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Sammanfattning 
Från och med verksamhetsåret 2017 medför implementeringen av direktiv 

2014/95/EU i svensk rätt skyldighet för cirka 2000 svenska företag att 

hållbarhetsrapportera. På pappret framstår det här som tvingande lagstiftning som 

pressar in hållbarhetsfaktorer (CSR) i bolagsstyrningen och ser till att 

miljömässiga och sociala faktorer blir jämställda med finansiella, i linje med 

övergripande samhällsmål om hållbar utveckling (generationsmålet, 

miljökvalitetsmålen samt klimatmålet). Uppsatsen visar dock att det frivilliga 

elementet i företags samhällsansvar fortfarande kommer att vara övervägande i 

praktiken även efter implementering av direktivet. I första hand beror det på att 

företagen inte motiveras tillräckligt att arbeta för långsiktig hållbarhet genom 

ekonomiska fördelar. I andra hand är sanktionerna enligt den föreskrivna 

principen om följ eller förklara otillräckliga för att avskräcka från att inte ta 

hållbarhetsrapporteringen på allvar. Uppsatsen ifrågasätter användandet av den i 

reflexivitetsteorin grundade regleringen av självreglering som har används. 

 

Sammantaget blir den till synes tvingande lagstiftningen om 

hållbarhetsrapportering mer av ett administrativt krav utan garanterade positiva 

miljöeffekter. Uppsatsen efterfrågar därför en reglering som ger 

hållbarhetsfaktorer utrymme i styrningen av företag. 

  



 
 

6 

1 Introduktion 

1.1 Inledning  

För att Sverige ska uppnå nationellt och internationellt beslutade miljömål måste 

det finnas möjligheter att ställa krav på alla aktörer. I det större perspektivet är en 

ambitiös nationell miljöpolitik av vikt för att hindra katastrofala följder av den 

globala uppvärmningen, bland annat genom att arbeta för att hålla 

temperaturhöjningen under 2° C i enlighet med Parisavtalets innehåll.2 Fokus för 

det här arbetet är i sammanhanget möjligheten att rikta miljökrav genom 

lagstiftning mot företag, vars verksamheter kan ge upphov till omfattande 

negativa miljökonsekvenser. Mer konkret rör det sig om lagkrav på 

hållbarhetsrapportering: att företag tvingas redovisa de konsekvenser deras 

verksamheter har eller riskerar att ha för miljön. 

 

Ur ett juridiskt perspektiv medför en ambitiös miljöpolitik typiskt sett 

begränsningar av oönskade beteenden och införanden av förbud. Som exempel 

kan nämnas att släppa ut växthusgaser, att förbränna fossila bränslen eller att 

använda sig av vissa kemikalier. Dessutom tillkommer skyldigheter – att 

redovisa och begränsa sina utsläpp, att aktivt arbeta för att ersätta miljöskadliga 

processer och att informera berörd allmänhet och tillsynsmyndigheter om sin 

verksamhet. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan sådana åtgärder anses 

betungande och i vissa fall rentav överflödiga, varför hårda miljökrav inte sällan 

möts av motstånd från företagens sida. Historiskt har miljöansvar setts som en 

kostnad, en börda för företagen, eventuellt med undantag för de aspekter av 

miljöengagemang som har kunnat användas i marknadsföringssyfte. Tvingande 

miljökrav har därför mötts av starkt motstånd från inflytelserika företag och vuxit 

fram sakta och mödosamt. I och med en ökad medvetenhet om konsekvenserna 

av miljöproblem har dock lagstiftning i större utsträckning blivit en nödvändig 

                                            
2  Ratificerat av Sverige i oktober 2016, se proposition 2016/17:16 Godkännande av 
klimatavtalet från Paris 
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komponent i strävan efter långsiktigt hållbar utveckling, både ekonomiskt och 

miljömässigt.  

 

Verksamhetsåret som börjar närmast efter årsskiftet 2016/2017 blir det första 

med krav på redovisning av icke-finansiell information för ett flertal svenska 

företag som tidigare inte redovisat sådan information. Detta är följden av 

implementeringen av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/95/EU av 

den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora 

företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och 

upplysningar om mångfaldspolicy (”direktivet”), ett redovisningsdirektiv som 

kan få betydelse inom miljöområdet. Den icke-finansiella information som 

redovisas ska nämligen enligt ingressen till direktivet (skäl 7) innehålla 

”uppgifter om de aktuella och förutsebara konsekvenserna av företagets 

verksamhet på miljön, och, i förekommande fall, på hälsa och säkerhet, 

användning av energi från förnybara och/eller icke-förnybara källor, 

växthusgasutsläpp, vattenanvändning och luftföroreningar.” Det innebär i 

praktiken att en rapport ska upprättas där det aktuella företaget redovisar inom 

vilka områden deras verksamhet har eller riskerar att få negativ påverkan på 

miljön. I den svenska implementeringens förarbeten betonas att detta ska kopplas 

till de nationellt beslutade miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Även 

klimatpåverkan framhålls som viktigt att ta hänsyn till.3  

 

En vägledande inställning är att icke-finansiell information ska tillmätas lika 

mycket värde som finansiell dito och vara lika avgörande för intressenter genom 

att inkluderas i förvaltningsberättelsen. Direktivet kan också anses spegla en 

förskjutning i synen på företags ansvar för hållbarhet, från frivillighet mot en 

lagstiftad skyldighet. Samtidigt saknar direktivet direkta rättsliga sanktioner för 

företag som inte följer de nya reglerna, utan bygger på principen om följ eller 

förklara (”comply or explain”), en mekanism som bygger på självreglering och 

                                            
3 Proposition 2014/15:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s. 66 
5 Fredrik Korling och Mauro Zamboni (red), Juridisk metodlära, 1 uppl, Lund: Studentlitteratur, 2013 
6 99 a § Årsregnskabsloven  
7 Dir. 2014/95/EU art. 2 
8 Dessa regler är innehållsmässigt till övervägande del identiska med reglerna för företag 
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marknadskrafter. Det går därför att ifrågasätta eller i alla fall diskutera i vilken 

utsträckning de önskade konsekvenserna kommer att uppnås. Häri uppkommer 

också en diskussion om samspelet mellan lagstiftning och frivillighet på 

miljörättens område, särskilt när det gäller reglering av självreglering. 

 

1.2 Syfte och disposition 

Syftet med det här arbetet är att diskutera den svenska implementeringen av 

direktiv 2014/95/EU. Den ledande frågeställningen är som följer: Bidrar 

direktivet och dess svenska implementering till det övergripande målet hållbar 

utveckling? Inom ramen för den här övergripande frågeställningen ryms frågan 

om hur långt lagstiftning inom området bör sträcka sig i förhållande till hur 

mycket som ska lämnas åt frivillighet och självreglering. Dessutom ställs frågan 

om de sanktioner som används verkligen är de bäst lämpade för ändamålet.  

 

För att besvara frågorna på ett tydligt sätt som är enkelt för läsaren att följa med i 

förklaras i första avsnittet (1.4) fem centrala begrepp som är viktiga för den 

fortsatta diskussionen och ger bakgrund till densamma. Jag har valt att lägga dem 

i ett eget avsnitt för att kunna hålla diskussionen så renodlad som möjligt. Under 

punkten ”hållbar utveckling”, som är ett omdiskuterat begrepp med flera 

betydelser, tar jag ställning för en av dessa betydelser vilket sedan kommer att 

genomsyra argumentationen i hela uppsatsen. I nästa avsnitt (2) beskriver jag 

huvuddragen i den svenska implementeringen av direktivet och förklarar hur den 

skiljer sig från direktivets minimikrav. En första stor fråga är sedan att klargöra 

ur vilken kontext och av vilka anledningar lagstiftningen har uppkommit, vilket 

görs i efterföljande avsnitt (3). I detta diskuteras även den förskjutning i reglering 

från frivillighet mot tvingande lagstiftning som företags hållbarhetsarbete under 

senare år genomgått, med direktivets implementering som utgångspunkt för 

diskussionen. Här tas också hållbarhetsarbete som värdeskapande åtgärd och dess 

betydelse för företag upp och problematiseras. Nästföljande avsnitt (4) 

introducerar principen om följ eller förklara och problematiserar dess 

användningsområde i miljörättsliga sammanhang. En avslutande del (5) 
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sammanfattar diskussionens slutsatser och öppnar upp för vidare frågor om hur 

miljörättsliga frågor ska hanteras i företagssammanhang. 

 

1.3 Metod och avgränsningar 

Användandet av den traditionella rättsdogmatiska metoden innebär att de primära 

rättskällorna används för att tolka och systematisera gällande rätt utifrån en 

juridisk frågeställning.5 Till rättskällorna brukar räknas lagar, förarbeten, praxis 

och juridisk doktrin. Med hänsyn till ämnets särskilda karaktär och nära 

sammankoppling med politiken samt det delvis rättspolitiska syftet med 

uppsatsen används även andra källor, främst artiklar, för att besvara 

frågeställningarna och skapa förutsättningar för en intressant diskussion. Ett fåtal 

artiklar är från dagspressen (SvD och DN) och används för att understryka den 

politiska laddning som ämnet har och förtydliga kopplingen mellan juridik och 

politik. De är alltså inte ”juridiska” källor i ordets vanliga bemärkelse och kan 

ses som illustration till hur politiskt känsligt det lätt blir när tvingande 

lagstiftning riktas mot företag. 

 

Ett stort problem med den valda metoden och ämnet är att den huvudsakliga 

utgångspunkten för arbetet är ett nytt direktiv, som visserligen är implementerat 

men vars verkningar ännu inte märkts av i form av faktiska hållbarhetsrapporter 

från företagen. Därför finns ingen praxis. Däremot finns jämförbar tidigare 

reglering från andra länder varför en komparativ metod används som 

komplement för att dra slutsatser om vad konsekvenserna kan tänkas bli av den 

aktuella regleringen. I första hand används Danmark som har liknande 

samhällssystem och samtidigt är något av ett föregångsland inom 

hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapportering för noterade bolag infördes där redan 

2009.6 Dessutom används tidigare direktiv och deras implementering, framför 

allt när det gäller principen om följ eller förklara. Det är ändå omöjligt att säga 

                                            
5 Fredrik Korling och Mauro Zamboni (red), Juridisk metodlära, 1 uppl, Lund: Studentlitteratur, 2013 
6 99 a § Årsregnskabsloven  
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exakt vad följderna kommer bli av den aktuella lagstiftningen och uppsatsen 

slutsats är förstås villkorad av det spekulativa elementet. Därför är det viktigt att 

de slutsatser som dras är så väl förankrade i argumentation som möjligt. 

 

Ett annat, mindre, problem är att EU-kommissionen skulle ha offentliggjort en 

vägledning för metoder för rapportering senast den 6 december 2016.7 Den har 

ännu inte utkommit (mars 2017). Vägledningen ska tillhandahålla allmänna och 

sektorsspecifika resultatindikatorer och hade kunnat ge tydliga signaler om vad 

EU-kommissionen anser vara centralt i hållbarhetsrapporteringen.  

 

Arbetet är avgränsat till att behandla den svenska implementeringen av direktiv 

2014/95/EU vad gäller konsekvenser och lagstiftning inom miljöområdet. Det 

betyder att direktivets viktiga bestämmelser om mångfaldspolicy helt lämnas åt 

sidan i detta arbete. Dessutom bortses från annan icke-finansiell information som 

enligt direktivet ska redovisas, såsom sociala och personalrelaterade frågor. Inte 

heller direktivets bestämmelser om koncernredovisning behandlas. 8  I 

diskussionen om ekonomiska incitament avses i första hand aktiebolag som är 

bundna av vinstsyftet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Det betyder att 

det fåtal andra aktörer som kan träffas av direktivets krav på 

hållbarhetsredovisning inte diskuteras.9  

 

1.4 Definitioner och utgångspunkter 

1.4.1 Miljörättens gränsöverskridande karaktär och särskilda utmaningar 

Direktivet och dess svenska implementering har som uttalat syfte att gynna en 

hållbar utveckling genom hållbart företagande, vilket innebär en strävan mot 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet såväl som mot globala mål. 10  I 

praktiken medför det ett mer allomfattande angreppssätt för att uppnå miljömål, 

                                            
7 Dir. 2014/95/EU art. 2 
8 Dessa regler är innehållsmässigt till övervägande del identiska med reglerna för företag 
9 Ett fåtal stora föreningar 
10 Prop. 2015/16:193 s. 35 
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och speglar kanske i viss mån miljörättens allomfattande karaktär. ”In 

environmental law scholarship, interdisciplinarity is not at trend; it’s a way of 

life”, heter det något pompöst i Lisa Heinzerlings bidrag till The Oxford 

Handbook of Legal Studies.11 Miljöproblem kännetecknas ofta av att de är 

gränsöverskridande: geografiskt, lagstiftningsmässigt, socialt och så vidare. Det 

mest iögonfallande exemplet är den globala uppvärmningen: anledningen till 

varför den har uppkommit står inte att finna inom enbart ett område, utan flera 

olika faktorer har samverkat för att skapa det resultat vi idag ser. Det betyder att 

lösningarna på problemet också måste ha polycentrisk karaktär - det går inte att i 

det långa loppet bortse från exempelvis det faktum att sociala strukturer som har 

bidragit till att öka ohållbar konsumtion måste förändras. Regleringar på olika 

områden måste därför samverka för att uppnå det önskade resultatet. Det tillhör 

miljörättens särskilda utmaningar. I detta syfte är användandet av lagstiftning på 

ett helt annat rättsområde – i det här fallet redovisningsrätten, som vid första 

anblicken ter sig avlägsen miljörätten – för att uppnå gynnsamma 

miljökonsekvenser kanske ett tecken på en ökad medvetenhet om miljöaspekters 

gränsöverskridande karaktär. de Sadeleer beskriver miljörättens natur som 

”postmodernistisk” och går så långt som att säga:  

 

… a new legal model that reflects post-modern conditions is replacing the 

classical law of modern societies. … law-makers have had to renounce 

general legal formulations and turn to more flexible modes of action, 

better adapted to dynamic social realities, in order to ensure the 

effectiveness of public policies.12  

 

I en sådan kontext är det självklart att miljörätten måste tillåtas vara 

gränsöverskridande och ta upp plats inom alla områden där den är relevant. Det 

innefattar även åtgärder som begränsar den ekonomiska marknaden och företags 

                                            
11 Lisa Heinzerling, ”The Environment” i The Oxford Handbook of Legal Studies, redigerad av 
Peter Cane och Mark V Tushnet, (Oxford University Press, 2003) s. 701-703 
12 Nicolas de Sadeleer, ”Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules” 
(Oxford University Press 2003), s 233 
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agerande. I en mer globaliserad, postmodern värld där företag förfogar över 

alltmer makt måste det vara rimligt att kräva större ansvar för konsekvenserna av 

dessas verksamhet. Om vi ska lyckas uppnå uppsatta miljömål, både nationellt 

och internationellt, är det nödvändigt att miljökonsekvenser tillmäts större 

uppmärksamhet än vad som tidigare skett. 

 

1.4.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har varit en grundläggande princip inom EU sedan 1997 års 

Amsterdamfördrag. Artikel 3.3 Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) säger 

att:  

 

Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar 

utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på 

prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där 

full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög 

miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och 

tekniska framsteg.  

 

Detta understryks också i artikel 11 Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt (FEUF): ”Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och 

genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja 

hållbar utveckling.” 

 

I den svenska miljöbalkens portalparagraf framhålls också hållbar utveckling 

som ett mål att sträva emot: ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja 

en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö.”13 

 

                                            
13 1 kap. 1 § Miljöbalk (1998:808) 
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Begreppet bygger på Brundtlandkommissionens rapport ”Our Common Future” 

från 1987 och definieras där som ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”.14 

Begreppet har sedan vidareutvecklats genom exempelvis Agenda 21 och 

Riodeklarationen och ses idag som innehållandes tre ”pelare”: en social, en 

ekonomisk och en miljömässig, som alla är lika viktiga och beroende av varandra 

för att åstadkomma hållbar utveckling. Den här strukturen är väl förankrad i det 

allmänna medvetandet och hos lagstiftaren.15 Strukturen av tre likvärdiga pelare 

har emellertid ifrågasatts av forskare som menar på att den miljömässiga pelaren 

är den överlägset viktigaste och en förutsättning för att de andra två ens ska 

kunna existera. 16  Man har istället förespråkat en representation av hållbar 

utveckling som ett fundament och två pelare, där miljöaspekten är den bärande 

grunden för de två andra.17 Jag delar den här uppfattningen och vikten av 

miljöaspekters företräde framför i synnerhet ekonomiska hänsyn är en 

utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 

 

1.4.3 Corporate Social Responsibility 

Att företag och näringsidkare förväntas ta ett visst hållbarhetsansvar för följderna 

av sin verksamhet är en tanke som främst diskuterats under benämningen CSR, 

Corporate Social Responsibility. Trots namnet inbegriper begreppet företags 

ansvar för, utöver sociala, även miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av 

den bedrivna verksamheten. Åtgärder inom EU för att främja hållbarhet inom 

                                            
14 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
United Nations, 1987 s. 43 
15 Se exepelvis Isabella Lövin och Jeffrey Sachs, ”Sverige bäst i världen på hållbarhet”, Dagens 
Nyheter, 21 juli 2016  
16 Gerd Winter, “A Fundament and Two Pillars, The Concept of Sustainable Development 20 
Years after the Brundtland Report” i Sustainable Development in International and National 
Law, redigerad av H.C. Bugge och C. Voigts, Europe Law Publishing 2008, s. 25 ff, 27 och 
Stefan Westerlund, “Theory for Sustainable Development, Towards or Against”, ibid, se not 4, 
s. 60 f, Beate Sjåfjell och Anja Wiesbrock, “The Importance of Article 11 TFEU for Regulating 
Business in the EU”, in The Greening of European Business under EU Law: Taking Article 11 
TFEU Seriously, redigerad av Beate Sjåfjell och Anja Wiesbrook (Routledge, 2015) University 
of Oslo Faculty, p. 1 ff 
17 Ibid 
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företagssektorn tas under EU:s CSR-strategi, som i sin nuvarande form definierar 

CSR som ”företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för 

samhället”. 18  I det följande används begreppet CSR som synonym till 

hållbarhetsarbete. CSR har potential att vara ett avgörande verktyg för att skapa 

hållbarhet genom att inverka på företag som har stor miljöpåverkan. Det har 

hittills övervägande varit baserat på frivilliga åtgärder från företagens sida, en så 

kallad soft law-reglering. I och med införandet av direktiv 2014/95/EU kan dock 

en förskjutning mot tvingande lagstiftning märkas, vilket diskuteras mer 

ingående i avsnitt 3. 

 

1.4.4 Soft law på hållbarhetsområdet 

Till skillnad från traditionell lagstiftning som bygger på att påbud utfärdas och 

icke-följsamhet beivras – ”hard law” – karaktäriseras soft law av att det saknas 

legala sanktioner, straffrättsliga eller andra, för brott. Dessutom bygger 

regelverken på frivillighet. Ett typexempel i hållbarhetskontext är Förenta 

Nationernas Global Compact, som innehåller tio principer som företag kan välja 

att förbinda sig att följa. Om dessa sedan inte följs, blir följden att företaget pekas 

ut som felande (”naming and shaming”) på Global Compacts hemsida. Detta kan 

kan leda till sämre rykte, konsument- och investerarbortfall och därmed bli en 

(indirekt) ekonomisk sanktion. Regelverkens genomslag har byggt på att 

normerna har nått en så pass bred acceptans i alla samhällsskikt att en icke-

implementering skadar företagets rykte.19  

 

                                            
18 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och 
Sociala Kommittén och Regionkommittén: En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens 
sociala ansvar /* KOM/2011/0681 slutlig */  
19 Ohlson, Göran, Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, Uppsala: 
Iustus förlag, 2012 s. 86-87 
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1.4.5 Miljökvalitetsmålen, generationsmålet samt internationella mål 

Hållbar utveckling inom miljöområdet definieras av de sexton miljökvalitetsmål 

som fastställts av riksdagen samt det övergripande så kallade generationsmålet.20 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska 

nås inom en generation från det att systemet infördes 1999.21 Senare har det 

preciserats att det innebär att målet ska vara uppfyllt 2020.22 Dessa mål ska vara 

vägledande för miljöarbetet för alla aktörer i samhället.  

 

Utöver de nationella miljömålen måste även hänsyn tas till internationella 

överenskommelser gällande miljöarbete, varav den viktigaste är FN:s 

hållbarhetsmål som går under namnet Agenda 2030. De beslutades i september 

2015 och ratificerades genom Parisavtalets godkännande 2016. Ett övergripande 

viktigt mål som fått stor uppmärksamhet är att den genomsnittliga 

temperaturhöjningen ska hållas under 2° C – något som bara kommer vara 

möjligt genom drastiskt minskad konsumtion och utsläpp av växthusgaser som 

koldioxid.23 Att klimatmålet uppnås är av största betydelse för att undvika 

katastrofala följder av höjd medeltemperatur, men det är politiskt känsligt att 

genomdriva nödvändiga åtgärder. 

 

 

                                            
20 Miljömålen, Bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet samt utvecklingen i miljön, 
https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Uppfoljning-utvardering/nas-miljokvalitetsmalen/, 
senast uppdaterad 31 mars 2016 
21 Miljömålen, Generationsmålet http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Generationsmalet/, 
senast uppdaterad 7 juli 2016 
22 Prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 
23 Johan Rockström et al., Planetary boundaries: exploring the safe operating space for 
humanity. Ecology and Society 14, nr 2 (2009) s. 32  
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2 Direktivets svenska implementering 

2.1 EU-direktiv och implementering 

Direktiv måste implementeras i den nationella lagstiftningen för att bli gällande. I 

artikel 288 FEUF finns den rättsliga grunden för direktiv och medlemsstaternas 

skyldighet att implementera dem. Där framgår att direktiv är bindande med 

avseende på det resultat som ska uppnås, men att medlemsstaternas nationella 

myndigheter själva är fria att bestämma form och tillvägagångsätt. En allmän 

princip är att EU-direktiv ska genomföras genom nationellt bindande regler, det 

vill säga författningsbestämmelser och regler som har etablerats genom fast 

rättspraxis i högsta instans.24 Det är dock inte nödvändigt att bestämmelserna 

ordagrant och formellt återges i en uttrycklig och specifik lagregel, utan det kan 

vara tillräckligt att det finns en allmän rättslig ram. 25  Den svenska 

implementeringen av det aktuella direktivet tar därför formen av ramlagstiftning i 

framför allt årsredovisningslagen. Det betyder att utfyllande normgivning 

behövs. Propositionen hänvisar i den frågan till de frivilliga regelverk för 

rapportering som direktivet räknar upp. 26  Därmed lämnas den utfyllande 

normgivningen till självreglering.  

 

Direktivet ger utrymme för medlemsstater att gå längre än vad minimikraven 

föreskriver. När det gäller vilka företag som ska omfattas av kraven framhålls i 

skälen (14) att medlemsstaterna har rätt att kräva icke-finansiella upplysningar 

även från andra företag och koncerner än de som omfattas enligt direktivet. 

 

2.2 En utökad redovisningsplikt…  

Med början i första redovisningsåret efter årsskiftet 2016/2017 kommer ett större 

antal svenska företag än tidigare omfattas av utökade krav på redovisning av 

                                            
24 Se till exempel mål C-144/99 Europeiska Kommissionen mot Konungariket Nederländerna 
25  Se domstolens resonemang i mål C-6/04 Europeiska Kommissionen mot Förenade 
Kungariket Storbritannien och Nordirland 
26 Prop. 2014/95 s. 39 
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hållbarhetsfaktorer till följd av implementeringen av direktivet. I ingressen 

framgår att 

 

… tillhandahållande av icke-finansiell information är verkligen 

grundläggande för att skapa förändring i riktning mot en hållbar global 

ekonomi genom en kombination av långsiktig lönsamhet och social 

rättvisa och miljöskydd. I detta sammanhang bidrar tillhandahållandet av 

icke-finansiell information till att mäta, övervaka och hantera företagens 

resultat och deras inverkan på samhället.27  

 

Fortsättningsvis:  

 

…för att göra tillhandahållen icke-finansiell information mer konsekvent 

och jämförbar i hela unionen bör vissa stora företag utarbeta en icke-

finansiell rapport som minst innehåller information om miljörelaterade, 

sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter 

samt bekämpning av korruption och mutor. Denna rapport bör innehålla 

en beskrivning av policy, resultat och risker förenade med dessa frågor 

och ingå i det berörda företagets förvaltningsberättelse.28 

 

Ingressens ordalydelse är inte bindande för medlemsstaterna, men 

formuleringarna återkommer i artikel 19a i direktivet. Innehållet i 

hållbarhetsrapporten ska enligt direktivet ge upplysningar i den utsträckning som 

krävs för att förstå företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenserna 

av dess verksamhet, åtminstone i frågor som rör miljö, sociala förhållanden och 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och 

mutor. Rapporten ska ange företagets affärsmodell, policy i hållbarhetsfrågor, 

resultat av tillämpningen av policyn, risker som rör dessa frågor samt hur 

företaget hanterar riskerna. Direktivet räknar upp sex områden som ska 

                                            
27 Skälen (3) 
28 Skälen (6), och art. 29a 
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behandlas: Användning av energi från förnybara och/eller icke-förnybara källor, 

växthusgasutsläpp, vattenanvändning, luftföroreningar, materialanvändning och 

markanvändning.29  

 

Direktivets implementering medförde ändringar i en rad lagar, framför allt 

årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554). I dess sjätte kapitel fanns redan vissa 

krav på redovisning av miljö- och personalfrågor, men i och med införandet av 

direktivet blev redovisningsplikten mer långtgående. Till skillnad från de tidigare 

kraven på hållbarhetsredovisning i 6 kap. 1 § sista stycket ÅRL, som endast 

angav att förvaltningsberättelsen skulle innehålla ”icke-finansiella upplysningar 

som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och 

som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om 

miljö- och personalfrågor”, är de nya bestämmelserna långt mer detaljerade.31 

Den bakomliggande tanken är att redovisningen av icke-finansiell information 

ska inkorporeras på ett sådant sätt att det får samma status och tyngd som 

finansiell information. I förarbetena uttrycks det att:  

 

den icke-finansiella informationen ska lämnas i den mån det behövs för att 

förstå konsekvenserna av företagets verksamhet. Uttryckssättet signalerar 

att avsikten är att fånga upp även faktorer som ligger utanför 

redovisningsreglernas hittillsvarande domäner.32  

 

2.3 … genom hållbarhetsrapportering… 

I den svenska implementeringen används begreppet ”hållbarhetsupplysningar” i 

stället för direktivets ”icke-finansiell information”. Hållbarhetsupplysningar 

anses enligt förarbetena vara ett mer deskriptivt begrepp som ger mer ledning för 

                                            
29 Direktiv 2014/95/EU, art. 19a. Förändringarna gällande hållbarhetsrapportens innehåll har 
implementerats i nya 6 kap. 10-14 §§ ÅRL  
31 Se ÅRL 6 kap. 10 – 14 §§ 
32 DS 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy s. 52 
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läsaren. 33  I enlighet med årsredovisningslagens terminologi kallas sättet att 

redovisa hållbarhetsupplysningarna för ”hållbarhetsrapport”. Denna ska som 

huvudregel infogas i förvaltningsberättelsen.34 Det är tillåtet att upprätta den 

separat, men den ska i så fall offentliggöras tillsammans med 

förvaltningsberättelsen. Om den inte offentliggörs tillsammans med 

förvaltningsberättelsen ska den offentliggöras inom sex månader efter 

balansdagen och det måste hänvisas till den i förvaltningsberättelsen. 35 

Publiceringen i eller i alla fall i nära samband med förvaltningsberättelsen är 

menad att understryka hållbarhetsindikatorernas ställning som likvärdiga de 

ekonomiska indikatorerna. 

 

Direktivet ger stor frihet när det gäller under vilka former 

hållbarhetsrapporteringen ska ske. I ingressen (9) görs en uppräkning av sju 

erkända ramverk.36 I direktivets 19a § fastställs att medlemsstaterna ska ”se till 

att företagen får stödja sig på nationella, unionsbaserade eller internationella 

ramar”.  I den svenska implementeringen nämns inga specifika regelverk, och det 

anges i propositionen att det är frivilligt för företaget att tillämpa särskilda 

riktlinjer.37 Däremot hänvisar propositionen till de riktlinjer som räknas upp i 

direktivet. Statligt ägda företag är ända sedan 2007 ålagda att rapportera enligt 

GRI:s riktlinjer, och GRI:s senaste version av riktlinjer anges omfatta alla de 

hållbarhetsfrågor som nämns i direktivet.38 Att valet av regelverk är fritt öppnar 

för möjlighet till stor flexibilitet vid valet av rapportering. Även om sättet att 

rapportera på är frivilligt, måste dock en rapport göras för de företag som träffas 

av direktivets krav. Om ett subjekt som är ålagt att hållbarhetsredovisa inte har 

en policy i den aktuella frågan, ska rapporten innehålla en ”klar och motiverad 

                                            
33 Proposition 2015/16:193 s. 46 
34 Direktiv 2014/95/EU, artikel 19a 1 st 
35 Ibid, Artikel 19a 4 st  
36  Emas, FN:s Global Compact, FN:s riktlinjer ”Protect, Respect and Remedy”, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, ISO 26000, ILO:s trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag samt Global Reporting Initiative, GRI 
37 Prop. 2015/16:193, s 68 
38 Ibid 
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förklaring” till detta.39 Motsvarigheten efter implementering uttrycks i 6 kap 12 § 

3 st ÅRL: ”Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i 

första stycket, ska skälen för detta tydligt anges.” 

 

2.4 … för vissa företag 

Enligt minimikraven i direktivet träffas stora företag som är företag av allmänt 

intresse och som på balansdagen har haft i genomsnitt 500 anställda under 

räkenskapsåret av kraven på hållbarhetsrapportering.40 Definitionen av företag av 

allmänt intresse återfinns i redovisningsdirektivet41 och avser noterade företag, 

kreditinstitut och försäkringsföretag. Enligt samma direktiv är stora företag de 

företag som vart och ett av de två senaste räkenskapsåren överskrider minst två 

av de tre gränsvärdena balansomslutning 20 miljoner euro, nettoomsättning 40 

miljoner euro och 250 anställda.42 Direktivet lägger alltså till ytterligare kriterier 

för att företag ska träffas av kraven: att det ska vara av ”allmänt intresse” samt ha 

minst 500 anställda. För svensk del skulle en tillämpning av de här minimikraven 

leda till att endast cirka 100 företag träffades av kraven, av vilka majoriteten 

redan har en etablerad hållbarhetsrapportering.43 En sådan åtgärd skulle alltså i 

princip bli utan verkan.  

 

Den svenska implementeringen går utöver direktivets minimikrav och kräver 

hållbarhetsredovisning från företag som uppfyller minst ett av följande tre krav: 

medeltal anställda mer än 250; balansomslutning över 175 mkr; nettoomsättning 

över 350 mkr, allt över de senaste två räkenskapsåren. Detta kommer att leda till 

att mellan 1600 och 2000 företag påverkas, vilket utgör en signifikant skillnad 

                                            
39 Direktiv 2014/95/EU, art. 19a 1 st. 2 Detta är utgångspunkten för ”följ eller förklara” som 
diskuteras ingående i avsnitt 4 
40 Direktiv 2014/95/EU, art. 19a 1 
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG 
42 Ibid, artikel 3  
43 Prop. 2015/16:193 s. 41 
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mot de ursprungliga 100 om minimikraven i direktivet hade implementerats.44 

Anledningen till att gå utöver direktivets minimikrav har motiverats med att 

Sverige strävar efter att vara ett föregångsland med högt ställda miljömål.45 

Begränsningen till stora företag, det vill säga att små och medelstora företag 

undantas helt från kraven, motiveras både på EU-nivå och nationell nivå med 

ambitionen att minska den administrativa bördan för mindre företag i enlighet 

med EU:s policy om att underlätta etablering och drift för små och medelstora 

företag.46  

 

3  Frivillighet kontra lagstiftning i hållbarhets-

sammanhang 

3.1 Från frivillighet till tvång?  

Som tidigare nämnts har CSR-reglering i stor utsträckning byggt på så kallad soft 

law och frivillighet från företagens sida (se avsnitt 1.4). Detta har dock börjat 

förändras. Ett sätt att överskådligt illustrera förskjutningen är att studera hur EU-

kommissionen har definierat CSR över tid. Den tidigare CSR-strategin (2002 – 

2009) fastställde att CSR var ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig 

grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 

samverkan med intressenterna”. Den aktuella europeiska CSR-strategin (2009-

2014, under uppdatering i skrivande stund) definierar istället CSR som 

”företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser”. Dessutom 

utvecklas definitionen enligt följande:  

 

                                            
44 Ibid, s. 41 
45 Ibid, s. 35 och Mikael Damberg och Morgan Johansson, ”Nu ställer vi krav på hållbarhet för 
företag” Svenska Dagbladet, 18 maj 2016  
46 Europeiska Kommissionen, The Small Business Act for Europe, 
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_sv, senast 
uppdaterad 8 mars 2017 



 
 

22 

För att till fullo ta sitt sociala ansvar bör företagen införa en process som 

innebär att de tillsammans med sina intressenter ser till att socialt 

ansvarstagande, miljötänkande, etik, respekt för mänskliga rättigheter och 

ett konsumentperspektiv genomsyrar företagets verksamhet och 

kärnstrategi.47  

 

Den senare definitionen ställer krav på aktivitet från företagens sida och 

begreppet frivillighet är bortplockat. Därmed inte sagt att CSR-arbete 

förändrades över en natt – det frivilliga elementet är fortsatt viktigt. I februari 

2015 gjordes en intressentutvärdering av strategin för 2009-2014 som delvis ska 

ligga till grund för en ny strategi 2015-2020. Denna ska i sin tur vara del av EU 

2020 som har ett uttalat hållbarhetstema. I utvärderingen framkom att en 

majoritet av deltagande företag motsätter sig ytterligare lagreglering av CSR-

frågor, i första hand för att det anses betungande och ineffektivt för att uppnå 

målet.48 Man ansåg att flexibilitet var av största vikt för att uppnå effekt eftersom 

olika företag kan ha diametralt olika förutsättningar. Ingripande lagstiftning 

ansågs vara ett alltför trubbigt instrument som inte tillgodosåg behovet av 

anpassbarhet. Om miniminivån är utformad utan tillräcklig hänsyn till olika 

företags olika förutsättningar och inte ger tillräckligt utrymme för flexibilitet är 

risken att lagen blir kontraproduktiv. Ett återkommande argument som också 

togs upp på intressentutvärderingen är att CSR i dess ursprungliga betydelse 

”ska” bygga på frivillighet och att lagstadgade CSR-åtgärder tar bort det viktiga 

frivilliga engagemanget. Det motverkar i så fall själva syftet med CSR, eftersom 

en del av dess attraktionskraft är just frivilligheten. En reglering skulle i så fall 

leda till att man enbart uppfyller den lagstadgade miniminivån av 

hållbarhetsarbete, och inte anstränger sig för att gå längre. Dessutom försvinner 

den marknadsföringsmässiga fördelen företag har kunnat använda sig av genom 

                                            
47 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och 
Sociala Kommittén och Regionkommittén En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens 
sociala ansvar /* Kom/2011/0681 Slutlig */ 
48 Executive Summary, EU Multi Stakeholder Forum On Corporate Social Responsibility 3-4 
February, 2015, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8774/attachments/1/translations 
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att frivilligt ansluta sig till något av regelverken för till exempel 

hållbarhetsrapportering. Dessa röster har i viss mån fått genomslag även i 

direktivet, som ju ger stort utrymme för flexibilitet gällande valet av 

rapporteringsmetod. Stort utrymme för flexibilitet ges också genom principen om 

följ eller förklara, som i korthet innebär att avvikelser, som att inte ha en policy i 

en viss fråga kan tillåtas. I så fall ska avvikelsen förklaras på ett klart och 

motiverat sätt. För ingående resonemang om detta, se avsnitt 4. 

 

I en diskussion där fördelarna och nackdelarna med frivillighet gentemot 

lagstiftning i hållbarhetssammanhang ställs mot varandra måste en avvägning 

göras. Å ena sidan: vinningen i kvantitet med att få fler företag att engagera sig i 

hållbarhetsfrågor, oavsett anledning. Å andra sidan: det som kan tänkas förloras i 

kvalitet genom att incitamenten till att vidareutveckla hållbarhetstänket blir färre 

och flexibiliteten minskar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till olika företags 

olika förutsättningar vid fastställandet av en lagstadgad miniminivå. 

 

Danmark introducerade lagkrav på hållbarhetsrapportering redan 2009, och 

studier visar att kravet var effektivt när det gällde att få företag som tidigare inte 

hade engagerat sig i CSR att göra det.49 Dessutom visade studien att företag som 

redan hade arbetat med CSR gjorde det på ett mer sammanhållet och medvetet 

sätt efter att lagkraven infördes.  

 

Sammanfattningsvis innehåller direktivet en blandning av tvingande lagstiftning 

och frivillighet, och är det längsta EU-kommissionen hittills har gått i införande 

av tvingande CSR-lagstiftning. I förarbetena till den svenska implementeringen 

framhölls både vikten av flexibilitet och vikten av att svenska företag på ett reellt 

sätt engagerar sig i hållbar utveckling.50 I och med avgränsningen till stora 

                                            
49 Center for Social Responsibility, Samfundsansvar og rapportering i Danmark – effekten af 
rapporteringskrav i årsregnskabsloven, (2010) 
https://samfundsansvar.dk/sites/default/files/samfundsansvar_og_rapportering_i_danmark_sept
ember_2010.pdf  
50 Prop. 2015/16:193, s 35 
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företag av allmänt intresse anser jag att behovet av flexibilitet gällande företags 

olika förutsättningar i stort sett är tillfredsställt. Det är inte alltför långtgående att 

utgå från att den avgränsade gruppen företag har liknande förutsättningar. Även 

om kravet på hållbarhetsrapportering är absolut, är sättet att rapportera frivilligt 

vilket också får anses tillgodose kraven på flexibilitet och frivillighet. De positiva 

konsekvenserna av lagstadgad hållbarhetsrapportering på det sättet direktivet 

föreskriver överväger därför nackdelarna. 

 

Oavsett är kravet på att hållbarhetsredovisning ska göras för ett så stort antal 

företag ett steg från lagstiftarens sida som tydligt skickar en signal om att vi är på 

väg bort från konceptet med övervägande frivillighet. Kravet på 

hållbarhetsrapportering medför en lagstadgad ram, inom vilken det dock finns 

gott om utrymme för frivillighet.  

 

3.2 Lagstiftning för att uppnå samhällsmål: CSR som reflexiv lag 

Det är inte svårt att se att lagstiftningen om hållbarhetsrapportering är en del i en 

större allmänpolitisk målbild om hållbar utveckling (generationsmålet, 

miljökvalitetsmål, klimatmålet) som syftar till att få företag att ta större ansvar 

för miljökonsekvenser av sin verksamhet och arbeta för hållbarhet på alla plan. 

Här är kopplingen mellan miljö och politik stark vilket ytterligare understryker 

miljörättens gränsöverskridande karaktär.51 Forskaren Karin Buhmann utvecklar 

i en artikel hur danska företags miljörapportering är ett exempel på hur så kallad 

reflexiv lag har blivit en regleringsstrategi som används för att lotsa företags 

styrning mot samhälleliga och politiska mål. 52  Den danska 

redovisningsregleringen för noterade företag (från 2009) är likartad den som 

införs i Sverige genom implementering av direktivet och kan därför användas i 

jämförande syfte. 

                                            
51 Se exempelvis Skr 2015/16:69, Politik för hållbart företagande 
52 Karin Buhmann, ”The Danish CSR Reporting Requirement as Reflexive Law: Employing 
CSR as a Modality to Promote Public Policy Objectives through Law'” (2013) European 
Business Law Review, Issue 2, s. 187-216 
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Begreppet reflexiv lag utvecklades av den tyske forskaren Gunther Teubner på 

1980-talet och rör sig om reglering av samhällsproblem för vars lösning företag 

och individer måste agera, som exempelvis miljöförstöring eller arbetslöshet 

bland vissa grupper.53 Reflexiv lag fokuserar på regleringen av självreglering för 

företag med målet att komma tillrätta med samhällsproblem och genomföra 

allmänpolitiska mål. Både i teori och i praktik är grunden i reflexiviteten att den 

aktör som kan göra skillnad stimuleras (genom exempelvis lagstiftning) att 

reflektera över sin påverkan på samhället. Därefter förväntas denne självmant, 

alltså utan lagstiftning, förändra denna påverkan utifrån vad som framkommit vid 

reflektionen. Tvingande lagstiftning används alltså bara i inledningsfasen, för att 

stimulera reflektion, men åtgärderna som ska bli konsekvenserna av reflektionen 

lämnas åt självreglering. 

 

Det transparenskrav som direktivet uppställer framtvingar reflexivitet över 

miljöaspekterna hos ett företag som träffas av direktivets bestämmelser genom 

kravet på offentlig hållbarhetsrapportering. På samma sätt fungerar den danska 

lagstiftningen. För att sedan åtgärda eller förbättra det som framkommit i den 

reflexiva processen, måste slutsatserna från denna användas i företagets 

beslutsfattande processer, det vill säga bli en reell aspekt att ta hänsyn till då 

beslut fattas i viktiga frågor. En i sammanhanget ofta använd formulering är att 

målet ska vara att CSR ska bli en del av ”företagets DNA”, det vill säga få lika 

stor betydelse vid beslutsfattande som andra överväganden av exempelvis enbart 

ekonomisk art.54 Den här tanken återspeglas också i kommissionens formulering 

om att CSR ska ”genomsyra företagets kärnstrategi”55 och i direktivets förarbeten 

                                            
53 Se Gunther Teubner, ”Substantive and Reflexive Elements in Modern Law”. Law and Society 
Review, vol. 17, issue 2 (1983), s 299 – 286, via HeinOnline. Här utvecklas tanken främst 
gällande det moderna välfärdssamhället.  
54 För exempel på terminologin, se exempelvis Svensk Handels rapport ”Det ansvarsfulla 
företaget”, (2012), s 31 http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/miljo-och-
csr/det-ansvarsfulla-foretaget.pdf Se även intressentutvärderingens allmänna slutsatser. 
55 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och 
Sociala Kommittén och Regionkommittén En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens 
sociala ansvar /* Kom/2011/0681 Slutlig */ 
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där tanken om att den icke-finansiella informationen ska jämställas med den 

finansiella. Frågan är dock om direktivet i sin nuvarande form ger ett 

ändamålsenligt forum för reflektion och tillräckligt starka incitament för att inte 

bara reflektera utan även åtgärda vad som eventuellt framkommer vid reflektion.  

 

Låt mig ta ett tankeexempel: ett stort, börsnoterat företag träffas av direktivets 

krav och väljer att hållbarhetsrapportera enligt Global Reporting Initiative:s 

senaste riktlinjer (G4). 56  En hållbarhetsrapport upprättas och lämnas in till 

Bolagsverket tillsammans med förvaltningsberättelsen. Företaget har då uppfyllt 

de krav som lagen ställer upp, men det är ingen garanti för att hållbarhetsåtgärder 

faktiskt vidtas, eftersom ett sådant krav inte finns i lag utan lämnas åt 

självreglering. Det är tyvärr risk att åtgärder i så fall inte vidtas i tillräckligt stor 

utsträckning. Den norska forskaren Beate Sjåfjell framför i en artikel som 

kritiserar den danska regleringen att enbart lagkrav på rapportering inte är 

tillräckligt. 57  Hon anser att så länge CSR-åtgärder i sig fortsätter att vara 

frivilliga, är kravet på enbart rapportering otillräckligt. Jag hävdar att den 

svenska implementeringen av direktivet också bör vara föremål för liknande 

kritik. Eftersom direktivet inte ställer några krav på att åtgärder ska vidtas, 

lämnas det upp till företagen själva. Incitamenten för att åtgärda upptäckta 

hållbarhetsbrister i ett system som i praktiken bygger på självreglering måste 

därför vara starka. Här blir den upplevda motsättningen mellan ekonomi och 

ekologi mycket tydlig, vilket diskuteras i detalj nedan. 

 

                                            
56 Global Reporting Initiative, GRI, är det ramverk vilket statligt ägda svenska företag redan 
använder sig av i sin rapportering och ett av de regelverk direktivet rekommenderar för 
hållbarhetsrapportering 
57 Beate Sjåfjell, ”Why Law Matters: Corporate Social Responsibility and the Futility of 
Voluntary Climate Change Mitigation” (2011), European Company Law 8, no 2/3: 56-64, via 
Kluwer Law 
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3.3 Ekonomi före ekologi? 

3.3.1 Ekonomiska incitament för CSR 

Förarbetena är klara över att en avvägning måste ske mellan företagens kostnader 

och den allmänna samhällsnyttan.58 Vad som framhålls som motivering för 

införandet av hållbarhetsrapportering är i första hand de samhälleliga fördelar 

som uppnås framför allt i och med ökad medvetenhet både hos företag och 

allmänheten:  

 

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. ”…” Genom större hänsyn till hållbarhetsfaktorer 

som miljö, samhälle och personal kan ofta pengar sparas för företagen. 

Öppenhet kring hur samhällets resurser används är ett konkurrensmedel på 

marknaden och stärker förtroendet för hur företaget sköts. Det bidrar på så 

sätt till att stärka företagets varumärke och konkurrenskraft. Fördelarna 

uppskattas sammantagna ha ett värde som överstiger kostnaderna.59  

 

Det ska tilläggas att kostnaden för hållbarhetsrapportering enligt direktivet inte är 

fast utan varierar beroende på faktorer som företagets storlek, verksamhet och 

hur dess administration fungerar i övrigt. Det har lett till att uppskattningen 

varierar kraftigt – från minst 5500 kr per år enligt EU-kommissionens 

konsekvensanalys till upp till 2 miljoner kr per år enligt Svenskt Näringslivs 

beräkningar.60 Vad kostnaderna i slutändan kommer att landa på går inte att svara 

på förrän hållbarhetsrapporterna presenteras, men gissningsvis blir de i det lägre 

intervallet för de företag som redan hållbarhetsrapporterar. För andra som måste 

                                            
58 Prop. 2015/16:193 s. 59 
59 Ibid 
60 Commission staff Working Document, Impact Assessment, SWD (2013) 0127 final avseende 
kommissions kostnadsuppskattning och prop. 2015/16:193, s. 42 avseende Svenskt Näringslivs 
kostnadsuppskattning 
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göra stora administrativa förändring kan det bli dyrare.61 För att inte stora 

administrativa kostnader ska läggas på mindre företag har omfattningen som 

tidigare nämnts begränsats till stora företag (se avsnitt 2), då man bedömt att de 

har bättre förutsättningar att hantera administrativa kostnader. 

 

I andra hand talar man om vad som anses vara ekonomiska fördelar för det 

rapporterande företaget: ”the business case for CSR”. Hållbarhetsrapportering 

enligt direktivets bestämmelser på miljöområdet tvingar företag att identifiera 

och utvärdera sina policyer gällande användning av energi från förnybara 

och/eller icke-förnybara källor, växthusgasutsläpp, vattenanvändning och 

luftföroreningar. En sådan utvärdering gör det möjligt att identifiera 

förbättringsåtgärder inom dessa målområden. Det kan i slutändan leda till 

minskade ekonomiska kostnader genom strategier för mer effektiv 

resursanvändning - samtidigt som det bidrar till hållbar utveckling. En annan 

fördel med standardiserad hållbarhetsrapportering är förstås att det blir lättare för 

konsumenter och investerare att jämföra annars likvärdiga företag för att kunna 

göra medvetna val. Det leder i sin tur till djupare förtroende från intressenter, 

vilket i sin tur ökar konkurrenskraften och lönsamheten.62 

 

Mot detta kan invändas de tidigare nämnda önskemålen om flexibilitet och 

frivillighet (se avsnitt 3.1). När det gäller kravet på flexibilitet i rapporteringen 

tillgodoser direktivet och dess implementering dessa genom att låta valet av 

regelverk för rapportering vara öppet. Dessutom tillåts företag att inte ha en 

policy i en fråga så länge avvikelsen motiveras, i enlighet med principen om följ 

eller förklara. Angående frivillighetsaspekten som har ansetts vara en 

utmärkande del i CSR har den till stor del att göra med de 

marknadsföringsfördelar den har medfört. Ett frivilligt engagemang i CSR 

smäller förstås högre ur marknadsföringssynpunkt än ett lagstadgat sådant. Men 

                                            
61 Företrädare för Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att regeringen gravt underskattat vad 
kostnaden kommer att bli om direktivets bestämmelser ska genomföras, se Peter Alestig, 
”Svenskt Näringsliv rasar mot regeringens hållbarhetslag”, Svenska Dagbladet, 28 april 2015 
62 Prop. 2015/16:193 s. 42 
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ett användande av CSR uteslutande i marknadsföringssyfte går direkt emot syftet 

att flytta in CSR i bolagets kärnverksamhet och låta det bli tongivande i 

affärsbeslut. Det riskerar tvärtom att hållas långt borta från de beslutande 

organen och i värsta fall bli en del av ”greenwashing”, det vill säga att företag i 

marknadsföring framställer sig som mer miljövänliga än vad de faktiskt är. En 

lagstadgad skyldighet att rapportera om hållbarhetsfaktorer gör att oseriös 

marknadsföring undviks, eller i alla fall kan bli granskad, i och med kravet på 

transparens.  

 

Paradoxalt nog talar även behovet av att lagstifta om CSR emot att det skulle var 

ekonomiskt fördelaktigt. Eftersom aktiebolag alltid i första hand styrs av 

vinstsyftet (3 kap. 3 § ABL), kommer de alltid ta de affärsbeslut som ger högst 

utdelning till aktieägarna. Att lagstiftning om CSR nu genomförs och att 

frivilliga åtgärder inte har utförts i den utsträckning som behövts tyder alltså på 

att det inte har varit det mest lönsamma. Att dessutom undanta små och 

medelstora företag från kravet, med hänsyn till kostnaden för dessa, pekar också i 

den riktningen.  

 

Sammantaget är ”the business case for CSR” något som ska tas på allvar. I det 

riktigt långa perspektivet leder självklart hållbarhetsarbete till ekonomisk vinst – 

ska vi vara dramatiska kan brist på hållbarhetsarbete leda till stora kostnader i 

form av förlorade ekosystemtjänster och klimatförändringarnas konsekvenser. 

Däremot ställer jag mig kritisk till den omedelbara ekonomiska vinst som enligt 

förarbetena framstår som en nästan direkt följd av hållbarhetsrapportering. 

Argumentationen går enligt linjen att hållbarhetsrapportering innebär 

konkurrensfördelar för företagen, vilket i sin tur leder till ekonomisk vinst.63 Men 

om de ekonomiska incitamenten inte finns där kommer åtgärder för hållbarhet 

helt enkelt inte att utföras, i alla fall inte i den utsträckning som är 

eftersträvansvärd. 

                                            
63 Prop. 2015/16:193, s. 57 
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3.3.2 Internalisering av externaliteter: genom rapportering 

Traditionellt sett innebär miljörätten en kraftfull reglering av negativa 

externaliteter: begränsningar av förorenande utsläpp, förbud mot åtgärder som 

hotar biodiversitet, begränsningar av bebyggelse, skyddsåtgärder för hotade arter 

och så vidare. Det här sättet att reglera har begränsningar när det gäller 

företagsverksamhet, av vilka den mest uppenbara är att regleringen kan skilja sig 

mellan olika jurisdiktioner (oftast stater). Det kan utnyttjas av företag som väljer 

att förlägga sin potentiellt miljöskadliga verksamhet till de länder där regleringen 

är mindre strikt. En annan svårighet med lagstiftning generellt är dess inbyggda 

tröghet och därmed svårighet att anpassa sig efter miljökonsekvenser med samma 

hastighet som de uppkommer. Ett tredje problem, som tas upp av Sachs i artikeln 

”Planning the Funeral at the Birth: Extended Producer Responsibility in the 

European Union and the United States”, är företags dokumenterade vana av att 

hitta kryphål i lagstiftning för att undvika eller reducera kostnaden för att följa 

reglerna.64 Även om principer som förorenaren betalar och preventionsprincipen 

i teorin ska vara vägledande är det förenat med stora svårigheter att exempelvis 

identifiera utsläpparen, att sätta ett monetärt pris på ekosystemtjänster, eller att 

förutse långsiktiga effekter av olika processer. Det, i kombination med 

miljöproblems ofta polycentriska karaktär, gör det svårt för lagstiftaren att 

reglera effektivt med traditionella metoder. 

 

Ett mål med modern miljölagstiftning är därför att få marknadsaktörerna själva 

att ta ansvar för att undvika och förebygga externaliteter. Det görs bland annat 

genom lagstiftning som riktar sig mer direkt till företag och tvingar dem att 

själva ansvara för externaliteter. Kostnaden internaliseras då, vilket i sin tur i 

enlighet med vinstsyftet kan leda till att företaget anstränger sig mer för att 

undvika den. Genom införandet av hållbarhetsrapporteringskrav kan viss 

internalisering av externaliteter börja skönjas genom att företag kommer att 

                                            
64 N. Sachs, ‘Planning the Funeral at the Birth: Extended Producer Responsibility in the 
European Union and the United States’, Harvard Environmental Law  Review 30 (2006): 51–
98.  
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behöva reflektera över konsekvenserna av sin produktion, i linje med tankesättet 

kring reflexivitet. Däremot är de enda kostnader företagen i första ledet kommer 

behöva stå för är de som medföljer hållbarhetsrapporteringen (se avsnitt 3.1). De 

externaliteter som uppstår i exempelvis en tillverkningsprocess kommer ändå 

samhället tvingas stå för. 

 

3.4 Sammanfattning 

Med hänsyn till vad som framgår ovan går det att ställa frågan vad syftet med 

hållbarhetsrapportering enligt direktivet egentligen ska vara: ökad omedelbar 

ekonomisk vinst för företagen eller samhälleliga långsiktiga fördelar i form av 

hållbarhetsarbete? Det som framkommer vid studier av både propositionen till 

den svenska implementeringen och motiveringen till direktivet är en bild av ett 

direktiv som försöker förena dessa två och sätta ett likhetstecken mellan ekologi 

och ekonomi i ett företagsperspektiv. Jag ställer mig frågande (men hoppfull!) till 

om det verkligen är möjligt utan en större omdefiniering av det rådande systemet 

där ekonomisk vinst hittills oftast har givits prioritet över ekologiska och även 

sociala värden. Risken är att direktivet inte lyckas göra den skillnad som 

eftersträvas. Teorin om reflexivitet räcker inte ända fram, eftersom de 

ekonomiska incitamenten till att genomföra hållbarhetsåtgärder som identifierats 

efter reflektion saknas. Det finns heller ingen garanti för att rapportering kommer 

att leda till internalisering av externaliteter i betydelsen minskad miljöpåverkan. 

Direktivet och dess svenska implementering ger en rättslig ram inom vilken 

utrymmet för frivillighet är fortsatt stort. 

 

Det här avsnittet har behandlat de positiva incitamenten för att agera hållbart. 

Nästa avsnitt diskuterar de negativa incitament som direktivet föreskriver och 

som bygger på principen om följ eller förklara.  
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4 Principen om följ eller förklara 

4.1 Principens introducering i EU-rätten 

I direktivet föreskrivs som följer: ”Om företaget inte följer någon policy i en eller 

flera av dessa frågor ska den icke-finansiella rapporten innehålla en klar och 

motiverad förklaring till detta.”65 Motsvarigheten efter implementering uttrycks i 

6 kap. 12 § 3 st ÅRL: ”Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera 

av frågorna i första stycket, ska skälen för detta tydligt anges.” Det här är ett 

uttryck för principen om följ eller förklara. Principen går som namnet avslöjar ut 

på att avvikelser är tillåtna, på villkoret att de motiveras och förklaras. Den har 

sitt ursprung i brittiska bolagsstyrelser där principen introducerades under 1990-

talet som en del av arbetet mot bättre bolagsstyrning, så kallad corporate 

governance (CG). Den vann snabbt mark på EU-rättens område och inkluderades 

i årsredovisningsdirektivet och koncernredovisningsdirektivet genom direktiv 

2006/46/EG. Formuleringen lyder där som följer (min kursivering):  

 

”I den mån ett företag, i enlighet med nationell lagstiftning, avviker från 

den kod för företagsstyrning som det hänvisas till i led a i eller a ii, skall 

företaget förklara vilka delar av koden för företagsstyrning som det 

avviker från och anledningen härtill. I fall då företaget beslutat att inte 

tillämpa några bestämmelser för företagsstyrning i koden som det 

hänvisas till i led a i eller a ii skall företaget motivera detta.”66 

 

Målet med CG är i första hand att öka aktieägarnas vinst, genom åtgärder som 

säkrar god bolagsstyrning/företagsstyrning. Exakt vad ”god bolagsstyrning” 

innebär är inte helt klarlagt och kommer heller inte bli det inom ramen för det här 

arbetet. För ändamålet räcker det att säga att policys och åtgärder inom vad som 
                                            
65  Dir. 2015/16:193, artikel 19a 1 st 3. Min kursivering. 
66 Direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om 
årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om 
årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut 
och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, artikel 
46a 1 st  b 
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brukar räknas till god bolagsstyrning syftar till att säkra avkastningen på 

investerat kapital för aktieägarna, genom att åstadkomma förutsättningar för god 

bolagsstyrning.67 I sammanhanget används principen om följ eller förklara för 

policys om exempelvis visselblåsare, oberoende styrelseledamöter eller 

arvodesnivåer för ledande befattningar.68 Ansvaret för att förklara har lagts på 

bolagets interna beslutsorgan, det vill säga styrelsen, och adressaten för 

förklaringen är huvudsakligen aktieägarna.69 Dessa kommer, i och med att syftet 

med bolagsstyrning är att säkra deras anspråk på avkastning av investerat kapital, 

automatiskt ha ett intresse av att policys på området finns och följs. Företagen 

själva har också ett intresse av att policys respekteras eftersom ett välfungerande 

självreglerande system inte blir föremål för betungande lagstiftning, något man i 

stor utsträckning vill undvika. 

 

4.2 Svårigheter med tillämpningen 

4.2.1 Förklaringens adressatkrets 

Inom CSR-området introducerades principen om följ eller förklara på EU-nivå 

för första gången genom det aktuella direktivet. Vid en jämförelse med direktiv 

2006/46/EG syns stora likheter i formuleringarna och i genomförandet. Även här 

ligger exempelvis förklaringsansvaret på bolagets ledning genom rapportens 

placering i förvaltningsberättelsen.70 Däremot är adressatkretsen mycket vidare 

än enbart aktieägarna. Något förenklat kan sägas att CSR har ett ”stakeholder”-

perspektiv, det vill säga att alla som påverkas av en CSR-policy eller bristen 

därpå kan sägas vara intressenter och potentiellt vara förklaringens målgrupp. 

Förarbetena till implementeringen av direktivet pekar ut investerare, 

                                            
67 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se 
68 Se Svensk kod för bolagsstyrning, http://www.bolagsstyrning.se/koden/gallande-kod 
(reviderad 2016)  
69 8 kap 4 § ABL. För kritisk granskning av aktieägarperspektivet inom corporate governance, 
se Janet Dine, Corporate Regulation, Climate Change and Corporate Law: Challenges and 
Balance in an International and Global World , European Business Law Review (2015), s. 173 - 
202 
70 Art 33.1, direktiv 2006:46/EG 
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konsumenter och miljöorganisationer som ”viktiga intressenter som kan förstärka 

och belöna företagens hållbarhetsarbete” och alltså vara mottagare av 

förklaringen.71 Men inom CSR inbegrips i begreppet stakeholder en vidare krets 

av intressenter. Stakeholder kan också vara exempelvis anställda arbetare vid en 

fabrik där arbetsvillkoret är bristfälliga, företrädare för en miljöorganisation som 

tillvaratar en hotad arts livsmiljö, eller en privatperson vars rekreationsområde 

blir bebyggt. Listan kan göras lång, men poängen är att stakeholder-begreppet 

inom CSR är oerhört vitt och svårt att avgränsa.  

 

Corporate governance däremot utgår från mer av ett ”shareholder”-perspektiv, 

det vill säga att aktieägarna är i fokus. Andra mottagare är anställda som kan 

påverkas samt investerare, som i likhet med aktieägarna kan antas ha som primärt 

intresse att bolaget ger vinst. Vem som ingår i gruppen shareholder är därmed i 

jämförelse med stakeholder mycket lättare att identifiera och avgränsa, och 

därmed att lagstifta kring. En förklaring enligt principen om följ eller förklara 

som vänder sig till en väldefinierad och relativt homogen målgrupp, vilket är 

fallet inom corporate governance, har större chans att få genomslag där än i den 

större och mycket mer heterogena målgruppen som ofta är inblandad i CSR-

frågor. En shareholder kan ju alltid antas ha som primärt mål att företaget går 

med vinst, medan en stakeholder kan ha helt andra intressen för ögonen. Det går 

därför att ifrågasätta om transfereringen av principen från corporate governance-

området till CSR-området är helt lyckad, eftersom principen inte har anpassats 

till de förutsättningar som råder inom CSR.  

 

4.2.2 Förklaringens kvalitet 

Förklaringens kvalitet är inte reglerad i direktivet förutom att det förtydligas att 

den ska vara ”klar och motiverad”, till skillnad från direktivet där principen först 

användes, direktiv 2006/46/EG, som endast krävde att en förklaring gavs. I den 

svenska implementeringen av det aktuella direktivet ska skälen för avvikelse 

                                            
71 Prop. 2015/16:193, s. 36 
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”tydligt anges”.72 Det är därför svårt att veta exakt hur en förklaring ska se ut för 

att vara tillräckligt klar och motiverad i direktivets mening. EU-kommissionen 

avsåg utfärda riktlinjer för tillämpningen av direktivet i december 2016, men 

dessa har i skrivande stund ännu inte blivit tillgängliga utan förväntas dyka upp 

först någon gång under våren.73  

 

Studier av förklaringar lämnade under direktivet som introducerade principen i 

EU-sammanhang, (2006/46/EG), visar på två huvudsakliga problem. Det är 

troligt att samma problem aktualiseras i det senare direktivet då regleringen är 

snarlik, varför en jämförelse kan göras trots att regleringarna skiljer sig åt, främst 

avseende adressatkretsen. De identifierade huvudproblemen är bristen på 

relevant innehåll och bristen på övervakning av genomdrivandet.74  

 

Relevant innehåll 

När det gäller bristen på relevant innehåll visar en studie från 2009 att endast 39 

% av de lämnade förklaringarna varit tillfredsställande – de resterande ansågs 

underkända, för allmängiltiga eller för begränsade.75 Det finns goda skäl att tro 

att förklaringarnas bristande kvalitet hänger nära samman med en begränsad 

övervakning av utfärdandet. Det faktum att anvisningar för förklaringens 

utformning nästan helt saknas gör det heller inte lättare att säkra förklaringarnas 

innehåll och kvalitet. Bristen på tydliga anvisningar kan eventuellt förklaras 

genom en bakomliggande tanke på stor flexibilitet och anpassningsbarhet för 

                                            
72 6 kap. 12 § st 3 ÅRL 
73 Skulle ha kommit senast 6 december 2016, kommer nu istället ”as soon as possible in the 
spring of 2017”, se Europeiska Kommissionen, Non-Financial Reporting, 
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm#news 
senast uppdaterad 13 december 2016 
74 Gergerly Szabo, Daniel och Engsig Sorensen, Karsten, “Integrating Corporate Social 
Responsibility in Corporate Governance Codes in the EU”. European Business Law Review, 
Issue 6: 781–828, p. 817 samt Abma, Rients and Olaerts, Mieke. “Is the Comply or Explain 
Principle a Suitable Mechanism for Corporate Governance throughout the EU?: The Dutch 
Experience.” European Company Law 9, no. 6 (2012): 286–299, p. 287. 
75 RiskMetrics Group, Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate 
Governance in the Member States, 84, 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/studies/comply-or-explain- 
090923_en.pdf (23 september 2009) 
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företagen – att själva få utforma förklaringens innehåll utifrån de egna 

förutsättningarna ansågs vara överensstämmande med principerna bakom 

genomförandet. Tyvärr har kvaliteten på förklaringarna som visats inte varit 

tillfredsställande, varför tydligare riktlinjer är önskvärt för att inte samma 

problem ska uppkomma vid tillämpningen av det nyare direktivet. Det är i högsta 

grad osäkert om förtydligandet ”klar och motiverad” räcker för att säkra en hög 

kvalitet på förklaringarna lämnade under direktiv 2014/95/EU – särskilt som 

denna formulering inte funnit sin väg in i svensk rätt utan istället uttrycker att 

skälen för avvikelsen ska ”tydligt anges”.76 Det är därför välbehövligt att EU-

kommissionen snarast utfärdar riktlinjer för direktivets tillämpning, även om det 

inte är en garanti för att säkra innehållets relevans.  

 

Övervakning 

För övervakningen av utfärdandet och andra kontrollmekanismer stadgar det 

aktuella direktivet att revisorskontroll ska utföras gällande huruvida 

hållbarhetsrapporten har lämnats in till Bolagsverket eller inte.77 Det här är 

förstås en mycket begränsad kontroll – man bortser helt från att kontrollera 

innehållet i rapporten. Den svenska implementeringen går inte utöver detta krav, 

utan nöjer sig alltså med att föreskriva att revisorskontroll av huruvida 

hållbarhetsrapporten har lämnats till Bolagsverket eller inte ska göras.78 Om så 

inte har skett inträder de vanliga sanktionsregler som aktiebolagslagen ställer 

upp, i värsta fall tvångslikvidation enligt 21 kap. 11 § ABL. Medlemsstaterna får 

enligt direktivet låta en extern granskare verifiera uppgifterna i rapporten.79 I de 

svenska förarbetena framgår att det inte är motiverat att införa lagstadgad 

skyldighet för företagen att kvalitetssäkra innehållet i hållbarhetsrapporten med 

hänsyn till att det kan vara en kostsam åtgärd som företagen själva bör få 
                                            
76 6 kap 12 § st 3 ÅRL 
77 Art 19a p. 5 Medlemsstaterna ska se till att den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget 
kontrollerar huruvida den icke-finansiella rapport som avses i punkt 1 eller den separata rapport 
som avses i punkt 4 har lämnats 
78 Prop. 2015/16:193, s. 52 
79 Art 19a p. 6 Medlemsstaterna får begära att uppgifterna i den icke-finansiella rapport som 
avses i punkt 1 eller den separata rapport som avses i punkt 4 verifieras av en oberoende 
leverantör av kvalitetssäkringstjänster.” 
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bestämma över. Det är lätt att därmed dra slutsatsen att ekonomiska 

överväganden återigen tillåts styra i och med flexibiliteten som tilldelas företagen 

gällande innehållskontrollen. Överlämnandet till självreglering av innehållet i 

hållbarhetsrapporteringen kan i viss mån förstås ur flexibilitetshänsyn. Det är 

också möjligt att den motvilja mot mer ingripande lagstiftning som genomsyrar 

företagsregleringen kommer att vara tillräcklig motivation för att upprätthålla 

välfungerande självreglering. 

 

4.2.3 Förklaringens funktion som sanktion 

Den sanktionsmöjlighet som står till buds mot ett företag som inte har eller som 

inte följer en policy i något av de områden direktivet pekar ut (påminnelse: de 

”aktuella och förutsebara konsekvenserna av företagets verksamhet på miljön, 

och, i förekommande fall, på hälsa och säkerhet, användning av energi från 

förnybara och/eller icke-förnybara källor, växthusgasutsläpp, vattenanvändning 

och luftföroreningar”80) är alltså att avvikelsen ska förklaras. Förklaringen ska 

också ingå i årsberättelsen och undergår samma kontrollmekanismer 

hållbarhetsrapporten. Den är alltså överlämnad åt självreglering. Tanken är att 

det ska straffa sig självt att inte arbeta för hållbarhet. Hur betungande den här 

sanktionen är och i vilken utsträckning den faktiskt bidrar till att uppnå miljömål 

är därför i stor utsträckning beroende av hur den vida kretsen av mottagare av 

förklaringen reagerar samt i vilken utsträckning deras reaktion påverkar 

företaget. Dessutom måste det forum där förklaringen presenteras nå en 

tillräckligt stor målgrupp för att göra skillnad. Nedan diskuterar jag dessa två 

problemområden. 

 

Oproportionerlig börda för konsumenter 

Som berörts tidigare är de huvudsakliga mottagarna för förklaringar för 

avvikelser inom CSR-området inte aktieägarna utan en stor grupp av andra 

intressenter (se avsnitt 4.2). I förarbetena till direktivet läggs fokus framför allt 

                                            
80 Direktiv 2014/95/EU, Skälen, 7 
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på konsumenter och investerare, det vill säga de stakeholders som har störst 

möjligheter att påverka genom ekonomiska sanktioner. De möjligheter att 

påverka ett ”felande” dvs icke-följande företag som står till buds för dessa 

intressenter är icke-konsumtion av företagets varor eller tjänster samt icke-

investering, vilket gör det tydligt att principen om följ eller förklara medför en 

marknadssanktion och inte en exempelvis straffrättslig sådan. I större skala är 

icke-konsumtion en mycket kännbar sanktion som kan få företag att snabbt ändra 

beteende.81 Men inom ramen för följ eller förklara i CSR-sammanhang placeras 

därmed ett högt krav på förklaringsmottagarna att aktivt ta del av förklaringarna 

och låta deras innehåll och kvalitet bli styrande i valet av vara eller tjänst. Som 

tidigare nämnts kommer cirka 2000 svenska företag omfattas av 

förklaringsbördan vid avvikelse och det är nog inte orimligt att tro att i alla fall 

något hundratal kommer att ha en avvikelse med tillhörande förklaring i sin 

förvaltningsberättelse våren 2018. Med ett ökat medvetande om hållbarhetsfrågor 

bland konsumenter ökar viljan att göra informerade val, men det är fortfarande 

mycket begärt att lägga hela sanktionsansvaret på konsumenter och investerare. 

Med tanke på tidigare nämnda problem med förklaringarnas kvalitet och innehåll 

framstår det också som osannolikt att den här sanktionen kommer att vara så 

effektiv som den skulle behöva vara för att påverka företags beteende i mer 

hållbar riktning. 

 

Naming and shaming: exemplet med nationella kontaktpunkter 

Ett sätt att skapa förutsättningar för medvetna val är att upprätta en seriös 

plattform för utpekande av felande företag som på ett enkelt sätt ger konsumenter 

och investerare en översikt, utan att de för den sakens skulle behöver sätta sig 

och läsa hela förvaltningsberättelsen. En sådan plattform, rätt använd och som 

når tillräckligt många intressenter tar del av, kan vara effektiv som avskräckande 

                                            
81 Se exempelvis sweatshop-skandalerna på nittiotalet då det uppdagades att stora amerikanska 
sportföretag använde sig av barnarbete i sina fabriker vilket ledde till omfattande protester, 
bojkott och senare bättring. Eva Hernbäck, ”Tillverkning på licens Nike gör profit på svältlön”, 
Dagens Nyheter, 18 januari 1997 och R Jenkins, ”Globalization, Corporate Social 
Responsibility and poverty,” International Affairs Vol 81, utgåva 3, s 525–540, maj 2005 
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metod – en ”svartlistning” av felande aktörer. Metoden används inom flera av de 

frivilliga CSR-regelverken (UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, GRI…). Plattformen för utpekande kan dock fungera på 

olika sätt. För GRI och Global Compact publiceras namnet på det felande 

företaget på organisationens hemsida, medan man för OECD:s riktlinjer valt en 

mer ingripande strategi. Från och med millennieskiftet infördes krav på att länder 

anslutna till OECD:s riktlinjer skulle upprätta så kallade nationella 

kontaktpunkter (NKP) som hanterar anmälningar om brott mot riktlinjerna.  

 

I Danmark har NKP:n fått långtgående befogenheter och kan på eget initiativ ta 

upp fall till granskning.82 I Sverige är NKP:n en trepartssamverkan mellan staten 

(ett antal departement i regeringskansliet), näringslivet (Svenskt Näringsliv och 

Svensk Handel) och arbetstagarorganisationer (LO, SACO, TCO, Unionen och 

IF Metall). OECD:s riktlinjer för multinationella företag har i stor utsträckning 

att göra med sociala och arbetsrättsliga frågor, vilket är anledningen till 

näringslivets och fackförbundens medverkan. Den kan inte, till skillnad från den 

danska varianten på eget initiativ ta upp fall till granskning, utan en anmälan 

måste komma utifrån. Huvuduppgiften är att främja att företagen följer 

riktlinjerna, samt medverka till att lösa problem i enskilda fall genom dialog och 

diskussioner.83 Oavsett hur långt befogenheterna på nationell nivå sträcker sig 

ger den nationella kontaktpunkten ett forum för dialog och lösningar såväl som 

en ”offentlig skamvrå”, där företag riskerar att hamna. NKP:n kan inte utfärda 

sanktioner i form av exempelvis böter, utan endast rikta uppmärksamhet till 

felande aktörer. Att hamna på deras ”svarta lista” är dock något som verkar 

mycket avskräckande på anslutna företag, men eftersom NKP:n inte självmant 

kan ta upp fall till granskning hamnar här mycket ansvar på NGO:er att fungera 

som vakthundar. I det fall en liknande plattform skulle instiftas för att övervaka 

                                            
82 Birgitte Egelund Olsen och Karsten Engsig Sorensen, ”Strengthening the Enforcement of 
CSR Guidelines”, Legal Issues of Economic Integration, 41, no.1 (2014): 9-36. Via Kluwer 
Law Online 
83 Regeringskansliet, Nationella kontaktpunkten (NKP) http://www.regeringen.se/regeringens-
politik/handel-och-investeringsframjande/nationella-kontaktpunkten/ hämtad den 8 mars 2017 
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efterlevnaden av direktivets krav på hållbarhetsrapportering skulle därför tyvärr 

samma problematik med shareholders som diskuterats mer ingående ovan 

(avsnitt 4.2.1) aktualiseras.   

 

4.3 Sammanfattning 

Den sanktion som står till buds mot företag som avviker är att avvikelsen måste 

förklaras. En sådan sanktion måste för att bli effektiv nå de intressenter som kan 

göra sanktionen ekonomisk och följaktligen kännbar för det felande företaget, 

genom icke-konsumtion och icke-investering. Principen är så att säga ”översatt” 

från bolagsstyrningsvärlden och har inte i tillräcklig mån anpassats efter de andra 

förutsättningar som råder inom CSR-området, i första hand den vidare 

adressatkretsen. Dessutom saknas riktlinjer för förklaringens kvalitet och 

övervakandet av efterföljandet är reducerad till ett minimum.  

 

Den rättsliga ramen som har införts innebär att kontroll endast görs av huruvida 

rapporten lämnats in till Bolagsverket eller ej. Ett avvikande från det kan leda till 

rättsliga sanktioner och i slutändan tvångslikvidering. Inom den här ramen 

lämnas kontrollen av innehållets kvalitet åt självreglering.  

 

 Direktivet ger ingen plattform för utpekande av felande företag, utan det 

förväntas skötas i enlighet med varje redovisningsmetods egen reglering. Redan 

här blir bristen på överskådlighet ett potentiellt problem för de intressenter som 

riskerar att få svårt att jämföra olika företags prestationer om deras respektive 

förklaringar publiceras på olika plattformar. Det går emot direktivet syfte att ” att 

göra tillhandahållen icke-finansiell information mer konsekvent och jämförbar i 

hela unionen”. En officiell plattform utformad på liknande sätt som den 

nationella kontaktpunkten för OECD-anslutna länder skulle kunna vara ett steg i 

rätt riktning.  
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5 Avslutande diskussion  

5.1 Har intentionen gått förlorad? 

Den samlade bilden som framträder efter vad som diskuterats ovan är att 

direktivets syfte och intentioner – i stora drag att flytta hållbarhetsfaktorer 

närmare företagens kärnverksamhet och jämställa dessa med ekonomiska 

faktorer, att underlätta jämförelser mellan företag och att göra 

hållbarhetsrapportering mer tillförlitlig och transparent – har förfelats.  

 

Direktivet tillåter alltför stor flexibilitet och ger inom de givna ramarna utrymme 

för självreglering baserad på frivillighet. Den bakomliggande tanken om 

reflexivitet är otillräcklig, eftersom ekonomiska incitament att åtgärda saknas. 

Principen om följ eller förklara har flera brister när den används i CSR-

sammanhang, vilket till stor del har att göra med förklaringens adressatkrets. Det 

gör i sin tur att den enda sanktion som står till buds blir otillräcklig för att 

avskräcka från oönskat beteende. Risken är därför att den på pappret tvingande 

lagstiftningen i praktiken blir frivillig, och i förlängningen att målen om hållbar 

utveckling inte uppnås. Bristerna ligger inte enbart i den svenska 

implementeringen (som tvärtom går längre än vad direktivet kräver i vissa 

hänseenden), utan i själva direktivet som i grunden ger för mycket utrymme åt 

ekonomiska överväganden framför miljöhänsyn och andra hållbarhetsfaktorer.  

 

Det finns visst ljus i den mörka bild som utmålats. Det faktum att den svenska 

implementeringen går längre än vad direktivet föreskriver gällande antalet 

företag som träffas motiveras av att många företag redan idag 

hållbarhetsrapporterar, trots att det är frivilligt. Medvetenheten hos både företag 

och konsumenter om både miljöproblem och dess ekonomiska konsekvenser 

ökar, vilket i sin tur leder till att både ”moroten” (ekonomiska incitament) och 

”piskan” (naming and shaming) får mer genomslagskraft. Med risk för att sätta 

för stort hopp till osäkra faktorer emotser jag också EU-kommissionens 

kommande förtydligande riktlinjer för tillämpning av direktivet – och de första 
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hållbarhetsredovisningarna för verksamhetsåret 2017. Det går därför inte att 

komma med ett kategoriskt uttalande som säger att direktivets syfte har förfelats 

– men risken för att så kan ske är tyvärr stor.  

 

5.2 Behöver vi en större systemförändring?  

För att säkerställa hållbar utveckling i företagssammanhang behövs konkreta 

förändringar. Till att börja med måste incitamenten till att aktivt arbeta för 

hållbarhet förbättras. Om vi accepterar att vinst tillsvidare är av högsta prioritet 

för företagen, måste därför ekonomiska medel användas för att framtvinga 

konkreta åtgärder. I det här sammanhanget betyder det att hållbarhet måste bli 

mer ekonomiskt fördelaktigt, samt att sanktionerna måste genomdrivas på ett sätt 

som är garanterat ekonomiskt kännbart. En stor satsning på ett forum för naming 

and shaming i likhet med de nationella kontaktpunkterna kan vara en väg att gå. 

Dessutom måste hållbarhetsarbete uppmärksammas som de värdeskapande 

åtgärder det faktiskt är, eller bör vara.  

 

Det reflexiva förhållningssättet framtvingar i nuläget transparens och 

rapportering, men incitamenten att åtgärda de brister som framkommer är än så 

länge för små. För att komma tillrätta med det krävs antagligen en större reform, 

där CSR och hållbarhetsfaktorer faktiskt tillåts styra företags arbete och på riktigt 

bli en del av företagens DNA.  

 

På vägen mot hållbar utveckling och i förlängningen en hållbar värld är jag 

övertygad om att miljömässiga hänsyn i större utsträckning än vad som gör idag 

måste tillåtas trumfa enbart ekonomiska överväganden. Ur det perspektivet är 

direktivet på många sätt en besvikelse i och med att det ekonomiska tillåts få så 

fritt spelrum, trots uttalade intentioner om motsatsen. Det är möjligt att vad som 

behövs är ett systemskifte i större skala där miljöfrågor på allvar styr företags 

affärsbeslut, ett reellt erkännande av hur viktiga miljöfrågorna är i praktiken och 

inte bara på pappret.  
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