nya tillverkningsprocesser och förhandlingar med nya leverantörer.  

Det är styrelsen som ansvarar för bedömningen av om aktuella upplysningar kan och 

                                                 

118 Prop. 2015/16:193 s. 65 f. 
119 Detta kan alltså kontrasteras mot 6 kap. 12 § ÅRL som efterfrågar ”upplysningar som behövs förståelsen av 

företagets [hållbarhet], däribland [författarens kursivering] upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption”. 
120 Prop. 2015/16:193 s. 68. 
121 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 5 (s. 5). 
122 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
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bör utelämnas. Bedömningen ska vara motiverad men motiveringen behöver inte 

redovisas.123  

Det är oklart om det i hållbarhetsrapporten måste uttalas att upplysningar ute-

lämnats på grundval av 6 kap. 13 § ÅRL. Så tycks emellertid inte vara fallet. I den 

promemoria som föregick lagförslaget föreslogs att denna bestämmelse skulle lyda 

”[u]pplysningar om förestående utveckling eller om frågor som är under förhandling 

behöver inte tas in i hållbarhetsrapporten, om styrelsen kan ange skäl för att [författa-

rens kursivering] ett offentliggörande skulle skada företagets marknadsposition...”.124 I 

sitt remissvar kritiserade Kollegiet för svensk bolagsstyrning att det inte angavs var eller 

till vem styrelsen ska ange dessa skäl, varvid bestämmelsen snarast var att förstå som att 

det räcker att sådana skäl enligt styrelsens bedömning föreligger, vilket då bör följa 

direkt av lagtext.125 Lagstiftaren synes uppenbarligen ha hörsammat denna kritik.126 För 

att hållbarhetsrapporten inte behöver innehålla ett uttalande om att vissa upplysningar 

har utelämnats talar även att redan ett sådant uttalande i vissa fall torde kunna skada 

företaget.  

Vidare bör påpekas att regleringens EU-rättsliga bakgrund antyder det räcker att 

styrelsen gjort en bedömning i frågan. Det är emellertid olyckligt att lagstiftaren inte ens 

kommenterat hur motsvarande regel i redovisningsdirektivet (efter ändringsdirektivets 

tillägg), artikel 19a.1 3 st., lyder. I den svenska versionen anges nämligen att aktuella 

upplysningar kan utelämnas om styrelsen anser och vederbörligen kan motivera att ett 

utlämnande av sådan information allvarligt skulle skada företaget. Sett i ljuset av det 

övergripande syftet med direktivet127 ger denna tudelning av handlingar – att styrelsen 

ska anse och motivera ett utelämnande – vid handen att det i rapporten måste anges att 

och hur aktuell bedömning gjorts. I andra språkliga versioner av direktivet framgår dock 

med relativ tydlighet att det räcker att bedömningen gjorts. Som exempel kan nämnas 

de engelska, franska och spanska versionerna. Den engelska anger att information kan 

utelämnas ”where, in the duly justified opinion...”. Den spanska anger att information 

kan utelämnas ”cuando, en la opinión debidamente justificada…”. Den franska anger att 

information kan utelämnas ”où, de l'avis dûment motivé…”. Den naturliga tolkningen 

av samtliga dessa lydelser är att det ska vara fråga om en handling – en motiverad 

bedömning – inte två handlingar – en bedömning och en motivering.  

                                                 

123 Prop. 2015/16:193 s. 69. 
124 Ds 2014:45 s. 14. 
125 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Remissyttrande s. 1 f. 
126 Prop. 2015/16:193 s. 47. 
127  Det vill säga att öka transparensen inom unionen. 
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4.4.3.3 Sammantagen bedömning 

Sammantaget ger lagtext, förarbeten och ändringsdirektivet intryck av att hållbarhets-

rapporten ska innehålla alla upplysningar relaterade till hållbarhet som behövs för 

förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verk-

samheten. Företag ska alltid redovisa på de särskilt angivna områdena miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrupt-

ion. Som utgångspunkt ska upplysningarna omfatta affärsmodell, policydokument på 

områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på områdena och hur dessa 

hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.  

För att avgöra redovisningsskyldighetens omfattning ska emellertid i relation till 

både särskilt angivna områden och andra områden göras en väsentlighetsanalys. Om 

denna analys ger vid handen att något område inte är väsentligt för det enskilda företa-

get ska detta redovisas. Företaget behöver emellertid inte lämna några vidare 

upplysningar på området i fråga och det synes inte heller behöva ges en omfattande för-

klaring till varför området bedömts som ej väsentligt. Om företaget funnit ett område 

väsentligt men saknar policyer på området ska skälet till detta anges. Dessutom bör 

andra upplysningar på området, såsom genomförda riskanalyser och relevanta resultat-

indikatorer redovisas.  

Upplysningar om förestående utveckling eller som rör pågående förhandlingar 

behöver dock aldrig lämnas om det bedömts att ett offentliggörande skulle skada företa-

gets marknadsposition allvarligt och utelämnandet inte hindrar förståelsen av företagets 

hållbarhet i stort. Det behöver inte anges i rapporten att upplysningar utelämnats på 

denna grund. 

 

4.4.4 Hållbarhetsrapportens placering och offentliggörande 

Det ges vissa valmöjligheter i fråga om placering och offentliggörande av hållbarhets-

rapporten. Av 6 kap. 10 och 11 §§ ÅRL framgår att företag kan välja mellan att upprätta 

hållbarhetsrapporten antingen som en del av förvaltningsberättelsen eller i en handling 

skild från årsredovisningen. Om hållbarhetsrapporten upprättas i förvaltningsberättelsen 

ska det ske i ett särskilt avsnitt.128 Detta avsnitt kommer emellertid att omfattas av 

samma regler för offentliggörande som resten av förvaltningsberättelsen. 129  Således 

gäller för aktiebolag, och de flesta andra företagsformer, att hållbarhetsrapporten, såsom 

                                                 

128 Prop. 2015/16:193 s. 65. 
129 Prop. 2015/16:193 s. 48 f. 
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en del av årsredovisningen, ska offentliggöras genom att bestyrkta kopior av handling-

arna ges in till Bolagsverket inom en månad från att bolagsstämman fastställt 

balansräkningen och resultaträkningen, se 8 kap. 3 § 1 st. ÅRL.  

Om hållbarhetsrapporten upprättas i en handling skild från årsredovisningen ska 

detta anges i förvaltningsberättelsen. Av 8 kap. 15 a § 1 st. ÅRL följer att en sådan 

rapport som huvudregel ska offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen 

varvid nyss nämnda bestämmelser om offentliggörande av förvaltningsberättelsen i til-

lämpliga delar även gäller offentliggörandet av hållbarhetsrapporten. Av andra stycket i 

samma paragraf framgår dock att företag kan välja att offentliggöra en rapport skild från 

årsredovisningen genom att göra den tillgänglig på företagets webbplats inom sex 

månader från balansdagen. Förvaltningsberättelsen ska då innehålla en upplysning om 

detta och hänvisning till den webbplats där rapporten finns tillgänglig. I praktiken torde 

detta hänvisningskrav innebära att hållbarhetsrapporten måste publiceras online samti-

digt som årsredovisningen offentliggörs.130  

 

4.4.5 Ansvar, undertecknande och sanktionsregler 

Av ändringsdirektivet art. 1.4 följer att medlemsstaterna ska se till att styrelsen för ett 

företag kollektivt ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsrapportering sker i enlighet 

med gällande EU-rättsliga krav. I förarbetena till de nya lagkraven anges att detta krav 

uppfylls genom sedan tidigare gällande svenska företagsrättsliga regler, sedda i ljuset av 

de nya lagkraven på hållbarhetsrapprotering.131 Upprättandet och offentliggörandet av 

hållbarhetsrapporten ligger nämligen inom styrelsens generella förvaltningsansvar enligt 

8 kap. 4 § ABL. Och styrelsen är ett kollegialt organ, se t.ex. 8 kap. 21 och 22 §§ ABL. 

Detta innebär att styrelsen endast kan fatta beslut i ett ärende, såsom att hållbarhetsrap-

porten ska anses färdigställd, om samtliga styrelseledamöter fått såväl tillfredställande 

underlag för som tillfälle att delta i behandling och beslutande av ärendet. Dessutom 

gäller som huvudregel att minst hälften av styrelseledamöterna måste vara närvarande 

vid beslutstillfället och att beslut fattas genom enkel majoritet.  

Om hållbarhetsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen ska den, såsom en del av 

årsredovisningen, undertecknas av samtliga styrelseledamöter och den verkställande 

direktören, se ÅRL 2 kap. 7 § 1 st.  Om hållbarhetsrapporten upprättas skild från 

                                                 

130 Prop. 2015/16:193 s. 49. 
131 Prop. 2015/16:193 s. 49 f. 
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årsredovisningen råder däremot inte krav på dylikt undertecknande.132 Av ovanstående 

regler följer emellertid att styrelsen likväl ska se till och har ansvar för att hållbarhets-

rapporten upprättas och offentliggörs. Det anges inte i lagen hur detta ansvarstagande 

ska manifesteras. I sin motivering till varför man inte infört ett krav på undertecknande 

av en separat hållbarhetsrapport, hänvisar lagstiftaren emellertid till utredningen SOU 

2015:8.133 Häri föreslås att årsredovisningar ska kunna färdigställas genom styrelse-

beslut i stället för underskrift.134 Detta indikerar att styrelsen kan manifestera sitt ansvar 

i förhållande till hållbarhetsrapporten genom att och besluta om att anta den.135 

Det har inte införts några särskilda sanktionsregler för hållbarhetsrapporten, utan 

den följer regler som gäller årsredovisningen i övrigt.136  Vad gäller en hållbarhets-

rapport upprättad i en handling skild från årsredovisningen framgår detta uttryckligen av 

8 kap. 15 a § 1 st. ÅRL. I det fall hållbarhetsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen 

framgår detta av hur kraven avseende hållbarhetsrapportering inlemmats i befintlig 

redovisningslagstiftning och uttalanden i förarbetena. Följaktligen aktualiseras förse-

ningsavgift och ytterst tvångslikvidation i det fall en hållbarhetsrapport, oavsett form, 

inte upprättas och offentliggörs i tid, se ÅRL 8 kap. 5 och 6 §§ och ABL 25 kap. 11 §.  

 

4.5 Förhållandet mellan sedan tidigare gällande och nya krav 

4.5.1 Försök till samordning 

Som bör ha framgått föreligger visst överlapp mellan de sedan tidigare gällande kraven 

på att lämna hållbarhetsrelaterade information i förvaltningsberättelsen och de nya kra-

ven på hållbarhetsrapportering, varför lagstiftaren försökt samordna dessa krav.137  I 6 

kap. 1 § 4 st. sista meningen anges sålunda att upplysningar som enligt 11 § samma 

kapitel lämnas i en hållbarhetsrapport som är skild från årsredovisningen inte behöver 

lämnas i förvaltningsberättelsen.  

Såsom utvecklas nedan gäller olika granskningskrav för förvaltningsberättelsen 

och hållbarhetsrapporten varmed denna samordning får stora konsekvenser – hur 

ingående viss information måste granskas blir avhängigt var den redovisas. Följaktligen 

finns anledning att utreda aktuell samordningsregelring, vilken är påtagligt oklar.  

                                                 

132 Prop. 2015/16:193 s. 64. 
133 Prop. 2015/16:193 s. 50. 
134 SOU 2015:8 s. 311–313. 
135 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 18 och 19 (s. 6). 
136 Prop. 2015/16:193 s. 49. 
137 Prop. 2015/16:193 s. 44. 
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4.5.2 Hållbarhetsrapporter som omfattas 

Till att börja med är i lagtext oklart vilka typer av hållbarhetsrapporter som omfattas av 

samordningen. En första fråga i sammanhanget är om upplysningar som enligt 

6 kap. 10 § ÅRL lämnas i en hållbarhetsrapport som upprättats i ett särskilt avsnitt av 

förvaltningsberättelsen kan uteslutas från övriga delar av förvaltningsberättelsen. Vi får 

inget explicit besked härom, men såväl en kontextuell tolkning som en ändamålstolk-

ning ger vid handen att så är fallet. Den svenska regeln går tillbaka på en motsvarande 

regel i ändringsdirektivet, art 1.1.  Denna anger att företag som uppfyller skyldigheten 

att upprätta en hållbarhetsrapport ska anses ha uppfyllt skyldigheten att lämna hållbar-

hetsupplysningar i förvaltningsberättelsen. Det görs sålunda ingen skillnad på 

hållbarhetsrapporter som ingår i respektive upprättas separat från förvaltnings-

berättelsen. Vidare anges på åtskilliga håll i förarbetena till de nya lagkraven och 

ändringsdirektivet att det i princip inte ska råda några skillnader för hållbarhetsrapporter 

i respektive utanför förvaltningsberättelsen.138 Det är även mycket svårt att se varför 

lagstiftaren skulle vilja göra skillnad i aktuellt hänseende. Sammanfattningsvis talar 

alltså övervägande skäl för att upplysningar som enligt 6 kap. 10 § ÅRL lämnas i ett 

särskilt hållbarhetsrapportsavsnitt i förvaltningsberättelsen kan uteslutas från övriga 

delar av förvaltningsberättelsen. 

En andra fråga är om upplysningar som lämnas i en frivilligt upprättad hållbar-

hetsredovisning inte behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Härvid kan inledningsvis 

konstateras att 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL, det vill säga regeln som samordnar hållbarhetsrap-

porten och (den övriga) förvaltningsberättelsen, enligt femte stycket i samma lagrum 

inte gäller för, i ÅRL:s mening, mindre företag. Således lämnas inget utrymme för 

mindre företag att underlåta att i förvaltningsberättelsen uppta hållbarhetsrelaterad 

information trots att den lämnas i en hållbarhetsredovisning. Detta bör dock inte få 

några större praktiska konsekvenser eftersom det är ett begränsat antal mindre företag 

som upprättar separata hållbarhetsredovisningar.139 

Det torde emellertid vara flera, i ÅRL:s mening, större företag vilka fortfarande 

inte är så stora att de kommer att omfattas av de nya lagkraven som upprättar hållbar-

hetsredovisningar.140 Vidare är det lagstiftarens förhoppning att de nya lagkraven ska 

inspirera fler företag till att frivilligt börja hållbarhetsredovisa.141 I enlighet med denna 

                                                 

138 Prop. 2015/16:193 s. 45, 47 och 49; Direktiv 2014/95/EU skäl 6 och art. 1.1. 
139 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 16 f. 
140 Demoskop, Hållbarhet i svenska företag s. 9 och 14. 
141 Prop. 2015/16:193 s. 35 och 43 f. 
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förhoppning verkar även lämpligt att låta en sådan hållbarhetsredovisning ersätta upp-

lysningar i förvaltningsberättelsen, vilket uppenbarligen skulle underlätta för företagen. 

Vidare märks att lagstiftaren överlag synes ha intagit en funktionell inställning till 

hållbarhetsrapportering varmed en helt formell uppdelning i aktuellt hänseende skulle 

vara överraskande. Icke desto mindre tycks en sådan uppdelning göras. I 6 kap. 1 § 4 

st. ÅRL anges som sagt att upplysningar som lämnas i en hållbarhetsrapport som är 

skild från årsredovisningen enligt 11 § samma kapitel inte behöver lämnas i förvalt-

ningsberättelsen. I 6 kap. 11 § ÅRL anges i sin tur att istället för att upprätta en 

hållbarhetsrapport som en del av förvaltningsberättelsen enligt 10 § samma lag får före-

tag välja att upprätta rapporten i en handling skild från årsredovisningen. I 6 kap. 10 § 

ÅRL anges så slutligen vilka företag som enligt lag ska upprätta en hållbarhetsrapport 

(vilken som utgångspunkt ska ingå i förvaltningsberättelsen). En systematisk tolkning, 

varvid 6 kap. 1 och 11 §§ läses i ljuset av 10 § samma kapitel, ger således vid handen att 

det endast är företag som omfattas av de nya lagkraven som kan låta upplysningar i 

hållbarhetsrapporten ersätta hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen. Denna 

systematiska tolkning stöds av ordval i såväl förarbetena som ändringsdirektivet. Båda 

dessa anger nämligen att företag som uppfyller skyldigheten att upprätta en fullständig 

hållbarhetsrapport ska anses ha uppfyllt kraven i 6 kap. 1 § fjärde och femte styckena 

ÅRL.142 Vidare bör erinras om att enligt rådande branschpraxis och god redovisnings-

sed bör upplysningar i en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning inte ersätta 

upplysningar i förvaltningsberättelsen.143 Om lagstiftaren avsett att åstadkomma en för-

ändring i detta avseende förefaller troligt att detta markerats.  

 

4.5.3 Information som omfattas 

När det klarlagts vilka rapporter som omfattas av samordningen är alltjämt oklart vilka 

upplysningar i dessa rapporter som omfattas. För det första är det anmärkningsvärt att 

förarbetena i sammanhanget först talar om upplysningar i hållbarhetsfrågor enligt 

gällande rätt och därefter enbart nämner hållbarhetsupplysningar enligt 

6 kap. 1 § 4 st.  ÅRL.144 Såsom framgått ovan i avsnitt 4.3 återfinns krav på redovisning 

av hållbarhetsrelaterade upplysningar även i 6 kap. 1 § 1 st. ÅRL, om än endast explicit 

när denna bestämmelse beaktas i ljuset av god redovisningssed.  

                                                 

142 Prop. 2015/16:193 s. 46; Direktiv 2014/95/EU skäl 6 och art. 1.1. 
143 K3-regelverket kap. 3 kommentar avseende ytterligare upplysningar för juridisk person (s. 38 f.); intervju med 

representant från PwC; intervju med representant från KPMG; intervju med representant från Deloitte. 
144 Prop. 2015/16:193 s. 46. 
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Lagens ordalydelse ger vid handen att även dessa i förarbetena förbisedda håll-

barhetsrelaterade upplysningar omfattas av samordningen. Det sägs rakt upp och ner att 

upplysningar som lämnas i hållbarhetsrapporten inte behöver lämnas i förvaltnings-

berättelsen och man avgränsar sig alltså inte (explicit) till hållbarhetsupplysningar. Att 

upplysningar enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÅRL omfattas av samordningen stöds även av att 

kraven på upplysningar i detta stycke är mindre omfattande än de som följer av 6 kap. 1 

§ 4 st. ÅRL.145  

Samordningsregleringens plats i lagtexten ger dock intryck av det endast är håll-

barhetsupplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL som omfattas. Som sagt återfinns 

aktuell reglering i 6 kap. 1 § 4 st. och följer i direkt anslutning till stadgandet om 

hållbarhetsupplysningar. Vidare får förarbetena anses förstärka detta intryck. Även om 

dessa är missvisande i det att de antyder att upplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. är de 

enda hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen är det 

endast just dessa upplysningar som omnämns. Inget sägs om att hållbarhetsrelaterade 

upplysningar enligt 6 kap. 1 § 1 st. kan uteslutas ur förvaltningsberättelsen om de tas in 

i hållbarhetsrapporten. Härtill kommer den EU-rättsliga bakgrunden. Genom art. 1.1 i 

ändringsdirektivet införs artikel 19a.2 i redovisningsdirektivet. Av denna reglering 

följer att företag som upprättar en hållbarhetsrapport ska anses ha uppfyllt skyldigheten 

att lämna upplysningar enligt art. 19.1 3 st. i redovisningsdirektivet. Denna sist nämnda 

artikel har i svensk rätt implementerats genom (ändringar av) 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL men 

har inget att göra med 6 kap. 1 § 1 st. ÅRL.146 Slutligen finns ändamålsresonemang att 

anföra till stöd för att hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÅRL inte 

omfattas av samordningen. Dessa upplysningar torde ha tydligare koppling till den 

finansiella redovisningen än hållbarhetsupplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL.147 Man 

skulle kunna tala om finansiella och icke-finansiella hållbarhetsrelaterade upplysningar, 

där de tidigare bör ingå i förvaltningsberättelsen eftersom de är av större relevans för de 

allmänna finansiella upplysningar som lämnas i årsredovisningen.  

En sammantagen bedömning ger vid handen att det endast är hållbarhets-

upplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL som kan uteslutas ur förvaltningsberättelsen 

om de lämnas i hållbarhetsrapporten. Härvid uppstår dock frågan om samordningen 

omfattar alla hållbarhetsupplysningar som ska lämnas enligt denna reglering. Som 

                                                 

145 Prop. 2004/05:68 s. 10–20. 
146 SOU 2014:22 s. 342–347. 
147 Prop. 2004/05:68 s. 13 f. Beakta även att lagstiftaren inte synes se på dem som något annat än finansiella 

upplysningar.  
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framgått ovan i avsnitt 4.3.5 anger K3-regelverkat med all önskvärd tydlighet att upp-

lysningar relaterade till tillstånds- och anmälningsplikt inte kan uteslutas ur 

förvaltningsberättelsen bara för att de tas in i en separat rapport, oavsett om denna måste 

upprättas enligt lag.148 Lagen tolkad i ljuset av ändringsdirektivet, vilka båda talar om 

uteslutande av hållbarhetsupplysningar i generella termer, ger dock tydligt motsatt 

besked. I beaktande av att direkt lag trumfar god redovisningssed måste således gälla att 

upplysningar relaterade till tillstånds- och anmälningsplikt kan uteslutas ur för-

valtningsberättelsen om de lämnas i hållbarhetsrapporten.149 Det hade emellertid varit 

önskvärt att lagstiftaren tydligare markerat denna förändring. 

 

4.5.4 Sammantagen bedömning 

Sammanfattningsvis verkar det som att ett företag som är skyldigt att upprätta en håll-

barhetsrapport kan låta upplysningar i denna rapport, oavsett dess form, ersätta alla 

hållbarhetsupplysningar som enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL annars skulle behöva lämnas i 

förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÅRL 

måste dock alltjämt lämnas i förvaltningsberättelsen. Och kraven på förvaltningsberät-

telsen påverkas inte på något sätt av att ett företag som inte omfattas av kraven på 

hållbarhetsrapportering frivilligt upprättar en hållbarhetsredovisning. 

 

5 Granskning av hållbarhetsredovisning 

5.1 Introduktion 

Det grundläggande syftet med extern granskning är som sagt att öka riktigheten av och 

förtroendet för ett företags redovisning.150 Granskningen och i förlängningen granskarna 

kan sägas utgöra en bro mellan det redovisande företaget och dess intressenter. Bland 

annat tar potentiella investerare, leverantörer och banker del av både ett företags redo-

visning och granskarens uttalanden om denna när de fattar beslut om samverkan.151 

Dessutom kan granskning skapa trygghet internt i ett företag och bidra till att dess 

redovisning nyttjas för att stärka verksamheten.152  

                                                 

148 K3-regelverket kap. 3 kommentar avseende ytterligare upplysningar för juridisk person (s. 38 f). 
149 Se prop. 1997/98:99 s. 148 f. angående förhållandet mellan lag och god revisionssed. 
150 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 29 f. 
151 FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 19–22. 
152 FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 127. 
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Förtjänsterna av granskning måste emellertid vägas mot de administrativa och ekono-

miska bördor som följer av granskning. Vidare skiftar såväl vikten av förtroende för 

redovisningar som bördor förknippade med granskning av dem. Följaktligen är 

granskning och förekommande krav härför olika omfattande i olika sammanhang.153 För 

denna uppsats syften är angeläget att skilja mellan följande tre nivåer, vilka direkt an-

knyter till ovan diskuterade former av hållbarhetsredovisning.  

1. Revision i strikt bemärkelse. Revision i strikt bemärkelse avser vanligtvis ett 

företags årsredovisning (inklusive hållbarhetsrelaterad information i 

förvaltningsberättelsen). Den genomförs enligt högt ställda krav i ABL och 

revisionslagen samt åtföljande god revisionssed. Revision i strikt mening är den 

granskningsform som är mest ingående och måste anses innebära en betydande 

och vedertagen kvalitetssäkring.154 Se vidare avsnitt 5.4. 

2. Översiktlig granskning. Översiktlig granskning är vanlig i samband med 

delårsrapportering, förvärv av företag och, särskilt relevant i detta sammanhang, 

frivillig hållbarhetsredovisning. Med beaktande av att översiktlig granskning 

förekommer i så många olika sammanhang går inte att generellt säga vilka 

normer som nyttjas i sammanhanget, men någon form av standard följs i princip 

alltid. En översiktlig granskning är, som namnet antyder, begränsad jämfört med 

revision i strikt bemärkelse men inbegriper såväl kontroll- som 

substansgranskning av granskningens innehåll.155 Se vidare avsnitt 5.2. 

3. Formaliagranskning. Formaliagranskning sker, såvitt jag kunnat se, endast i 

relation till ett företags s.k. bolagsstyrningsrapport och, särskilt relevant i detta 

sammanhang, hållbarhetsrapport. Den genomförs enligt påfallande låga krav i 

ABL och revisionslagen samt åtföljande god revisionssed. Vid 

formaliagranskning ska granskaren i princip inte se till redovisningens materiella 

innehåll utan endast kontrollera huruvida den har upprättats,156 varmed 

granskningen inte utgör någon egentlig kvalitetssäkring. Se vidare avsnitt 5.5. 

 

I det följande utreder jag de ovan nämnda typerna av granskning och pekar på skillnader 

mellan dem. Inledningsvis redogörs för rådande praxis avseende granskning av frivillig 

hållbarhetsredovisning. Därefter kommer uppsatsens viktigaste avsnitt, nämligen ut-

redningen av rättsligt reglerad granskning av olika former av hållbarhetsredovisning. 

                                                 

153 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 17 och 132 f. 
154 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 113–128. 
155 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 131–135. 
156 Prop. 2015/16:193 s. 48–50; FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL frågor 20–24 (s. 6 f.). 
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Härvid presenteras först grundläggande normer på området, närmare bestämt ABL:s och 

revisionsslagens bestämmelser om revision samt god revisionssed. Därefter utvecklas 

de närmare rättskraven i förhållande till granskning av hållbarhetsrelaterade upplys-

ningar i förvaltningsberättelsen respektive granskning av hållbarhetsrapporter.  

 

5.2 Granskning av frivillig hållbarhetsredovisning 

Av naturliga skäl finns inga krav på att eller hur frivilligt upprättade hållbarhetsredovis-

ningar ska granskas. I såväl offentligt tryck som doktrin anges emellertid att granskning, 

åtminstone revision och översiktlig granskning, höjer värdet av hållbarhets-

redovisning. 157  Till detta kommer att många internationella riktlinjer på området, 

däribland GRI:s riktlinjer, rekommenderar att företag låter granska sin hållbarhetsredo-

visning.158 Fastän det inte rör sig om i strikt mening frivillig hållbarhetsredovisning bör 

i sammanhanget påpekas att företag med statligt ägande,  vilka är skyldiga att upprätta 

hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer, även måste låta granska dessa.159 

Under alla omständigheter är det relativt många svenska företag som låter granska 

sina hållbarhetsredovisningar.160 Merparten av denna granskning utförs av revisorer, 

företrädelsevis från någon av de stora revisionsbyråerna, men det förekommer även 

granskning utförd av andra rådgivare, företrädelsevis från konsultbyråer inriktade på 

hållbarhet.161 Såvitt gäller granskning utförd av revisorer är det vanligaste att ett företag 

vill ha sin hållbarhetsredovisning granskad vänder sig till revisorn som granskar företa-

gets årsredovisning. Revisorn vänder sig i sin tur till revisorer specialiserade på 

hållbarhet på den byrå hen företräder och tillsammans granskar och bestyrker de håll-

barhetsredovisningen. Det är sålunda ofta samma revisionsbolag, och delvis samma 

revisor, som granskar års- och hållbarhetsredovisningen.162  

Granskning av frivillig hållbarhetsredovisning i Sverige sker i princip alltid enligt 

den internationella standarden ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 

översiktliga granskningar av historisk finansiell information (ISAE 3000), kompletterad 

av FAR:s rekommendation RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning (RevR 6). 

                                                 

157 Prop. 2015/16:193 s. 51; Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies, Meeting 

Report 2011-01-24 s. 3; Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 79 f.; Larsson & Ljungdahl, License to operate 

s. 132. 
158 GRI 102: General Disclosures 2016 Disclosure 102-56 (s. 41). 
159 Näringsdepartementet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande s. 4; 

Näringsdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 s. 7. 
160 Prop. 2015/16:193 s. 51 f. 
161 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 80. 
162 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från KPMG. 
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Dessa regelverk, som ger uttryck för god revisionssed, består av riktlinjer för etiskt 

förhållningssätt, kvalitetskontroll och genomförande av granskning. Aktuella riktlinjer 

ges för granskning med olika omfattning och grad av säkerhet. Något förenklat kan 

sägas att granskningen kan avse hela eller delar av redovisningen och det 

bakomliggande företaget samt helt eller delvis utföras enligt krav för revision i strikt 

bemärkelse eller vara översiktlig.163  

I Sverige är vanligast med en översiktlig granskning av hela redovisningen och 

företaget.164  I fråga om vad denna granskning innebär hänvisas i huvudsak till av-

snitt 5.4 nedan angående revision av hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen. 

Grunddragen vid översiktlig granskning av en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning 

är nämligen desamma som vid revision av hållbarhetsupplysningar i förvaltnings-

berättelsen och ISAE 3000 utgör den viktigaste standarden i båda dessa sammanhang.165 

Det bör emellertid påpekas att vid översiktlig granskning är kraven på granskaren givet-

vis något lägre ställda. I ISAE 3000 hanteras detta genom att det i vissa avseenden helt 

enkelt ges två alternativa normer för granskare att ”välja” mellan.166 Den mest påtagliga 

skillnaden avser hur granskaren ska gå till väga för att kontrollera riktigheten av 

upplysningar i redovisningen. Medan revision, såsom utvecklas nedan, inbegriper 

omfattande kontroll- och substansgranskning bygger översiktlig granskning främst på 

granskarens kännedom om företaget och branschen, frågor till företagets ledning, 

enklare analyser av redovisningen och först vid ett bedömt behov genomförs konkret 

verifiering mot underlag.167  

Granskningen av hållbarhetsredovisningen resulterar i ett bestyrkandeintyg. Detta 

intyg ska omfatta en uppdragsbeskrivning, vad företagsledningen och granskaren ansva-

rar för, vilka normer som tillämpats vid granskningen och, viktigast av allt, ett uttalande 

om vilka slutsatser som kan dras av granskningen.168 Hur granskaren får formulera sin 

slutsats beror på hur omfattande och ingående granskningen varit och vid en översiktlig 

får hen endast lämna ett s.k. negativt uttalande.169 Beakta följande exempel angivet i 

RevR 6: ”Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

                                                 

163 Westermark, Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning, s. 233–248. 
164 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 134. 
165 Westermark, Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning, s. 233–248; intervju med 

representant från PwC; intervju med representant från Deloitte. 
166 Se t.ex. ISAE 3000 p. 46–49, 69 och 72. 
167 ISAE 3000 p. 48–49. 
168 FAR, RevR 6 p. 6.32–6.36.  
169 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 132–134. 
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omständigheter som ger mig anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt 

väsentligt, är upprättad i enlighet med de […] angivna kriterierna”.170 

 

5.3 Rättsligt reglerad granskning av hållbarhetsredovisning 

5.3.1 Grundläggande rättsregler för revision 

Viss information från och om vissa företag är så viktig för intressenter att kunna lita på 

att det har ansetts nödvändigt att den granskas. Således har länge förelegat lagkrav på 

vissa företag att utse en från företaget oberoende tredje part – en extern revisor – som 

bland annat ska granska företagets årsredovisning.171 Regleringen för revision utgår från 

revisionslagen (1998:1079), revisorslagen (2001:883) och, vad gäller aktiebolag, 9 kap 

ABL. Dessa lagregler preciseras och fylls ut av god revisionssed och kompletterande 

normgivning.172 I det följande fokuseras på normer i ABL och kompletterande norm-

givning eftersom de är mest intressanta i sammanhanget.173 

Om ett företag omfattas av revisorskravet beror på den juridiska form under 

vilken verksamheten bedrivs och hur stor verksamheten är. I denna uppsats begränsas 

utredningen som sagt till aktiebolag. Av 9 kap. 1 § ABL framgår att publika aktiebolag 

ska ha en revisor. Ett privat aktiebolag måste dock som huvudregel174 endast ha en 

revisor om det för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller två 

av följande tre kriterier: 

• minst fyra anställda 

• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

Revisorn väljs av bolagsstämman och ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning 

och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets 

verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget samt vara auktoriserad eller godkänd 

revisor, se 8, 11 och 12 §§ samma kapitel. Vad gäller revisorns uppgifter anges i 

9 kap. 3 § ABL denne ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrel-

sens och den verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Av 

                                                 

170 FAR, RevR 6 bilaga 1 p. 1.2. 
171 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 29 f. 
172 Revisorsnämnden, Regelverk s. 1.  
173 Revisionslagen har tagits fram med reglerna i 9 kap. ABL som förebild och innehåller i princip motsvarande 

regler, men den gäller även andra associationsformer. Revisorslagen innehåller regler om revisorers yrkesmässiga 

rättigheter och skyldigheter, varvid reglerna om opartiskhet och självständighet är särskilt viktiga. Härtill definieras 

vissa grundläggande begrepp, såsom revisionsverksamhet. Se mer om revisionsverksamhet i avsnitt 5.5.2.8. 
174 För vissa företag följer revisorkravet av specialregler. Se t.ex. ABL 32 kap. 3 § avseende aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning och LBF 10 kap. 9 § avseende finansiella företag. 
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5 § samma kapitel framgår att resultatet av denna granskning ska redovisas genom 

uttalanden i en revisionsberättelse som lämnas till bolagsstämman. (Detta sker dock 

genom att revisionsberättelsen lämnas till styrelsen, se 9 kap. 28 § ABL.)  

I ABL preciseras kraven på revisorns granskning endast indirekt genom krav på 

dennes uttalanden i revisionsberättelsen – för att revisorn ska kunna uttala sig på visst 

sätt fordras en viss typ av granskning.175 Ifrågavarande krav följer av 9 kap. 28–36 §§ 

ABL, varav 31 § är den viktigaste för denna uppsats vidkommande. I denna paragraf 

framkommer nämligen en avgörande skillnad mellan granskningskraven gällande håll-

barhetsrelaterade upplysningar i förvaltningsberättelsen och granskningskraven gällande 

hållbarhetsrapporten. Innan denna skillnad utvecklas ska dock sägas något om god 

revisionssed, vilken som bekant kompletterar och preciserar lagkraven.   

 

5.3.2 God revisionssed och god revisorssed 

Som sagt framgår av 9 kap. 3 § ABL att revisorn måste beakta god revisionssed. Det 

anges dock inte i lagen vari denna goda sed består och hur revisorns granskning således, 

mer precist, ska utföras. Lagstiftarens angivna motiv till detta är att en detaljerad upp-

räkning i lag av vad revisorn ska göra riskerar att ha en negativ effekt eftersom en sådan 

uppräkning aldrig kan göras uttömmande och hållas uppdaterad.176  

Genom att istället knyta kraven på granskningen till en rättslig standard kan kra-

ven på revisorns verksamhet anpassas i samband med företags skiftande förhållanden 

samt det utveckling som sker inom teori och praktik.177 Följaktligen har lagstiftaren valt 

att låta revisionsorganisationerna utveckla de närmare kraven på revisorns granskning. 

Samtidigt har Revisorsnämnden, statens tillsynsorgan på området, givits tolknings-

företräde vad gäller innehållet i god revisionssed. Och ytterst är det upp till domstolarna 

som avgöra gällande rätt på området.178 

Det är revisorsorganisationerna, primärt IFAC och FAR som genom standarder, 

rekommendationer och uttalanden utvecklar den goda seden. Tidigare ansågs det främst 

vara av FAR utgivna Revisionsstandard i Sverige som gav uttryck för god revisionssed. 

Från och med år 2011 ska dock – enligt initialt uttalande av FAR179 vilket sedermera 

bekräftats av lagstiftaren180 – god revisionssed i stället primärt sökas i av IFAC utgivna 

                                                 

175 I huvudsak motsvarande krav följer framgår även av revisionslagen 27–32 §§. 
176 SOU 1971:15 s. 266.  
177 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 114; SOU 1971:15 s. 266. 
178 Prop. 2000/01:146 s 87 f.  
179 FAR, FARs Samlingsvolym Revision 2011 s. 8. 
180 Prop. 2015/16:162 s. 121. 



 

40 

internationella standards (t.ex. ISAE 3000). IFAC:s standarder kompletteras emellertid 

alltjämt av rekommendationer och uttalanden från FAR. Följaktligen kan, något för-

enklat, sägas att IFAC ger ut internationella standarder vilka utgör grunden för god 

revisionssed och att FAR anpassar denna sed till en svensk kontext.181 

Det brukar sägas att god revisionssed utgör en del av det något vidare begreppet 

god revisorssed. Av 19 § revisorslagen framgår att godkända och auktoriserade revi-

sorer alltid ska iaktta god revisorssed i sina revisionsuppdrag. Medan god revisionssed 

tar sikte på hur ett särskilt granskningsuppdrag ska utföras avser god revisorssed följakt-

ligen revisorers generella yrkesmässiga uppförande.182 Förfarandet för att utveckla och 

bestämma god revisorssed är i princip detsamma som gällande god revisionssed.183  

Den mest centrala regleringen på området är den av IFAC utgivna International Ethics 

Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants 

(IESBA:s etikkod), vilken för svenskt vidkommande kompletteras av uttalanden från 

FAR. Av IESBA:s etikkod följer att god revisorssed bygger på fem grundprinciper: 

integritet, objektivitet, kompetens, tystnadsplikt och professionalism.184  

 

5.4 Granskning av förvaltningsberättelsen 

Ovan angavs att formkraven för hållbarhetsrelaterade information som ska lämnas 

enligt 6 kap. 1 § ÅRL följer huvudreglerna för årsredovisningen. Detsamma gäller 

granskningskraven. 185  Den hållbarhetsrelaterade informationen omfattas sålunda av 

krav på revision i strikt bemärkelse, vilket framgår av 9 kap. 31 § 1 st. och 2 ABL. Häri 

anges att revisorn ska uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med tillämplig lag om årsredovisning. Vidare anges att revisorn, om företaget i 

årsredovisningen inte lämnar sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag 

om årsredovisning, ska ange detta och i den mån det är möjligt lämna de upplysningar 

som behövs. Vad som avses med tillämplig lag om årsredovisning framgår av 1 kap. 12 

a § ÅRL och är för de allra flesta aktiebolag ÅRL.  

Granskningskraven utvecklas i ISAE 3000 och FAR:s uttalande RevU 5 

Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovis-

ningen (RevU 5), som ger uttryck för god revisionssed på området. Häri understryks att 

                                                 

181 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 114 f. 
182 Prop. 2000/01:146 s. 88. 
183 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 34. 
184 IESBA:s etikkod p. 100.5. 
185 Prop. 1996/97:167 s. 9–16; prop. 2004/05:68 s. 8f. 
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hållbarhetsrelaterad information inte intar någon särställning i årsredovisningen utan 

omfattas av gängse regler avseende fullständighet, riktighet och verifierbarhet.186 I korta 

drag kan detta sägas innebära att informationen ska ge alla väsentliga upplysningar från 

redovisningsperioden, kunna beläggas och inte innehålla väsentliga felaktigheter eller 

vara tendensiös. Begreppet väsentlighet är uppenbarligen av stor betydelse i samman-

hanget. Att avgöra vad som är väsentligt i ett visst avseende är svårt och en fråga för 

revisorns professionella omdöme. Som utgångspunkt kan dock sägas att utelämnanden 

eller felaktigheter är väsentliga om de enskilda eller sedda tillsammans rimligtvis 

påverkar de beslut intressenter fattar på grundval av redovisningen.187    

Vidare följer av god revisionssed att revisionen bygger på tre delvis överlappande 

faser: planering, genomförande och rapportering. Under planeringsfasen ska revisorn 

först skaffa sig god kunskap om företagets verksamhet och bransch, i sammanhanget 

relevanta regler (t.ex. de miljölagar och miljöförordningar som berör verksamheten) 

samt policyer och rutiner som tillämpas för att efterfölja reglerna. Med hänsyn till denna 

kunskap ska sedan göras en bedömning avseende såväl kvantitativa som kvalitativa 

risker för väsentliga utelämnanden samt hur dessa effektivt kan verifieras.188 

Under genomförandefasen ska revisorn, med utgångspunkt i slutsatserna från 

planeringsfasen, inhämta och utvärdera s.k. revisionsbevis. Med revisionsbevis avses 

det underlag på vilket revisorn baserar sitt uttalande om redovisningen.189 I fråga om 

hållbarhetsrelaterad information i förvaltningsberättelsen kan det röra sig om; företagets 

dokumentation på området, t.ex. miljötillstånd eller anmälningsintyg; information från 

tillsynsmyndigheter; företagets miljörapport och/eller hållbarhetsredovisning om sådana 

har upprättats; förfrågningar till styrelsen och andra ansvariga; data från och om företa-

gets system för självkontroll; och allmänna observationer.190 Revisionsbevisen ska vara 

tillräckliga och ändamålsenliga, varvid tillräcklighet avser kvantitet och ändamålsenlig-

het kvalitet.191 Det är mycket möjligt att det under genomförandefasen framkommer 

information som tvingar revisorn omvärdera den riskbedömning som gjordes under 

planeringsfasen varvid den ursprungliga planeringen givetvis måste justeras och ytterli-

gare bevis inhämtas.192 

                                                 

186 RevU 5 p. 3.2. 
187 ISAE 3000 p. A 92–A 94. 
188 ISAE 3000 p. A 86. RevR 6 p. 4.1–4.2. 
189 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 123. 
190 RevU 5 p. 4.3. 
191 ISAE 3000 p. 12.i; Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 123. 
192 ISAE 3000 p. A 88. 
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Med hänsyn till den hållbarhetsrelaterade informationens särskilda karaktär kan revisorn 

behöva anlita någon med särskilda sakkunskaper, t.ex. en miljöspecialist, för att 

assistera i genomförandet av granskningen. Om så sker och revisorn nyttjar resultatet av 

specialistens arbete som grund för sitt uttalande omfattar revisorns ansvar även 

specialistens arbete. Revisorn bör upplysa specialisten om detta samt förvissa sig om 

dennes kompetens och objektivitet.193 

När revisorn inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis och 

eventuell specialistkompetens ska hen genom en sammantagen bedömning av den er-

hållna informationen avgöra om företaget uppfyllt sina skyldigheter enligt ÅRL och god 

redovisningssed.194 Dessa skyldigheter har beskrivits ovan i avsnitt 4.3. Om revisorn 

inte funnit några väsentliga brister i redovisningen kan denne ge sig direkt in i rapporte-

ringsfasen. Om revisorn funnit brister bör emellertid företaget först meddelas härom så 

att de ges möjlighet att vidta behövliga åtgärder, vilka givetvis ska granskas av 

revisorn.195 Vidare bör framhållas att revisorn löpande under revisionen ska lämna såväl 

muntliga som skriftliga påpekande till olika beslutsfattare i det redovisande företaget, se 

ABL 9 kap. 6 §. Sådana påpekanden kan t.ex. avse kritiska synpunkter på den interna 

kontrollen i företaget (även om denna inte är så pass bristfällig att det väsentligt påver-

kar redovisningen) eller förbättringsförslag avseende intern kommunikation.196 FAR:s 

uttalande RevU 18 Annan rapportering till företaget än revisionsberättelsen lämnar 

vägledning för denna form av kommunikation. 

Under rapporteringsfasen ska revisorn slutligen delge resultatet av den 

genomförda revisionen, varvid den helt avgörande uppgiften är att upprätta en revis-

ionsberättelse. 197  Som framgått ovan regleras revisionsberättelsen för de allra flesta 

företag i 9 kap. 28–36 §§ ABL, 27–32 §§ revisonslagen och god revisionssed. Det mest 

centrala i revisionsberättelsen, vad gäller hållbarhetsrelaterad information i förvalt-

ningsberättelsen, är revisorns uttalande om huruvida företaget har lämnat av lagen 

krävda upplysningar samt om dessa är rättvisande och förenliga med årsredovisningens 

övriga delar. Revisorns uttalande i revisionsberättelsen blir givetvis avhängigt vad 

revisorn kommit fram till i sin granskning. Av nyss nämnda regler följer emellertid 

                                                 

193 RevU 5 p. 5. 
194 RevU 5 p. 4.6. 
195 ISAE 3000 p. 48; FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 55. 
196 Prop. 1997/98:99 s. 150 f.; FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 103.  
197 ISAE 3000 p. 10.b; RevU 5 p. 5. 
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strikta krav för berättelsens form och revisionsorganisationerna har utarbetat en s.k. 

standardform för den.198  

Det finns två huvudtyper av revisionsberättelser, rena och orena.199 En ren revis-

ionsberättelse innehåller inga avvikelser från nämnda standardform och lämnas när 

revisorn inte funnit något särskilt i redovisningen att anmärka på eller upplysa om. 

Följaktligen bör en ren revisionsberättelse tolkas som att årsredovisningen är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat, se 2 kap. 2–3 §§ ÅRL. En oren revisionsberättelse innehåller dock avvikelser 

från standardformen. Dessa avvikelser kan bestå av:200 

• upplysningar, om revisorn vill fästa läsarens uppmärksamhet på viktig och 

oväntad information i årsredovisningen  

• reservationer, om revisorn bedömer att årsredovisningen innehåller 

utelämnanden eller fel som är väsentliga men inte har avgörande påverkan på 

redovisningen  

• en avvikande mening, om revisorn anser att årsredovisningen innehåller fel eller 

utelämnande som är väsentliga och har en avgörande betydelse för 

redovisningen eller 

• en underlåtelse att uttala sig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet 

med lag, om revisorn inte kan inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis och bedömer att det finns risk för väsentliga fel eller 

utelämnanden av avgörande betydelse för redovisningen.  

 

En oren revisionsberättelse är, som bör ha framgått, vanligtvis ett tecken på att 

redovisningen varit bristfällig. 

Vid sidan av revisionsberättelsen ska revisorn i vissa fall även lämna s.k. 

erinringar, se 9 kap. 6 och 36 §§ ABL. Här kan revisorn framföra kommentarer och 

anmärkningar på förhållanden som hen vill göra företagets ledning uppmärksam på, 

men som inte bör eller behöver komma till intressenternas kännedom. Det kan t.ex. avse 

omständigheter som berör affärshemligheter, är mindre betydelsefulla eller endast är av 

intresse för företaget självt.201 En erinran kan också lämnas om revisorn överväger att 

lämna en oren revisionsberättelse.202 

                                                 

198 RevR 700 Revisionsberättelsens utformning. 
199 RN, Revisionsberättelsen m.m. s. 1. 
200 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 139–149. 
201 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 151–153.  
202 Prop. 1997/98:99 s. 150 f. 
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5.5 Granskning av hållbarhetsrapporten 

5.5.1 Introduktion 

Som sagt är huvudregeln att hållbarhetsrapporten ska upprättas inom ramen för förvalt-

ningsberättelsen. Således är utgångspunkten att hållbarhetsrapporten ska underkastas 

samma granskning som förvaltningsberättelsen i övrigt, det vill säga sådan revision i 

strikt bemärkelse som beskrivit ovan. Så är emellertid inte fallet, vilket följer av ABL 9 

kap. 31 § 3 st. Här anges nämligen att första och andra stycket i samma paragraf, vilka 

ställer krav på just revision av förvaltningsberättelsen, inte gäller i fråga om granskning 

av hållbarhetsrapporten. I förhållande till hållbarhetsrapporten ska revisorn istället 

endast genomföra granskning som resulterar i ett uttalande om huruvida en sådan 

rapport har upprättats eller inte. 

Ifrågavarande reglering är endast tillämplig i de fall hållbarhetsrapporten ingår i 

förvaltningsberättelsen.203  Av ÅRL 6 kap. 14 § framgår emellertid att motsvarande 

granskningskrav gäller i förhållande till en rapport upprättad i en handling skild från 

årsredovisningen men revisorns uttalande ska då lämnas i ett särskilt revisorsyttrande, 

inte i revisionsberättelsen. I förarbetena understryks att granskningskraven ska vara de-

samma oavsett formen för hållbarhetsrapporten.204 

Som sagt anges i lagtext att det i förhållande till en hållbarhetsrapport endast ska 

lämnas ett uttalande om huruvida en sådan rapport har upprättats eller inte. Detta ger 

intryck av att revisorn kan inskränka sin granskning till att konstatera att det i förvalt-

ningsberättelsen, alternativt i en handling skild från årsredovisningen vilken hänvisas 

till i förvaltningsberättelsen, återfinns en text benämnd hållbarhetsrapport. Lagtext ute-

sluter emellertid inte att en mer omfattande granskning krävs. Och av förarbetena till de 

nya lagreglerna framgår att granskningskraven är något mer omfattande. Det anges 

nämligen att hållbarhetsrapporten ”måste gås igenom i sådan omfattning att revisorn 

kan konstatera att den i verklig mening utgör en sådan rapport som regleras i lagen. Att 

rapporten benämns hållbarhetsrapport är inte tillräckligt”.205  

Det framgår således klart av lagen att hållbarhetsrapporten inte omfattas av 

samma granskningskrav som årsredovisningen i övrigt och den hållbarhetsrelaterade 

informationen i förvaltningsberättelsen. Vilka krav som faktiskt ställs i lag är emellertid 

svårare att säga och lagstiftaren överlämnar åt god revisionssed och självreglering att 

                                                 

203 Nerep m.fl., Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 31 §, Lexino. 
204 Prop. 2015/16:193 s. 67. 
205 Prop 2015/16:139 s. 87. 
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utveckla de närmare kraven för granskningen.206 (Begreppet självreglering motsvarar 

vad som ovan benämnts kompletterande normgivning. Fortsättningsvis nyttjas, i enlig-

het med lagstiftarens begreppsbildning, begreppet självreglering.) I praktiken innebär 

lagstiftarens hänvisning till utvecklingen av god revisionssed och självreglering att det 

ankommer på FAR att utveckla kompletterande och preciserande riktlinjer avseende 

granskning av hållbarhetsrapporter,207 vilka ska godtas av Revisorsnämnden och ytterst 

domstolarna.208 

De nya lagkraven ger således upphov till en rad frågor, vilka behandlas i det föl-

jande. Först utreds vilka (mini)krav som följer direkt av de nya lagkraven, tolkade i 

ljuset av ändringsdirektivet och sedan tidigare gällande rätt. Därefter diskuteras hur god 

revisionssed och självreglering på området kan komma att utvecklas 

 

5.5.2 Frågor direkt relaterade till de nya lagkraven och gällande rätt 

5.5.2.1 Vem är behörig att uttala sig om att rapporten har upprättats? 

Vissa av de företag som frivilligt upprättar hållbarhetsredovisningar väljer att låta en 

annan oberoende tredje part än den stämmovalda revisor som granskar företagets års-

redovisning granska hållbarhetsredovisningen.209 Detsamma gäller vissa företag med 

statlig ägande som enligt statens ägarpolicy är tvungna att upprätta en hållbar-

hetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. Den granskning som utförs i dessa sammanhang 

är i princip alltid mer omfattande än den granskning som måste göras av 

hållbarhetsrapporten. Dessutom är den underliggande redovisningsprodukten i princip 

alltid mer omfattande än vad hållbarhetsrapporten måste vara. Med hänsyn till detta 

samt hållbarhetsrapportens speciella karaktär och innehåll infinner frågan om en obero-

ende tredje part som inte är stämmovald revisor kan lämna ett uttalande om att 

hållbarhetsrapporten har upprättats.210  

Om hållbarhetsrapporten upprättas i förvaltningsberättelsen är det tämligen up-

penbart att så ej är fallet. I detta fall ska uttalandet om huruvida hållbarhetsrapporten har 

upprättats enligt 9 kap. 31 § 3 st. ABL lämnas i revisionsberättelsen. Av 5 och 8 §§ 

samma kapitel följer att det är den av stämman valda revisorn som ska uttala sig i 

                                                 

206 A.prop.s 52. 
207 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL; Svenskt Näringsliv, Vad innebär lagen om 

hållbarhetsrapportering? s. 12. 
208 Prop. 2000/01:146 s 87 f. 
209 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 80; intervju med representant från PwC; intervju med representant 

från KPMG; intervju med representant från Deloitte. 
210 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
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revisionsberättelsen. Vidare hade uppenbarligen varit märkligt om olika aktörer i 

samma revisionsberättelse uttalat sig över samma förvaltningsberättelse.  

Om hållbarhetsrapporten upprättats i en handling skild från årsredovisningen, 

varvid uttalandet om hållbarhetsrapporten enligt 6 kap. 14 § ÅRL ska lämnas i ett 

särskilt yttrande, är det hela emellertid inte lika klart. En lexikalisk och ändamålsmässig 

tolkning av de nya lagkraven ger dock vid handen att det även i detta fall endast är den 

av stämman valda revisorn som kan uttala sig om rapporten. I 6 kap. 14 § ÅRL talas om 

företagets revisor och i lagens förarbeten görs tydlig skillnad mellan å ena sidan 

företagets revisor och å andra sidan en annan oberoende granskare. 211  Det kan 

knappast råda någon tvekan om att bruket av begreppet företagets revisor i lagtext är 

avsett att ha motsvarande åtskiljande effekt.212 Härtill kommer att lagstiftaren som sagt 

framhåller att i princip samma granskningskrav ska gälla för en rapport upprättad i en 

handling skild från årsredovisningen som för en rapport upprättad i årsredovisningen.213 

Detta innebär att även om ett företag upprättar en omfattande hållbarhetsredovis-

ning (och därmed genom ÅRL 6 kap. 11 § uppfyller kravet på att upprätta en 

hållbarhetsrapport) vilken ingående granskas av en oberoende tredje part som inte är 

vald revisor så kan denna granskare inte lämna ett yttrande om huruvida en hållbarhets-

rapport upprättats. 214  För företag som har en etablerad rutin av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning separat från årsredovisningen och låta en hållbarhetsspecialist 

granska denna medför detta uppenbarligen betänkliga merkostnader.  

Ett förtydligande bör göras. Företag kan välja att utse ett revisionsbolag som 

revisor, istället för en särskild person.215 I detta fall torde vara möjligt att en revisor från 

den stämmovalda revisionsbyrån reviderar årsredovisningen medan en annan revisor 

från samma byrå uttalar sig om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats.   

 

5.5.2.2 Ska revisorn beakta riktigheten av upplysningar i hållbarhetsrapporten? 

Det står klart i lagtext att hållbarhetsrapporten är undantagen krav på revision i strikt 

mening. Härmed är emellertid inte sagt att revisorn helt kan underlåta att kontrollera om 

upplysningar som lämnas är riktiga. En lexikalisk, kontextuell och ändamålsmässig 

                                                 

211 Prop. 2015/16:193 s. 49 f. 
212 Det kan även påpekas att ändringsdirektivet gör skillnad mellan å ena sidan lagstadgade revisorer och å andra 

sidan oberoende leverantörer av kvalitetssäkringstjänster.  
213 Prop. 2015/16:193 s. 69. 
214 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 20 (s. 6); Svenskt Näringsliv, Vad innebär lagen om 

hållbarhetsrapportering? s. 12. 
215 Prop. 1975:103 s. 419. 
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tolkning av lagen ger dock besked om att revisorn inte behöver göra detta.216 För det 

första kan en tolkning av lagtextens ordalydelse svårligen anses rymma ett sådant krav. 

Det anges endast att revisorn ska uttala sig om huruvida hållbarhetsrapporten har upp-

rättats, inte om huruvida upplysningar som lämnas i rapporten är riktiga. 

Förarbetena, sedda i ljuset av ändringsdirektivet, förstärker i detta avseende 

intrycket som ges av lagtexten. Lagstiftaren anger att svensk lag vad gäller gransk-

ningskrav inte ska gå längre än vad som krävs av ändringsdirektivet.217 Av art. 1.1 i 

ändringsdirektivet framgår att medlemsstaterna får begära att uppgifterna i hållbarhets-

rapporten verifieras218 av en oberoende leverantör av kvalitetssäkringstjänster men att 

medlemsstaterna ska se till att revisorn kontrollerar huruvida hållbarhetsrapporten har 

lämnats. Här görs tydligt att minimikravet avseende granskning inte omfattar verifikat-

ion av uppgifter och den svenska lagstiftaren har alltså avsett ansluta till detta 

minimikrav. Vidare anges följande i relation till Bolagsverkets granskning av rapporten 

i samband med dess offentliggörande:  

 ”Oavsett om rapporten ingår i förvaltningsberättelsen eller inte förutsätts Bolagsverket inte 

göra någon granskning av rapportens innehåll […]. I likhet med vad som gäller i fråga om 

revisorns kontroll av rapporten är det dock naturligt att verket gör en bedömning av om 

rapporten i verklig mening utgör en sådan rapport som avses i lagen. Att en ingiven 

handling har benämnts hållbarhetsrapport är inte tillräckligt”. 219  

Även om detta uttalande inte direkt avser den av revisorn krävda granskningen synes 

lagstiftaren här göra skillnad mellan denna typ av granskning och granskning av 

riktigheten i rapportens innehåll. 

Härtill talar granskningskravens rättsliga kontext för att det inte krävs någon kon-

troll av om uppgifter som lämnas är riktiga. Aktuell reglering har samordnads med 

reglering avseende granskning av s.k. bolagsstyrningsrapporter. Närmare bestämt anges 

i ABL 9 kap. 31 § 3 st. att första och andra stycket i samma paragraf, varav följer krav 

på att årsredovisningen ska revideras, inte gäller i fråga om bolagsstyrningsrapporten 

eller hållbarhetsrapporten. I dessa delar ska revisionsberättelsen i stället innehålla ut-

talanden om huruvida sådana rapporter har upprättats eller inte. Uppenbarligen synes 

lagstiftaren ställa samma krav på granskning av hållbarhetsrapporten som på granskning 

                                                 

216 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 21 (s. 6 f.). 
217 Prop. 2015/16:139 s. 87. 
218 Vad begreppet verifiera innebär framgår inte. Det får emellertid, i enlighet med sin sedvanliga betydelse inom 

revisionsrätten, antas åsyfta inhämtande av revisionsbevis som säkerställer att viss information i redovisningen 

överensstämmer med verkligheten. 
219 Prop. 2015/16:193 s. 73. 
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av bolagsstyrningsrapporten.220 Uttalanden i förarbetena till lagkraven avseende gransk-

ning av bolagsstyrningsrapporten antyder att det som huvudregel inte krävs att revisorn 

kontrollerar om upplysningar som lämnas i denna rapport är riktiga.221 Och som utveck-

las nedan har såväl rådande praxis som god revisionssed befäst denna ordning.222 

Att en revisor inte är skyldig att kontrollera att uppgifter är riktiga är emellertid 

inte detsamma som att felaktigheter är ovidkommande. Som framhållits ovan ska god-

kända och auktoriserade revisorer i sina uppdrag, således vid granskning av en 

årsredovisning och åtföljande hållbarhetsrapport, följa god revisorssed. Detta innebär 

enligt IESBA:s etikkod, som ger uttryck för just god revisorssed, att revisorn måste 

iaktta krav på integritet och professionalism. 223  Kravet på integritet medför en 

skyldighet för revisorn att vara uppriktig och ärlig. Härtill anges att revisorn inte med-

vetet ska förknippas med rapporter eller dylikt som denne tror; innehåller ett falskt eller 

vilseledande uttalande; innehåller uttalanden eller information som lämnats vårdslöst; 

eller på ett vilseledande sätt utelämnar eller döljer information. Om revisorn inser att 

hen förknippats med en sådan rapport, t.ex. genom att ha uttalat sig positivt över den, 

ska revisorn agera för att anknytningen till rapporten upphör.224 Kravet på professional-

ism innebär att revisorn ska undvika agerande som misskrediterar revisorsprofessionen.  

Misskrediterande agerande består av ”handlingar som en omdömesgill och informerad 

tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga 

för [revisorn] vid tidpunkten i fråga, sannolikt skulle anse har en negativ påverkan på 

professionens goda anseende”.225  

Följaktligen synes oförenligt med god revisorssed att en revisor underlåter att be-

akta misstänkta eller konstaterade fel och i ett uttalande inte omnämner sådana fel. Det 

bör framhållas att revisorns skyldigheter i förhållande felaktiga uppgifter varken berörs i 

lagens förarbeten, självreglering eller doktrin varmed aktuell slutsats får anses tämligen 

osäker.  

 

5.5.2.3 Ska revisorn beakta omfattningen av upplysningar i rapporten?  

Av ovanstående redogörelse följer att revisorn inte måste granska rapportens fullstän-

dighet, det vill säga att rapporten innehåller alla väsentliga (hållbarhets)upplysningar 

                                                 

220 Prop. 2015/16:193 s. 87. 
221 Prop. 2008/09:71 s. 68 f. 
222 RevU 16. Se vidare avsnitt 5.5.3.2. 
223 IESBA:s etikkod p. 100.5. 
224 IESBA:s etikkod avs. 120. 
225 IESBA:s etikkod avs. 150.  
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från redovisningsperioden. Jag menar emellertid att revisorn måste utföra viss gransk-

ning avseende omfattningen och karaktären av upplysningar som lämnas i rapporten, 

även om lagstiftaren lämnar påtagligt motstridiga besked i detta hänseende. 

Vissa av argumenten som anförts för att revisorn inte måste kontrollera riktig-

heten av upplysningar som lämnas i hållbarhetsrapporten kan anföras även för att hen 

inte måste utföra någon granskning avseende omfattningen och karaktären av upp-

lysningar. En ordalydelsetolkning av lagtexten ger vid handen att revisorn i princip inte 

behöver granska rapportens innehåll, varvid hen uppenbarligen inte behöver beakta 

omfattningen och karaktären av upplysningar som lämnas häri. Härtill kommer lagstif-

tarens uttalanden om att de svenska reglerna inte ska gå utöver ändringsdirektivets 

minimikrav. 226 Som sagt lyder detta minimikrav att revisorn ska kontrollera huruvida 

hållbarhetsrapporten har lämnats, se art 1.1 i ändringsdirektivet. Den närmare 

innebörden av detta stadgande diskuteras inte i förarbetena till direktivet (eller de 

svenska lagreglerna) varmed det endast kan tolkas i ljuset av sin ordalydelse och kon-

text. En ordalydelsetolkning av stadgandet ger, liksom en ordalydelsetolkning av den 

svenska lagen, intryck av att revisorn inte över huvud taget måste granska hållbarhets-

rapportens innehåll. 227  Detta intryck förstärks av att stadgandet avseende detta 

minimikrav, såsom framgått ovan, kontrasteras mot ett stadgande avseende valmöjlighet 

att införa krav på kvalitetssäkring. 

Det finns emellertid åtskilligt som talar för att revisorn måste granska omfattning-

en och karaktären av upplysningar som lämnas. I förarbetena anges att revisorn måste 

gå igenom hållbarhetsrapporten i sådan utsträckning att hen kan konstatera att den i 

verklig mening utgör en sådan rapport som regleras i lagen.228 Och om en rapport inte 

omfattar de upplysningar som explicit krävs av lagen torde det inte i verklig mening 

kunna vara fråga en sådan rapport som regleras i lagen.229 Till detta kommer gransk-

ningskravens samordning med granskningskraven avseende bolagsstyrningsrapporten. 

Enligt gällande rätt avseende granskning av bolagsstyrningsrapporten ankommer det på 

revisorn att kontrollera att denna innehåller alla av lagen krävda upplysningar.230 Med 

beaktande av den rättsliga gemenskapen mellan granskningen av hållbarhetsrapporten 

och granskningen av bolagsstyrningsrapporten menar jag att detsamma bör gälla för 

hållbarhetsrapporten. 

                                                 

226 Prop. 2015/16:193 s. 49 f. 
227 Svenskt Näringsliv, Remissyttrande s. 9. 
228 Prop. 2015/16:193 s. 69, 73 och 87. 
229 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 21 (s. 6 f.). 
230 RevU 16 p. 3.2. Se vidare avsnitt 5.5.3.3. 



 

50 

Vid en sammantagen bedömning anser jag, som antytts, att övervägande skäl talar för 

att revisorn i viss utsträckning ska granska omfattningen och karaktären av upplysningar 

som lämnas i hållbarhetsrapporten. Lagtext utesluter inte att revisorn är skyldig att göra 

detta, även om en sådan skyldighet alltså inte följer av en ordalydelsetolkning. Vidare 

märks att lagstiftaren endast en gång nämner att man avser anknyta till ändrings-

direktivets minimikrav medan det vid åtskilliga tillfällen anges att granskningen ska 

säkerställa att rapporten i verklig mening är en sådan rapport som avses i lagen.231 I 

detta sammanhang är även värt att påpeka att uttalandet om att ansluta till minimikravet 

kanske snarare varit avsett att understryka att man inte velat ansluta till det mer ambi-

tiösa alternativet avseende kvalitetssäkring än att befästa en viss nivå av granskning.232 

Slutligen talar granskningskravens rättsliga kontext för att det krävs viss granskning av 

omfattningen och karaktären av upplysningar som lämnas i hållbarhetsrapporten.  

Med hänsyn till oklarheten avseende om det över huvud taget krävs någon 

granskning av omfattningen och karaktären av upplysningar som lämnas i hållbarhets-

rapporten är uppenbarligen oklart hur denna granskning ska genomföras och hur 

ingående den ska vara. Vissa slutsatser kan dock dras. Revisorn ska som sagt kontrol-

lera att rapporten i verklig mening utgör en sådan rapport som avses i lagen.233 Ovan i 

avsnitt 4.4.3 slöt jag mig till att en hållbarhetsrapport alltid ska behandla områdena 

miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande 

av korruption. Som utgångspunkt ska upplysningarna omfatta affärsmodell, policyer på 

områdena eller skäl till att sådana saknas, väsentliga risker på områdena och hur dessa 

hanteras samt centrala resultatindikatorer. Upplysningsskyldighetens omfattning är dock 

avhängig en väsentlighetsanalys och om ett företag bedömer ett visst område som ej 

väsentligt för verksamheten räcker att detta anges. 

Följaktligen bör krävas att revisorn kontrollerar att hållbarhetsrapporten åt-

minstone berör områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption. Och i relation till vart och ett av dessa 

områden ska kontrolleras att företaget antigen angett att det inte är väsentligt eller redo-

visar förekommande policydokument, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker och 

resultatindikatorer. Om företaget på ett väsentligt område saknar policyer ska kontrolle-

ras att skälet till detta anges.  

                                                 

231 Prop. 2015/16:193 s. 84; 
232 Jfr Svenskt Näringsliv, Remissyttrande s. 9. 
233 Prop. 2015/16:193 s. 69, 73 och 87. 
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I det följande kommer jag att diskutera detta krav på revisorn att i viss utsträckning 

granska omfattningen och karaktären av upplysningar som lämnas i hållbarhetsrappor-

ten som att hen måste granska rapportens kompletthet. 

 

5.5.2.4 Ska revisorn ta ställning till väsentlighetsanalysen?  

Med beaktande av att revisorn inte måste kontrollera rapportens fullständighet och 

riktighet kan synas självklart att revisorn inte måste ta ställning till genomförd 

väsentlighetsanalys och om företag rapporterar på de områden som är (mest) väsentliga. 

FAR synes hävda att så även är fallet.234 Jag förstår denna inställning men jag delar den 

inte och jag anser att det under alla omständigheter finns anledning att utveckla varför 

revisorn måste eller inte måste ta ställning till väsentlighetsanalysen.  

Till stöd för FAR:s inställning kan först och främst anföras att en tolkning av 

ordalydelsen av lagen – att revisorn ska uttala sig om huruvida en hållbarhetsrapport har 

upprättats – inte medför ett krav på att revisorn tar ställning till väsentlighetsanalysen. 

Härtill kommer att varken förarbetena eller ändringsdirektivet kräver att själva 

väsentlighetsanalysen redovisas i rapporten, utan det synes tillräckligt att ange att den 

genomförts.235 Detta antyder att det centrala är att revisorn granskar att väsentlighets-

analysen genomförts, inte hur den fallit ut. 

Icke desto mindre finns emellertid, i min mening, utrymme att argumentera för att 

revisorn måste ta ställning till väsentlighetsanalysen. Revisorn ska som sagt kontrollera 

att en hållbarhetsrapport utgör en sådan rapport som regleras i lagen. Det helt grund-

läggande kravet på rapportens innehåll är, enligt 6 kap. 12 § ÅRL och art. 1.1 i 

ändringsdirektivet, att hållbarhetsrapporten lämnar de upplysningar om hållbarhet som 

behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenser-

na av verksamheten. Vilka upplysningar som behövs för denna förståelse ska avgöras 

genom väsentlighetsanalysen.236   

Om ett företag uppenbarligen har väsentlig hållbarhetspåverkan på ett område 

men detta bedöms som oväsentligt varför inga materiella upplysningar lämnas på om-

rådet kan svårligen anses att rapporten uppfyller lagens krav och följaktligen utgör en 

hållbarhetsrapport i lagens mening. Om t.ex. en biltillverkare skulle hävda att deras 

verksamhet inte har någon miljöpåverkan varför de inte lämnar några upplysningar på 

området miljö skulle jag således anse att revisorn i sin granskning inte utan vidare kan 

                                                 

234 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 23 (s. 7). 
235 Prop. 2015/16:193 s. 65 f; Direktiv 2014/95/EU art. 1.1. 
236 Prop. 2015/16:193 s. 66 f.; Direktiv 2014/95/EU skäl 8. 
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godta detta och i revisionsberättelsen uttala att en hållbarhetsrapport (i lagens mening) 

upprättats. Således måste revisorn, enligt min tolkning av de nya lagreglerna, kontrol-

lera att väsentlighetsanalysen inte är uppenbart felaktig. 

Denna skyldighet påminner uppenbarligen om den ovan beskrivna skyldigheten 

att inte uttala sig positivt om en rapport som innehåller konstaterade eller misstänkta 

väsentliga fel. Jag menar emellertid att den sträcker sig något längre. Medan denna se-

nare nämnda skyldighet kan betecknas som passiv – den aktualiseras först om ett 

väsentligt fel faktiskt upptäcks och är avhängig det redovisande företagets fel – kan den 

tidigare nämnda betecknas som aktiv – den gäller alltid och ska ske på revisorns 

initiativ. Hur denna aktiva skyldighet kan komma att se ut diskuteras i avsnitt 5.5.3.4 

angående utvecklingen av god revisionssed på området. 

 

5.5.2.5         Ska revisorn beakta utelämnanden av upplysningar enligt 6 kap. 13 § ÅRL? 

Som utgångpunkt bör ett företags utelämnande av upplysningar om förestående utveckl-

ing och pågående förhandlingar, som bedömts skada företagets marknadsposition vid ett 

offentliggörande, inte påverka revisorns granskning.237 För det första bör framhållas att 

revisorn sällan torde upptäcka ett sådant utelämnande, vilket inte heller kan krävas. Som 

framgått ovan i avsnitt 4.4.3.2 behöver företaget inte ange i rapporten att ett uteläm-

nande skett.238 I beaktande av att revisorns granskning av hållbarhetsrapporten är så 

pass ytlig kan inte förväntas att hen upptäcker saker som utelämnats, såvitt det inte 

följer direkt av lagen att aktuella upplysningar ska lämnas (såsom är fallet vad gäller 

rapportens kompletthet). Om revisorn ändå skulle upptäcka ett utelämnande bör likväl 

som huvudregel inte krävas några åtgärder. Revisorn måste endast uttala att en hållbar-

hetsrapport i lagens mening har upprättats. Ett utelämnande av aktuellt slag kan, i min 

mening, svårligen anses förta en rapports karaktär av att vara en hållbarhetsrapport i 

lagens mening.  

Det finns emellertid två undantagsfall där ett utelämnande bör föranleda gransk-

ningsåtgärder från revisorn. Det första har att göra med frågan om rapporten är 

komplett239. Låt säga att ett företag har bedömt korruption som ett väsentligt hållbar-

hetsområde. Därefter redovisas policyer och relevanta resultatindikatorer på området. 

Inget sägs dock om genomförda riskanalyser, eftersom dessa är hänförliga till en 

                                                 

237 I sammanhanget är värt att påpeka att frågan inte berörs förarbetena eller ändringsdirektivet och såvitt jag har 

kunnat bedöma inte alls diskuterats inom doktrin eller bland praktiker.    
238 Prop. 2015/16:193 s. 47. 
239 Med komplett avser jag alltså att rapporten innehåller upplysningar på samtliga i lagen särskilt utpekade 

hållbarhetsområden.  
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nyetablering och det har bedömts att ett offentliggörande skulle skada företagets mark-

nadsposition. Härvid bör ankomma på revisorn att kontrollera att utelämnandet skett på 

rätt sätt, det vill säga efter ett motiverat beslut från styrelsen. Det andra undantaget har 

att göra med revisorns integritet och professionalism. Om revisorn vet eller misstänker 

att ett utelämnande inte skett genom ett motiverat beslut från styrelsen bör hen agera för 

att säkerställa eller åstadkomma ett sådant beslut. Och om ett sådant beslut inte redan 

fattats eller fattas bör revisorn inte uttala att en rapport i lagens mening har upprättats.240 

 

5.5.2.6 Vilka krav gäller för hållbarhetupplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL 

som lämnas i hållbarhetsrapporten istället för i förvaltningsberättelsen? 

I avsnitt 4.5 slöt jag mig till att företag som är skyldiga att upprätta en hållbarhets-

rapport kan låta upplysningar i denna rapport, oavsett om den upprättas i eller utanför 

förvaltningsberättelsen, ersätta alla hållbarhetsupplysningar som enligt 6 kap. 1 § 4 st. 

ÅRL annars skulle behöva lämnas i förvaltningsberättelsen. Den naturliga följdfrågan i 

detta sammanhang blir om dessa upplysningar följaktligen även kan uteslutas från revis-

ion i strikt bemärkelse, eller om revisorn måste revidera dessa upplysningar trots att de 

ingår i en redovisningsprodukt som i övrigt endast ska kontrolleras vara upprättad.  

Allt talar för att aktuella upplysningar inte måste revideras enligt gällande rätt. Av 

9 kap. 31 § 3 st. ABL framgår klart och tydligt att hållbarhetsrapporten inte behöver 

revideras i strikt mening.241 Det finns inget, vare sig i lagtexten eller dess förarbeten, 

som ens antyder att vissa upplysningar i rapporten (t.ex. hållbarhetsupplysningar enligt 

6 kap. 1 § 4 st. ÅRL) skulle omfattas av högre granskningskrav. Detta kan kontrasteras 

mot granskning av vissa upplysningar som ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten. Som 

sagt regleras bolagsstyrningsrapporten tillsammans med hållbarhetsrapporten i 9 kap. 31 

§ 3 st. ABL varav framgår att huvudregeln är att revisorn endast ska kontrollera att 

bolagsstyrningsrapporten har upprättats. Av andra momentet i denna paragraf följer 

emellertid att vad gäller vissa upplysningar242 i bolagsstyrningsrapporten ska revisorn 

kontrollera om de; stämmer med årsredovisningens övriga delar; är i överensstämmelse 

med tillämplig lag om årsredovisning; eller innehåller väsentliga fel och i så fall vilka 

                                                 

240 IESBA:s etikkod avs. 120 och 150. 
241 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 21 (s. 6 f.); Svenskt Näringsliv, Vad innebär lagen om 

hållbarhetsrapportering? s. 12.  
242 Det gäller i fråga om upplysningar som avses i ÅRL 6 kap. 6 § 2–6 st., det vill säga upplysningar om riskhantering 

vid upprättandet av redovisningen och upplysningar om möjligheterna att genomföra ett offentligt köp av företaget. 
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slags fel det rör sig om. Med andra ord ska dessa upplysningar i princip bli föremål för 

revision i strikt mening.243  

Således lämnar lagen, såvitt jag kan bedöma, inte utrymme för tolkningen att 

hållbarhetsupplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. som lämnas i hållbarhetsrapporten omfat-

tas av krav på revision. Flera omständigheter talar emellertid för att detta potentiella 

undantag av hållbarhetsupplysningar från revision är ett förbiseendefel. För det första 

bör det påpekas att ändringsdirektivet på intet sätt kräver en dylik reglering. Det krävs 

att medlemsstaterna ser till att revisorn granskar att hållbarhetsrapporten upprättats, men 

det utesluts inte att medlemsstaterna ser till att delar av eller hela rapporten revideras. 

Tvärtom uppmuntras detta i direktivets förarbeten.244 För det andra synes mycket märk-

ligt att kräva olika grad av granskning av uppgifter endast beroende på var de lämnas. 

För det tredje avser de nya kraven på hållbarhetsrapportering att generellt stärka redo-

visning av hållbarhetsrelaterad information, 245  varvid synes otroligt att man i detta 

avseende istället velat försvaga redovisning av hållbarhetsrelaterad information. För det 

fjärde är det endast företag som är så pass stora att de är skyldiga att upprätta en håll-

barhetsrapport som åtnjuter aktuellt undantag. Detta går stick i stäv med det i lagen 

genomgående draget att ställa högst krav på de största företagen.246 

 

5.5.2.7 Ska revisorn kontrollera att styrelsen tar ansvar för hållbarhetsrapporten 

och i så fall hur? 

Enligt art. 1.4 i ändringsdirektivet krävs att medlemsstaterna ser till att styrelsen kollek-

tivt tar ansvar för att en hållbarhetsrapport upprättas och offentliggörs. Som diskuterats 

ingående ovan i avsnitt 4.4.5 hävdar den svenska lagstiftaren att motsvarande krav följer 

av generella svenska företagsrättsliga regler, primärt 8 kap. 4, 21 och 22 §§ ABL, sedda 

i ljuset av lagkraven om hållbarhetsrapportering.247 För att revisorn ska kunna uttala att 

en hållbarhetsrapport i lagens mening lämnats bör således fordras att den varit föremål 

för styrelsens behandling och godkännande.248  

Om hållbarhetsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen sker revisorns kontroll av 

styrelsens behandling och godkännande så att säga automatiskt. Hållbarhetsrapporten 

kommer i detta fall att, såsom en del av årsredovisningen, undertecknas av samtliga 

                                                 

243 RevU 16 p. 3.3–3.3A. 
244 Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies, Meeting Report 2011-01-24 s. 3; 

Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies Meeting Report 2011-09-12 s. 3. 
245 Prop. 2015/16:193 s. 34 f.; Direktiv 2014/95/EU skäl 6. 
246 Prop. 2015/16:193 s. 40–44; Direktiv 2014/95/EU skäl 13. 
247 Prop. 2015/16:193 s. 62. 
248 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 19 (s. 6). 
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styrelseledamöter och, i förekommande fall, den verkställande direktören se 2 kap. 7 § 1 

ÅRL. (Revisorn måste givetvis vid revisionen av årsredovisningen kontrollera att denna 

har undertecknats, se 9 kap. 3 och 31 §§ ÅRL.) Om hållbarhetsrapporten upprättas i en 

handling skild från årsredovisningen blir dock läget ett annat. Varken i lagtext, för-

arbetena eller ändringsdirektivet berörs explicit hur revisorn ska kontrollera styrelsens 

ansvarstagande i detta fall. I sin motivering till varför man inte inför ett krav på under-

tecknande av en separat hållbarhetsrapport hänvisar emellertid lagstiftaren till SOU 

2015:8. 249  I detta betänkande föreslås att årsredovisningar ska kunna färdigställas 

genom styrelsebeslut i stället för underskrift och vad gäller revisorns granskning av ett 

dylikt beslut anges följande: 

”Det kan hävdas att protokollet från [beslutssammanträdet] skulle kunna tjäna som 

bekräftelse på att årsredovisningen är färdigställd och att det då inte behövs något 

undertecknande av årsredovisningen. En lösning av detta slag innebär att redovisningen är 

att anse som färdigställd så snart protokollet från styrelsesammanträdet är justerat. Revisorn 

behöver inte avvakta eventuellt undertecknande innan han eller hon avger sin 

revisionsberättelse.”250 

Detta antyder att ett sätt för revisorn att kontrollera att hållbarhetsrapporten varit före-

mål för styrelsens behandling och beslut är att denna tar del av ett justerat protokoll från 

ett styrelsesammanträde där hållbarhetsrapporten antagits. För ytterligare sätt att 

kontrollera styrelsens ansvarstagande se avsnitt 5.5.3.7 angående utvecklingen av god 

revisionssed och kompletterande normgivning på området.  

 

5.5.2.8 Utgör granskning av hållbarhetsrapporten revisionsverksamhet? 

I beaktande av att hållbarhetsrapporten är undantagen kravet på revision i strikt mening 

i ABL 9 kap. 31 § och lagstiftaren gjort klart att granskning av hållbarhetsrapporten 

fjärmar sig långt ifrån (vad som normalt anses som) revision kan ifrågasättas om 

granskning av hållbarhetsrapporten omfattas av begreppet revisionsverksamhet. Frågan 

berörs inte i förarbetena till de nya lagkraven men synes högst angelägen då begreppet 

revisionsverksamhet har stor betydelse vad gäller krav på revisorns granskning. 251  

Bland annat kan nämnas att revisorer i alla granskningsuppdrag som utgör revisions-

verksamhet ska beakta bestämmelser om opartiskhet och självständighet i revisorslagen 

20 och 21 §§. Dessutom gäller, enligt revisorslagen 24 §, särskilda dokumentationskrav 

                                                 

249 Prop. 2015/16:193 s. 46. 
250 SOU 2015:8 s. 312. 
251 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 43. 
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för sådana uppdrag. Vidare är det endast revisorers revisionsverksamhet som står under 

RN:s tillsyn, se revisorslagen 3 §.  

Begreppet revisionsverksamhet definieras i revisorslagen 2 § 8 p. Här anges att 

revisionsverksamhet består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk informat-

ion som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 

bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren samt rådgivning eller 

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. En strikt ordalydelse-

tolkning av denna definition ger vid handen att granskning av hållbarhetsrapporten inte 

kan utgöra revisionsverksamhet. Hållbarhetsrapporten utgör ju varken ekonomisk 

information eller förvaltning. Förarbetena ger dock ett annat intryck. Definitionen av 

revisionsverksamhet infördes år 2001, varvid följande uttalades.  

”[B]egreppet revisionsverksamhet [bör] utgå från det som måste anses som revisorernas 

traditionella kärnverksamhet, nämligen olika slag av granskning och verksamhet som har 

ett nära samband med granskning. Vid den närmare avgränsningen av begreppet bör hänsyn 

dessutom tas till den funktion som begreppet bör ha i lagen, nämligen som beteckning på 

sådan verksamhet som det finns anledning att författningsreglera. Det är då naturligt att till 

revisionsverksamhet hänföra sådana granskningsuppgifter som från ett samhällsperspektiv 

framstår som särskilt skyddsvärda och som därmed är i behov av tillsyn från samhällets 

sida, i första hand revision som följer av lag eller annan författning.”252   

Detta uttalande antyder att granskningsobjektets karaktär av ekonomisk information 

eller förvaltning i sig är mindre intressant. Avgörande tycks snarare vara skyddsvärdet 

av granskningsuppgiften och hur denna utförs. Detta intryck förstärks av uttalanden som 

gjordes i samband med att begreppet revisionsverksamhet år 2013 kom att utvidgas.253  

Härvid angavs nämligen att det avgörande för om revisorns arbete ska utgöra revisions-

verksamhet bör vara slaget av granskning och hur resultatet av denna granskning är 

avsett att användas. Detta utvecklades på så sätt att bedömningen av om visst arbete 

utgör revisionsverksamhet bör vara avhängig om revisorn erhållit uppdraget att utföra 

aktuell verksamhet baserat på sin kvalifikation som revisor och om revisorn i verksam-

heten utnyttjar revisionstekniker. Dessutom uttalades att begreppet revisionsverksamhet 

                                                 

252 Prop. 2000/01:146 s. 41. 
253 Som antyds i citerat förarbete innehöll den första definitionen av begreppet revisionsverksamhet krav på att den 

granskning som utfördes följde av författning, bolagsordning eller stadgar. År 2010 inskränktes den lagstadgade 

skyldigheten att ha en revisor avsevärt, bland annat minskades andelen aktiebolag som var tvungna att ha en revisor 

med över 60 procent. Mot denna bakgrund slopades kravet på att granskningen skulle följa av en särskild grund. 
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i viss mån ansluter till det internationellt använda begreppet bestyrkandeuppdrag.254 Ett 

bestyrkandeuppdrag kan avse vilken typ av information som helst.255  

Således bör det inte spela någon avgörande roll att en hållbarhetsrapport inte utgör 

ekonomisk information eller förvaltning. Härmed är dock inte klart att granskning av en 

hållbarhetsrapport omfattas av begreppet revisionsverksamhet. Som sagt fjärmar sig 

kraven avseende granskning av en hållbarhetsrapport långt ifrån kraven avseende sed-

vanlig revision. Att granskningskraven satts så låga indikerar att vikten av granskningen 

ansetts relativt låg. Till detta kommer att de revisionstekniker som en revisor vanligtvis 

nyttjar sällan torde aktualiseras i granskning av en hållbarhetsrapport. Slutligen uttala-

des som sagt att begreppet revisionsverksamhet i viss mån ansluter till det 

internationellt använda begreppet bestyrkandeuppdrag.256 FAR beskriver ett bestyrkan-

deuppdrag som ett uppdrag vars syfte är att ”inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 

bevis för att kunna göra ett uttalande som utformats så att det ökar graden av tilltro hos 

andra avsedda användare än den ansvariga parten avseende resultatet av mätningen eller 

värderingen av ett underliggande granskningsobjekt mot kriterier”.257  Av detta följer att 

begreppet bygger på två huvudkriterier. Dels ska granskningen resultera i ett uttalande 

riktat mot någon annan än det redovisande företaget och dels ska granskningen med viss 

grad av säkerhet öka förtroendet för granskningsobjektet.258 Revisorns uttalande avse-

ende hållbarhetsrapporten ska riktas mot allmänheten, varmed det första kriteriet är 

uppfyllt. Den genomförda granskningen är dock så pass ytlig att den inte i relevant mån 

ökar tilltron till hållbarhetsrapporten. Följaktligen brister det andra kriteriet.  

Övervägande skäl talar emellertid för att granskning av en hållbarhetsrapport ut-

gör revisionsverksamhet. För det första bör framhållas att Revisionsnämnden tenderar 

att tolka begreppet revisionsverksamhet extensivt. För det andra är det endast auktorise-

rade revisorer som är behöriga att uttala sig om att en hållbarhetsrapport har upprättats, 

vilket onekligen antyder att aktuell verksamhet ankommer revisorn tack vare dennes 

kompetens och särskilda egenskaper. 259  För det tredje skulle framstå märkligt att 

Revisorsnämnden, som har ansvar för att god revisions- och revisorssed utvecklas på ett 

                                                 

254 Prop. 2012/13:61 s. 53–55. 
255 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 48. 
256 Prop. 2012/13:61 s. 55. 
257 FAR, Ramverk för utförande av granskningsuppdrag i Sverige p. 2.4. 
258 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 48. 
259 Som sagt är det endast den stämmovalda revisorn som är behörig att uttala sig om att en hållbarhetsrapport har 

upprättats. För samtliga företag som omfattas av krav på hållbarhetsrapportering gäller att endast den som är 

auktoriserad eller godkänd revisor kan vara stämmovald revisor, se t.ex. ABL 9 kap. 12 §.  
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ändamålsenligt sätt,260 inte skulle vara behöriga att utöva tillsyn över revisorers gransk-

ning av hållbarhetsrapporter när lagstiftaren uttryckligt överlämnat åt utvecklingen av 

god revisionssed att avgöra de närmare kraven för denna granskning. För det fjärde är 

ifrågavarande granskningskrav, om än påtagligt lågt ställda, lagreglerade vilket visar att 

granskningen ansetts åtminstone någorlunda skyddsvärd. För det femte antyds i doktrin 

att det ovan nämnda andra kriteriet för ett bestyrkandeuppdraget – att granskningen med 

viss grad av säkerhet ska öka förtroendet för granskningsobjektet – inte är avgörande för 

om något är att anse som revisionsverksamhet eller inte.261  

Min slutsats blir således att revisorns granskning av hållbarhetsrapporten utgör 

revisionsverksamhet. Som sagt innebär detta att denna granskning, liksom all revisions-

verksamhet, står under Revisionsnämndens tillsyn och måste göras med beaktande av 

särskilda bestämmelser om opartiskhet, självständighet och dokumentation. Dessa krav 

har behandlats utförligt av andra262 och bör inte föranleda några särskilda överväganden 

vad gäller hållbarhetsrapporten, varför de inte behandlas i denna framställning. 

 

5.5.3 Frågor relaterade till god revisionssed och självreglering 

5.5.3.1 Inledande anmärkningar  

Uppenbarligen har det inte hunnit utvecklas någon god revisionssed avseende gransk-

ning av hållbarhetsrapporter – några hållbarhetsrapporter har varken upprättats eller 

granskats. Än så länge finns inte heller någon självreglering på området. Det finns inget 

som antyder att IFAC kommer utfärda normer avseende hållbarhetsrapportering. 

Följaktligen ankommer det på FAR att utveckla dessa normer och organisationen har 

angett att de under kommande år antingen ska komplettera befintlig självreglering eller 

ta fram ny självreglering avseende granskning av hållbarhetsrapporter.263 

Det förefaller troligt att god revisionssed och självreglering avseende granskning 

av hållbarhetsrapporter kommer att dra inspiration från rådande god sed och självregling 

på näraliggande områden. Härvid tänker jag bland annat på ovan beskrivna goda sed 

och självregling avseende granskning av annan hållbarhetsredovisning är hållbarhets-

rapportering. Än mer relevant framstår dock god sed och självreglering avseende 

granskning av bolagsstyrningsrapporter. På ett sätt mycket likt kraven på hålbarhetsrap-

portering infördes år 2009, med anledning av ett direktiv som innebar ändringar av (det 

                                                 

260 3 § revisorslagen; Prop. 2000/01:146 s. 87. 
261 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 48. 
262 Se t.ex. Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 192–198 angående RN:s tillsyn, s. 89–108 angående opartiskhet och 

självständighet och s. 108 f angående dokumentation. 
263 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
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förutvarande) redovisningsdirektivet, 264  krav på alla företag vars värdepapper är 

noterade på en reglerad marknad att upprätta en bolagsstyrningsrapport.265 Såsom fram-

gått ovan regleras granskning av bolagsstyrningsrapporter i samma bestämmelse och på 

samma sätt som granskning av hållbarhetsrapporter. Och liksom vad gäller granskning 

av hållbarhetsrapporter valde lagstiftaren att lämna åt utvecklingen av god revisionssed 

och självreglering att precisera vilka krav som ska ställas på granskning av bolagsstyr-

ningsrapporter. 266  I beaktande av den rättsliga gemenskapen mellan granskning av 

hållbarhetsrapporter och bolagsstyrningsrapporter samt dessa redovisningsprodukters 

generella likheter bör den goda revisionssed och självreglering som uppstått i för-

hållande till bolagsstyrningsrapporter antyda en hel del om hur självreglering och god 

revisionssed på området för hållbarhetsrapportering kommer att se ut.267 Den centrala 

självreglering på området, vilken ger uttryck för god revisionssed, är FAR:s uttalande 

RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten (Rev U 16).  

En helt grundläggande generell fråga i relation till utvecklingen av god revisions-

sed och självreglering är hur stort spelrum lagen lämnar. Som antytts är såväl lagen och 

dess förarbeten som ändringsdirektivet mycket knapphändiga vad gäller de närmare 

detaljerna för revisorns granskning. Detta är dock inte detsamma som att god 

revisionssed och självreglering ges utrymme att ställa krav efter eget huvud. Om lagen 

anger att något är maximikrav kan god revisionssed eller självreglering inte ställa högre 

krav, även om maximikravet kan preciseras. Lika lite kan god revisionssed och självre-

glering ställa krav som går stick i stäv med lagstiftarens krav.268 Det hela kan liknas vid 

en redovisningsrättslig tavla. De nya lagkraven om hållbarhetsrapportering ställer upp 

en ram som självreglerande organ har att förhålla sig till, de kan så att säga inte måla 

utanför ramen. Härtill har lagstiftaren redan fyllt i vissa delar av tavlan och dessa kan 

inte ändras av. Följaktligen kvarstår för självreglerande organ att fylla i de tomma fälten 

och komplettera redan ifyllda delar med detaljer. 

Av ovanstående redogörelse av lagen följer att god revisionssed och självreglering 

inte kommer att (kunna) ställa krav på ingående granskning av rapportens innehåll. Så-

väl lagtext som förarbeten gör mycket klart att hållbarhetsrapporten inte måste bli 

föremål för revision i strikt mening utan att revisorn endast ska uttala sig om huruvida 

                                                 

264 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 

78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag. 
265 Grovt förenklat kan sägas att denna rapport ska beskriva hur företaget styrs. 
266 Prop. 2008/09:71 s. 68 f. 
267 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
268 SOU 1971:15 s. 266; Prop. 1997/98:99 s. 148 f; Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 113 f. 
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en hållbarhetsrapport i enlighet med lagen upprättats. I linje med mina överväganden 

avseende revisorns beaktande av hållbarhetsrapportens riktighet och kompletthet samt 

ställningstagande till väsentlighetsanalysen anser jag emellertid att det finns visst 

utrymme för god revisionssed och självreglering att ställa krav på granskning av 

innehåll. Att så är fallet antyds även av att det i förarbetena explicit anges att det 

överlämnas åt självreglerande organ och utvecklingen av god revisionssed att närmare 

fastställa hur ingående granskningen bör vara.269 Vidare är det vissa frågor som står helt 

oreglerade i lagen. I det följande kommer först att diskuteras hur god revisionssed och 

självreglering kan komma att utvecklas i förhållande till i lagen, och följaktligen ovan, 

behandlade frågor. Därefter diskuteras hur god revisionssed kan komma att utvecklas i 

relation till i lagen och förarbetena ej behandlade frågor. 

 

5.5.3.2 Kommer det att ställas krav relaterade till granskning av riktighet? 

Lagen lämnar inte utrymme för god revisionssed och självreglering att ställa krav på 

revisorn att kontrollera hållbarhetsrapportens riktighet. Såsom anförts ovan i av-

snitt 5.5.2.2 menar jag emellertid att det redan av rådande generell god sed och 

självreglering följer att revisorn inte bör uttala sig positivt om en hållbarhetsrapport som 

hen vet eller misstänker innehåller väsentliga fel. Det får antas att FAR delar denna in-

ställning. FAR har emellertid inte med anledning av de nya lagreglerna om 

hållbarhetsrapportering yttrat någon i frågan.270 Med beaktande härav förefaller osanno-

likt att det i självreglering avseende hålbarhetsrapporten kommer att ställas explicita och 

särskilda krav på att revisorn ska beakta misstänkta eller konstaterade fel. Detta intryck 

förstärks av RevU 16 (som ger uttryck för god revisionssed avseende granskning av 

bolagsstyrningsrapporten). I detta uttalande ställs nämligen inget motsvarande krav 

utan, snarare tvärtom, anges att revisorns uppgift vid granskning av bolagsstyrnings-

rapporten som huvudregel endast är att översiktligt kontrollera att rapporten innehåller 

den information som krävs enligt lag, inte att granska informationen som sådan.271 

Bland revisorer specialiserade på hållbarhet tycks dock råda konsensus om att re-

visorn inte bör låta ett misstänkt eller konstaterat fel gå obemärkt förbi. De menar att 

revisorn bör ta upp det potentiella felet med företaget och försöka reda ut aktuell 

                                                 

269 Prop. 2015/16:193 s. 52. 
270 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL; FAR, Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL (seminarium); FAR, 

Remissyttrande. 
271 RevU 16 p. 3.2. 
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osäkerhet.272 Således förefaller troligt att framtida praxis, om än inte självreglering, 

kommer att utvecklas på så sätt att revisorer åtminstone beaktar misstänkta och konsta-

terade fel. Härtill kan tänkas att revisorer i uttalandet om huruvida en hållbarhetsrapport 

har upprättats lämnar en upplysning eller reservation om att det föreligger osäkerhet 

avseende rapportens riktighet.273    

 

5.5.3.3 Kommer det att ställas krav relaterade till granskning av omfattning?   

Liksom vad gäller riktighet lämnar lagen inte utrymme för god revisionssed och 

självreglering att ställa krav på granskning av hållbarhetsrapportens fullständighet. Det 

förefaller emellertid troligt att självreglering upptar ett explicit krav på granskning av 

rapportens kompletthet. FAR har uttalat att det ankommer på revisorn att gå igenom 

rapporten i sådan omfattning att hen kan konstatera att den i verklig mening utgör en 

sådan rapport som regleras i lagen. 274 Härtill har de antytt att en hållbarhetsrapport för 

att anses som en sådan rapport som regleras i lagen ska lämna i lagen särskilt utpekade 

upplysningar.275  Vidare anger RevU 16 följande:  

”För bolagsstyrningsrapporten [föreskriver lagen som huvudregel] ingen annan granskning 

än en kontroll av huruvida en bolagsstyrningsrapport har upprättats. FAR bedömer att 

lagstiftarens intentioner med denna del av granskningen är mer långtgående än enbart en 

kontroll av att förvaltningsberättelsen innehåller ett avsnitt benämnt bolagsstyrningsrapport 

eller, för en avskild bolagsstyrningsrapport, att det existerar ett dokument benämnt 

bolagsstyrningsrapport. FAR anser att revisorns granskning av bolagsstyrningsrapportens 

upprättande ska omfatta en översiktlig kontroll av att bolagsstyrningsrapporten innehåller 

samtliga de upplysningar som krävs enligt [lagen].”276  

Här framgår att revisorn ska granska bolagsstyrningsrapportens kompletthet. Det är 

svårt att se varför det i självreglering avseende granskning av hållbarhetsrapporten, 

vilken enligt lagtext utgör samma typ av granskning, skulle ställas lägre krav. 

Det finns emellertid en i sammanhanget betydande skillnad mellan bolagsstyr-

ningsrapporten och hållbarhetsrapporten. Omfattningen och karaktären av upplysningar 

som bolagsstyrningsrapportens ska innehålla är helt och hållet definierat på förhand och 

sålunda inte avhängigt en väsentlighetsanalys, se ÅRL 6 kap. 6 §.277 Följaktligen är mer 

                                                 

272 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från KPMG; intervju med representant från 

Deloitte. 
273 Se mer om upplysningar och reservationer generellt i avsnitt 5.4.  
274 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 21 (s. 6 f.). 
275 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
276 RevU 16 p. 3.2. 
277 Prop. 2008/09:71 s. 102–105. Författningskommentaren till ÅRL 6 kap. 6 § innehåller inte något som antyder att 

bolagsstyrningsrapportens innehåll är avhängigt en väsentlighetsanalys. Vidare kan påpekas att denna bestämmelse 
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rättframt att granska bolagsstyrningsrapportens kompletthet och god revisionssed avse-

ende granskning av hållbarhetsrapporten kommer att behöva kompletteras med något 

om hur revisorn ska förhålla sig till områden som inte ansetts väsentliga. Härvid 

förefaller troligt att självreglering fastställer en ordning likt den jag förespråkat ovan i 

avsnitt 5.5.2.3, det vill säga att revisorn ska kontrollera att vart och ett av de i lagen 

särskilt utpekade områdena behandlas i rapporten, antingen genom att relevanta 

sakupplysningar lämnas eller genom att området anges vara ej väsentligt.  

 

5.5.3.4 Kommer det att ställas krav relaterade till väsentlighetsanalysen? 

Detta för oss in på just granskning av väsentlighetsanalysen. Det är svårt att sia om hur 

god revisionssed och självreglering kan komma att utvecklas i detta avseende. Som an-

tytts är lagen och dess förarbeten helt tysta på denna punkt och det är en fråga som inte 

tidigare behövt tas ställning till i självreglering.278 Det verkar dock som att FAR inte 

kommer kräva att revisorn tar ställning till väsentlighetsanalysen. De har angett att det, i 

deras mening, inte finns något krav på att revisorn ska ta ställning till om de områden 

företaget har valt att rapportera faktiskt är de mest väsentliga, vilket synes motiveras 

med att väsentlighetsanalysen inte måste tas in i rapporten.279 

I linje med vad som sades under avsnitt 5.5.2.4 anser jag att en dylik självre-

glering potentiellt strider mot lagstiftarens intentioner och att den under alla 

omständigheter skulle vara olycklig. FAR:s yttrande lämnar dock visst utrymme för att 

självreglering kommer att kräva att revisorn tar ställning till väsentlighetsanalysen – att 

revisorn inte måste ta ställning till om rapporten omfattar de mest väsentliga områdena 

innebär inte nödvändigtvis att revisorn kan underlåta att ta ställning till om rapporten 

utelämnar uppenbart väsentliga områden. Och revisorer specialiserade på hållbarhet 

framhåller att de skulle beakta om ett till synes väsentligt område utelämnades i en 

hållbarhetsrapport.280  

Hur skulle då en sådan reglering kunna se ut? De nya lagreglernas krav på att 

hållbarhetsrapporten ska utgå från en väsentlighetsanalys som beaktar vad som är av 

betydelse för företagets intressenter överensstämmer med, och härstammar antagligen 

                                                                                                                                               

inte innehåller något rekvisit motsvarande rekvisitet ”upplysningar som behövs…” i ÅRL 6 kap. 12 §, varav kravet 

på en väsentlighetsanalys följer. 
278 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Observera att granskning av väsentlighet är en helt central 

del av revision i strikt mening samt bestyrkanden med begränsad säkerhet. Såvitt jag har kunnat bedöma är det dock 

inte något som behandlats i relation till kontroll av att en viss redovisningsprodukt har upprättats.  
279 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 23 (s. 7). 
280 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från Deloitte. 
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från, kompletterande normgivning avseende frivillig hållbarhetsredovisning.281 Således 

är troligt att självregleringen avseende revisorns granskning av hållbarhetsrapportens 

väsentlighetsanalys kommer att inspireras av kompletterande normgivning för 

granskning av frivillig hållbarhetsredovisning, det vill säga primärt ISAE 3000 och 

RevR 6. 

Dessa regelverk definierar, på sedvanligt sätt, väsentliga upplysningar som upp-

lysningar vilka om de inte redovisas eller redovisas felaktigt kan påverka de beslut 

intressenter fattar med grundval i redovisningen. Både ISAE 3000 och RevR 6 

framhåller emellertid att analysen av vilka upplysningar som är väsentliga i en hållbar-

hetsredovisning är särskilt komplex eftersom den i förhållande till motsvarande analys 

vid traditionell finansiell redovisning omfattar fler intressenter och en vidare syn på 

påverkan. 282  Följaktligen ska granskningen av väsentlighet i hållbarhetsredovisning 

bygga på eftertanke, noggrannhet och professionellt omdöme.283  

Mer konkret framgår att det vid granskningen av väsentlighetsanalysen är nöd-

vändigt för revisorn att undersöka att och hur företaget kommunicerat med intressenter 

för att fastställa deras informationsbehov. Detta kan kräva att revisorn själv tar kontakt 

med intressenterna.284 Vidare är lämpligt att revisorn, för att underlätta bedömningen av 

vilket informationsbehov som finns, delar in intressenterna i grupper. I RevR 6 nämns 

följande intressentgrupper:  

• leverantörer av varor och tjänster 

• anställda 

• kunder och slutanvändare 

• intressenter när det gäller det rapporterande företagets påverkan på sociala 

aspekter av samhället, 

• intressenter när det gäller det rapporterande företagets påverkan på miljön, och 

• finansiella och ekonomiska intressenter, t.ex. aktieägare.  

 

Revisorn bör fråga såväl intressentgrupperna som sig själv om hållbarhetsredovisningen 

vänder sig till alla dessa grupper, täcker de hållbarhetsområden som krävs för att tillse 

deras informationsbehov samt om det på vart och ett av områdena lämnas tillräckliga 

                                                 

281 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL; GRI, GRI 101: Foundation 2016 sektion 1 (s. 7 ff). 
282 ISAE 3000 p. A 94; RevR 6 p. 5.1. 
283 ISAE 3000 p. 12 t definierar professionellt omdöme som ”[t]illämpningen av relevant utbildning, kunskap och 

erfarenhet inom den ram som utgörs av bestyrkandestandarder samt yrkesetiska regler, när initierade beslut fattas om 

åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna för uppdraget.” 
284 ISAE 3000 p. A 86 – A 109; RevR 6 p. A 5. 
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upplysningar för samtliga intressentgrupper. 285 

Eftersom granskning av hållbarhetsrapporten inte behöver vara lika ingående som 

granskning enligt ISAE 3000 och RevR 6 kommer eventuell självreglering avseende 

granskningen av väsentlighetsanalysen i samband med hållbarhetsrapportering inte upp-

ställa lika omfattande krav. Härvid märks att direktkommunikation med intressenter 

eller granskning av material avseende hur väsentlighetsanalysen genomförts knappast 

kan fordras.286 Däremot bör de generella uttalandena om granskningens komplexitet och 

kravet på professionellt omdöme göra sig gällande. Härtill synes rimligt att kräva att 

revisorn delar in intressenter i grupper och till sig själv ställer angivna frågor om 

huruvida deras informationsbehov tillses. Med beaktande av den kunskap revisorn 

tillägnat sig genom granskning av företagets verksamhet och årsredovisning förefaller 

troligt att hen på så sätt relativt enkelt kan upptäcka en (uppenbart) inkorrekt väsentlig-

hetsanalys.287  

 

5.5.3.5 Hur kommer upplysningar som enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL lämnas i 

hållbarhetsrapporten istället för förvaltningsberättelsen att hanteras? 

Lagen ger vid handen att hållbarhetsupplysningar som enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL 

lämnas i hållbarhetsrapporten istället för förvaltningsberättelsen inte omfattas av krav 

på revision i strikt bemärkelse utan endast måste bli föremål för den mycket begränsade 

kontroll som gäller hålbarhetsrapporten i övrigt. Som framgått ovan i avsnitt 5.5.2.6 

anser jag emellertid att detta närmast verkar följa av ett förbiseendefel från lagstiftarens 

sida. Och såvitt jag kan bedöma kan god revisionssed kräva att hållbarhetsupplysningar 

enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL revideras trots att de lämnas i hållbarhetsrapporten (som inte 

i övrigt omfattas av krav på revision). Det finns nämligen inget i lagen, 

ändringsdirektivet eller förarbetena som direkt anger att hållbarhetsupplysningar enligt 

6 kap. 1 § 4 st. ÅRL ska undantas revision om de lämnas i hållbarhetsrapporten. Att de 

som utgångspunkt är undantagna detta krav följer endast indirekt genom att 

                                                 

285 RevR 6 p. A 6–A 8. 
286 ISAE 3000 p. 48–49. Notera att aktuella krav är lägre vid översiktlig granskning är revision. Följaktligen torde de 

vara ännu lägre vid kontroll av att en rapport har upprättats.   
287 Här kan erinras om exemplet från avsnitt 3.3 med banken som underlät att redovisa information om indirekt 

miljöpåverkan. Låt säga att jag representerar en intresseorganisation för miljöfrågor som verkar i ett område där 

banken har investerat mycket pengar i miljöförstörande företag. Nog erhåller jag inte tillräckliga upplysningar på 

miljöområdet om banken enbart redovisar utsläpp, energiförbrukning, avfall och dylikt från den egna verksamheten 

men underlåter att redovisa miljörelaterade krav som ställs på företag banken investerar i. 
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upplysningarna får lämnas i hållbarhetsrapporten och då, i brist på besked om annat, 

omfattas av de gängse granskningskraven avseende hållbarhetsrapporten.288 

FAR har angett att de delar min uppfattning att den ordning lagen ger vid handen 

synes bero på ett förbiseendefel snarare än ett medvetet val. Dessutom har de anfört att 

med beaktande av det övergripande syftet med de nya kraven, det vill säga att stärka 

redovisning av hållbarhetsrelaterad information, synes förenligt med lagstiftarens vilja 

att i självreglering uppställa krav på revision av hållbarhetsupplysningar enligt 6 kap. 1 

§ 4 st. ÅRL, oavsett var upplysningarna lämnas.289 Övervägande skäl talar således för 

att ett sådant krav kommer att ställas.  

 

5.5.3.6 Kommer det att utformas självreglering för frivillig utökad granskning? 

Att självreglering inte kommer att (kunna) kräva att revisorn granskar hållbarhets-

rapportens riktighet och fullständighet eller tar ställning till väsentlighetsanalysen 

innebär inte att detta inte kommer att uppmuntras. Av RevU 16 följer att FAR anser att 

en revisor lämpligen kan komma överens med ett företag om att bolagsstyrningsrappor-

ten ska revideras i strikt mening, varvid uppenbarligen kommer att kontrolleras 

huruvida hållbarhetsrapporten innehåller fullständiga och riktiga upplysningar samt 

bygger på en rimlig väsentlighetsanalys. Detta motiverar FAR med att revision av bo-

lagsstyrningsrapporten vanligtvis inte kräver påtagligt mycket mer arbete av revisorn än 

den lagstadgade granskningen av att rapporten innehåller den information som krävs 

enligt lag.290  

Det förefaller troligt att FAR anser att en revisor lämpligen kan komma överens 

med ett företag om att hållbarhetsrapporten ska bli föremål för mer ingående gransk-

ning. Ovanstående argument om begränsat merarbete kan nämligen anföras även i relat-

ion till hållbarhetsrapporten, om än med mindre giltighet än i relation till bolags-

styrningsrapporten.291 Genom sin revision av årsredovisningen och åtföljande kontroll 

av hållbarhetsrapporten kommer revisorn att ha skaffat sig kunskaper, insikter och 

kontakter som hen kan nyttja vid en ingående granskning av hållbarhetsrapporten. I 

anslutning härtill märks att hållbarhetsupplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL vilka 

                                                 

288 FAR, Remissyttrande s. 1. 
289 FAR, Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL (seminarium). 
290 RevU 16 p. 4. 
291 Som skäl för att revision av bolagsstyrningsrapporten inte innebär påtagligt mer arbete anförs två omständigheter. 

Dels att vissa upplysningar i bolagsstyrningsrapporten sedan tidigare ska ha lämnats i förvaltningsberättelsen varför 

de indirekt redan omfattas av krav på revision. Dels att vissa upplysningar enligt en undantagsregel direkt omfattas av 

krav på ingående granskning. Det är endast det tidigare nämnda av dessa som gör sig gällande i förhållande till 

hållbarhetsrapporten. Dessutom kommer hållbarhetsrapporten vanligtvis vara mer omfattande än 

bolagsstyrningsrapporten. 
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delvis täcker de upplysningar som måste lämnas i hållbarhetsrapporten redan kommer 

att omfattas av krav på revision om god revisionssed utvecklas såsom förutspåtts ovan. 

Vidare är det idag många företag som låter sina revisorer ingående granska frivilligt 

upprättade hållbarhetsredovisningar. 292  Detta kommer att ha etablerat rutiner och 

bidragit med insikter som underlättar för såväl företaget som revisorn vid ingående 

granskning av hållbarhetsrapporten. Slutligen framhåller ändringsdirektivet att med-

lemsstater får införa krav på ingående granskning och i förarbetena till de nya lagkraven 

avseende hållbarhetsrapportering framhålls att det är positivt att låta ingående granska 

hållbarhetsrapporten.293 

Om FAR skulle utforma normer för utökad granskning förefaller troligt att dessa 

skulle påminna om självreglering avseende utökad granskning av bolagsstyrnings-

rapporter, det vill säga RevU 16, och hänvisa till självreglering avseende granskning av 

hållbarhetsredovisning, det vill säga RevR 6 och ISAE 3000. Det saknas skäl att i detta 

sammanhang redogöra för dessa befintliga normer. Det finns emellertid anledning att 

diskutera några speciella överväganden som skulle aktualiseras vid utökad granskning 

av hållbarhetsrapporten. 

Revisorn och företaget bör i samband med att de bestämmer villkoren för revis-

ionsuppdraget avseende årsredovisningen som helhet, bestämma omfattningen av en 

eventuellt utökad granskning av hållbarhetsrapporten.294 Härvid förefaller lämpligt att 

man, liksom vad gäller rådande praxis och god revisionssed avseende granskning av en 

frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning, kan låta den utökade granskningen avse hela 

eller delar av redovisningen och den bakomliggande verksamheten samt helt eller delvis 

utföras enligt regler för revision i strikt bemärkelse eller vara översiktlig.295  

Den ingående granskningen av hållbarhetsrapporten bör följa samma grundkrav 

som revision eller översiktlig granskning av annan redovisning än historisk finansiell 

redovisning generellt. Följaktligen bör krävas att revisorn inför granskningen skaffar sig 

betydande kunskap om det rapporterande företagets bransch och verksamhet, inklusive 

förekommande hållbarhetsrisker, samt policyer och förfaranden som företaget tillämpar 

i syfte att se till så att hållbarhetsrapporten uppfyller ÅRL:s regler. Med beaktande av 

denna kunskap bör revisorn planera effektiva granskningsåtgärder med fokus på områ-

den där det är troligt att det förekommer särskilt många eller allvarliga hållbarhetsrisker, 

                                                 

292 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 80; Prop. 2015/16:193 s. 51 f.  
293 Prop. 2015/16:193 s. 51; Direktiv 2014/95/EU art. 1.1. 
294 RevU 16 p. 4.1. 
295 ISAE 3000 p. A 3; RevR 6 p. 4.2–5.1. 
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vilka om de redovisas felaktigt kan påverka intressenternas nytta av rapporten.296 

I granskningen av hållbarhetsrapportens fullständighet bör beaktas att ÅRL:s 

regler delvis är av ”följ eller förklara”-karaktär. Detta innebär att granskningen inbegri-

per kontroll av att företaget i hållbarhetsrapporten har angett inom vilka väsentliga 

hållbarhetsområden man eventuellt saknar policys och skälen för detta. För att kontrol-

lera riktigheten av rapporten bör revisorn utgå från revisionen av årsredovisningen och 

det framstår särskilt angeläget att revisorn säkerställer att upplysningar som lämnas i 

hållbarhetsrapporten överensstämmer med upplysningar som lämnas i årsredovisningen. 

Upplysningar som inte redan har verifierats genom revision av årsredovisningen måste 

verifieras särskilt i samband med granskning av hållbarhetsrapporten.297 Detta bör göras 

genom såväl kontroll- som substansgranskning. Vad revisorn bör göra för att granska 

väsentlighetsanalysen har behandlats i avsnitt 5.5.3.4.  

Revisorns agerande vid ofullständighet eller fel bör följa god revisionssed vid 

brister i samband med revision och översiktlig granskning generellt.298 Således bör först 

lämnas en promemoria eller dylikt till styrelsen och därefter, om inga åtgärder vidtas, 

göras en anmärkning i revisionsberättelsen eller det särskilda revisorsyttrandet som ska 

bifogas en hållbarhetsrapport upprättad i en handling skild från årsredovisningen.299  

 

5.5.3.7         Vilka krav kommer att ställas på granskning av styrelsens ansvarstagande? 

Av de nya lagreglerna om hållbarhetsrapportering sedda tillsammans med generella 

företagsrättsliga lagregler, främst 8 kap. 4, 21 och 22 §§ ABL, följer att revisorn ska 

kontrollera att styrelsen tar ansvar för en hållbarhetsrapport upprättad i en handling 

skild från årsredovisningen, även om styrelsen inte måste underteckna denna.300 Ett 

sådant krav ställs dock inte explicit i lagtext och det framgår varken av lagtext eller för-

arbeten hur aktuell kontroll ska ske. Härvid kan utvecklingen av god revisionssed spela 

en viktig roll.  

För det första förefaller troligt att det i självreglering kommer att ställas explicit 

krav på att revisorn kontrollerar att hållbarhetsrapporten varit föremål för styrelsens 

behandling och beslut. FAR har angett att revisorns uttalande om hållbarhetsrapporten 

förutsätter att styrelsen har avlämnat dokumentet.301 Vidare ställs ett motsvarande krav i 

                                                 

296 ISAE 3000 p. A 86. RevR 6 p. 4.1–4.2. 
297 RevU 5 p. 4.4. 
298 RevU 5 p. 4.4. 
299 ISAE 3000 p. 48; FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 93–104. 
300 Prop. 2015/16:193 s. 49 f. 
301 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga. 
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självreglering avseende revisorns granskning av en bolagsstyrningsrapport upprättad i 

en handling skild från årsredovisningen.302 

Hur kan då god revisionssed avseende formen för denna kontroll komma att 

utvecklas? Jag ser flera möjliga alternativ. FAR har angett att ett underlag som styrker 

att styrelsen har avlämnat hållbarhetsrapporten är ett protokoll från ett styrelsemöte där 

det framgår att styrelsen har antagit rapporten.303 Detta antyder att revisorn skulle kunna 

fullgöra sin granskning genom att ta del av ett sådant protokoll. En dylik utveckling av 

god revisionssed ligger i linje med vad jag i avsnitt 5.5.2.7 hävdat att man kan utläsa ur 

förarbetena till lagen, om än endast genom tämligen extensiv tolkning.  

I självreglering avseende bolagsstyrningsrapporten förespråkas dock andra meto-

der. Här antyds att revisorn först och främst bör rekommendera styrelsen att skriva 

under rapporten. Om så inte sker ska revisorn inhämta ett särskilt uttalande från styrel-

sen, vilket åtminstone undertecknats av dess ordförande. 304  Av detta uttalande ska 

framgå att det lämnats i anslutning till granskning av bolagsstyrningsrapporten. Vidare 

ska bekräftas att rapporten; har upprättats enligt ÅRL:s krav; inte utelämnar väsentliga 

uppgifter eller innehåller några väsentliga felaktigheter; och är förenlig med innehållet i 

årsredovisningen.305  

 

5.5.3.8 Vilka krav kommer att ställas på formen för revisorns uttalande? 

Det helt grundläggande lagkravet avseende revisorns granskning av hållbarhetsrappor-

ten är att hen ska uttala sig om huruvida hållbarhetsrapporten har upprättats, se 9 kap. 

31 § ABL och 6 kap. 14 § ÅRL. I lagen ges emellertid inga anvisningar för uttalandets 

form, varvid denna blir avhängig utvecklingen av god revisionssed och självreglering.  

FAR har angett att de kommer att utarbeta en mall för hur revisorns uttalande ska 

se ut och att denna mall kommer att påminna mycket om en befintlig mall avseende 

bolagsstyrningsrapporten. 306  Följaktligen kommer troligtvis att krävas att uttalandet 

tydligt anger att den granskning som genomförts i förhållande till hållbarhetsrapporten 

är av en annan inriktning och väsentligt mindre omfattande än den sedvanliga gransk-

ningen av årsredovisningen. Härtill ska ett uttalande som lämnas i revisionsberättelsen 

ägnas ett särskilt stycke klart separerat från uttalandet avseende den resterande 

                                                 

302 RevU 5 p. 6.1. 
303 FAR, FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL fråga 19 (s. 6). 
304 RevU 5 p. 6.1. 
305 RevU 5 Bilaga 2 Exempel på uttalande från styrelsen. 
306 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
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årsredovisningen.307  

Uttalandet bör beröra uppdraget och vad revisorn respektive företaget ansvarar 

för, inriktningen och omfattningen av revisorns granskning och, viktigast av allt, en 

slutsats i frågan om företaget har upprättat en hållbarhetsredovisning.308 Det är svårt att 

se hur slutsatsen skulle kunna bli något annat en ett kort konstaterande av jakande eller 

nekande karaktär. Det är emellertid möjligt att tänka sig varianter av ”orena” uttalanden 

där revisorn lämnar en särskild upplysning eller reservation.309 Vidare kan påpekas att 

ett uttalande vid en eventuellt utökad granskning kommer skilja sig något från ett 

uttalande vid normal granskning (såväl granskningens omfattning och inriktning som 

slutsatsen blir ju delvis annorlunda).310 

 

6 Utvärdering av lagkraven 

6.1 Introduktion 

I detta avsnitt kommer jag att utvärdera och diskutera konsekvenserna av lagregleringen 

avseende revisorns granskning av hållbarhetsrapporten. Indeledningsvis behandlas frå-

gor av allmän natur såsom huruvida reglerna avseende revisorns granskning kan 

förväntas bidra till det övergripande syftet med de nya kraven på hållbarhetsrapporte-

ring och hur väl dessa nya lagregler harmonierar med sedan tidigare gällande lagregler. 

Därefter diskuteras lagstiftarens val av att inte införa mer omfattande granskningskrav. 

 

6.2 En otydlig reglering 

Såsom framgått ovan är lagtexten avseende hur revisorns granskning av hållbarhetsrap-

porten mycket kortfattad. Härtill kommer att kraven på revisorns granskning endast 

framgår indirekt – hen ska kunna uttala sig om att en rapport har upprättats. Denna 

mycket otydliga form av reglering i lagtext förefaller problematisk, inte minst med 

beaktande av att en naturlig ordalydelsetolkning av den inte överensstämmer med 

gällande rätt.  

Lagtexten ger intryck av att revisorn kan inskränka sin granskning till att konsta-

tera att det i förvaltningsberättelsen eller i en handling skild från årsredovisningen 

                                                 

307 RevU 5 p. 7.3. 
308 RevU 16 Exempel 1A. 
309 Se mer om upplysningar och reservationer generellt i avsnitt 5.4. 
310 RevU 16 Exempel 1A jämfört med Exempel 1B. 
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upprättats en text benämnd hållbarhetsrapport.311 Såsom framgått av utredningen ovan 

följer emellertid av förarbetena och reglernas rättsliga kontext att granskningskraven är 

mer omfattande. Viss genomgång av rapportens innehåll ska genomföras och revisorn 

måste kontrollera vissa formella aspekter. Att åtminstone antyda detta i lagtext hade, i 

min mening, varit önskvärt och skulle enkelt kunna åstadkommas genom en mindre 

modifiering och komplettering. Förslagsvis skulle man kunna nyttja den i förarbetena 

givna skrivningen att revisorns ska uttala sig om huruvida ”rapporten i verklig mening 

utgör en sådan rapport som avses i lagen. Att en ingiven handling har benämnts 

hållbarhetsrapport är inte tillräckligt”.312 

Det är inte endast lagtext som är otydlig. Även förarbetena är svåra att tolka.313 

Uppenbarligen är det en av lagstiftaren vald strategi att inte direkt ställa detaljerade krav 

i lag utan låta dessa följa av god revisionssed. Som utgångspunkt förefaller detta som en 

lämplig lösning. Hållbarhetsredovisning och granskning härav är relativt unga fenomen 

som flera företag och granskare för första gången kommer att konfronteras med på all-

var till följd av de nya lagkraven.314 Härtill sker stor utveckling inom både teori och 

praktik på området.315 Genom att lämna den direkta lagregleringen öppen och istället 

hänvisa till en rättslig standard kan kraven på revisorns granskning av hållbar-

hetsrapporten växa fram naturligt samt förtydligas och skärpas i takt med att hållbar-

hetsredovisning som fenomen mognar.316  

Otydligheten i förarbetena är dock allt annat än oproblematisk. För det första 

märks att den till stor del beror på att lagstiftaren lämnar motstridiga, snarare än öppna, 

besked.317 I avsnitt 5.5.3.2 har diskuterats hur det anges å ena sidan att de svenska be-

stämmelserna inte ska gå utöver ändringsdirektivets minimikrav men å andra att 

revisorn ska gå igenom rapporten i sådan omfattning att hen kan konstatera att den utgör 

en hållbarhetsrapport i lagens mening (vilket synes gå utöver direktivets krav). Om 

lagstiftaren inte vill ta ställning i en fråga bör detta anges explicit tillsammans med en 

motivering. När lagstiftaren istället kommer med uttalanden som talar i olika riktningar 

riskeras en påtagligt spretig praxis bland revisorer och det blir oklart vad som egentligen 

är rådande minimikrav.  

                                                 

311 FAR, Remissyttrande s. 1. 
312 Prop. 2015/16:193 s. 84. 
313 Svenskt Näringsliv, Remissyttrande s. 9; Bolagsverket, Remissyttrande s. 2. 
314 Prop. 2015/16:193 s. 35 f. och 40–44. 
315 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 92–99. 
316 FAR, Remissyttrande s. 1. Angående utveckling av god revisionssed i allmänhet se prop. 2000/01:146 s 87 f. 
317 Svenskt Näringsliv, Remissyttrande s. 9; Diskrimineringsombudsmannen, Remissyttrande s. 1 f.; FAR, 

seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
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Vidare finns en uppenbar risk för att självreglering och god sed inte utvecklas på ett sätt 

som tillser de övergripande syftena med lagkraven på hållbarhetsrapportering. I detta 

sammanhang märks att lagstiftaren generellt under senare år gått i riktning mot 

efterfrågestyrd revision, lagstiftaren lämnar så att säga till marknaden att genom 

utvecklingen av god revisionssed ställa de närmare kraven på granskningen.318 Vad 

gäller finansiell revision framstår detta lämpligt i beaktande av att det i primärt är just 

marknaden som har intresse av finansiell revision. Dessutom har marknaden de insikter 

som krävs för att ställa relevanta krav. Vad gäller hållbarhetrevision framstår efterfråge-

styrd revision emellertid mer problematiskt. Det är inte endast marknaden, utan i princip 

hela samhället, som har intresse av hållbarhetsgranskning och en av de helt centrala 

teserna inom hållarhetsdiskursen är att hållbarhetsproblem, inte minst i näringslivet, i 

stor utsträckning beror på s.k. marknadsmisslyckanden.319 Till detta kommer att mark-

naden har begränsade insikter i ämnet och därmed svårligen kan ställa relevanta krav.320 

Härvid kan erinras om att bakgrunden till ändringsdirektivet var att redovisning av 

hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen inte skedde i den utsträckning som 

avsågs när kraven infördes.321  

Nära förknippat med risken för att god revisionssed och självreglering utvecklas i 

en ej önskvärd riktning är att dessa normer inte utvecklas alls. Detta kan ske om den 

knapphändiga reglering som varit menad att möjliggöra för god revisionssed och 

självreglering att utvecklas fritt istället orsakar passivitet till följd av osäkerhet. När det 

ges så pass begränsad vägledning för företag och revisionsorganisationer avseende hur 

de kan och bör agera finns risk att de har svårt att se vägen framåt. Denna risk framstår 

särskilt påtaglig på området för hållbarhetsredovisning, vilket som sagt är relativt obe-

kant för många aktörer.322 Och dess förverkligande bekräftas delvis av de många frågor 

lagförslaget har väckt bland företag och hur svårt FAR har haft att ge konkreta svar på 

dessa frågor.323  

Slutligen anser jag att det i vissa avseenden hade varit önskvärt att lagstiftaren i 

förarbetena åtminstone berört vissa frågor som helt eller delvis ligger utanför ramen för 

god revisionssed och självreglering att avgöra. Jag tänker framförallt på tre frågor; vem 

                                                 

318 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från Deloitte. 
319 Naturvårdsverket, Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen s. 10 ff.; Borglund m.fl., Corporate Social 

Responsibility s. 13–18. 
320 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 17–20. 
321 Yttrande från utskottet för utveckling (2012/2098(ini)), p. 20; Yttrande från utskottet för utrikesfrågor 

(2012/2098(ini)), p. 11. 
322 Detta skulle kunna motverkas genom att sätta upp ett tydligare slutmål för granskningen, utan att detaljreglera hur 

målet ska uppnås. En annan möjlighet är att i förarbetena ge förslag på vad som skulle kunna utgöra god sed.    
323 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
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som är behörig att uttala sig över att rapporten har upprättats; huruvida revisorn ska 

granska styrelsens ansvarstagande; och om granskning av hållbarhetsrapporten utgör 

revisionsverksamhet. 

Vad gäller de första två nämnda frågorna märks att de direkt, det vill säga obero-

ende av god revisionssed, delvis regleras i lagen. God revisionssed och självreglering 

kan precisera och förklara kraven relaterade till dessa frågor, men kravens grund-

fundament – att det endast är den stämmovalda revisorn som kan uttala sig över 

hållbarhetsrapporten och att styrelsens ansvar ska kontrolleras – följer av lag.324 Det 

hade varit önskvärt att lagstiftaren i förarbetena explicit tagit ställning till dessa 

fundament så att revisionsorganisationerna i utvecklingen av god sed och självreglering 

kan ta hänsyn till lagstiftarens vilja.325 

Frågan om granskning av hållbarhetsrapporten utgör revisionsverksamhet kanske 

lämpligare behandlas i lagstiftningsarbete relaterat till begreppet revisionsverksamhet 

som sådant.326 Med hänsyn till hur centralt begreppet är i den revisionsrättsliga lagstift-

ningen förefaller emellertid rimligt att kort behandla den även i detta sammanhang. Inte 

minst med beaktande av att granskning av hållbarhetsrapporter är ett nytt fenomen som 

fjärmar sig från traditionell granskning och som kommer att behöva utföras av åtskilliga 

revisorer inom en snar framtid. I sammanhanget är värt att påpeka att yrkesverksamma 

revisorer specialiserade på hållbarhet var mycket osäkra på om granskning av 

hållbarhetsrapporter kommer att betraktas som revisionsverksamhet.327  

 

6.3 Konsekvenser för sedan tidigare gällande granskningskrav 

Ytterligare en fråga som inte berörs i förarbetena är hur de nya lagreglerna om hållbar-

hetsrapportering påverkar sedan tidigare gällande granskningskrav avseende 

hållbarhetsupplysningar. Och till skillnad från vad som gäller ovan nämnda frågor får 

lagstiftarens tystnad i denna fråga direkta och betänkliga konsekvenser för gällande rätt. 

Såsom jag tolkar rättsläget efter de nya lagkraven måste hållbarhetsupplysningar enligt 

                                                 

324 Se avsnitt 5.5.2.1 angående behörighet att uttala sig över hållbarhetsrapporten och avsnitt 5.5.2.7 angående 

granskning av styrelsens ansvar. 
325 Nerep m.fl., Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 3 §, Lexino. 
326 Det faller delvis utanför denna uppsats syfte men med hänsyn till revisionens utveckling under de senaste åren 

förefaller relevant att modifiera lagtexten avseende definitionen av begreppet revisionsverksamhet något. Som 

framgått ovan talar legaldefinitionen i 2 § 8 p. revisorslagen lagen idag om granskning av ekonomisk information 

eller förvaltning. Men revisorer granskar inom vad måste vara revisionsverksamhet även styrnings- och 

hållbarhetsinformation. Följaktligen synes lämpligt att i lagtext förtydliga att granskningsobjektet i 

revisionsverksamhet även kan vara av sådant slag.   
327 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från KPMG; intervju med representant från 

Deloitte. 
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6 kap. 1 § 4 st. ÅRL som tidigare varit föremål för obligatorisk ingående granskning nu 

endast gås igenom mycket ytligt om de lämnas i hållbarhetsrapporten istället för för-

valtningsberättelsen. Detta är uppenbarligen olyckligt om man anser att dessa 

upplysningar är av stor vikt, vilket lagstiftaren verkar anse, eller åtminstone ha ansett. 

När kraven på hållbarhetsupplysningar (då icke-finansiella upplysningar) infördes 

framgick tydligt att dessa inte skulle inta någon särställning i förvaltningsberättelsen.328 

Detta antyder att aktuella upplysningar ansågs vara av i princip samma vikt som reste-

rande upplysningar i förvaltningsberättelsen och att intresset av att kvalitetssäkra 

hållbarhetsupplysningar ansågs väga tyngre än intresset av att inte påföra företag 

administrativa och ekonomiska bördor förknippade med revision av dessa uppgifter. I 

sammanhanget är också värt att påpeka att enligt god revisionssed ska hållbarhetsupp-

lysningar i förvaltningsberättelsen anses jämbördiga med finansiella upplysningar, även 

om hållbarhetsupplysningarnas särskilda karaktär gör att granskningen av dem får en 

delvis annan form.329  Vidare framstår det problematiskt att möjligheten att undanta 

hållbarhetsupplysningar från revision endast tillkommer företag som är så pass stora att 

de omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering. Detta går uppenbarligen stick i stäv 

med det övergripande syftet med det dessa krav. Dessutom berör större företags håll-

barhetsupplysningar fler intressenter, varmed vikten av att de revideras framstår särskilt 

påtaglig. Till detta kommer att lagstiftarens ambition länge varit att i relativa termer 

minimera ekonomiska och administrativa bördor för mindre företag.330 

 

6.4 Olika typer av granskning och förtroendegap 

Lagkraven avseende revisorns granskning av hållbarhetsrapporten samexisterar uppen-

barligen inte endast med de tidigare kraven gällande granskning av hållbarhetsrelaterade 

upplysningar i förvaltningsberättelsen. De utgör en del av ett omfattande regelkomplex 

– lagregler och god revisionssed avseende revision av årsredovisnings. Härvid uppstår 

frågan hur väl de nya lagreglerna harmonierar med dessa normer.  

Såsom framgått har kraven på revisorns granskning av hållbarhetsrapporten sam-

ordnats med krav på revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Att anknyta till 

gällande rätt framstår lämpligt eftersom det minimerar antalet granskningstyper att hålla 

reda på och underlättar för företag, revisorer och intressenter att förstå vad granskningen 

                                                 

328 Prop. 1996/97:167 s. 9–16; Prop. 2004/05:68 s. 16 f. och 23. 
329 RevU 5 p. 3.2. 
330 SOU 2008:32 s. 13 ff.; SOU 2014:22 s. 192; Prop. 2015/16:193 s. 84. 
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av hållbarhetsrapporter innebär. Det är emellertid inte oproblematiskt att det är just 

granskning av bolagsstyrningsrapporter man anknyter till. Jag menar nämligen att det 

finns en risk att detta leder till problem relaterade till det s.k. förtroendegapet.  

Begreppet förtroendegap har länge använts för att beskriva skillnaden mellan in-

tressenters förväntningar på revisorers granskning av finansiell redovisning och 

revisorns faktiska skyldigheter i detta avseende.331 Många intressenter har en skev bild 

av att revisorn ansvarar helt för företagets finansiella redovisning samt att det är dennes 

skyldighet att noga gå igenom varenda del av såväl redovisningen som de bakom-

liggande faktiska förhållandena den bygger på och härvid upptäcka minsta fel och brist. 

Revisorn ska visserligen iaktta högt ställda krav på noggrannhet vid granskning av 

finansiell redovisning. Hen har emellertid aldrig ansvar för att garantera att redovis-

ningen är helt korrekt. Att genomföra en granskning som når upp till den nivån av 

säkerhet bör vara omöjligt och skulle under alla omständigheter medföra alltför stora 

administrativa och ekonomiska bördor.332 

Jag menar att ett förtroendegap kan uppstå även vad gäller revisorns granskning 

av hållbarhetsrapporten. Och detta gap riskerar av tre skäl att bli ännu större än för-

troendegapet gällande granskning av finansiell redovisning. För det första blir 

uppenbarligen det potentiella gapet mellan vad intressenter förväntar sig och den 

granskning som faktiskt genomförs större desto ytligare granskningen är. För det andra 

bör vara svårt för intressenter att hålla isär olika typer av granskning och med hänsyn 

till att revision i strikt bemärkelse är den i särklass mest kända och vanligaste formen av 

granskning förefaller troligt att många tar för givet att all granskning innebär revision.333 

Härvid bör även beaktas att många som sagt överskattar hur ingående revisonen är.334 

För det tredje är granskning av hållbarhetsrapportering mindre etablerat och reglerat än 

granskning av finansiell redovisning varmed initialt helt enkelt torde förekomma relativt 

sett mer bristfällig granskning på området för hållbarhetsrapportering. 

Det skulle uppenbarligen vara svårt för lagstiftaren att i och med de nya lagkraven 

avseende granskning av hållbarhetsrapporter åtgärda förtroendegapet. Icke desto mindre 

hade i min mening varit önskvärt att problemet åtminstone uppmärksammats, om inte 

                                                 

331 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 33 f. 
332 SOU 2004:47 s. 249. 
333 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Denna skillnad kan en intressent endast notera genom 

studium av revisionsberättelsen och även om revisionsberättelsen studeras inses antagligen inte vidden av skillnaden 

om intressenten i fråga inte besitter relativt betydande insikter i revision. 
334 Moberg m.fl., Bolagsrevisorn s. 33 f. 
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annat som ett argument för att kräva mer ingående granskning av hållbarhetsrapporten. 

Detta för oss in på frågan om varför lagstiftaren inte införde striktare granskningskrav.  

 

6.5 För- och nackdelar med mer ingående granskningskrav  

6.5.1 Introduktion 

Av art. 1.1 i ändringsdirektivet framgår att medlemsstaterna, utöver ovan beskrivna 

granskning (nedan kallad formaliagranskning), får kräva att innehållet i rapporten 

kvalitetssäkras av revisorn eller en annan oberoende granskare (nedan kallat kvalitets-

granskning). Sådan kvalitetsgranskning ersätter inte kravet på revisorns uttalande om att 

rapporten upprättats.335 I det fall den stämmovalda revisorn genomfört kvalitetsgransk-

ningen bör hen emellertid kunna basera sitt uttalande om att rapporten har upprättats på 

denna kvalitetsgranskning. 

Varför direktivet erbjuder ett val mellan dessa två lösningar – det vill säga endast 

formaliagranskning eller formaliagranskning och kvalitetsgranskning – framgår inte 

direkt av direktivet. I förarbetena antyds emellertid att man övervägt att införa 

obligatorisk kvalitetsgranskning men att fördelarna med detta föreföll osäkra och 

kontextberoende varmed man lämnade till medlemsstaterna att eventuellt ställa ett så-

dant krav. 336  I detta avsnitt utvärderas den svenska lagstiftaren val att inte kräva 

kvalitetsgranskning.  

 

6.5.2 Argument för obligatorisk kvalitetsgranskning 

I såväl direktivets som de nya lagkravens förarbeten nämns åtskilliga fördelar med 

kvalitetsgranskning. Den primära fördelen är att kvalitetsgranskning i större mån än 

formaliagranskning säkerställer kvaliteten av hållbarhetsrapporten, vilket kommer att 

öka förtroendet för den. Detta, menar lagstiftaren, kan vara särskilt viktigt för företag 

med utländska intressenter eftersom sådana intressenter ofta saknar närmare kunskap 

om företaget och lokala förhållanden.337  

Vidare framhålls att kvalitetsgranskare, som vanligtvis besitter betydande kunskap 

inom hållbarhetsredovisning, kan hjälpa företag att förbättra metoder för att upprätta 

                                                 

335 Prop. 2015/16:193 s. 49. 
336 Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies Meeting Report 2011-01-24 s. 3; 

Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies Meeting Report 2011-07-11 s. 3 f.; 

Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies, Meeting Report 2011-09-12 s. 3. 
337 Prop. 2015/16:193 s. 49. 
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rapporten och nyttja den för att driva hållbarhetsarbete framåt.338 Med beaktande av 

hållbarhetsrapportering för flera företag kommer bli den första kontakten med omfat-

tande hållbarhetsredovisning och detta under alla omständigheter är ett nytt område i 

utveckling kan sådan hjälp vara mycket värdefull.339 Det anges inte hur denna hjälp ska 

komma till utryck. Man får emellertid förutsätta att lagstiftaren åsyftar en variant av s.k. 

revisionsrådgivning. Att en revisor lämnar råd i samband med att hen gör iakttagelser 

vid granskning är så naturligt att det vanligtvis ses som en del av granskningen.340 Och 

vid kvalitetsgranskning kan och ska granskaren, till skillnad från vad som gäller vid 

formaliagranskning, lägga den tid och energi på granskningsuppdraget som krävs för att 

göra relevanta iakttagelser och lämna råd.  

Doktrin och yrkesverksamma revisorer specialiserade på hållbarhet framhåller tre 

delvis sammankopplade frågor där granskarens hjälp kan vara särskilt värdefull. Den 

första är väsentlighetsanalysen. Även om det har skett otrolig utveckling i frågan lider 

många företag alltjämt av vanföreställningen att deras hållbarhetspåverkan är inskränkt 

till vanliga diskuterade och direkta former av påverkan på miljö och människor, t.ex. 

utsläpp och anti-korruptionsaktivitet.341 Således ser de endast dylika upplysningar som 

väsentliga. En kvalitetsgranskare kan hjälpa företag att inse vidden av deras hållbar-

hetspåverkan och vilka särskilda frågor som är mest väsentliga för just deras 

verksamhet.342 Den andra frågan där granskarens hjälp kan vara särskilt värdefull är vid 

inkludering av intressenter. För att ett företag ska förstå sin hållbarhetspåverkan och 

således kunna redovisa för denna på ett trovärdigt sätt bör det kommunicera och samar-

beta med de som påverkas av och påverkar verksamheten, det vill säga företagets 

intressenter.343 Många företag är dock ovana vid att hantera intressenter och involverar 

dem otillräckligt eller inte alls i hållbarhetsredovisningsprocessen. Detta gör att man 

riskerar att fokusera redovisningen, och i förlängningen hållbarhetsarbete, på frågor som 

omvärlden inte anser vara de mest väsentliga. Dessutom fordras kommunikation och 

samarbete med intressenter i redovisningsprocessen för att slutresultatet, t.ex. en 

hållbarhetsrapport, ska ses som trovärdigt och således öka transparensen avseende 

                                                 

338 Prop. 2015/16:139 s. 49. 
339 Manetti & Toccafondi, The Role of Stakeholders in Sustainability Reporting Assurance s. 363–366; Global 

Reporting Initiative, The external assurance of sustainability reporting s. 5–7. 
340 FAR, Revision – En praktisk beskrivning s. 103. 
341 Borglund m.fl., Effekterna av hållbarhetsredovisning s. 29 f. 
342 KPMG, Sustainable Insight - The essentials of materiality assessment s. 11 ff.; intervju med representant från 

PwC; intervju med representant från Deloitte. 
343 Ingley & Tourani-Rad, Handbook on Emerging Issues in Corporate Governance s. 181–190. 
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företaget. 344  En kvalitetsgranskare kan uppmärksamma detta och ge råd för hur 

företaget fortsättningsvis bör kommunicera och arbeta med intressenter.345 Dessutom 

kan kvalitetsgranskning i sig medföra att kvalitetsgranskaren interagerar med 

intressenter, vilket uppenbarligen stärker deras insyn i redovisningsprocessen.346 Den 

tredje frågan är identifiering av nyckeltal som företaget kan nyttja till målstyrning. 

Nyckeltal kan beskrivas som relationsmått vilka i en enkel siffra visar ett förhållande 

mellan flera olika mått som ingår i en sammanställning av data, t.ex. en årsredovisning. 

Genom att visa just förhållandet mellan flera olika mått omvandlas rådata till ny mer 

användbar information. Användning av ekonomiska nyckeltal har därför länge utgjort 

en självklar del i ekonomistyrningen av företag.347 Det är emellertid relativt få företag 

som på ett systematiskt sätt nyttjar hållbarhetsmässiga nyckeltal till hållbarhetsstyrning. 

Detta torde bero på att företag helt enkelt saknar den kompetens som är nödvändig 

härför.348 En sammanställning av hållbarhetsdata, såsom en hållbarhetsrapport, kommer 

uppenbarligen att innehålla många hållbarhetsmått. Att analysera dessa och avgöra vilka 

mått som är lämpliga att nyttja till nyckeltalsberäkningar och således 

hållbarhetsstyrning kräver stor kunskap inom både ”räkenskapsanalys” och hållbarhet. 

Härtill kommer att rätt personer inom företaget bör göras ansvariga för att tillse styrning 

mot ett hållbarhetsnyckeltal och att denna styrning bör övervakas och följas upp.349 I 

detta arbete kan kvalitetsgranskare, åtminstone enligt deras egna uppfattning, såsom 

specialister inom såväl ”räkenskapsanalys” som hållbarhet och oberoende aktörer spela 

en viktig roll.350  

En fördel med kvalitetsgranskning som inte nämns i förarbetena till den svenska 

lagen men väl i förarbetena till ändringsdirektivet är att det kan öka jämförbarheten av 

hållbarhetsrapportering över tid och rum.351 Jämförbarhet är en helt central princip inom 

hållbarhetsredovisning, liksom redovisning generellt. Intressenter måste ha möjlighet att 

jämföra företagets nuvarande arbete och resultat relaterat till miljö, socialsamhälle och 

ekonomi med deras tidigare arbete och resultat samt, så långt det är möjligt, andra 

                                                 

344 Herremans m.fl., Stakeholder relationships, engagement, and sustainability reporting s. 425-433. Manetti, The 

quality of stakeholder engagement in sustainability reporting s. 110–113 och 118–120. 
345 Global Reporting Initiative, The external assurance of sustainability reporting s. 7. 
346 Manetti & Toccafondi, The Role of Stakeholders in Sustainability Reporting Assurance s. 363–366. 
347 Karlsson, BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning s. 12 f. 
348 Borglund m.fl., Effekterna av hållbarhetsredovisning s. 21–25 och 28–30 f. 
349 Nyckeltalsinstitutet, seminarium Hållbara nyckeltal för hållbarhet. I sammanhanget bör framhållas att arbete med 

hållbarhetsmässiga nyckeltal försvåras av att det inte är alls lika etablerat och standardiserat som arbete med 

ekonomiska nyckeltal.  
350 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 39 f.; intervju med representant från PwC; intervju med representant 

från KPMG. 
351 Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies Meeting Report 2011-01-24 s. 3; 

Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies, Meeting Report 2011-09-12 s. 3. 
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företags arbete och resultat på dessa områden.352  För hållbarhetsrapportering saknas 

uppenbarligen etablerade principer vad gäller såväl hur hållbarhetsinformation ska 

sammanställas och beräknas som vilka särskilda upplysningar som bör lämnas och hur 

de ska presenteras. Lite förenklat kan sägas att det saknas god sed på området. Kvali-

tetsgranskare som, till skillnad från företag, kommer att jobba kontinuerligt och på bred 

front med hållbarhetsrapportering samt vid kvalitetsgranskning skulle behöva förhålla 

sig till strikta standarder framstår väl lämpade att bidra i utveckling och implementering 

av denna sed.   

Ytterligare en fördel med kvalitetsgranskning av hållbarhetsrapportering som var-

ken nämns i lagens eller ändringsdirektivets förarbeten men som är vanligt 

förekommande i doktrin är att valet att låta kvalitetsgranska en hållbarhetsredovisning 

av något slag, såsom en hållbarhetsrapport, i sig visar att företaget tar hållbarhetsfrågor 

på allvar och är måna om att redovisningen är högkvalitativ. Detta ökar förtroendet för 

företagets hållbarhetsarbete generellt och deras hållbarhetsrapportering speciellt.353 

Slutligen i sammanhanget vill jag påpeka att lagstiftaren avseende de företag de 

själva äger verkar ha bedömt att kvalitetsgranskning medför större fördelar än nackde-

lar. Sedan 2009 är nämligen alla statligt ägda företag (oavsett storlek) enligt regeringens 

ägarpolicy tvungna att publicera kvalitetsgranskade hållbarhetsredovisningar.354  

 

6.5.3 Argument mot obligatorisk kvalitetsgranskning 

Av förarbetena till de nya lagkraven framgår att det primära argumentet mot obligato-

risk kvalitetsgranskning är att det skulle vara kostsamt för företag. Detta är det enda 

egentliga problemet med kvalitetssäkring som tas upp. Som ytterligare motargument 

anförs dock att den svenska lagen omfattar fler företag än direktivet och att internation-

ella riktlinjer, såsom GRI, inte kräver någon form av granskning.355 Med beaktande av 

de många fördelar som finns med kvalitetsgranskning, varav lagstiftaren alltså upp-

märksammar de flesta, förefaller angeläget att titta närmare på dessa tre motargument. 

Som sagt är huvudargumentet mot kvalitetsgranskning att det medför kostnader 

för företag. Det är med beaktande härav uppseendeväckande att det i förarbetena till 

såväl ändringsdirektivet som de nya lagkraven helt saknas bedömningar av aktuella 

                                                 

352 GRI, GRI 101: Foundation 2016 p. 1.8 (s. 14 f.); Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 17–20. 
353 Global Reporting Initiative, The external assurance of sustainability reporting s. 5; Larsson & Ljungdahl, License 

to operate s. 132–134. 
354 Näringsdepartementet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande s. 4; 

Näringsdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 s. 9. 
355 Prop. 2015/16:193 s. 51. 
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kostnader.356  I förarbeten refereras vissa bedömningar av kostnader för att upprätta 

(alltså inte granska) en hållbarhetsrapport. Aktuella bedömningar varierar givetvis 

beroende på objektet för bedömning, men även bedömande subjekt. Frånsett de allra 

största företagen tycks emellertid den genomsnittliga bedömningen landa på omkring 

100 000 kr per år.357  Revisorer och konsulter specialiserade på hållbarhetsredovisning 

menar att kostnader för kvalitetsgranskning är mycket svåra att uppskatta men att de för 

de flesta berörda företag bör understiga denna siffra med god marginal.358 

Den svenska lagstiftaren har uppenbarligen ansett det motiverat att påföra 

åtskilliga företag kostnaden om uppskattningsvis 100 000 kr för att upprätta en hållbar-

hetsrapport, man lät ju lagkraven på hållbarhetsrapportering omfatta långt fler företag 

än vad som krävdes av ändringsdirektivet.359 Härvid infinner sig frågan hur pass mycket 

lägre än detta kostnader för kvalitetsgranskning skulle behöva vara för att lagstiftaren 

skulle anse det vara motiverat att införa krav på kvalitetsgranskning. Denna fråga står 

dock, som antytts, utan minsta ledtråd i förarbetena.  

Vidare anges, i beaktande av kostnaderna som är förknippade med kvalitets-

säkring, att ”företagen själva bör kunna avgöra när det är motiverat att ta dessa 

kostnader”.360 Detta uttalande antyder att värde-/kostnadsanalysen avseende kvalitets-

granskning inskränker sig till företagsperspektivet, vilket framstår både märkligt och 

beklagligt. Av förebetena som helhet framgår med all önskvärd tydlighet att det 

övergripande syftet med lagändringen är att öka transparensen och tillse hållbart 

företagande till gagn för alla företagens intressenter – inklusive samhället i stort och 

affärsmässigt irrelevanta subjekt.361 I relation till bedömningarna av företagens kostna-

der för att upprätta hållbarhetsrapporter (alltså inte låta granska dem) anges så också 

explicit att mot dessa kostnader måste värdet av hållbarhetsrapportering, såväl inom 

som utom företaget, vägas. Närmare bestämt uttalas följande:  

”Mot företagens kostnader ska fördelarna med att upprätta en hållbarhetsrapport vägas. En 

större medvetenhet om hållbarhetsfrågor inom företagen leder till ett bättre 

resursutnyttjande och en mer hållbar samhällsutveckling. Ett ökat fokus inom företagen på 

personalfrågor, som t.ex. jämställdhet, kan väntas leda till att jämställdheten förbättras och 

även i övrigt bidra ett bättre arbetsklimat.”362 

                                                 

356 Diskrimineringsombudsmannen, Remissyttrande s. 1 f. 
357 Prop. 2015/16:193 s. 58. Det framgår inte om denna uppskattning inkluderar kostnader för kvalitetsgranskning 

med det får antas att så ej är fallet. 
358 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från Deloitte. 
359 Prop. 2015/16:193 s. 42–44. 
360 Prop. 2015/16:193 s. 52. 
361 Prop. 2015/16:193 s. 41 f. 
362 Prop. 2015/16:193 s. 59. 
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Såsom framgått i föregående avsnitt medför kvalitetsgranskning åtskilliga fördelar som 

direkt och indirekt skapar värde för andra aktörer än det rapporterande företaget. I 

värde-/kostnadsanalysen avseende kvalitetsgranskning bör detta värde beaktas. 

Det andra argumentet mot att kräva kvalitetsgranskning – att den svenska 

reglering omfattar fler företag än vad som fordras enligt direktivet – är, liksom 

kostandsargumentet, påtagligt underutvecklat i förarbetena. Det inskränker sig till föl-

jande konstaterande. ”I bedömningen [av om krav på kvalitetsgranskning ska införas] 

bör också vägas in att det föreslås att rapportering ska göras av fler stora företag än vad 

direktivet kräver”.363  Det framgår inte varför denna omständighet motiverar att inte 

införa krav på kvalitetsgranskning. Det menar jag emellertid att den gör, men endast i 

fråga om de företag som inte omfattas av ändringsdirektivets minimikrav. Vad gäller 

dessa mindre företag framstår nämligen, i relation till de större företag som skulle ha 

omfattats om lagen anslutit till ändringsdirektivets minimikrav, mer betungande och av 

lägre värde att kräva kvalitetssäkring.  

Att det är mer betungande har tre huvudsakliga skäl. Först det första kostar kvali-

tetsgranskning i relativa termer vanligtvis mer för mindre företag än för större 

företag,364 helt enkelt på grund av att den nödvändiga granskningen omfattar samma 

aspekter av verksamheten, även om verksamheten är mindre. 365  För det andra har 

mindre företag ofta mindre buffert och förmåga att hantera administrativa och ekono-

miska bördor av aktuellt slag. 366  För det tredje kommer majoriteten av de mindre 

svenska företag som endast omfattas av lagen i och med kravet på hållbarhetsrapporte-

ring att upprätta en omfattande hållbarhetsredovisning för första gången.367  Att låta 

granska en rapport på ett sådant tidigt stadium i ett företags liv av hållbarhetsredovis-

ning kan innebära stora administrativa och ekonomiska bördor eftersom det saknas rutin 

och systemstöd för att belägga upplysningar.368  

Att det är av begränsat värde har två huvudsakliga skäl. För det första har mindre 

företag vanligtvis färre intressenter och respektive intressents beroende av information 

om företaget tenderar att vara lägre. För det andra, har mindre företag vanligtvis mindre 

påverkan på omvärlden.369 I sammanhanget bör påpekas att såväl intressenters informat-

ionsbehov som företagets hållbarhetspåverkan givetvis även beror på andra faktorer, 

                                                 

363 Prop. 2015/16:193 s. 58. 
364 SOU 2008:32 s. 13–18; prop. 2009/10:235 s. 50 ff.; Tillväxtverket, Näringslivets administrativa bördor s. 7–10. 
365 Observera att kostnaderna i absoluta termer givetvis är högre för större företag. 
366 Prop. 2015/16:193 s. 43.; prop. 2009/10:235 s. 50 ff.; Tillväxtverket, Näringslivets administrativa bördor s. 7–10 
367 Prop. 2015/16:193 s. 58. 
368 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 20. 
369 Borglund m.fl., Corporate Social Responsibility s. 12 f. och 34; Prop. 2009/10:235 s. 50 ff. 
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såsom vilken typ av verksamhet företaget bedriver och vilken hållbarhetsfråga det rör 

sig om.370 

Det kan sålunda argumenteras för att intresset av att hålla nere de administrativa 

och ekonomiska bördorna för mindre företag som omfattas av det svenska lagkravet på 

hållbarhetsrapportering idag överväger intresset av kvalitetsgranskning av deras rappor-

ter. Att den svenska lagstiftaren har valt att kräva hållbarhetsrapportering även från 

dessa mindre företag kan emellertid inte tas till intäkt för att inte kräva kvalitetsgransk-

ning av hållbarhetsrapporter från större företag. Först och främst är de två frågorna 

uppenbarligen oberoende av varande. Till detta kommer att i fråga om de stora företag 

som omfattas av direktivets minimikrav är, i kontrast till ovan diskuterade skäl för att 

inte kräva kvalitetsgranskning av mindre företag, relativt icke-betungande och av högt 

värde att kräva kvalitetsgranskning. Vad gäller dessa stora företag märks att; kostnaden 

för kvalitetsgranskningen generellt torde vara relativt liten; tillgångar och kapacitet att 

hantera administrativa bördor är hög;371 de absolut flesta redan upprättat omfattande 

hållbarhetsredovisningar under en längre tid;372 intressenters informationsberoende är 

stort i både kvantitativa och kvalitativa termer; och hållbarhetspåverkan betydande.373 

Dessutom är värt att påpeka att åtskilliga större företag idag låter kvalitetsgranska sina 

rapporter.374 Det skulle vara olyckligt om den svenska lagen uppfattades som ett legiti-

merande av att inte fortsätta göra detta. Risken härför verkar dock liten med hänsyn till 

att av utvecklingen stadigt gått mot att fler företag kvalitetssäkrar sina rapporter och 

förarbetena tydligt framhåller fördelarna med kvalitetsgranskning.375 

Den uppenbara lösningen är att införa olika krav för större och mindre företag. En 

lämplig skiljelinje synes vara den som enligt direktivet ska gälla vilka företag som ska 

upprätta hållbarhetsrapporter. Härvid finns en färdig definition att utgå ifrån. Dessutom 

åstadkoms harmonisering med andra EU-länder som kräver kvalitetsgranskning, vilket 

lierar med ändringsdirektivets syfte att öka jämförbarheten av hållbarhetsinformation på 

den europeiska marknaden.376 

Det tredje argumentet mot att införa krav på kvalitetsgranskning – att internation-

ella riktlinjer avseende hållbarhetsredovisning, t.ex. GRI:s riktlinjer inte kräver någon 

granskning – framstår närmast löjeväckande. För det första bör framhållas att GRI:s 

                                                 

370 Borglund m.fl., Corporate Social Responsibility s. 19, 46 och 200 f.  
371 Prop. 2015/16:193 s. 43; prop. 2009/10:235 s. 50 ff.; Tillväxtverket, Näringslivets administrativa bördor s. 7–10. 
372 Prop. 2015/16:193 s. 42 och 58 f. 
373 Frostensson m.fl., Hållbarhetsredovisning s. 11–17. 
374 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 32 f. 
375 Prop. 2015/16:193 s. 51. 
376 Direktiv 2014/95/EU skäl 4–6. 
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riktlinjer starkt rekommenderar kvalitetsgranskning.377 Till detta kommer att även om 

kraven på hållbarhetsrapportering delar vissa grundprinciper med GRI:s riktlinjer före-

ligger betydande skillnader mellan dessa normtyper. Den kanske största och mest 

uppenbara skillnaden är att GRI:s riktlinjer bygger på frivillighet och är avsedda att 

kunna tillämpas av vem som helst och i vilket sammanhang som helst.378 Det är således 

bland andra små organisationer med begränsade medel som nyttjar dem. Och detta sker 

i delar av världen där hållbarhetsredovisning är relativt outvecklat och ovanligt varmed 

saknas naturliga granskare att tillgå.379  Till detta kommer att GRI:s riktlinjer syftar lika 

mycket till att sprida (frivillig) hållbarhetsredovisning som att tillse hög kvalitet 

härav.380 Ett krav på kvalitetsgranskning skulle uppenbarligen hämma spridningen av 

hållbarhetsredovisning. Slutligen är en hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI:s 

riktlinjer vanligtvis långt mer omfattande och detaljerad än vad en hållbarhetsrapport 

behöver vara. 381  Således bör kvalitetsgranskning av en GRI-redovisning vara mer 

krävande än kvalitetsgranskning av en hållbarhetsrapport.  

Omständigheten att lagstiftaren in tar upp fler argument mot att införa krav på 

kvalitetsgranskning av hållbarhetsrapportering betyder givetvis inte att det inte finns fler 

motargument. Som antytts ovan ifrågasattes värdet av kvalitetsgranskning på EU-nivå. I 

förarbetena till ändringsdirektivet görs detta på två huvudsakliga grunder. För det första 

hävdades att det helt enkelt kommer att vara svårt att (på ett relevant sätt) granska håll-

barhetsrapporten. Den kommer, per rådande definition, att vara tämligen löslig till 

innehåll och omfatta få lätt kontrollerbara uppgifter, inte minst därför att åtskilliga upp-

gifter är framåtsyftande. Dessutom har företag inte nått en tillräcklig grad av mognad i 

sin hantering av hållbarhetsrelaterad information varmed de saknar dokumentation samt 

intern systemkapacitet och kompetens för att låta sig granskas på ett relevant sätt. För 

det andra hävdades det att rådande standard vad gäller kvalitetsgranskning av hållbar-

hetsredovisning är bristfällig, vilket framstår särskilt problematiskt i förhållande till de 

svårligen kvalitetsgranskade hållbarhetsrapporterna. Det saknas välutvecklade regelverk 

för granskning av hållbarhetsredovisning och traditionella kvalitetsgranskare, såsom 

revisorer, är ovana vid att hantera hållbarhetsinformation.382 

Jag menar emellertid att dessa argument inte gör sig gällande i Sverige, 

                                                 

377 GRI, GRI 102: General Disclosures 2016 Disclosure 102-56 (s. 41). 
378 GRI, GRI 101: Foundation 2016 sektion 1 (s. 7 ff.). 
379 KPMG, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting s. 28–42. 
380 Global Reporting Initiative, Empowering Sustainable Decisions s. 2–4. 
381 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
382 Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies Meeting Report 2011-01-24 s. 3; 

Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies, Meeting Report 2011-09-12 s. 3. 
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åtminstone inte i samma utsträckning som i många andra medlemsstater. Som sagt har 

många företag i Sverige frivilligt upprättat och låtit kvalitetsgranska hållbarhetsredovis-

ningar under flera år.383 Härtill kommer att statligt ägda företag i Sverige, enligt krav 

från regeringen, sedan 2009 varit tvungna att publicera kvalitetsgranskade hållbarhets-

redovisningar.384 Detta har självfallet givit dessa företag större vana vid att hantera 

hållbarhetsrelaterad information varmed såväl uppgifter i rapporten som bakomliggande 

informationssystem och faktiska förhållanden är lättare att identifiera och granska. 

Härtill kommer att granskningsnormer och granskare har givits möjlighet att utvecklas. 

Sverige och FAR var först i världen med att upprätta en nationell standard för kvalitets-

granskning av hållbarhetsredovisning.385  Den idag gällande versionen RevR 6, som 

behandlats ovan, uppdateras kontinuerligt av FAR:s specialistgrupp för 

hållbarhetsredovisning och utgör ett viktigt komplement till internationell självreglering 

på området.386 Dessutom har alla större revisionsbyråer i Sverige specialistavdelningar 

för hållbart företagande och det finns åtskilliga konsultfirmor som är helt inriktade på 

hållbarhetsfrågor.387 Dessa granskare har länge arbetat med kvalitetsgranskning av håll-

barhetsredovisning och bör således besitta den kompetens som är nödvändig för att på 

ett relevant sätt kunna kvalitetsgranska hållbarhetsrapporter. Dessutom kan andra 

granskare som kommer i kontakt med hållbarhetsredovisning för första gången efter de 

nya lagkraven utnyttja de metoder och normer som nyss nämnda föregångsgestalter 

redan tillämpat och förfinat. Och om det verkligen kniper finns möjligheten att kalla in 

dessa experter. 

Ett annat argument som ifrågasätter värdet av kvalitetsgranskning är att det inte 

fungerar förtroendestärkande på grund av hur granskningsintyg utformas – ett slags om-

vänt förtroendegap. Granskningsintyg innehåller nämligen ofta dubbla negationer och är 

språkligt mycket otillgängliga. Således ger de knappast något kvalitetssäkrande intryck 

(beakta exemplet från RevR 6 refererat i avsnitt 5.2).388 Detta argument framstår beak-

tansvärt, men endast i begränsad mån. Uppenbarligen bör säkerheten i granskarens 

uttalande motsvara graden av granskning och om det inte genomförts sådan granskning 

som krävs för granskaren ska kunna uttala med säkerhet bör hen inte göra det. Vidare 

har läget hittills snarare varit det motsatta, det vill säga att samhället uppfattar 

                                                 

383 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 32 f. 
384 Näringsdepartementet, Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande s. 4. 
385 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 32 f. 
386 FAR, seminarium Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. 
387 Intervju med representant från PwC; intervju med representant från KPMG; intervju med representant från 

Deloitte. 
388 Westermark, Hållbarhetsredovisning: Teori, standarder och praktisk tillämpning, s. 248–250. 
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granskning som mer kvalitetssäkrande än den faktiskt är. 389  Detta förtroendegap 

framstår än mer problematiskt och riskerar att växa i samband med formaliagranskning. 

Ytterligare ett förfäktat argument mot kvalitetssäkring av hållbarhetsrapporter är 

att motsvarande fördel kan uppnås på annat sätt. T.ex. har hävdats att certifieringar av 

hållbarhetsrelaterade ledningssystem ses som ett lämpligt alternativ till kvalitetsgransk-

ning. 390  Denna inställning måste emellertid ifrågasättas i beaktande av att en 

certifiering, till skillnad från granskad rapportering, endast säkerställer tillräcklig in-

stitutionell beredskap, inte faktiskt redovisad prestanda. En parallell kan dras till 

finansiella risker. Certifiering av ett företags ekonomiska system låter som en närmast 

löjeväckande idé – det är kvalitetsgranskning av redovisad finansiell information som 

gäller! Ett liknande motargument, vilket tas upp men inte ges någon större vikt i för-

arbetena till ändringsdirektivet, 391  är att i dagens ”granskningssamhälle” medför 

rapporteringen i sig ingående kontroll av kvalitet, varmed kvalitetsgransknings blir 

överflödigt.392 Jag menar dock att denna form av samhällelig granskning utgör ett dåligt 

substitut för kvalitetsgranskning i sedvanlig bemärkelse. Såsom framgått ovan innebär 

kvalitetsgranskning mer än granskning av själva hållbarhetsrapporten. Både bakomlig-

gande kontrollsystem och faktiska förhållanden granskas.393 Det är mycket svårt att se 

hur samhället, frånsett media i förhållande till ett ytterst litet antal särskilt stora företag, 

skulle kunna genomföra sådan kontroll- och substansgranskning. Till detta kommer att 

samhällelig granskning, till skillnad från kvalitetsgranskning, inte medför förbättrade 

metoder för upprättande och nyttjande av hållbarhetsrapporten.   

 

6.5.4 En sammantagen bedömning 

Så hur står sig fördelarna med kvalitetsgranskning mot nackdelarna? Kvalitetsgransk-

ning har åtskilliga fördelar vilka adresserar såväl det övergripande syftet med lagkraven 

– att öka transparens i EU och Sverige samt stärka företags hållbarhetsarbete – som 

några av de vanligaste problemen som lyfts inom hållbarhetsredovisningsdiskursen – att 

företag inte redovisar frågor där de med hänsyn till kärnverksamheten har särskilt stor 

hållbarhetspåverkan och att hållbarhetsredovisningen inte nyttjas för faktiskt hållbar-

hetsarbete. Till detta kommer att den svenska hållbarhetsgranskningskontexten synes 

                                                 

389 SOU 2004:47 s. 249. 
390 Larsson & Ljungdahl, License to operate s. 20. 
391 Expert Group on Disclosure of Non-Financial information by EU Companies Meeting Report 2011-07-11 s. 3 f. 
392 Hojni, J, Disclosure of Environmental Information in Companies’ Annual Reports under EU Law Provisions s. 18. 
393 ISAE 3000 p. 45–49; RevR 6 p. 6.18–6.24. 
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ovanligt väl anpassad att maximera fördelar respektive minimera nackdelar med 

kvalitetsgranskning. 

Att kvalitetsgranskning är kostsamt måste givetvis beaktas. Utan goda belägg för 

att kostnaderna är betydande anser jag emellertid att de konstaterade fördelarna bör 

väga tyngre. Under alla omständigheter är beklagligt att kostnaderna för kvalitets-

granskning inte undersökts över huvud taget, särskilt som de torde vara små i 

förhållande till kostnaderna för att upprätta en hållbarhetsrapport.394  

Den svenska lagstiftarens val att göra lagreglerna avseende vilka företag som 

måste upprätta en hållbarhetsrapport mer omfattande än direktivets minimikrav kan inte 

tas till intäkt för att inte kräva kvalitetsgranskning av några företag. Med hänsyn till att 

kostnaderna och de administrativa bördor som är förknippade med kvalitetsgranskning 

torde vara större för mindre företag, såsom de företag som inte omfattas av ändrings-

direktivets minimikrav, finns dock utrymme att argumentera för att dessa företag bör 

undantas från krav på kvalitetsgranskning. 

Omständigheten att internationella riktlinjer för hållbarhetredovisning, såsom 

GRI:s riktlinjer, inte kräver kvalitetsgranskning framstår i princip irrelevant. 

Vid en sammantagen bedömning anser jag att övervägande skäl talar för att lagen 

ska kräva kvalitetsgranskning, åtminstone av de företag som omfattas av ändringsdirek-

tivets minimikrav avseende vilka företag som ska upprätta en hållbarhetsrapport. Det 

bör emellertid återigen understrykas att det kan finnas ytterligare argument mot 

obligatorisk kvalitetsgranskning och att det framstår olämpligt att införa ett sådant krav 

om det visar sig mycket kostsamt. Lagstiftarens motivering till varför ett sådant krav 

inte införs är dock påtagligt bristfällig. 

  

7 Avslutande kommentarer 

7.1 Sammanfattning av rättsläget 

Alla företag som från och med räkenskapsåret 2017 måste upprätta en hållbarhets-

rapport ska låta företagets stämmovalda revisor granska denna rapport. Det står klart att 

det inte krävs någon kvalitetsgranskning utan att det räcker med en slags formalia-

granskning. Vad denna formaliagranskning innebär mer precist är emellertid oklart, dels 

                                                 

394 Diskrimineringsombudsmannen, Remissyttrande s. 1 f. 
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eftersom de direkta lagkraven är otydliga och dels eftersom det är osäkert hur god 

revisionssed på området kommer att utvecklas. 

Jag tolkar de direkta lagkraven som att revisorn inte aktivt måste granska 

hållbarhetsrapportens riktighet eller fullständighet. Detta gäller även sådana hållbar-

hetsupplysningar enligt 6 kap. 1 § 4 st. ÅRL som förut lämnats i förvaltningsberättelsen 

och omfattats av krav på revision men som nu istället kan lämnas i hållbarhetsrapporten. 

Om revisorn misstänker eller vet att hållbarhetsrapporten innehåller väsentliga fel bör 

hen dock vidta åtgärder. Härtill ankommer det, enligt min bedömning av lagkraven 

sedda i ljuset av förarbetsuttalanden, på revisorn att säkerställa att rapporten behandlar 

de i lagen särskilt angivna områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Vart och ett av dessa områden 

ska behandlas antingen genom att företaget lämnar upplysningar om affärsmodell, po-

licyer eller skäl till att sådana saknas, väsentliga risker och centrala resultatindikatorer 

eller genom att företaget anger att det är oväsentligt. Den förhärskande uppfattningen 

synes vara att lagen inte kräver att revisorn tar ställning till vilka områden företaget 

bedömt som väsentliga. Jag menar emellertid att hen har viss skyldighet att göra detta.  

Utöver dessa krav vad gäller granskning av rapportens innehåll ska revisorn kon-

trollera att styrelsen har tagit ansvar för rapporten. Dessutom ska revisorn givetvis 

lämna ett uttalande om resultatet av granskningen. Hur styrelsen ansvar ska kontrolleras 

och uttalandet utformas framgår inte av lagen eller dess förarbeten. Även om frågan inte 

behandlas i förarbetena måste antas att revisorns granskning av hållbarhetsrapporten 

utgör revisionsverksamhet i lagens mening. Således står granskningen under Revisors-

nämndens tillsyn och måste göras med beaktande av särskilda bestämmelser om 

opartiskhet, självständighet och dokumentation. 

Så långt om de regler avseende granskning av hållarhetsrapporten som följer 

direkt av lag, vilka är de enda särskilda normer som idag finns på området. Härtill 

kommer det dock att utvecklas kompletterande och preciserande normer i god revisions-

sed och självreglering. Det är svårt att sia om hur dessa normer kommer att se ut men 

det förefaller troligt att de inspireras av motsvarande normer avseende granskning av 

bolagsstyrningsrapporter och frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar.  

Således kommer troligtvis att ställas explicita krav på att revisorn ska granska 

hållbarhetsrapportens omfattning. Det verkar otroligt, men vore i min mening önskvärt, 

att god revisionssed och självreglering kommer att kräva att revisorn tar ställning till 

företagets analys av vilka hållbarhetsområden som är väsentliga för dem.  
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Lagkravet avseende kontroll av styrelsens ansvar kommer säkerligen att preciseras, 

troligtvis på så sätt att revisorn primärt bör uppmuntra styrelsen att underteckna 

rapporten och sekundärt inhämta ett yttrande i frågan undertecknat av styrelsens ordfö-

rande. Lagkravet avseende revisorns uttalande kommer säkerligen att preciseras genom 

att FAR utarbetar en mall för detta. 

 Till följd av hur lagen har utformats kommer god revisionssed och självreglering 

inte att kunna ställa krav på ingående kvalitetsgranskning. Det verkar emellertid möjligt 

och relativt troligt att det kommer att uppmuntras att ett företag och deras revisor avtalar 

om att hållbarhetsrapporten ska bli föremål för utökad (kvalitets)granskning. Kraven för 

denna granskning skulle säkerligen överensstämma med rådande krav avseende 

granskning av en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning.   

 

7.2 Utvärdering av de nya lagkraven 

Både lagtexten och förarbetsuttalande avseende revisorns granskning av hållbarhetsrap-

porten är, i min mening, för kortfattade. Att lagstiftaren inte uttrycker sig mer utförligt 

är givetvis delvis en medveten strategi där man vill lämna åt utvecklingen av god 

revisionssed och självreglering att avgöra de närmare kraven för granskningen. Som 

utgångspunkt är detta en lämplig strategi. Hållbarhetsredovisning och granskning härav 

är unga fenomen i ständig utveckling. Genom att lämna den direkta lagregleringen 

öppen och istället hänvisa till kompletterande normgivning kan kraven på revisorns 

granskning växa fram naturligt och kontinuerligt anpassas till den utveckling som sker 

inom teori och praktik på området. 

Jag menar dock att lagstiftaren lämnat för öppet, dels genom att inte ens omtala 

vissa särskilt viktiga aspekter av granskningen och dels genom att såväl lagtext och för-

arbeten som olika uttalanden i förarbetena ger motstridiga intryck. Den resulterande 

otydligheten riskerar att orsaka passivitet till följd av osäkerhet och en marknadsstyrd 

normutveckling i strid med lagstiftarens syften. Denna risk tillspetsas av att revisionsor-

ganisationerna, liksom lagstiftaren, har begränsad erfarenhet av hållbarhetsgranskning 

samt omständigheten att hållbarhetsgranskning fjärmar sig från revisionsorganisationer-

nas huvudsakliga verksamhet, det vill säga finansiell granskning. Vid en sammantagen 

bedömning kan jag inte undgå känslan av att lagstiftarens ”val” att lämna de närmare 

kraven på revisorns granskning åt utvecklingen av god revisionssed och självreglering i 

vissa avseenden snarare följt av slentrian och oförmåga att fatta egna direkta beslut än 

motiverade och välunderbyggda ställningstaganden. 
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Ett område där lagstiftarens tystnad (och obetänksamhet) synes särskilt problematisk är 

de nya granskningskravens interaktion med sedan tidigare gällande granskningskrav. 

Såsom jag tolkar rättsläget efter de nya lagkraven måste hållbarhetsupplysningar enligt 

6 kap. 1 § 4 st. ÅRL som tidigare skulle revideras i strikt mening numera endast bli 

föremål för formaliagranskning om de lämnas i hållbarhetsrapporten istället för 

förvaltningsberättelsen. Detta, förmodade förbiseendefel, framstår olyckligt med 

beaktande av intresset av att aktuell information kvalitetsgranskas. Dessutom går det 

emot de nya lagkravens övergripande syfte av att stärka hållbarhetsredovisning. 

Lagstiftarens val av att inte införa krav på kvalitetsgranskning av hållbarhetsrap-

porten kan ifrågasättas, både vad gäller valet i sig och hur det motiveras. Jag anser att 

övervägande skäl talar för att lagen ska kräva kvalitetsgranskning, åtminstone av de 

företag som omfattas av ändringsdirektivets minimikrav avseende vilka företag som ska 

upprätta en hållbarhetsrapport. Detta är emellertid uppenbarligen en bedömningsfråga 

och det är omöjligt att med bestämdhet uttala sig om huruvida värdet av kvalitets-

granskning överväger kostnaderna som är förknippade härmed. Säkert är emellertid att 

det finns ett betydande värde av kvalitetsgranskning. Och detta värde kan bidra till att 

både uppfylla det övergripande syftet med lagkraven och stävja några av de största 

problemen relaterade till hållbarhetredovisning. Det är således mycket beklagligt att 

lagstiftaren inte över huvud taget försökt uppskatta kostnaderna förknippade med 

kvalitetsgranskning. 
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Frågeformulär för intervjuer  

1 Introduktion  

Intervjuaren presenterar sig och redogör för syftet med intervjun. 
 
  

2 Allmänna frågor 

Vilka tjänster relaterade till hållbarhetsredovisning erbjuder ni? 

 

Vad efterfrågas mest, hjälp med att upprätta eller granska hållbarhetsredovisningar? 

          

Vilka företag efterfrågar era tjänster?              

 

Har ni kunder, som inte är statliga bolag, som efterfrågar hållbarhetsrelaterade tjänster 

som inte träffas av lagen? 

 

Varför vill företag ha era tjänster? (Beror det på rädsla för sanktioner, affärsmässiga 

skäl, moral, en kombination...?) 

 

Vad är det viktigaste ni kan bidra med i allmänhet? 

 

Vad är det viktigaste ni kan bidra med vid granskning? 

 
  

3 Granskning av (frivillig) hållbarhetsredovisning av  

Vilka regleringar förhåller ni er till vid granskning av hållbarhetsredovisning? 

 

Ungefär hur mycket kostar det att få en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning 

granskad genom revision och/eller översiktlig granskning? 

 

Hur skiljer sig översiktlig granskning mot revision? 

 

Betraktas granskning en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning som 

revisionsverksamhet?  

 

Skulle ni säga att de frivilligt upprättade hållbarhetsredovisningar ni granskat lever upp 

till kraven i de nya reglerna om hållbarhetsrepportering? 

 

 

4 Revision av icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen 

Hur går revision av icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen till i 

praktiken? 

 

Är det stor skillnad mellan revision av finansiella respektive icke-finansiella 

upplysningar? 
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Kopplas ni någonsin in som experter vid revision av icke-finansiella upplysningar i 

förvaltningsberättelsen? 

 

Vilka regleringar förhåller ni er till vid revision av icke-finansiella upplysningar i 

förvaltningsberättelsen? 

 

Hur förhåller sig upprättande och granskning av en separat hållbarhetsredovisning/-

rapport till upprättande och granskning av icke-finansiella upplysningar i 

förvaltningsberättelsen? 

 
 

5 Granskning av (lagstadgad) hållbarhetsrapportering 

Har ni förberett er något inför de kommande lagkraven på hållbarhetsrapportering?  

  

Hur tolkar ni kravet på granskning av att en rapport har upprättats? 

• Behöver innehållet i rapporten beaktas över huvud taget? 

• Hur ni skulle förhålla er till ett uppenbart faktafel hållbarhetsrapporten som inte 

innebär ett formfel? 

• Ska ni ta ställning till väsentlighetsanalysen? 

 

Förekommer motsvarande krav i något annat sammanhang? 

 

Vilka regleringar kommer ni att förhålla er till vid granskning av att en rapport har 

upprättats? 

 

Ungefär hur mycket tror du att det kommer att kosta att låta granska att 

hållbarhetsrapporten har upprättats? 

 

Vad anser ni om att det inte infördes krav på kvalitetsgranskning? 

• Hur skiljer sig granskning av att en rapport har upprättats från 

kvalitetsgranskning?  

• Hur mycket kan man upptäcka inom ramen för en "granskning av att rapporten 

har upprättats" jämfört med kvalitetsgranskning?  

• Vilka är (de största) fördelerna/nackdelerna? 

 

Kommer granskning av att en hållbarhetsrapport har upprättats att betraktas som 

revisionsverksamhet?  

 

 

6 Avslutning 

Intervjuaren öppnar upp för övriga kommentarer, ställer formaliafrågor och avrundar 

intervjun. 

 


