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Förkortningar och definitioner 

Aktiemarknadsbolag Publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel 

på en reglerad marknad i Sverige 

BFN   Bokföringsnämnden 

BFN U   Bokföringsnämndens uttalande 

BFL   Bokföringslagen (1999:1078) 

CERES Boston Coalition for Environmentally Responsible 

Economies  

CSR   Corporate social responsibility  

Dir.   Direktiv från EU 

EMAS    Eco Management and Audit Scheme 

FAR Branschorganisation för redovisningskonsulter, revi-

sorer och rådgivare 

Fi   Finansinspektionen 

GRI   Global Reporting Initiative 

IAASB  International Auditing and Assurance Standards 

Board  

IASB   International Accounting Standards Board  

IFAC  International Federation of Accountants 

IIRC    International Integrated Reporting Council 

Prop.    Proposition 

SFF   Sveriges finansanalytikers förening  

VD   Verkställande direktör 

WCED World Commission on Environment and Develop-

ment 

ÅRL   Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Information presenterad i en årsredovisning ska beskriva företagets ekonomiska ställning och 

utveckling för att fungera som underlag för olika typer av beslutsfattande. Årsredovisningar 

innehåller traditionellt sett finansiell information men har kommit att påverkas av samhällets 

ökade miljömedvetenhet och krav på ökad transparens. Ett stort antal företag rapporterar  

därför socialt ansvar och hållbarhetsfrågor i en från årsredovisningen separat hållbarhets- 

redovisning. Global Reporting Initiative (GRI) är en ideell organisation som har tagit fram 

standardiserade regler för hållbarhetsredovisning. Reglerna används globalt, både frivilligt 

och genom nationellt tvingande regler. I Sverige är GRI:s standard för hållbarhetsredovisning 

tvingande för statliga bolag men används även i stor utsträckning av andra företag.  

Separat hållbarhetsredovisning har de senaste åren utsatts för kritik. Kritiker menar att  

separat hållbarhetsredovisning signalerar att den icke finansiella informationen inte är lika  

viktig som den finansiella informationen i årsredovisningar. I syfte att hitta annan lösning på 

företags kommunikation av hållbarhetsfrågor har den internationella intresseorganisationen 

International Integrated Reporting Council (IIRC) bildats. IIRC är en internationell samman-

slutning bestående av företrädare från näringslivet, myndigheter, lagstiftare och revisions-

branschen. Syftet med sammanslutningen är att ta fram ett internationellt accepterat ramverk 

för integrerad rapportering. Med integrerad rapportering avses att hållbarhetsinformation från 

hållbarhetsredovisningar integreras i årsredovisningar istället för att redovisas separat.   

Genom integrerad rapportering kopplas icke-finansiell information till finansiell information 

och därmed förväntas investerare få bättre beslutsunderlag än vid vanlig rapportering.  

Hållbarhetsredovisningen kan sammanfogas som en separat del av årsredovisningen,  

integreras i förvaltningsberättelsen eller presenteras löpande genom hela årsredovisningen.  

Integrerad rapportering har börjat tillämpas av företag i Sverige men är fortfarande ett  

relativt nytt sätt att redovisa på, varför det fortfarande finns en viss osäkerhet avseende ansvar 

och granskning av integrerade årsredovisningar. Förvaltningsberättelser ska till exempel inne-

hålla icke-finansiell tilläggsinformation, däribland information om miljö- och personal, som 

är nödvändig för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat. Vid integrering av 

hållbarhetsinformation i förvaltningsberättelser är det möjligt att viss information faller utan-

för kravet på icke-finansiell tilläggsinformation och således utgör frivillig tilläggsinformation. 
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Gränsdragningen mellan sådan information som förvaltningsberättelser formellt ska innehålla 

och sådan information som faller utanför kraven är svår.  Miljö- och personalupplysningar är i 

sig svårdefinierade och kan omfatta en mängd olika typer av information. Upplysningar om 

miljö och personal är dessutom endast exemplifiering av icke-finansiell information som har 

betydelse för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat och som ska redovisas i 

förvaltningsberättelser.  

Gränsdragningen mellan icke-finansiell information enligt årsredovisningslagen och fri-

villig tilläggsinformation är av vikt för hur revisorer ska granska företag med integrerade års-

redovisningar. Oberoende granskning av separat hållbarhetsredovisning är frivillig och för 

sådan granskning finns särskilt utformade riktlinjer. Riktlinjerna för oberoende granskning av 

separat hållbarhetsredovisning är utformade med beaktande av hållbarhetsinformationens  

natur. Huruvida integrerade årsredovisningar som innehåller hållbarhetsinformation, likt  

sådan information som presenteras i separata hållbarhetsredovisningar, ska granskas  

annorlunda än annan information som presenteras i årsredovisningar är en fråga som inte  

heller är till fullo utredd. Det finns således många redovisningsrättsliga frågor i samband med 

att företag integrerar hållbarhetsredovisning i årsredovisningar. En viktig förutsättning för att 

kunna diskutera de senare frågorna om till exempel revision är att först utröna hur hållbarhets-

informationen förhåller sig till årsredovisningslagens krav på förvaltningsberättelsers innehåll.   

 

1.2  Syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som omfattas av årsredovisningslagens krav på 

icke-finansiell information i förvaltningsberättelser när hållbarhetsredovisning integreras i 

årsredovisningar. Uppsatsen omfattar endast aktiemarknadsbolag eftersom aktiemarknads-

bolag utger tryckta årsredovisningar. Liknande frågor och eventuella svar kan aktualiseras för 

andra företag men kommer inte att beröras vidare.   

1.3  Metod och material 

Metod för uppsatsen är klassisk rättsdogmatisk metod. Det innebär att gällande rätt  

presenteras och analyseras utifrån lagtext, förarbeten, praxis och doktrin i den utsträckning det 

finns att tillgå. Det finns på redovisningsrättsområdet mycket lite praxis, däremot finns det 

rekommendationer utarbetade av expertorgan vilka är relevanta för frågeställningen.  
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Integrerad rapportering är dessutom relativt ny typ av redovisning vilket för uppsatsen innebär 

att doktrin om ämnet är begränsad. Emellertid tangerar ämnet ekonomi och ett flertal artiklar 

har därför inhämtats från FAR:s publikation Balans som utger skrifter om revisions- och råd-

givningsbranschen.  

Till stöd för uppsatsen används en empirisk studie av fyra årsredovisningars förvaltnings-

berättelser. Resultatet från studien används för att konkretisera årsredovisningslagens regler 

om icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelser samt belysa reglernas tillämpnings-

svårigheter. Jag har till den empiriska studien valt ut fyra årsredovisningar utifrån tre kriterier; 

(1) företagen är aktiemarknadsnoterade, (2) företagen verkar inom olika branscher för att 

skapa en så bred bild som möjligt över vilken information styrelse och verkställande direktör 

presenterar i förvaltningsberättelser samt (3) att rapporterna är någorlunda lika upprättade för 

att möjliggöra och underlätta en jämförelse mellan årsredovisningarnas förvaltnings-

berättelser. Det finns många företag i Sverige som uppfyller kriterierna och utifrån den mål-

gruppen har företagen valts ut slumpmässigt. De fyra utvalda företagen är H&M,  

Lantmännen, Holmen och SKF. Företagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och  

rapporterar sådan information i sina förvaltningsberättelser.  

1.4  Disposition 

Uppsatsen är fortsättningsvis indelad i fyra avsnitt efterföljt av avslutande kommentarer. 

Första avsnittet handlar om extern rapportering. I avsnittet introduceras reglerna om års-

redovisningens upprättande och granskning, särskilt avseende årsredovisningens förvaltnings-

berättelse. Det andra avsnittet handlar om redovisning av hållbarhetsinformation. Avsnittet 

innehåller definitioner av viktiga begrepp och de olika redovisningsmodellerna för  

hållbarhetsinformation presenteras. I det tredje avsnittet framställs uppsatsens empiriska  

studie. I det här avsnittet problematiseras bestämmelsen om icke-finansiell information i  

förvaltningsberättelser när hållbarhetsredovisning integreras i årsredovisningar. Det sista av-

snittet handlar om huruvida det går att hitta en gränsdragning för vad som omfattas av icke-

finansiell information i förvaltningsberättelser.  
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2 Extern rapportering 

2.1  Introduktion 

Företag kommunicerar finansiell information genom extern rapportering i form av bland annat 

årsredovisningar, kvartalsrapporter, finansiella kommunikéer och pressmedelanden. Den  

finansiella informationen är viktig eftersom att aktieägare i aktiemarknadsbolag vanligen har 

begränsad insyn i hur företaget förvaltas. En för aktieägare särskilt viktig rapport är års-

redovisningen i och med dess omfattning och revisors granskning av informationen.  

I följande avsnitt kommer inledningsvis uppgifterna för styrelse och verkställande  

direktör att presenteras eftersom att de ansvarar för att en årsredovisning upprättas och  

inlämnas till Bolagsverket. Avsnittet innehåller även en presentation av revisorer, följt av en 

redogörelse för årsredovisningars innehåll. Det sistnämnda särskilt avseende förvaltnings-

berättelser.  

2.2  Styrelse och VD 

Strukturen i ett aktiebolag är tredelat och består av en bolagsstämma, styrelse och  

verkställande direktör (VD) samt revisor. Bolagsstämman är det högst beslutande organet och 

utgörs av företagets aktieägare varigenom aktieägarna kan besluta i ärenden rörande bolagets 

angelägenheter. Styrelse och VD är ledningsorgan och ska bland annat fungera som företagets 

ställföreträdare.
1
 Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, detsamma 

gäller för moderbolagens styrelser i koncerner. Styrelsen ansvarar för att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
2
 

Verkställande direktör utses av styrelsen och kan avsättas av densamma. Styrelsen är 

överordnad verkställande direktören och kan ingripa i dennes arbete.
3
 Verkställande direktörs 

uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget.
4
 Löpande förvaltning är sådana be-

slut som inte är ovanliga eller av stor betydelse, till exempel ingående av avtal med kunder 

                                                      
1
 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 30. 

2
 A.a. 

3
 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 96. 

4
 8 kap 29 och 36 §§ ABL. 
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och anställda.
5
 Verkställande direktör får fatta beslut om åtgärder av ovanligt slag eller av stor 

betydelse när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget.
6
 

Styrelser tillsammans med verkställande direktörer ansvarar enligt 8 kap 12 § ÅRL även 

för att en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket. Lämnas inte års-

redovisningen in i tid kan styrelsen och verkställande direktören enligt samma paragraf bli 

solidariskt ansvariga för de angelägenheter som åsamkats bolaget i samband med den  

försenade årsredovisningen.  

2.3  Revisor 

Revisorer är obligatoriska kontrollorgan för aktiemarknadsbolag och arbetar i första hand på 

uppdrag av aktieägarna. Revisorer har emellertid även en plikt i förhållande till andra än  

aktieägarna, revisorerna ska nämligen sörja för att de bestämmelser i aktiebolagslagen och 

bolagsordningen vars syfte att skydda övriga intressenter även respekteras.
7
 Revisorers upp-

gift är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god  

revisionssed kräver.
8
 Vid slutet av sitt arbete ska revisorerna upprätta en revisionsberättelse 

som innehåller en summering av vad revisorerna har funnit eller kommit fram till under 

granskningen. Har revisorerna under sin granskning inte upptäckt brister eller felaktigheter i 

det finansiella underlaget lämnar de en ren revisionsberättelse, i annat fall lämnas en oren 

revisionsberättelse.
9
 Revisionsberättelsen ska efter granskningen enligt 9 kap 5 § ABL lämnas 

till bolagsstämman.  

Revisorer kan vid mindre felaktigheter rapportera direkt till styrelsen genom muntliga  

eller skriftliga påpekanden utan att lämna en oren revisionsberättelse. Vid upptäckta brister 

som inte är av sådan vikt att en oren revisionsberättelse upprättas kan en erinran lämnas.
10

 Det 

är således styrelse och verkställande direktör som ansvarar för att en årsredovisning varje år 

avges och att den är upprättad enligt lag och god redovisningssed. Revisorerna ansvarar inte 

för några felaktigheter i årsredovisningen, denne svarar endast för årsredovisningens  

granskning och utformning av densamma.
11

   

                                                      
5
 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s. 31. 

6
 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 96. 

7
 Moberg, Bolagsrevisorn, oberoende – ansvar – sekretess, s. 34f. 

8
 9 kap 3 § ABL. 

9
 Carrington, Revision, s. 56. 

10
 9 kap 6 och 39 §§ ABL. 

11
 Moberg, Bolagsrevisorn, oberoende – ansvar – sekretess, s. 105. 
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2.4  Normgivning på redovisningsrättsområdet 

Normgivningen på redovisningsrättsområdet skiljer sig något åt från andra rättsområden.  

Redovisningslagstiftningen är utformad som ramlag och innehåller endast generella  

bestämmelser. Lagstiftningen kompletteras av god redovisningssed som utgörs av praxis 

bland bokföringsskyldiga samt uttalanden från experter på redovisningsområdet.
12

 Experter på 

området är bland annat de statliga organen, Bokföringsnämnden (BFN) och Finans-

inspektionen (Fi), samt privata intresseorganisationer, till exempel FAR och International 

Accounting Standards Board (IASB). Utmärkande för normgivningen på redovisningsrätts-

området är att den till stor del utvecklas av verksamma inom branschen och att  

standardiserade regler kan bli tvingande för de företag som träffas av reglerna på grund av 

krav i årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL) att följa god redovisningssed.
13

  

2.5  Årsredovisning 

Årsredovisningen riktas till företagets externa intressenter, det vill säga alla som har ett  

intresse av företagets ekonomiska ställning och utveckling. Intressenter är bland annat aktie-

ägare, långivare, leverantörer, anställda, stat och kommun. Årsredovisningar innehåller i  

huvudsak ekonomisk information vilken ska utgöra grund för intressenters ekonomiska  

beslutsfattande.
14

 Behovet av redovisningsinformation varierar beroende på vilken intressent 

som ska använda informationen. Aktieägare i större aktiemarknadsbolag till exempel har 

normalt begränsad insyn i företaget och behöver informationen från årsredovisningen för att 

avgöra om de ska köpa eller sälja företagets aktier, om företagets ekonomi tillåter aktie-

utdelning eller om företaget är i behov av aktieägartillskott. Företagen är vidare en viktig del 

av samhällsekonomin. De genererar arbetstillfällen, gynnar omsättning av pengar och betalar 

skatt varför även staten och samhället har intresse av att följa företagens ekonomiska  

utveckling.
15

     

Vad företagen ska redovisa framgår av bokföringslagen och hur den finansiella 

 informationen ska sammanställas och redovisas regleras i årsredovisningslagen. Aktie-

marknadsbolag är bokföringsskyldiga enligt 2 kap 1 § BFL och de ska upprätta och offentlig-

göra en årsredovisning enligt ÅRL. Årsredovisningen ska bestå av en balansräkning, en  

                                                      
12

 Prop. 1975:104 s. 148, prop. 1998/99:130 s. 185. 
13

 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister – Bokföring, redovisning och räkenskapsanalys, s. 35.  
14

 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, s. 20.   
15

 Thomson, Arvidson m.fl., Den nya affärsredovisningen, s. 17f. 
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resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Aktiemarknadsbolags årsredovisningar 

ska även innehålla en finansieringsanalys.
16

 I balansräkningen ska tillgångar och skulder  

redovisas och i resultaträkningen ska intäkter och kostnader presenteras. Balansräkningen 

visar företagets ekonomiska ställning vid en viss angiven tidpunkt och resultaträkningen visar 

hur det har gått för företaget under det senaste året. I resultaträkningen går det att utläsa 

huruvida företaget har gått med vinst eller förlust och vad den vinsten eller förlusten beror 

på.
17

 Noter förklarar hur posterna i balans- och resultaträkningen uppstått. De tilläggs-

uppgifter som lämnas i noterna är till exempel de principer som har använts vid upprättandet 

av årsredovisningen, avskrivningar och anläggningstillgångars anskaffningsvärde.
18

  

2.5.1  Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningar ska innehålla en förvaltningsberättelse och detsamma gäller för koncern-

redovisningar.
19

 Syftet med förvaltningsberättelser är att komplettera övriga delar av årsredo-

visningen. Förvaltningsberättelser ska enligt 6 kap 1 § st 1 ÅRL innehålla information som 

ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat. 

Begreppet ”rättvisande översikt” kommer från artikel 46 i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. 

Enligt förarbetena ska begreppet rättvisande översikt motsvara kravet på rättvisande bild i 2 

kap 3 § ÅRL och ytterst tolkas mot bakgrund av den praxis som utvecklas inom EU.
20

  

Förvaltningsberättelser ska även innehålla information som behövs för förståelsen av de  

belopp som tas upp i andra delar i årsredovisningen. Innehållet i förvaltningsberättelser ska 

vara överskådlig och ha upprättats med beaktande av god redovisningssed.
21

 

Utöver det generella kravet på information i första stycket om rättvisande översikt finns 

det i stycke två krav på andra upplysningar. Kravet på information i andra stycket omfattar 

bland annat sådana förhållanden som inte ska redovisas i övriga delar av årsredovisningen, 

väsentliga händelser och risker, företagets förväntade framtida utveckling, forskning, och in-

formation om filialer i utlandet.  

Bokföringsnämnden har i BFN U 96:6 specificerat vilka väsentliga händelser som bok-

föringsskyldiga ska rapportera i förvaltningsberättelser. Av uttalandet framgår att företag får 

redovisa annan information än vad som följer av deras lagstadgade rapporteringsskyldighet. 

                                                      
16

 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, s. 127.    
17

 Thomson, Arvidson m.fl., Den nya affärsredovisningen, s. 20.  
18

 Lönnqvist, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, s. 116. 
19

 Se 2 kap 1 § st 1 och 7 kap 4 § st 1 ÅRL. 
20

 Prop. 1995/96:10 del 2 s. 231. 
21

 2 kap 2 § ÅRL, se även prop. 1995/96:10 del 2 s. 230. 
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Frivilliga upplysningar i en förvaltningsberättelse befriar dock inte företag från skyldigheten 

att redovisa obligatoriska uppgifter i årsredovisningens övriga delar.
22

 

Särskilda upplysningskrav ställs på aktiemarknadsbolag. Aktiemarkandsbolag ska  

redovisa företagets riktlinjer, lämna förslag om hur företagets vinst eller förlust ska fördelas 

samt lämna upplysningar om företagets aktier.
23

 Aktiemarknadsbolag ska även presentera viss 

icke-finansiell information.
24

  

2.5.2  Icke-finansiell information i förvaltningsberättelser 

Årsredovisningslagens regler uppställer ett allmänt krav på allsidig och fullständig  

information. Informationen som lämnas ska enligt 6 kap 1 § st 2 ÅRL innehålla information 

som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller i noter men som har  

betydelse för bedömningen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Enligt förarbetena 

till ÅRL innefattar det kravet en skyldighet att redovisa miljörelaterad information som, direkt 

eller indirekt, har sådan betydelse för företaget.
25

 Information som kan omfattas av det all-

männa kravet kan till exempel vara ändrade marknadsförutsättningar, betydande sanerings-

behov eller överskridande av tillståndsvillkor.
26

 

Företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.
27

 Bokförings-

nämnden har i BFN U 98:2 uttalat sig om vilken miljöinformation tillstånds- och anmälnings-

pliktiga verksamheter ska redovisa i sina förvaltningsberättelser. Enligt Bokföringsnämndens 

uttalande ska företag redovisa verksamhetens påverkan på den yttre miljön, samt  

miljörelaterad information som har direkt eller indirekt betydelse för företagets finansiella 

utvecklingsmöjligheter. Lämnas sådan information i en separat miljöredovisning försvinner 

inte redovisningsskyldigheten för innehållet i förvaltningsberättelsen. Skyldigheten att lämna 

upplysningar om miljörelaterad information är begränsad till sådan miljöpåverkan som upp-

kommer i samband med produktionsprocessen. Information om miljöpåverkan är bland annat 

information om vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser, om miljöpåverkan sker genom 

utsläpp till luft, vatten eller mark eller genom avfall eller buller samt om tillstånd behöver 

förnyas eller revideras.
28

  

                                                      
22

 Prop. 1995/96:10 del 2 s. 230 och SOU 1994:17 del 1 s. 308. 
23

 6 kap 1a – 2a §§ ÅRL. 
24

 Barkland, Ljungberg, Konsten att hållbarhetsredovisa, s 42. 
25

 Prop. 2004/05:68 s. 16. 
26

 BFN U 98:2. 
27

 6 kap 1 § st 4 p 2 ÅRL. 
28

 BFN U 98:2. 
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Företag ska enligt 6 kap 1 § st 4 p 1 ÅRL lämna icke-finansiella upplysningar som behövs 

för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat i den utsträckning det är  

relevant för den aktuella verksamheten däribland miljö- och personalfrågor. Icke-finansiella 

upplysningar är information som traditionellt inte har redovisats i årsredovisningar. I  

förarbetena påpekas att syftet med årsredovisningslagens regler i första hand är att intressenter 

ska få upplysningar som är av betydelse för bedömningen av företagets ekonomiska  

förhållanden och utvecklingsmöjligheter. Under senare år har det dock införts krav på  

upplysningar som ”inte är av uppenbar betydelse för företagets ekonomiska förhållanden”
29

. 

Det finns således enligt lagstiftaren behov för ytterligare information än sådan information 

som traditionellt har redovisats i årsredovisningar.  

Upplysningskravet avseende icke-finansiella upplysningar är i årsredovisningslagen inte 

preciserat, däremot framgår det av förarbetena att kraven på förvaltningsberättelsers innehåll 

ska tolkas extensivt.  Lagstiftaren har lämnat stort utrymme för vilken information som faller 

in under det formella kravet på icke-finansiell information i förvaltningsberättelser.  

Upplysningskravet ska enligt lagstiftaren läsas mot bakgrund av EU:s arbete med corporate 

social responsibility (CSR). Ett av de bakomliggande syftena för EU:s arbete med CSR är att 

synliggöra information om företags sociala och miljömässiga aspekter i deras verksamhet. 

Lagstiftaren behandlar inte i förarbetena närmare vad upplysningskravet innebär, vägledning 

ska istället hämtas från lagkommentarer.
30

  

Upplysningskravet avseende icke-finansiell information har sitt ursprung och är en direkt 

följd av implementeringen av moderniseringsdirektivet år 2005.
31

 Icke-finansiell information 

uttrycktes i moderniseringsdirektivet som ”icke-finansiella centrala resultatindikatorer”. I  

direktivet framgår det att icke-finansiella centrala resultatindikatorer kan vara miljö- och  

personalfrågor, vilket också senare blev lydelsen i ÅRL, men inte heller i moderniserings-

direktivet finns en närmare redogörelse för vad som avses med begreppet.
32

  

EU-kommissionen har utgett en rekommendation om redovisning, värdering och läm-

nande av upplysningar vad gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltnings-

berättelser. Vid bedömningen av vilka miljöfrågor som avses i ÅRL kan vägledning hämtas 

från kommissionens rekommendation. EU-kommissionen skriver i rekommendationen att 

informationen i förvaltningsberättelser ska ge en rättvis redogörelse för företagets utveckling 

och ställning om miljöfrågorna direkt kan påverka företaget. Miljöfrågor som kan redovisas är 

                                                      
29

 Prop. 2004/05:68 s 14. 
30

 Prop. 2004/05:68 s 14f. 
31

 Dir. 2003/51/EG. 
32

 Dir. 2003/51/EG art 2 p 10 a. 
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enligt kommissionen; policy och program om företagets miljöskyddshänsyn, redogörelse för 

hur väl verksamheten stämmer överens med normer eller certifieringar och vilka förbättringar 

som gjorts till exempel avseende utsläpp under det senaste året. Kommissionen 

rekommenderar även att förvaltningsberättelser ska innehålla information om skyddsåtgärder 

som beror på lagar eller kommande lagar samt att miljöprestanda redovisas när så är lämpligt. 

Presenteras miljöinformation separat från årsredovisningen och har miljöinformationen varit 

föremål för extern granskning kan det också nämnas. Miljöinformationen ska vara relevant 

utifrån verksamhetens storlek och beskaffenhet. Upplysningar som lämnas i en separat miljö-

rapport bör enligt kommissionen överensstämma med relaterad information i förvaltnings-

berättelsen.
33

  

EU-kommissionens rekommendation omfattar endast miljöfrågor vilket inte är tillräckligt 

för att förklara icke-finansiell information så som det avses i ÅRL. FAR skriver om icke-

finansiella upplysningar i RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag. Skyldigheten att lämna  

upplysningar ska enligt FAR bedömas i det enskilda fallet utifrån vad som kan antas tillmäta 

betydelse för årsredovisningens intressenter. Innehållskriterierna fastställs således utifrån vad 

årsredovisningens intressenter tillmäter betydelse och inte utifrån bolagets egen bedömning av 

vilken information som är viktig. Vid sådan bedömning ska företagets storlek och  

verksamhetens art beaktas. I rekommendationen anger FAR några exempel om miljö,  

personal och sociala förhållanden som kan redovisas i förvaltningsberättelser. Miljö-

information som ska redovisas kan vara betydande aktiviteter, mål och resultat i relation till 

användningen av insatsfaktorer, utsläpp, miljöpåverkan från produkter och tjänster, avfall 

samt transport. Personalinformation är enligt FAR till exempel policys om anställnings- och 

arbetsvillkor, kollektivavtal, resultat och utvärderingar av personalinformation, jämställdhets-

frågor och lönejämförelser samt mål för sjukfrånvaro, skador och olyckor. Social information 

är etiska riktlinjer, uppförandekoder, riktlinjer som styr val av samarbetspartner, information 

om kunder och leverantörer samt resultat och uppföljning av dessa. Riktlinjerna i FARs  

rekommendation belyser att kravet om icke-finansiell information i förvaltningsberättelser 

även omfattar koncerner. Det innebär att ett svenskt moderbolag kan bli skyldigt att lämna 

icke-finansiella uppgifter avseende såväl svenska som utländska dotterbolag i koncern-

förvaltningsberättelsen.
34

 

                                                      
33

 Kommissionens rekommendation 2001/453/EG punkt 4.2 i bilagan. 
34

 RedR 1 avsnitt 3.9. 
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Sveriges finansanalytikers förening (SFF) har också lämnat en rekommendation för hur 

icke-finansiell information i ÅRL ska förstås.
35

 I rekommendationen presenteras förslag på 

vilka sociala och miljöfrågor som företag kan redovisa i sina förvaltningsberättelser. De  

sociala frågorna som anges utöver vad som framgår av RedR 1 är åtgärder för kompetens-

utveckling, personalomsättning och etiska riktlinjer som gäller i företaget eller i tredje  

världen. Om miljöfrågor skriver SFF att något generellt krav på sifferupplysningar inte finns. 

Det är dock enligt SFF ofta lämpligt att redovisa kvantifierade uppgifter, däribland mål och 

resultat för utsläpp, avfall och energianvändning.
36

  

Det finns enligt rekommendationerna för icke-finansiell information en rad olika typer av 

upplysningar som kan ligga inom ramen för företags rapporteringsskyldighet i års-

redovisningars förvaltningsberättelser. I ett försök att tydliggöra årsredovisningslagens krav 

på icke-finansiell information i förvaltningsberättelser (bortsett från det allmänna kravet och 

sådan information som tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet ska uppge) har jag gjort 

en sammanställning av vad som kan utläsas av rekommendationerna från EU-kommissionen, 

FAR och SFF. 

 

Exempel på icke-finansiell information enligt rekommendationerna: 

 

Miljö  

Källa Information 
EU-
kommissionen 

Policy och program om företagets miljöskyddshänsyn 

 Verksamhetens överensstämmelse med normer eller certifieringar 
 Förbättringar och skyddsåtgärder 
 Miljöprestanda 
 Ange företagets separata handlingar om miljöfrågor 
 Ange om miljöinformationen varit föremål för extern kontroll 

RedR 1 Betydande aktiviteter 
 Mål och resultat i relation till insatsfaktorer 
 Utsläpp 
 Miljöpåverkan av produkter och tjänster 
 Avfall 

 Transport 
SFF Kvantifierade uppgifter om utsläpp, avfall och energianvändning 

 

Personal  

Källa Information 

                                                      
35

 SFFs rekommendation om corporate responsibility 2008. 
36

 SFFs rekommendation s. 13. 
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RedR 1 Anställnings- och arbetsvillkor 

 Kollektivavtal 
 Resultat och utvärderingar av personalinformation 
 Jämställdhetsfrågor 
 Lönejämförelser 
 Mål för sjukfrånvaro, skador och olyckor 
SFF Kompetensutveckling 
 Personalomsättning 

 

Sociala förhållan-
den 

 

Källa Information 
RedR 1 Etiska riktlinjer i företaget 

 Uppförandekoder 
 Riktlinjer som styr val av samarbetspartner 
 Kunder och Leverantörer 
 Resultat och uppföljning av information om kunder och leverantörer 
SFF Etiska riktlinjer i tredje världen 

 

Sammantaget ska förvaltningsberättelser innehålla icke-finansiella upplysningar som har 

betydelse för företagets verksamhet, ställning och resultat. Företag som bedriver tillstånds- 

och anmälningspliktig verksamhet ska alltid redovisa verksamhetens miljöpåverkan.  

Förvaltningsberättelser ska även innehålla icke-finansiella upplysningar som behövs för  

förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevant för den  

aktuella verksamheten. Viss vägledning kan hämtas från rekommendationerna men  

bedömningen av företags upplysningsskyldighet ska göras i det enskilda fallet. Det är års-

redovisningens intressenter som är avgörande för bedömningen men hänsyn ska även tas till 

företagets storlek och verksamhetens art. Bestämmelsen ska tolkas extensivt och mot  

bakgrund av EU:s arbete med CSR.  

2.6  Sammanfattning 

En för aktieägare och andra intressenter viktig extern rapportering är företags årsredovisning. 

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att en årsredovisning avges varje år och att 

den är upprättad enligt lag och god redovisningssed. Innehållet i årsredovisningen ska efter 

upprättandet granskas av revisor.  

Företags externa intressenter ska utifrån informationen som styrelse och verkställande  

direktör presenterar i årsredovisningen kunna fatta ekonomiska beslut. Det är för  

intressenternas ekonomiska beslutsfattande viktigt att informationen i årsredovisningen inte 
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endast innehåller finansiell information, även viss icke-finansiell information ska redovisas. 

Information som inte är finansiell information och som ska redovisas i förvaltningsberättelser 

är miljöinformation som har betydelse för företagets utveckling, ställning och resultat.  

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet ska alltid redovisa verksamhetens påverkan på 

den yttre miljön, samt miljörelaterad information som har direkt eller indirekt betydelse för 

företagets finansiella utvecklingsmöjligheter. Förvaltningsberättelser ska även innehålla  

sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, 

ställning eller resultat och som är relevant för den aktuella verksamheten däribland  

upplysningar om miljö- och personalfrågor. Gränsdragningen för vilken information som om-

fattas av det formella kravet på icke-finansiell information i förvaltningsberättelser och sådan 

information som faller utanför är svårdragen. Bedömningen av företags upplysnings-

skyldighet ska göras i det enskilda fallet med beaktande av verksamhetens storlek och  

beskaffenhet. Avgörande för gränsdragningen är intressenternas behov av informationen. 
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3  Redovisning av hållbarhetsinformation 

3.1  Introduktion 

Hållbarhetsinformation, det vill säga information om sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aspekter, kan redovisas på olika sätt. Informationen kan redovisas i en separat hållbarhets-

redovisning eller integreras i företagens årsredovisning. Redovisning av hållbarhets-

information regleras genom internationella standarder och nationellt lagstiftade regler. I  

Sverige finns det för aktiemarknadsbolag krav enligt ÅRL att viss hållbarhetsinformation ska 

redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse, i övrigt är redovisning av hållbarhets-

information frivillig. 

I det här avsnittet om redovisning av hållbarhetsinformation definieras viktiga begrepp, 

riktlinjerna för separat hållbarhetsredovisning presenteras och IIRC:s förslag om integrerad 

rapportering introduceras.  

3.2  Hållbar utveckling 

Ordet hållbarhet har historiskt använts för att beskriva samhällets förmåga att fördela resurser 

och förmåga att anpassa sig när det socio-ekologiska samspelet (t ex klimatförändringar eller 

människans utrotande av djur) påverkas.
37

 World Commission on Environment and  

Development (WCED) offentliggjorde år 1987 rapporten ”Our Common Future”. Rapporten 

omnämns ofta som Brundtland-rapporten efter kommissionens ordförande Gro Harlem 

Brundtland. I rapporten definieras hållbar utveckling (sustainable development) som  

”development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs”
38

. Utmärkande i rapporten, i förhållande till hur begrep-

pet hållbarhet tidigare använts, är att nuet kopplas till framtiden. Det är vid en diskussion om 

hållbarhet inte tillräckligt att se till de resurser som finns och hur de ska fördelas. Hållbar ut-

veckling innebär att kommande generationers förmåga att möta sina behov också ska beaktas. 

Hållbar utveckling är dessutom ett bredare begrepp än vad hållbarhet tidigare gett uttryck för. 

Hållbar utveckling är inte begränsad till miljöfrågor, utan omfattar även social och ekonomisk 

                                                      
37

 Borglund, De Geer, Sweet m.fl., CSR – en guide till företagets ansvar, s. 136. 
38

 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Annex to docu-

ment A/42/427. 
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utveckling.
39

 Hållbar utveckling är således ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

som ska möjliggöra att människor kan möta dagens behov utan att äventyra kommande  

generationers förmåga att möta sina behov.  

3.3  Skillnaden mellan CSR och hållbar utveckling 

Begreppen corporate social responsibility (CSR) och hållbar utveckling används ofta felaktigt 

synonymt med varandra. CSR utpekar företag som en viktig aktör i samhället och handlar om 

företags ansvar för sociala och miljömässiga frågor. Hållbar utveckling däremot är en  

samhällsutvecklingsfråga varigenom alla aktörer i samhället spelar en viktig roll. Hållbar ut-

veckling härstammar från frågan om hur resurser ska fördelas och samhällets förmåga att  

anpassa sig till socio-ekologiska förändringar.
40

 Hållbar utveckling har en annan bakgrund än 

CSR och är i någon mening ett bredare begrepp, även om begreppen tangerar varandra.  

3.4  Hållbart företagande 

Företag spelar en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling. Det finns de som anser att alla har 

ett samhälleligt ansvar för medmänniskor och för planetens välmående. Andra menar att  

företagens välmående är direkt kopplat till resurser och tjänster som kan genereras från ett 

välfungerande eko-system. Det finns även de som ser affärsmöjligheter i att erbjuda hållbara 

produkter och lösningar.
41

 Företag vars verksamhet är anpassad efter hållbar utveckling  

bedriver hållbart företagande. Hållbart företagande inbegriper ett ansvar för sådan miljö-

förstöring som redan har skett, till exempel i form av att mark renas från kemikalier, och  

ansvar att vidta åtgärder i förebyggande syfte, skogsföretag kan till exempel i sin verksamhet 

försöka upprätthålla viss mångfald i sina skogar. Hållbart företagande är även att visa hänsyn 

för framtida generationers intressen och rättigheter samt beakta social och ekonomisk  

stabilitet.
42

 Det finns frivilliga regler och riktlinjer för hur företag kan bedriva hållbart  

företagande. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) och IOS 14001 är exempel på 

handlingsprogram för hur företag systematiskt kan arbeta med hållbar utveckling.
43

   

                                                      
39

 Borglund, De Geer, m.fl., CSR – en guide till företagets ansvar, s. 139. 
40

 A.a. s. 135. 
41

 Barkland, Ljungberg, Konsten att hållbarhetsredovisa, s. 14. 
42

 Borglund, De Geer, m.fl., CSR – en guide till företagets ansvar, s. 143. 
43

 Bergström, Catasús, Ljungdahl, Miljöredovisning, s. 48. 
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3.5  Hållbarhetsredovisning 

Företag kan manifestera sitt ansvarstagande för hållbar utveckling genom att göra uppgifter 

om företagets arbete tillgängliga för de externa intressenterna i form av hållbarhets-

redovisningar. Innan begreppet hållbarhetsredovisning myntades talade man i svensk rätt om 

miljöredovisning. Miljöredovisning i externa rapporter definieras i förarbetena utifrån två 

olika synsätt, klassisk redovisningsteori och miljöredovisning i vidare bemärkelse. Miljö-

redovisning utifrån klassisk redovisningsteori innebär att direkta finansiella risker med miljö-

anknytning identifieras och rapporteras i form av förpliktelser och eventualförpliktelser.  

Bedömningsgrunder för huruvida en sådan risk ska redovisas i en årsredovisning följer de 

regler som gäller för företagets affärsverksamhet i övrigt, det vill säga reglerna för intäkter 

och kostnader samt försiktighets- och realisationsprinciperna.
44

 Miljöredovisning enligt  

klassisk redovisningsteori omfattas av sådan traditionell finansiell information som ska  

redovisas i förvaltningsberättelser. Miljöredovisning i vidare bemärkelse däremot syftar inte 

enbart till att lämna traditionell finansiell information. Miljöredovisning i vidare bemärkelse 

utgörs enligt förarbetena av en redogörelse för verksamhetens totala miljöarbete, en  

redogörelse för både information som kan presenteras i siffror och sådan information som 

enbart kan presenteras i ord. Miljöredovisningens innehåll enligt miljöredovisning i vidare 

bemärkelse kan utgöras av bland annat miljöpolicyer, riktlinjer för miljöarbete, planerade och 

vidtagna miljöskyddsåtgärder. Syftet med miljöredovisning i vidare bemärkelse är att läsaren 

av en årsredovisning ska få en helhetsbild över verksamhetens miljöpåverkan samt företagets 

kortsiktiga och långsiktiga syn på miljöarbete.
45

  

Hållbarhetsredovisning är en utveckling av vad som tidigare definierades som miljö-

redovisning i vidare bemärkelse. Hållbarhetsredovisning ska utöver finansiell information 

även innehålla annan information av betydelse för intressenternas beslutsfattande. Skillnaden 

mellan hållbarhetsredovisning och miljöredovisning är att hållbarhetsredovisning, utöver  

miljöprestanda, även ska innehålla information om sociala och ekonomiska aspekter av  

företagets verksamhet.
46

 Hållbarhetsredovisning är således företags redovisning av  

verksamhetens anpassning och påverkan avseende ekonomisk, social och miljömässiga 

aspekter.   

                                                      
44

 Prop. 1996/97:167 s. 14. 
45

 A.a. 
46

 Bergström, Catasús, Ljungdahl, Miljöredovisning, s. 41. 
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3.6  Separat hållbarhetsredovisning 

Upprättande av separat hållbarhetsredovisning är i Sverige frivilligt för aktiemarknadsbolag.
47

  

Det finns väl utarbetade riktlinjer för vad separata hållbarhetsredovisningar ska innehålla och 

hur informationen ska redovisas. Global Reporting Initiative (GRI) har utformat riktlinjer för 

separat hållbarhetsredovisning och är de riktlinjer som vanligen används av företag. Global 

Reporting Initiative (GRI) bildades i USA av de två frivilliga organisationerna Boston  

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) och Tellus Institute. GRI är 

en internationell organisation som arbetar med att ta fram och utveckla ramverk för separat 

hållbarhetsredovisning. Målet med arbetet är att redovisning av ekonomisk, miljömässig och 

social information uppnår samma acceptans som finansiell redovisning.
48

   

GRI utger riktlinjer i form av ”guidelines”. Den tredje och senaste versionen av GRI:s 

riktlinjer är G3. Riktlinjerna består av standardupplysningar och branschspecifika supplement 

samt principer och protokoll. Standardupplysningarna och de branschspecifika supplementen 

anger vad företag kan redovisa i hållbarhetsredovisningar. Principerna och protokollen är  

riktlinjer för hur informationen kan redovisas.
49

  GRI:s riktlinjer kan tillämpas i sin helhet 

eller utifrån särskilda hållbarhetsaspekter och indikatorer. GRI:s riktlinjer är indelade i tre 

nivåer; A, B och C. Nivåerna är rangordnade utifrån hur väl företaget följer GRI:s riktlinjer, 

varav A är den högsta nivån och innebär att alla riktlinjer har följts. Varje bokstav kan följas 

av ett plustecken (+) som visar att hållbarhetsredovisningen är granskad och bestyrkt av en 

extern part.
50

   

I hållbarhetsredovisningen ska både positiva och negativa resultat presenteras för att 

skapa balans och neutralitet i rapporteringen. Informationen ska vara relevant i tid, tillförlitlig, 

samt insamlas och behandlas noggrant. Det är även viktigt att informationen är jämförbar och 

tydligt utformad.
51

 Separat hållbarhetsredovisning ska enligt GRI bland annat innehålla  

företagets vision och strategi, en verksamhetsbeskrivning, en intressentdialog, information om 

företagets bolagsstyrning och företagets arbete för hållbar utveckling.
52

 Hållbart företagande 

ska presentaras genom GRI:s angivna prestandaindikatorer. Prestandaindikatorer är resultat 

och upplysningar om företagets hantering av hållbarhetsfrågor. Indikatorerna är uppdelade i 

tre kategorier; ekonomisk, miljömässig och social prestanda. Kategorin social prestanda har 
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fyra underkategorier; anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och produkt-

ansvar.
53

 

3.7  Integrerad rapportering 

Hållbarhetsredovisning redovisas i stor utsträckning separat men det förekommer att  

hållbarhetsinformation integreras i årsredovisningen. Det saknas riktlinjer och standarder för 

hur hållbarhetsredovisning ska integreras i årsredovisningar men organisationen International 

Integrated Reporting Council (IIRC) har tagit fram ett förslag om regler särskilt utformade för 

integrerad rapportering. IIRC bildades år 2010 och är en organisation bestående av företrädare 

från näringslivet, myndigheter, lagstiftare och revisionsbranschen. IIRC arbetar för att ut-

veckla ett internationellt accepterat ramverk för integrerad rapportering.  

IIRC utgav år 2011 en diskussionsrapport om integrerad rapportering, Towards Integrated 

Reporting – Communicating Value in the 21st Century. I rapporten redogörs olika  

överväganden för integrerad rapportering och några inledande förslag presenteras.
54

  

Integrerad rapportering är enligt diskussionsrapporten hållbarhetsinformation integrerad med 

finansiell information som traditionellt presenteras i årsredovisningar. Enligt IIRC förs  

information om organisationens strategi, bolagsstyrning, resultat och utveckling samman på 

ett sätt så att redovisningen reflekterar den ekonomiska, sociala och miljömässiga kontext som 

företaget verkar i.
55

  

I samband med att diskussionsrapporten presenterades påbörjade IIRC en pilotstudie av 

hur integrerad rapportering fungerar i praktiken. Pilotstudien omfattar ett antal företag och 

investerare som testar principer, innehåll och den praktiska användningen av integrerad  

rapportering. Studien kommer att fortgå till september år 2014.
56

  

IIRC publicerade år 2012 ett förslag till internationellt ramverk avseende integrerad  

rapportering. Det nya ramverket om integrerad rapportering förväntas vara klart i december år 

2013. Förslaget skiljer sig från traditionell finansiell rapportering både vad gäller  

rapporteringens innehåll och tidsram. Kapital är till exempel ett begrepp som traditionellt  

utläses som finansiellt kapital. I integrerad rapportering däremot omfattar begreppet inte bara 

finansiellt kapital, även kapitalvaror, mänskligt, intellektuellt, naturligt och socialt kapital 

omfattas. Tidsmässigt ska integrerad rapportering inte bara presentera historisk data likt  
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traditionella rapporter, utan ett ökat fokus ska ligga på framtiden och hur verksamheten verkar 

för företagets strategiska mål.
57

  

3.8  Sammanfattning 

Finansiell information i företags årsredovisningar är inte längre tillräcklig vid extern  

rapportering. Intressenter efterfrågar information om företags arbete för hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande  

generationers förmåga att möta deras behov. Företags arbete med hållbar utveckling, det vill 

säga hållbart företagande, innebär att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas i 

verksamheten. Företag kan manifestera hållbart företagande i hållbarhetsredovisningar.  

Hållbarhetsredovisning kan antingen upprättas separat eller som en integrerad del av års-

redovisningen.  

Det finns för separat hållbarhetsredovisning riktlinjer utfärdade av GRI. Separat hållbar-

hetsredovisning ska enligt GRI innehålla information om företagets vision och strategi, en 

verksamhetsbeskrivning, en intressentdialog, information om företagets bolagsstyrning samt 

företagets arbete för hållbar utveckling. Separat hållbarhetsredovisning har utsatts för kritik 

och IIRC har därför utarbetat ett förslag om en annan redovisningsmodell av företags hållbar-

hetsinformation i form av integrerad rapportering. Integrerad rapportering saknar riktlinjer 

men utvecklas av IIRC med förhoppning att vara färdiga att användas i december år 2013. 

Integrerad rapportering innebär att hållbarhetsinformation från hållbarhetsredovisningen 

kopplas samman med den finansiella informationen och därmed ska ge intressenterna bättre 

beslutsunderlag.  
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4  Redovisning av hållbarhetsinformation  integre-

rad i förvaltningsberättelser 

4.1  Introduktion 

Som redan anförts i framställningen finns inga riktlinjer eller standarder för hur hållbarhets-

redovisning ska integreras i årsredovisningar. Oaktat avsaknaden av riktlinjer har aktie-

marknadsbolag emellertid valt att börja använda sig av integrerade årsredovisningar. När 

hållbarhetsinformation integreras i årsredovisningar används till stor del GRI:s riktlinjer, det 

vill säga samma riktlinjer som företag använder vid separat hållbarhetsredovisning. GRI:s 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning är betydligt mer utförliga och nyanserade än vad  

förarbetena och rekommendationer för icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelser 

enligt ÅRL erbjuder. Det aktualiserar frågan om vart gränsen går för årsredovisningslagens 

formella krav på förvaltningsberättelsers innehåll avseende icke-finansiell information och 

vad som utgör frivillig tilläggsinformation när hållbarhetsinformation integreras i års-

redovisningar. I följande avsnitt undersöks hur hållbarhetsredovisning integrerad i års-

redovisningar förhåller sig till upplysningskravet på icke-finansiell information i förvaltnings-

berättelser.  

4.2  Tre integrerade förvaltningsberättelser 

Till stöd för uppsatsens utredning, av vad som omfattas av det formella kravet på icke-

finansiella upplysningar i förvaltningsberättelser och vad som utgör frivillig tilläggs-

information i samband med att hållbarhetsredovisning integreras i årsredovisningar, används 

en empirisk studie. Underlaget för den empiriska studien utgörs av H&M:s, Lantmännens, 

Holmens och SKF:s förvaltningsberättelser.  

En sammanställning av hållbarhetsinformationen i företagens förvaltningsberättelser finns 

som bilaga 1 till uppsatsen. Sammanställningen är inte uttömmande, det är endast ett försök 

att systematisera hållbarhetsinformationen som företagen redovisar. Syftet med samman-

ställningen är att skapa en överblick över hållbarhetsinformationen som presenteras i de  

integrerade förvaltningsberättelserna. Strukturen för sammanställningen är inspirerad av 

GRI:s riktlinjer eftersom att flera av företagen har valt att redovisa efter dem. Samman-

ställningen är uppdelad i åtta kategorier; riktlinjer för redovisning och granskning av  
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hållbarhetsinformation, miljöpåverkan, ekonomisk påverkan, anställningsförhållanden, 

mänskliga rättigheter, intressentrelationer, organisationens roll i samhället och produktansvar. 

De fem sistnämnda ingår i gruppen social påverkan men är i sammanställningen uppdelad av  

pedagogiska skäl. Företagens förvaltningsberättelser innehåller sammanfattningsvis informat-

ion om sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter samt information om valet av riktlinjer 

för hållbarhetsredovisningen och granskning av densamma. Nedan följer en kort presentation 

av företagen och hållbarhetsinformationen som de redovisar i sina förvaltningsberättelser. 

4.2.1  H&M  

H&M är ett klädesföretag med omkring 2 800 butiker, med verksamhet i över 49  

marknader.
58

 Klädesföretaget marknadsför en vision om att verksamheten ska bedrivas på ett 

ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart sätt.
59

 H&M kommunicerar sitt ansvars-

tagande på sin hemsida, genom projekt samt i sin externa rapportering. H&M har integrerat 

hållbarhetsinformation i sin årsredovisning men fullständig hållbarhetsredovisning,  

hållbarhetspolicy och produktpolicy redovisas separat. H&M:s förvaltningsberättelse  

innehåller information om målsättningar och insatsfaktorer, riktlinjer och uppförandekod för 

leverantörer. Förvaltningsberättelsen innehåller även information om betydande aktiviteter i 

form av utbildning och projekt, strategier för hållbar utveckling, viss kvantifierad målsättning 

avseende bomull samt antalet anställda fördelat på kön och antalet kvinnor med ledande  

positioner.
60

 Hållbarhetsinformationen i H&M:s förvaltningsberättelse är knapphändig.  

Uppgifterna återges i vaga ordalag och lämnar få granskningsbara uppgifter.  H&M kan sägas 

återge en sammanfattning av hållbarhetsredovisningen, hållbarhetspolicyn och produktpolicyn  

som redovisas separat. 

4.2.2  Lantmännen 

Lantmännen bedriver verksamhet inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Företaget är 

en av nordens största koncerner inom sitt område och ägs av 35 000 svenska lantbrukare.
61

 

Lantmännen har i årsredovisningen från år 2012 ingen separat del för hållbarhet, de har  

istället valt att integrera all hållbarhetsinformation löpande i årsredovisningen. Hållbarhets-

informationen som Lantmännen presenterar i sin förvaltningsberättelse är mer utförlig än 

hållbarhetsinformationen i H&M:s förvaltningsberättelse. Lantmännen rapporterar enligt 
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GRI:s riktlinjer utifrån nivå B, det vill säga näst högsta nivå. I förvaltningsberättelsen återges 

vad olika policyer innehåller, verksamhetens överensstämmelse med normer och andra rikt-

linjer, kvantifierad målsättningar, användning av förnybara resurser, personalomsättning och 

mycket mer.
62

 

4.2.3  Holmen 

Holmen är en skogsindustrikoncern vars verksamhet består av tillverkning av tryckpapper, 

kartong och trävaror. Holmen bedriver även verksamhet inom skogsbruk och energi.
63

  

Holmens hållbarhetsredovisning är integrerad i företagets årsredovisning och kompletteras av 

en utförlig beskrivning av koncernens hållbarhetsarbete samt ett fullständigt GRI-register på 

Holmens webplats.
64

 Holmens förvaltningsberättelse innehåller mer hållbarhetsinformation än 

både H&M:s och Lantmännens förvaltningsberättelser. Hållbarhetsinformationen i Holmens 

förvaltningsberättelse består av tio sidor med löpande text, tabeller, diagram och figurer. 

Holmen rapporterar hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer utifrån den högsta nivån 

A+. KPMG har genomfört en separat översiktlig granskning av samtliga delar av hållbarhets-

redovisningen i Holmens årsredovisning, vilken finns att läsa i förvaltningsberättelsen.  

Holmen redogör utförligt i förvaltningsberättelsen för Holmens målsättningar, policys, rikt-

linjer, tillstånd och certifieringar.  Det finns information om energiinvesteringar, miljöskydds-

åtgärder, transport, utsläppsrätter och elcertifikat, kolspår, facklig samverkan, intressent-

dialog, information om mänskliga rättigheter med mera.
65

  

4.2.4  SKF 

SKF tillverkar kullager och har 140 enheter i 32 länder med 46 039 anställda.
66

 Företaget  

redovisar hållbarhetsinformationen helt integrerat i årsredovisningen. SKF har i års-

redovisningen en egen definition av företagets arbete för hållbar utveckling som de benämner 

SKF Care. Begreppet omfattar affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhälls-

omsorg. SKF:s redovisning av hållbarhetsinformation i förvaltningsberättelsen är i jämförelse 

med de tre andra företagen mest omfattande med drygt hundra sidor. I förvaltningsberättelsen 

redovisar SKF, likt de övriga företagen, information om olika interna och externa policys, mål 

och riktlinjer. SKF redovisar hur företaget är anpassat utifrån ekonomisk, social och miljö-
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mässiga aspekter. Särskilt utmärkande i förhållande till övriga företag är att SKF redovisar 

information om företagets samhällsengagemang i form av sponsring, stipendier, stöd till  

naturkatastrofdrabbade länder och dylikt.
67

  

4.3  ÅRL:s regler applicerade på de fyra utvalda   

 förvaltningsberättelserna 

De fyra utvalda företagen redovisar i sina förvaltningsberättelser information om sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter kopplade till företagens verksamhet, det vill säga 

hållbarhetsinformation. Företagen redovisar i sina förvaltningsberättelser olika uppgifter av-

seende hållbarhetsinformation. H&M:s hållbarhetsinformation till exempel omfattar två sidor 

i jämförelse med SKF:s förvaltningsberättelse som innehåller cirka 100 sidor hållbarhets-

information. SKF anger dessutom kvantifierade uppgifter i form av siffror och tabeller, något 

som H&M i sin förvaltningsberättelse saknar.
68

 En bakomliggande faktor till den varierande 

hållbarhetsinformationen i företagens förvaltningsberättelser bottnar i att H&M redovisar sin 

hållbarhetsinformation till stor del separat från årsredovisningen. H&M:s förvaltnings-

berättelse innehåller en sammanfattning av företagets hållbarhetsinformation som redovisas 

och publiceras på hemsidan olikt SKF som redovisar all hållbarhetsinformation integrerad i 

sin årsredovisning. Det finns i ÅRL formella krav på att förvaltningsberättelser ska innehålla 

viss icke-finansiell information och om sådan information redovisas separat gäller fortfarande 

upplysningskravet avseende förvaltningsberättelsers innehåll. Frågan är om SKF enligt ÅRL 

ska redovisa mer icke-finansiell information än H&M eller om SKF:s hållbarhetsinformation 

som är integrerad i företagets årsredovisning (och som H&M frivilligt redovisar separat) till 

viss del ska klassificeras som frivillig tilläggsinformation. Nedan följer en sammanfattning i 

tabellform över vilken hållbarhetsinformation de fyra integrerade förvaltningsberättelserna 

innehåller samt vad som utav förarbetena och expertorganen ska förstås med icke-finansiell 

information enligt ÅRL.    
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Av tabellen ovan kan utläsas att de fyra integrerade förvaltningsberättelserna innehåller mer 

hållbarhetsinformation än vad som ingår i förarbetenas och expertorganens exemplifiering av 

icke-finansiell information i ÅRL. Ekonomi till exempel ingår inte i expertorganens upp-

räkning. Ekonomisk påverkan definieras i GRI G3 som ”organisationens påverkan på de  

ekonomiska förhållandena hos dess intressenter och på ekonomiska system på lokal, nationell 

och global nivå”
69

. SKF redovisar i sin förvaltningsberättelse information om företagets  

ekonomiska påverkan. SKF redovisar till exempel att de har minskat kundernas totala  

ägandekostnad. SKF skriver att de genom effektiviseringar har skapat ca 23,5 miljarder  

kronor i verifierade besparingar för kunder sedan år 2003 fram till idag. De har även beräknat 

hur mycket företaget har besparat kunderna under det redovisade året.
70

 H&M skriver också i 

sin förvaltningsberättelse om företagets ekonomiska påverkan. H&M redovisar att de skapar 

över en miljon arbetstillfällen världen över, särskilt i Asien. H&M skriver vidare att en viktig 

källa till ekonomisk tillväxt i världen är handel mellan länder, något som H&M bidrar till.
71

 

Information om företagens ekonomiska påverkan omnämns inte i kommissionens, FAR:s 

eller SFF:s rekommendationer, trots det öppnar årsredovisningslagens formulering upp för att 

sådan information ska ingå i förvaltningsberättelser. Upplysningsskyldigheten ska avgöras 

utifrån årsredovisningens intressenters behov av informationen och vid en sådan bedömning 

ska företagets verksamhet och art beaktas. Det innebär att information om företags  

ekonomiska påverkan kan ingå i upplysningskravet om det är information som har betydelse 

för intressenternas beslutsfattande och är inom ramen för verksamhetens storlek och  

beskaffenhet.  

Hållbarhetsinformation integrerad i årsredovisningar sätter även de ämnesområden som 

förarbetena och expertorganen räknar upp på prov. Upplysningar om företags sociala  
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påverkan till exempel skiljer sig markant mellan SKF:s och Lantmännens förvaltnings-

berättelser. Lantmännen skriver i sin förvaltningsberättelse på sida 68 att deras uppförandekod 

utgör grunden för deras hållbarhetsarbete och att uppförandekoden innehåller riktlinjer för hur 

Lantmännen ska agera socialt och miljömässigt i sin verksamhet. Lantmännen redovisar att de 

även har antagit en ny antikorruptionspolicy. SKF redovisar också uppförandekoder och anti-

korruptionspolicy likt Lantmännen men SKF tar den sociala frågan ett steg längre. SKF  

skriver i sin förvaltningsberättelse att de har lämnat stöd till jordbävningsdrabbade i Italien, 

om deras åtagande att förbättra möjligheterna till skolgång för fattiga barn i Kina och att de 

sponsrar Gothia Cup för att ta några exempel.  Nedan visas en sammanställning av för-

arbetenas och expertorganens exemplifiering av social påverkan som omfattas av ÅRL:s krav 

på icke-finansiell information i förvaltningsberättelser. Fullständig tabell över förarbetenas 

och expertorganens exemplifiering av icke-finansiell information finns på sida 18-19 i  

uppsatsen. 

  

Social  

Källa Information 
RedR 1 Etiska riktlinjer i företaget 
 Uppförandekoder 
 Riktlinjer som styr val av samarbetspartner 
 Kunder och Leverantörer 
 Resultat och uppföljning av information om kunder och leverantörer 

SFF Etiska riktlinjer i tredje världen 

 

SKF:s hållbarhetsinformation om sociala frågor avser både information om hur företaget ska 

agera i sin verksamhet men även information om vad företaget gör för samhällena där de  

verkar. Rekommendationerna nämner inte företagens insatser för samhället när de beskriver 

information som omfattas av icke-finansiell information enligt ÅRL. Av rekommendationerna 

framstår information om företagens sociala påverkan vara avgränsad till etiska regler och rikt-

linjer för hur företaget ska agera i verksamheten samt företagens krav på hur leverantörer ska 

agera i sin verksamhet. På samma sätt som företags ekonomiska påverkan kan omfattas av 

icke-finansiell information, kan företags sociala påverkan som inte ligger inom ramen för  

rekommendationernas uppräkning ändå omfattas av årsredovisningslagens krav på icke-

finansiell information i förvaltningsberättelser. Information om SKF:s stöd till länder  

drabbade av naturkatastrofer och stöd till fattiga barns skolgång kan (kanske) antas påverka 

intressenternas beslut och ligga inom ramen för verksamhetens storlek och beskaffenhet, och i 

sådant fall ska informationen redovisas enligt årsredovisningslagen.  
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Företag redovisar hållbart företagande eftersom att det är viktigt för företagens rykte och 

varumärke men hållbarhetsinformation är något som också efterfrågas av intressenter.  

Investerare till exempel vill minimera risker och de efterfrågar hållbarhetsinformation  

eftersom att hållbarhetsinformation med fördel kan vägas in i en riskanalys. Hållbarhets-

informationen ger en bättre bild av hur företaget har generat sitt resultat.
72

 Värnar företaget 

inte bara om hur verksamheten drivs internt utan även om de samhällen där företagen verkar i 

skapar det ett gott rykte för företaget. Det gör även att risken för att skandaler i media  

minimeras. Arla Food till exempel tvingades att offentligt be om ursäkt för deras export av 

torrmjölk till Dominikanska Republiken. Hjälporganisationer påstod i media att Arlas export 

slog ut den inhemska mjölkoproduktionen. Arla hade juridiskt inte handlat fel men kände 

ändå sig tvungna att i media be om ursäkt för sin export eftersom att det för intressenterna var 

en viktig fråga.
73

 Utöver företagets rykte och förhållande till dess intressenter är det viktigt för 

företagets verksamhet att de samhällen där företaget verkar i är stabilt och utvecklas mot en 

ökad välfärd för ett långsiktigt företagande.
74

 Det minimerar risken för att företaget behöver 

läggas ned i det geografiska området på grund av samhällskonflikter, något som också är av 

intresse för intressenterna och särskilt för investerare. Information om SKF:s engagemang för 

Gothia cup, fattiga barn i Kina och människor i nöd i naturkatastrofdrabbade länder där  

företaget verkar är inte information som ensamt är av vikt för en investerares riskanalys. Till-

sammans med annan information kan det emellertid få betydelse för riskanalysen och bör  

därför omfattas av upplysningskravet.   

Det finns således gränsdragningsproblematik avseende icke-finansiella upplysningar i 

förvaltningsberättelser vid integrerad rapportering, både angående information som ligger 

utanför de ämnesområden som framgår av rekommendationerna och för vilken information 

som ingår i de ämnesområden som räknas upp. 

4.4  Sammanfattning 

De fyra utvalda företagen H&M, Lantmännen, Holmen och SKF redovisar hållbarhets-

information i sina förvaltningsberättelser. Den redovisade informationen är sådan information 

som lagstiftaren och expertorgan har exemplifierat som icke-finansiell information samt  

annan hållbarhetsinformation som inte ingår i den uppräkningen. H&M och SKF till exempel 
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redovisar information ekonomisk påverkan, ett ämnesområde som inte har behandlats av  

varken lagstiftaren eller expertorganen avseende begreppet icke-finansiell information. SKF 

redovisar vidare information om företagets arbete för samhällena där de verkar vilket inte 

heller ingår i förarbetenas och expertorganens uppräkning. Det går inte att utifrån förar-

arbetenas och expertorganens exemplifiering av icke-finansiell information utreda vad som i 

företagens förvaltningsberättelser omfattas av de formella kraven för förvaltningsberättelser 

innehåll och vilken information som utgör frivillig tilläggsinformation.   
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5  Gränsdragningsproblematik 

5.1  Introduktion 

Gränsdragningen mellan icke-finansiella upplysningar och frivilliga tilläggsuppgifter när 

hållbarhetsredovisning integreras i förvaltningsberättelser är svårdragen. Det är svårt att ut-

röna vad de olika ämnesområdena miljö- och personalfrågor omfattar så som de exemplifieras 

i förarbetena och rekommendationerna. Det är även svårt att utreda vad som utöver för-

arbetenas och rekommendationernas exemplifiering omfattas av upplysningsskyldigheten 

eftersom att deras uppräkning inte är uttömmande. Det kan antas bero på samma orsak som 

varför redovisningsregler i stor utsträckning regleras av utövare och andra experter i form av 

rekommendationer och inte genom lagar.
75

 Företag har olika påverkan på miljö, samhällen 

och ekonomisk tillväxt. Företag arbetar även i olika utsträckning med sådana frågor och de 

har därför olika hållbarhetsinformation som de kan redovisa. Det är svårt, om inte omöjligt, 

att skriva lagar om företags redovisning som passar alla företag oavsett storlek och bransch. 

Det är därför lämpligare att utforma ramlagar som preciseras genom rekommendationer. Trots 

att det krävs ett visst spelrum för vad olika företag ska redovisa avseende icke-finansiell  

information i förvaltningsberättelser krävs det att gränsen för vad som omfattas av  

upplysningsskyldigheten tydliggörs. Tydlig gränsdragning behövs inte bara för att styrelse 

och verkställande direktör ska veta vad de ska redovisa utan det är även viktigt för revisorer 

eftersom att de ska granska underlaget som styrelse och verkställande direktör presenterar. 

Gränsdragningsproblematiken kan diskuteras utifrån bland annat de regler och syften som styr 

styrelse och verkställande direktörs upplysningsplikt i förvaltningsberättelser, samt utifrån ett 

revisors- och revisionsperspektiv. 

5.2  Styrelse och verkställande direktörs upplysningsskyldighet 

Styrelse och verkställande direktör är skyldiga att i årsredovisningen presentera en  

förvaltningsberättelse. Syftet med förvaltningsberättelsen är att komplettera övriga delar i 

årsredovisningen.
76

 Förvaltningsberättelsers funktion är med andra ord att fungera som stöd 

för att intressenter bättre ska förstå årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, noter 
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och finansieringsanalys. Hållbarhetsinformation som företag redovisar i integrerade års-

redovisningar, likt företagen i uppsatsen, följer vanligtvis GRI:s riktlinjer.
77

 Enligt GRI:s rikt-

linjer bör företag redovisa information om strategi och analys, organisationsprofil,  

information om redovisningen, styrning, åtaganden och intressentrelationer samt hållbarhets-

styrning och resultatindikatorer. Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer omfattar  

ekonomisk påverkan, miljöpåverkan och social påverkan. Den senare är indelad i fyra under-

kategorier; anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens 

roll i samhället samt produktansvar.
78

 Frågan är om hållbarhetsinformation, om till exempel 

mänskliga rättigheter eller en intressentdialog, gör att intressenter bättre förstår års-

redovisningens övriga delar. SKF:s hållbarhetsinformation om deras bidrag till natur-

katastrofdrabbade länder ger inte läsaren av företagets årsredovisning bättre förståelse för de 

ekonomiska posterna i balansräkningen eller resultaträkningen. Det ger inte heller någon  

direkt förståelse för noterna eller finansieringsanalysen. Bristande samband mellan  

hållbarhetsinformation och den finansiella informationen i årsredovisningens övriga delar 

gäller även till exempel Holmens intressentdialog. Den innehåller information om vilka  

företagets intressenter är samt information om hur de arbetar med dessa intressenter.
79

  

Trots att hållbarhetsinformationen inte har ett direkt samband med årsredovisningens  

övriga delar kan hållbarhetsinformationen fortfarande ge intressenterna bättre underlag vid 

ekonomiskt beslutsfattande.
80

 I förarbetena till bestämmelsen om icke-finansiell information i 

förvaltningsberättelser uppmärksammas att intressenter, för vilka årsredovisningen är  

upprättade, har ett behov av icke-finansiell information utöver den finansiella informationen 

som traditionellt redovisas i årsredovisningar. I syfte att nå transparens och att ge intressenter 

bättre beslutsunderlag kompletteras den finansiella informationen i förvaltningsberättelser 

med upplysningskrav avseende icke-finansiell information. Icke-finansiella upplysningar i 

förvaltningsberättelser ska ge intressenter ytterligare underlag i sitt beslutsfattande och under-

lätta förståelsen för årsredovisningens övriga innehåll.
81

  

Hållbarhetsinformation integrerad i årsredovisningar fyller flera funktioner. Det tydliggör 

vilken vikt företag lägger vid hållbar utveckling och hur företagets verksamhet är anpassad 

efter densamma. Det möjliggör för företag att kommunicera viktiga frågor till intressenter om 

relationen mellan den ekonomiska informationen och företagets verksamhet. Det ger även 
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intressenter möjlighet att utvärdera företags resultat, framtidssyn och planer.
82

 Hållbarhets-

information skapar vidare bättre förutsättningar för intressenter att förstå företagets  

långsiktiga affärsstrategi och det placerar företagets verksamhet både i en marknads- och 

samhällskontext. Det tydliggör även företagets viktigaste intressenter och hur väsentliga risker 

hanteras.
83

 Syftet med reglerna i ÅRL om icke-finansiell information i förhållande till  

funktionen med hållbarhetsinformation integrerad i årsredovisningar är i mångt och mycket 

förenliga med varandra. Hållbarhetsinformation ger intressenter, utöver den finansiella  

informationen, bättre möjlighet att utifrån årsredovisningen bedöma företagets ställning,  

utveckling eller resultat, vilket ligger i linje med reglerna om icke-finansiell information i 

förvaltningsberättelser.  

Det har framförts viss kritik mot bruket av GRI:s riktlinjer i integrerade årsredovisningar 

eftersom att riktlinjerna är för talrika och detaljerade. Det finns de som menar att det skapas 

en obalans mellan finansiell information och icke-finansiella upplysningar.
84

 Styrelse och 

verkställande direktör ska upprätta en förvaltningsberättelse så att den för intressenter är över-

skådlig.
85

 Integrerade årsredovisningar, vilka följer GRI:s riktlinjer, riskerar på grund av all 

information bli för omfattande och därför sakna den överskådlighet som ÅRL kräver. H&M:s 

hållbarhetsinformation uppgår till cirka en sida vilket kan jämföras med SKF:s hållbarhets-

information som är upprättad enligt GRI:s riktlinjer utifrån högsta nivå (A+) och omfattar 

omkring hundra sidor. Integrerar företag en hel hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI:s 

riktlinjer riskerar kravet på överskådlighet att åsidosättas. Styrelse och verkställande direktör 

kan dessutom uppleva att de behöver redovisa all hållbarhetsinformation i förvaltnings-

berättelser för att kunna uppfylla sin upplysningsskyldighet enligt ÅRL eftersom att gräns-

dragningen är otydlig. Det kan också leda till att förvaltningsberättelser innehåller mer  

information än vad som utifrån ett intressentperspektiv är nödvändigt.  

Hållbarhetsinformation integrerad i årsredovisningar är förenligt med års-

redovisningslagens krav på icke-finansiell information i förvaltningsberättelser. Intressenter 

efterfrågar sådan information och det ökar transparens i företagen. Det kan betyda att all  

hållbarhetsinformation ska omfattas av de formella kraven om icke-finansiell information i 

förvaltningsberättelser. Hållbarhetsinformation så som det är definierat enligt GRI är dock 

omfattande och viss information kan hamna för långt ifrån sambandet med den finansiella 

informationen i årsredovisningens övriga delar. Det talar för att det måste finnas en gräns för 
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vad som omfattas av styrelse och verkställande direktörs upplysningsskyldighet. Vem som 

ska avgöra vad som omfattas av icke-finansiella upplysningar i ÅRL är emellertid en svår nöt 

att knäcka. Styrelse och verkställande direktör kan möjligtvis vara de som i upprättandet av 

redovisningen ska göra en avvägning om huruvida hållbarhetsinformationen omfattas av deras 

upplysningsskyldighet.  

Det finns en inbyggd problematik med att de som är redovisningsskyldiga själva ska  

bestämma vad de ska redovisa. Det är tveksamt om en sådan justering av reglerna skapar 

transparens och möjliggör insyn för intressenter. Om företagen själva avgör vad års-

redovisningar ska innehålla kan de manipulera informationen och därigenom vilseleda  

företagets intressenter. Styrelse och verkställande direktör kan i en sådan situation välja att 

redovisa information som egentligen inte är väsentlig för intressenterna och vinkla  

informationen till egen fördel. De kan dessutom välja att redovisa information som är svår för 

revisorer att granska och verifiera. Revisorer ska förvisso inte acceptera ett uppdrag om de 

bedömer att det inte finns tillräckligt med underlag för granskning.
86

 Revisorer befinner sig 

dock redan i en utsatt situation. De kan uppleva att de är tvingade att åta sig arbete trots att 

hållbarhetsinformationen i en årsredovisning till stor del är svårgranskad. Revisorers arbete 

riktar sig till intressenterna men det är styrelse och verkställande direktör som ger revisorn 

uppdraget. Finner revisorn brister i årsredovisningen och visar kritik mot styrelse och  

verkställande direktörs redovisning av hållbarhetsinformation riskerar revisorn förlorar upp-

drag hos företaget. Revisorer arbetar dessutom vanligen mot samma företag under en längre 

tid och det kan leda till att vänskapsrelationer byggs upp mellan styrelse och verkställande 

direktör och revisorer. Revisorn kan av den anledningen dra sig för att avböja uppdrag eller 

kritisera styrelse och verkställande direktör i sin redovisning av hållbarhetsinformation.  

Företagen önskar givetvis inte att hållbarhetsinformation som sätter företaget i dåligt dager 

redovisas.  

Det finns således egen vinning för företagen att tjäna på vilken hållbarhetsinformation 

som redovisas i förvaltningsberättelser vilket sätter extra stor press på revisorer. Det kan  

dessutom leda till att informationen som intressenterna behöver utöver den finansiella  

informationen går förlorad om företagen själva bestämmer vad de ska redovisa. Hållbarhets-

information har mycket lite värde för intressenter om informationen som presenteras endast är 

positiv och om den negativa informationen lämnas utanför redovisningen. Det är enligt GRI:s 

riktlinjer viktigt att redovisningen har en balans mellan positiv och negativ information om 
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företagens arbete med hållbar utveckling.
87

 Av egenintresse kommer dock troligtvis många 

företag att dra sig för att redovisa negativ hållbarhetsinformation om de själva kan välja  

vilken information de ska redovisa.  

5.3  Revisorer och revision 

Reglerna om icke-finansiella upplysningar är allmänt hållna. Icke-finansiell information som 

kan antas ha betydelse för årsredovisningens intressenter och som kan motiveras utifrån  

verksamhetens art och storlek ska redovisas i förvaltningsberättelser. Den redan allmänt 

hållna regeln ska tolkas extensivt och mot bakgrund av EU:s arbete med CSR. Det kan tänkas 

att, istället för att styrelse och verkställande direktör ska avgöra deras upplysningsskyldighet, 

att revisorn utifrån sin kunskap om verksamheten och dess intressenter ska skaffa sig en  

uppfattning om huruvida informationen är av betydelse för intressenterna. Det innebär att  

revisorerna ska avgöra vad som faller inom ramen för de formella kraven på förvaltnings-

berättelsers innehåll. En sådan lösning är problematisk med tanke på att det är deras uppgift 

att granska huruvida företaget har uppfyllt sin rapporteringsskyldighet enligt årsredovisnings-

lagen. Det innebär dessutom att revisorn ska kontrollera om företaget uppfyller sin  

rapporteringsskyldighet så som den är tolkad av revisorn.  

Det kan vidare påpekas att revisorer är utbildade att granska finansiell information, de är 

inte utbildade i hållbar utveckling. FAR anordnar inte sådana utbildningar och de som arbetar 

med granskning av hållbarhetsredovisningar saknar specialutbildning även om några har viss 

relevant akademisk utbildning. Det anordnas visserligen utbildning i hållbar utveckling men 

den riktar sig till MER-revisorer. Dessa revisorer ingår i ett projekt med syfte att förmedla 

kunskap om energiintensiv verksamhet. Utbildningen som erhålls av FAR till MER-revisorer 

innehåller utbildning i allmänna hållbarhetsfrågor, samband mellan miljöpåverkan och  

kostnadsbesparingar samt diskussioner om revisorns roll i arbetet med hållbar utveckling. De 

som arbetar med MER-projektet anser att kunskapen om hållbarhetsfrågor bör förmedlas även 

till andra revisorer och att det bör vara en generell kompetens som alla inom yrket ska  

besitta.
88

 Hur ska revisorer kunna avgöra om informationen är relevant för intressenter om de 

inte har en utbildning i sådana frågor och vet vad informationen innebär? Det bör, oavsett om 

det är revisorerna som ska göra gränsdragningen för vad som omfattas av styrelse och  

verkställande direktörs upplysningsskyldighet, påbörjas utbildningar för alla revisorer om 

                                                      
87

 Larsson, Ljungdahl, License to operate, s. 74. 
88

 Bäckman, Se affärsmöjligheten i den gröna tillväxten, Balans nr 11 2012. 



40 

 

hållbarhetsfrågor. Alla företag ska redovisa icke-finansiell information som är av betydelse 

för intressenterna och därför bör också alla revisorer ha bättre kunskap om sådan information 

samt kunskap om hur icke-finansiell information förhåller sig till årsredovisningens övriga 

delar. 

En annan lösning är att gränsdragningsproblematiken ska bedömas utifrån revisorernas 

riktlinjer för revision av förvaltningsberättelser. Bestämmelsen i ÅRL om icke-finansiell  

information ska således tolkas dels mot förarbetena, experters rekommendationer samt utifrån 

reglerna om revision. Revision av aktiemarknadsbolag ska enligt aktiebolagslagen vara så 

ingående som god revisionssed kräver, någon ytterligare lagbestämmelse om revisors  

utförande av revision finns inte.
89

 Detaljerade föreskrifter för revision lämnade lagstiftaren 

istället åt praxis och revisorsorganisationerna att utveckla.  International Auditing and  

Assurance Standards Board (IAASB), en del av International Federation of Accountants 

(IFAC), har tagit fram det internationella regelverket International Standards on Auditing 

(ISA). FAR har översatt ISA till svenska och är det regelverk som ska tillämpas enligt god 

revisionssed. ISA kompletteras med standarder och kommentarer från FAR för att bättre passa 

den svenska företagsmiljön.
90

  

Förvaltningsberättelser som ett obligatoriskt moment i årsredovisningar är relativt unikt 

för Sverige. Det finns därför i ISA ingenting om hur revision av förvaltningsberättelser ska 

utföras. FAR har för revision av förvaltningsberättelser utarbetat rekommendationen RevR 10 

Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen. Revisorns granskning av icke-finansiell  

information i förvaltningsberättelser omfattas av RevR 10 eftersom att det är en del av års-

redovisningen likt balansräkning, resultaträkning, noter och finansieringsanalys. Det finns för 

revision av icke-finansiell information ytterligare en rekommendation som ska beaktas, RevU 

5 Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisning som redovisas separat däremot ska granskas av oberoende part endast 

på frivillig väg. Det finns för frivillig granskning av separat hållbarhetsredovisning en  

rekommendation utfärdad av FAR, RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Det finns 

även internationella frivilliga standarder som kan beaktas.  
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5.3.1  Granskning av förvaltningsberättelser 

Granskning av förvaltningsberättelser ingår i bolagsrevisorns revision av företag. Revision är 

att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om företags redovisning och förvaltning.
91

  

Resultatet av revisorns granskning och bedömning ska sammanställas i en revisionsberättelse 

som lämnas till bolagsstämman. Revisionsberättelsen riktar sig således till företagets aktie-

ägare men även andra intressenter ska beaktas vid revisionen till exempel samhället, de  

anställda och borgenärer.
92

 Syftet med revisionen är att skapa tillförlitlighet åt den  

ekonomiska informationen som styrelse och verkställande direktör rapporterar.
93

  

Revisorn ska i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida hela årsredovisningen är  

upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagen och ehuru innehållet ger en rätt-

visande bild av bolagets resultat och ställning enligt god redovisningssed. Revisorn ska  

dessutom särskilt uttala sig om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens  

övriga delar.
94

 Grundläggande förutsättningar för revisionen är att revisorn har ändamåls-

enliga kriterier att bedöma informationen i årsredovisningen mot och att revisorn kan skaffa 

sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som ska ligga till grund för revisorns  

uttalande. Revisionsbevis kan vara finansiell information från räkenskaper som legat till 

grund för rapporteringen men även annan information kan fungera som revisionsbevis. Kravet 

på tillräckliga revisionsbevis är ett mått på revisionsbevis kvantitet medan ändamålsenlighet 

är ett mått på revisionsbevis kvalitet.
95

 Ett avtal till exempel blir inte mer övertygande om det 

finns i flera exemplar. Ett avtal fungerar som kvalitativt revisionsbevis om det är relevant och 

tillförlitligt eftersom att det inte behövs fler bevis/flera exemplar av samma avtal för att göra 

det mer trovärdigt. Utför revisorn ett stickprov däremot, fungerar informationen inte som  

kvalitativt revisionsbevis. Beviset sträcker sig då inte längre än det utvalda beviset. En faktura 

till exempel visar endast det enskilda köpet och säger ingenting om helheten.
96

 Lantmännen 

skrev i sin förvaltningsberättelse att de endast köper palmolja med 100 procent RSPO-

certifikat.
97

 Granskar revisorn ett avtal om köp visar det att Lantmännen har utfört ett köp av 

palmolja med 100 procent RSPO-certifikat. Det räcker inte för att övertyga revisorn om att 

Lantmännen enbart köper 100 procent RSPO-certifikat. Revisorn behöver inhämta  

kvantitativa bevis i form av stickprov för att kunna uttala sig om helheten, det vill säga 
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huruvida Lantmännen endast köper sådan palmolja som de redovisar.
98

 Revisorers granskning 

av icke-finansiell information, om vi utgår från att all hållbarhetsinformation omfattas, blir 

mycket svår. Hur ska en revisor införskaffa kvalitativa och kvantitativa revisionsbevis om till 

exempel huruvida SKF förbättrar fattiga barns möjligheter till skolgång i Kina genom SKFs 

Hope Schools? Det krävs troligtvis att revisorn åker dit och gör ett besök. Revision av  

hållbarhetsinformation är både tidskrävande och innebär dyra kostnader för företagen om  

revisorn ska kunna utföra ett erforderligt arbete. Vidare kan revisorernas bristande kunskap i 

hållbar utveckling utgöra ett hinder för deras revision. Hur ska revisorer kunna uttala sig om 

Holmens kolspår utan utbildning i hållbarhetsfrågor? Revisorers granskning av hållbarhets-

information går att koppla samman med gränsdragningsproblematiken. Eventuellt bör icke-

finansiell information vara avgränsad till sådan information som revisorer kan granska utan 

oskäliga arbetsinsatser från revisorns sida. Det finns ingen vits med information i  

förvaltningsberättelser som inte går att granska eftersom att revisorer inte ska åta sig att 

granska sådan information. Information i förvaltningsberättelser saknar för intressenter värde 

om det inte granskas vilket är direkt kopplat till agent- och principalproblematiken.  

Intressenter behöver revisorers tjänster för att kontrollera att styrelse och verkställande  

direktör verkar för samma intressen som intressenterna, särskilt eftersom att deras intressen 

inte alltid sammanfaller.
99

 Det är dock inte en bra lösning att icke-finansiell information är 

avgränsad till information som utan oskälig arbetsinsats för revisor kan granskas eftersom att 

en sådan avgränsning endast väcker nya frågor. Vad är en oskälig arbetsinsats och vem ska 

avgöra det?  

5.3.2  Granskning av icke-finansiella upplysningar i   

 förvaltningsberättelser 

All information i förvaltningsberättelser ska granskas av revisorn, även icke-finansiell  

information. FAR har i rekommendationen för granskning av förvaltningsberättelser RevR 10 

uppmärksammat gränsdragningsproblematiken i ÅRL. I RevR 10 har FAR löst frågan om 

årsredovisningens oklara krav på så sätt att revisionen ska omfatta all information, även sådan 

information som företag redovisar frivilligt undantaget sådan information för vilken det  

tydligt framgår i revisionsberättelsen att den inte har blivit reviderad. Information som kan 

lämnas utanför revisionen genom en särskild notering i förvaltningsberättelsen är till exempel 
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bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.
100

 Rekommendationen är i det här avseendet 

både motsägelsefullt och dåligt anpassad till integrerade årsredovisningar. Det som framförallt 

ställer till det med problem är att frivillig information ska granskas om det inte i revisions-

berättelsen framgår att den inte har blivit reviderad. Det torde innebära att förvaltnings-

berättelsens innehåll som är obligatorisk alltid ska redovisas och inte kan undantas genom 

notering i revisionsberättelsen. Det är som tidigare visat en oerhört svår linje mellan  

obligatorisk icke-finansiell information och frivillig hållbarhetsinformation. Icke-finansiell 

information omfattar hållbarhetsredovisning, frågan är i vilken utsträckning. I de fall viss 

hållbarhetsredovisning omfattas av icke-finansiella upplysningar men inte all hållbarhets-

information, innebär det att vissa delar av hållbarhetsredovisningen inte kan lämnas utanför 

revisionen. Samtidigt kan annan hållbarhetsinformation utelämnas från revisionen genom en 

notering. Rekommendationen är inte anpassad till integrerad rapportering. Integrerade års-

redovisningar innebär att hållbarhetsredovisningen är integrerad, det vill säga kopplad till den 

finansiella informationen löpande genom årsredovisningen. Det går inte att göra en notering i 

revisionsberättelsen om att hållbarhetsredovisningen har lämnats utanför revisionen eftersom 

att hållbarhetsredovisningen inte redovisas som en separat del i årsredovisningen. FAR har i 

RevR 10 försökt lösa de gränsdragningsproblem som finns i ÅRL med revision av icke-

finansiell information i förvaltningsberättelser utan att lyckas särskilt bra.  

Revision av icke-finansiella upplysningar följer till viss del FARs rekommendation RevR 

10 om granskning av förvaltningsberättelser. Utöver RevR 10 har FAR upprättat en  

rekommendation särskilt utformad för revision av icke-finansiella upplysningar RevU 5  

Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovisningen. 

Revisorns granskning av den icke-finansiella informationen ska utföras för att säkerställa att 

den icke-finansiella informationen i förvaltningsberättelsen uppfyller kraven i års-

redovisningslagen.
101

 Det innebär att revisorerna behöver ha en klar bild över vad som  

omfattas av styrelse och verkställande direktörs upplysningsskyldighet.  

Det framgår av rekommendationen om revision av icke-finansiella upplysningar att  

revisorns arbete ska utformas utifrån väsentlighet och risk. Med väsentlighet och risk menas 

granskning av sådana områden där risken för väsentliga fel är störst. Det är risken för att  

revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen som avses.
102

 Väsentliga fel innebär 

vid revision av förvaltningsberättelser att revisorn ska bedöma fel utifrån hur väsentliga de är 
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för årsredovisningen i sin helhet. Väsentlighet ska vid granskning av förvaltningsberättelser 

mätas i relation till olika mått i resultat- och balansräkningen.
103

 Väsentlighet däremot har för 

icke-finansiell information något annorlunda förutsättningar eftersom att den icke-finansiella 

informationen inte kan mätas genom relationer till olika mått i resultat- och balansräkningen 

likt bedömningen för finansiell information. Det framgår av FAR:s rekommendation att även 

om inte väsentlighet avseende icke-finansiell information kan bedömmas utifrån samma  

förutsättningar ska den övergripande betydelsen av väsentlighet vara densamma som för övrig 

information i förvaltningsberättelser. FAR hänvisar till ISAE 3000 p 23 där det framgår att det 

av revisorn krävs vid bedömning av väsentlighet att denne ”förstår och bedömer vilka  

faktorer som skulle kunna påverka de avsedda användarnas beslut. Bedömningen av  

väsentlighet och den relativa betydelsen av kvantitativa och kvalitativa faktorer i ett särskilt 

uppdrag är frågor för yrkesutövarens professionella omdöme”
104

. Avvägningen för vad som 

utgör väsentlighet är utformad likadant som avvägningen för vad som enligt års-

redovisningslagen ska omfattas av icke-finansiell information. Av rekommendationerna om 

förvaltningsberättelsers innehåll går det att läsa att icke-finansiell information ska redovisas 

om det kan antas tillmäta betydelse för årsredovisningens intressenter. Om revisorer förväntas 

kunna bedöma vilken information som kan påverka användarnas beslut bör de även kunna 

avgöra vilken upplysningsskyldighet styrelse och verkställande direktör har. Det är dock, så 

som det tidigare i avsnittet har diskuterats, problematiskt om revisorer avgör styrelsens och 

verkställande direktörens upplysningsskyldighet eftersom att de ska granska hur väl de har 

uppfyllt den skyldigheten.  

FAR skriver vidare i rekommendationen om beaktande av icke-finansiella upplysningar 

vid granskning av årsredovisningar att allmän kunskap om miljölagar och miljöförordningar 

som har betydelse för bolagets miljöfrågor bör ligga till grund för revisorns bedömning för 

väsentliga fel i årsredovisningen. I samma rekommendation står det att ”vid granskningen och 

bedömningen bör BFN U 98:2 beaktas som en lägsta nivå avseende hur företaget fullgjort sin 

rapporteringsskyldighet enligt ÅRL och god redovisningssed.”
105

. Bokföringsnämndens utta-

lande i BFN U 98:2 innehåller information om vilka miljöaspekter som omfattas av 6 kap 1 § 

st 2 samt 6 kap 1 § st 4 sista meningen. Det innebär att icke-finansiell information enligt 6 kap 

1 § st 4 första meningen inte ingår i den lägsta nivån av granskningen och bedömningen av 

om huruvida företaget har fullgjort sin rapporteringsskyldighet. Den lägsta nivån omfattar 
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endast generell information om miljöfrågor som har betydelse för företagets ställning,  

utveckling och resultat samt tillstånds- och anmälningspliktig verksamhets miljöpåverkan. 

Det innebär att det är revisorerna som både avgör om företaget har uppfyllt sin upplysnings-

skyldighet samt hur långt företagets skyldighet sträcker sig. Det beror på att rekommendation-

en är formulerad utifrån en lägsta nivå avseende företags rapporteringsskyldighet vilket  

öppnar upp för att andra nivåer av rapporteringsskyldighet kan existera och att det är revisorns 

bedömning som är styrande i det enskilda fallet. Det innebär också att kravet på icke-

finansiell information enligt ÅRL framstår som en rekommendation istället för ett krav. Ska 

icke-finansiell information enligt ÅRL tolkas som en rekommendation är gränsdragningen en 

mindre viktig fråga eftersom att icke-finansiell information inte ska redovisas utan istället bör 

redovisas. Det är dock vanskligt utifrån ett oberoende perspektiv att gränsdragningen för den 

lagstadgade upplysningsskyldigheten om icke-finansiell information i förvaltningsberättelser 

ska formas av revisionsstandarder, oavsett om de är frivilliga eller tvingande på grund av god 

redovisningssed. Det beror på att de som utger standarder om revision är verksamma inom 

branschen och representanter från näringslivet. Det innebär att de som bestämmer den 

lagstadgade upplysningsskyldigheten för företag är de som är redovisningsskyldiga eller de 

som ska granska att skyldigheten har efterföljts.    

5.4  Sammanfattning  

Hållbarhetsinformation är viktig information för intressenters beslutsfattande även om den 

inte har ett direkt samband med den finansiella informationen. GRI:s riktlinjer för hållbarhets-

redovisning är omfattande och en total integrering av all hållbarhetsinformation i års-

redovisningar kan sätta ÅRL:s krav på överskådlighet ur spel. Det är av den anledningen  

nödvändigt att hållbarhetsinformationen integrerad i årsredovisningar avgränsas. Enligt  

förarbetena och rekommendationerna till bestämmelsen i ÅRL om icke-finansiell information 

framgår att gränsdragningen ska avgöras utifrån intressenternas behov av upplysningarna. Det 

krävs för en sådan gränsdragning att någon bedömer vilken information intressenterna  

behöver för sitt ekonomiska beslutsfattande i varje enskilt fall.  

Det är besvärande om styrelse och verkställande direktör ska avgöra intressenternas  

behov av hållbarhetsinformation. Det skulle innebära att de redovisningsskyldiga bestämmer 

vad som omfattas av deras egen upplysningsskyldighet. Revisorer är inte heller lämpade att 

bedöma vad som omfattas av icke-finansiell information enligt ÅRL. De saknar kunskap om 

hållbarhets utveckling. Det är dessutom inte lämpligt utifrån ett oberoendeperspektiv att  
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revisorer ska granska huruvida styrelse och verkställande direktör har uppfyllt sin  

upplysningsskyldighet så som den är tolkad av revisorn. Icke-finansiell information bör vidare 

inte tolkas mot bakgrund av revisorers riktlinjer för revision av icke-finansiell information. 

Riktlinjerna är utformade på så sätt att icke-finansiell information inte framstår som ett krav 

så som det är skrivet i årsredovisningslagen. Inte heller är det lämpligt att det som av lagen 

framstår som obligatoriska moment formas av rekommendationer om revision. De som  

utformar rekommendationerna om revision är revisorer och representanter från näringslivet, 

det vill säga kontrollorgan och redovisningsskyldiga. 
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6  Avslutande kommentarer  

Det förefaller som att både lagen om icke-finansiell information i förvaltningsberättelser och 

riktlinjerna för revision av icke-finansiell information inte är utformade med beaktande av 

redovisningsmodellen integrerad årsredovisning. Det går idag inte att dra en tydlig gräns för 

vad som omfattas av kravet på icke-finansiell information i förvaltningsberättelser, särskilt 

när hållbarhetsredovisning integreras i årsredovisningar. Gränsdragningen för vad som  

omfattas av styrelse och verkställande direktörers upplysningsskyldighet bör i dagsläget  

avgöras av både de redovisningsskyldiga och av revisorerna. Ytterst får frågan avgöras i  

domstol. I dagsläget råder igen rättssäker situation, särskilt eftersom det inte finns någon 

praxis kring förevarande fråga. Både styrelse och verkställande direktör tvingas göra egen 

bedömning av vad som är av betydelse för företagets intressenter eftersom det saknas tydliga 

riktlinjer för vad som ska presenteras.   

Lagstiftaren bör fundera över formuleringen av icke-finansiell information i förvaltnings-

berättelser och huruvida bestämmelsen ska vara ett krav eller en rekommendation. Icke-

finansiell information kan bidra till bättre beslutsunderlag för intressenter och underlätta  

förståelsen för företagens ställning, resultat och utveckling. Det är emellertid en balansgång 

mellan innehållsrika redovisningar och dess överskådlighet. Hållbarhetsinformation av vikt 

för intressenter varierar utifrån vilken bransch företaget verkar i och utifrån dess storlek. Icke-

finansiell information är av annan natur än finansiell information som traditionellt har  

redovisats i årsredovisningar. Det är vid revision av icke-finansiell information svårt att  

införskaffa sig erforderliga revisionsbevis. Revisorerna är därtill inte enade om hur  

hållbarhetsinformation integrerad i årsredovisningar ska granskas. Revisorerna på KPMG har 

till exempel granskat både Holmens och SKF:s hållbarhetsredovisning i deras års-

redovisningar. Revisorerna från KPMG valde att presentera sin granskning av företagens 

hållbarhetsredovisningar på olika sätt. Revisorernas granskningsrapport av SKF:s hållbarhets-

redovisning är integrerad i revisionsberättelsen medan granskningsrapporten av Holmens  

redovisning presenteras separat.   

Sammantaget är ett rimligt antagande att det i dagsläget svårligen går att utforma  

lagstiftning om icke-finansiell information i årsredovisningar eftersom sådan lagstiftning inte 

skulle passa alla företag. Utformas lagstiftningen på ett sådant sätt att den kan tillämpas av 

företag oavsett bransch och storlek skulle det innebära att lagstiftningen är intetsägande och 

därför inte kunna fungera väl. Det krävs vidare att revision av sådan information utreds när-

mare. Det är viktigt att reglerna om redovisning av icke-finansiell information inte skyndas 
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fram och utformas slentrianmässigt. Det är extra viktigt med tanke på att den icke-finansiella 

informationen är av intresse för företagens intressenter och även media. Bristfälligt regelverk 

kan bidra till att interna intressen prioriteras när hållbarhetsredovisningar presenteras i års-

redovisningar. Upptäcker media bristande hållbarhetsinformation i presenterade årsredovis-

ningar, särskilt om dessa brister beror på dåligt utformade regler, riskerar företag presentera 

felaktigt underlag för analyser och ekonomiska bedömningar vilket i sin tur kan leda till  

förtroendekris för näringslivet.   

 

 

 
 
 

 

  

 

 
 
 

  



49 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Offentligt tryck 

BFN U 96:6 Bokföringsnämndens uttalande om förvaltningsberättelsens innehåll. 

BFN U 98:2 Bokföringsnämndens uttalande om miljöinformation i förvaltningsberättelsen. 

Direktiv 2003/51/EG om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 

91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och 

andra finansinstitut samt försäkringsföretag. 

Proposition 1975:104 Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag mm. 

Proposition 1995/96:10 Års- och koncernredovisning. 

Proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet. 

Proposition 1997/98:99 Aktiebolagets organisation. 

Proposition 1998/99:130 Ny bokföringslag mm. 

Proposition 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll. 

Statens offentliga utredningar 1994:17 Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv. 

Rekommendationer 

FARs samlingsvolym 2012 – revision, FAR Akademi. 

FARs Revisionsbok 2002, FAR Akademi. 

GRI G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

IIRC:s diskussions rapport Towards integrated reporting – Communicating value in the 21st 

century. 

IIRC:s förslag Consultation draft of the international <IR> framework. 

ISAE 3000 The International Standards on Assurance Engagements 3000. 



50 

 

Kommissionens rekommendation 2001/453/EG om redovisning, värdering och lämnande av 

upplysningar när det gäller miljöaspekter i företags årsbokslut och förvaltningsberättelser. 

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag. 

RevR10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen. 

RevU 5 Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovis-

ningen. 

SFFs rekommendation om corporate responsibility 2008. 

Litteratur 

Barkland, M., Ljungberg, M., Konsten att hållbarhetsredovisa: vägledning för kommunikat-

ion och utveckling av hållbarhetsarbete. 

Bergström, S., Catasús, B., Ljungdahl, F., Miljöredovisning, 2 uppl Liber 2002. 

Bergström, C., Samuelsson P., Aktiebolagets grundproblem, 4 uppl Norstedts juridik 2012. 

Bjuvberg, J., Företagsekonomi för jurister – Bokföring, redovisning och räkenskapsanalys, 

Studentlitteratur 2010.  

Borglund T., De Geer, H., m.fl., CSR – en guide till företagets ansvar, Sanoma Utbildning 

2012. 

Bäckman, P., Se affärsmöjligheten i den gröna tillväxten, Balans nr 11 2012. 

Bäckström, Å., Oppenheim, D., Debatt: Vi behöver mer kvalitet, inte mer rapportering, Ba-

lans nr 3 2011. 

Carrington, T., Revision, Liber 2010. 

Enell, M., Global Reporting Initiative – från 1997 till idag, i Röster om transparens och håll-

barhetsredovisning, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 2008. 

Gröjer, J., Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur AB 2002. 

Larsson, L., Transparency! Det genomsynliga företaget, Förlag Gecco Information Svenska 

AB 2002. 



51 

 

Larsson, L., Ljungdahl, F., License to operate: CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 

Ekerlid 2008. 

Larsson, L., Norregårdh, M., Från ”tyst vår” till krav på oberoende granskning av hållbar-

hetsredovisningar, Balans nr 11 2013. 

Lennartsson, R., Noteringar: Nu läggs grunden för framtidens rapportering Balans nr 10 

2011. 

Lennartsson, R., Investerare och utvecklare driver på utvecklingen, Balans nr 3 2011. 

Lönnqvist, R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, 4 uppl. Studentlitteratur 2006. 

Moberg, K., Bolagsrevisorn, oberoende, ansvar, sekretess, Norstedts Juridik 2006. 

Stattin, D., Företagsstyrning, en studie av aktiebolagsrättensregler om ägar- och koncern-

styrning, 2 uppl. Uppsala universitet 2008. 

Svernlöv, C., Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget – en introduktion, 2 uppl. Norstedts juri-

dik 2012. 

Thomson, J., Arvidson P., m.fl., Den nya Affärsredovisningen, 17 uppl. Liber 2006.  

Westermark, Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen samt normer för hållbarhetsre-

dovisning, 3 uppl. Norstedts Juridik 2012. 

Åkesson, C., Transparens för vem?, i Röster om transparens och hållbarhetsredovisning, Öhr-

lings PriceWaterhouseCoopers 2008.  

Internetkällor 

H&M, Om H&M – Fakta om H&M, (19/7 2013),  

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Brands-and-Collections/HM-

Group.html 

H&M, Om H&M – Hållbarhet, (19/7 2013),  

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Sustainability.html 

Holmen, Detta är Holmen, (19/7 2013),  

http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Om-Holmen/ 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Brands-and-Collections/HM-Group.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/Brands-and-Collections/HM-Group.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Sustainability.html
http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Om-Holmen/


52 

 

Holmen, Principer för hållbarhetsredovisning, (19/7 2013), 

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Hallbarhet-i-Holmen/Principer-for-

hallbarhetsredovisning-/ 

IIRC, IIRC Pilot programme, (19/7 2013), 

 http://www.theiirc.org/companies-and-investors/ 

Granqvist, P., Allt fler börsbolag rapporterar hållbarhetsdata, CSR i praktiken 7 mars 2013 

(19/7 2013), 

http://csripraktiken.se/2011/10/17/borsbolag-rapporterar/ 

Granqvist, P., Hållbarhetsredovisningens sju viktigaste frågor just nu, CSR i praktiken 18 

april 2011(19/7 2013), 

http://csripraktiken.se/2011/04/18/har-ar-svaren-pa-de-viktigaste-csr-fragorna-just-nu/ 

SKF, Om oss, (19/7 2013), 

http://www.skf.com/se/our-company/index.html 

UN document, Report of the World Commission on Environment and Development: Our 

Common Future, Annex to document A/42/427, (19/7 2013), 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 

De fyra utvalda företagens årsredovisningar 

H&M, H&M årsredovisning 2012, (19/7 2013), 

http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-

2012_sv.pdf 

Holmen, 2012 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning, (19/7 2013), 

http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Publications/Annual%20Reports/Sv-

Annual%20report%202012.pdf 

Lantmännen, Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2012, (19/7 2013), 

http://lantmannen.se/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonom

iska%20rapporter/%C3%85rs-%20och%20h%C3%A5llbarhetsredovisning%202012.pdf 

SKF, Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat, (19/7 2013), 

http://www.skf.com/binary/tcm:19-121009/SKF_S_webb.pdf 

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Hallbarhet-i-Holmen/Principer-for-hallbarhetsredovisning-/
http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Hallbarhet-i-Holmen/Principer-for-hallbarhetsredovisning-/
http://www.theiirc.org/companies-and-investors/
http://csripraktiken.se/2011/10/17/borsbolag-rapporterar/
http://csripraktiken.se/2011/04/18/har-ar-svaren-pa-de-viktigaste-csr-fragorna-just-nu/
http://www.skf.com/se/our-company/index.html
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2012_sv.pdf
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2012_sv.pdf
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Publications/Annual%20Reports/Sv-Annual%20report%202012.pdf
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Publications/Annual%20Reports/Sv-Annual%20report%202012.pdf
http://lantmannen.se/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/%C3%85rs-%20och%20h%C3%A5llbarhetsredovisning%202012.pdf
http://lantmannen.se/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/%C3%85rs-%20och%20h%C3%A5llbarhetsredovisning%202012.pdf
http://www.skf.com/binary/tcm:19-121009/SKF_S_webb.pdf


53 

 

  



54 

 

Bilaga 1: Sammanställning av hållbarhetsinformation 

i företagens förvaltningsberättelser  

  H&M Lantmännen Holmen SKF 

1 Redovisning och granskning     

1.1 Externa standarder för hållbarhetsredovisning   x x 

1.2 Granskning av hållbarhetsredovisning  x x x 

2 Miljöpåverkan     

2.1 Transport x x x x 

2.2 Externa riktlinjer och standarder  x x x 

2.2 Miljöledningssystem   x x 

2.4 Energiledningssystem   x x 

2.5 Certifikat   x x 

2.6 Utsläppsrätter    x  

2.7 Interna riktlinjer och policyer x x x x 

2.8 Riktlinjer och uppförandekod för leverantörer  x x x 

2.9 Samarbeten x x x x 

2.10 Mål x x x x 

2.11 Kvantifierad målsättning x x x x 

2.12 Övervakning och uppföljning  x x x 

2.13 Överskridande och klagomål   x x 

2.14 Utmärkelser x   x 

2.15 Anpassade produkter x x x x 

2.16 Investeringar   x x 

2.17 Aktiviteter och utbildning  x x x 

2.18 Anpassad produktion x x x x 

2.19 Val av material  x  x 

2.20 Utredningar  x x  

2.21 Kvantifierad negativ miljöpåverkan  x x x 

2.22 Kvantifierad positiv miljöpåverkan   x  

2.23 Avfallshantering/Återvinning   x x 

2.24 Vattenanvändning x   x 

2.25 Användning av icke förnybara resurser/förnybara 
resurser 

  x x 

2.26 Miljörelaterade investeringar   x  

3 Ekonomisk påverkan     

3.1 Affärsstrategi    x 

3.2 Aktiviteter och utbildning    x 

3.3 Externa principer    x 

3.4 Åtgärder    X 

3.5 Verksamhetens påverkan av lokala, nationella och 
globala ekonomiska system 

x    
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4 Anställningsförhållanden     

4.1 Personalpolicy x x x x 

4.2 Mångfald och jämställdhets policy x x x x 

4.3 Arbetsmiljöpolicy x x x x 

4.4 Undersökning och analys av arbetsmiljö   x x 

4.5 Facklig samverkan  x x  

4.6 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen   x  

4.7 Antalet anställda fördelat på kön x  x x 

4.8 Antalet kvinnor med ledande positioner x  x x 

4.9 Minimikrav för leverantörers anställda x    

4.10 Principer för löner  x x x 

4.11 Policy för hälsa och säkerhet  x x x 

4.12 Arbetsolyckor   x x 

4.13 Efterlevnadskontroll av principer och riktlinjer    x 

4.14 Riskidentifiering    x 

4.15 Aktiviteter för anställdas hälsa   x x 

4.16 Sjukfrånvaro   x  

4.17 Utbildning och utveckling x x x x 

5 Mänskliga rättigheter     

5.1 Affärsetik, policys och etiska riktlinjer   x x 

5.2 Utbildning    x 

5.3 Riskbedömning    x 

5.4 Övervakning och uppföljning    x 

5.5 Framtida arbete    x 

6 Intressentrelationer     

6.1 Intressentdialog   x x 

6.2 Kvantifierad information om kunder   x x 

6.3 Varumärket   x x 

6.4 Varumärkesskydd    x 

7 Organisationens roll i samhället     

7.1 Antikorruptionspolicy   x x 

7.2 Årlig samhällsomsorgsplan    x 

7.3 Välgörenhetsaktiviteter    x 

7.4 Ekonomiska bidrag    x 

7.5 Social policy    x 

7.6 Stöd och hjälpaktiviteter för katastrofdrabbade 
länder 

   x 

7.7 Bidrag till skolgång och utbildning    x 

7.8 Yrkesträning för unga vuxna med upp till 30% ned-
satt arbetsförmåga 

   x 

7.9 Stöd till ungdom och idrott    x 

7.10 Hjälp till lokalsamhällen    x 

7.11 Sponsring    x 

8 Produktansvar     
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8.1 Forskning och utveckling  x x x 

8.2 Materialhantering  x x x 

 


