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Terminologi och förkortningar 
 
ABL    Aktiebolagslag (2005:551) 

Bet   Utskottsbetänkande  

BFL   Bokföringslag (1999:1078) 

CSR    Corporate Social Responsibility 

CU   Civilutskottet 

Ds   Departementsserien 

EU   Europeiska unionen 

FN   Förenta Nationerna 

Företag En fysisk eller juridisk person som är 

bokföringsskyldig enligt 1 kap 2 § BFL. 

Används i uppsatsen som ett generellt 

begrepp för bedrivande av 

näringsverksamhet. 

GRI   Global Reporting Initiative 

ISO International Organization for 

Standardization 

Koden   Svensk kod för bolagsstyrning 

Moderninseringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/51/EG av den 18 juni 2003 om 

ändring av rådets direktiv 78/660/EG, 

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 

OECD The Organization for Economic 

Cooperation and Development 
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Privat aktiebolag  Vanligt aktiebolag  

Publikt aktiebolag Aktiebolag som har rätt att vända sig till 

allmänheten vid försäljning av aktier och som 

kan noteras eller listas 

Prop    Proposition 

Redovisningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 

årsbokslut, koncernredovisning och 

rapporter i vissa typer av företag, om ändring 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/43/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 78/669/EEG och 83/349/EEG 

Rskr Riksdagsskrivelse 

Skr Skrivelse 

SOU    Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk Juristtidning 

ÅRL   Årsredovisningslag (1995:1554) 

Ändringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om 

ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller 

vissa stora företags och koncerners 

tillhandahållande av icke-finansiell 

information och upplysningar om 

mångfaldspolicy 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Den här uppsatsen kommer att handla om företags hållbarhetsrapportering. Främst 

kommer det pågående lagstiftningsarbetet avseende nya krav på hållbarhets-

rapportering att diskuteras och analyseras. En bakgrund till diskussionen kommer 

att ges genom en redogörelse för vissa aktiebolagsrättsliga och redovisningsrättsliga 

aspekter. Även viss internationell reglering avseende hållbart företagande kommer 

att beröras. 

I det här kapitlet kommer en redogörelse för bakgrunden att göras. Dessutom ska 

syfte, metod, avgränsningar och disposition presenteras.   

 

1.2 Bakgrund 

I en globaliserad värld är några av de viktigaste aktörerna i samhället företagen och 

allt mer handlar om de stora globala aktörerna och deras verksamhet i näringslivet 

samt vilken påverkan de kan ha på samhället. I takt med de senaste decenniernas 

stora bolagsskandaler har ett utökat intresse riktats mot hur bolagen styrs och vilket 

ansvar bolagsledningarna har gentemot sina aktieägare och gentemot samhället i 

stort. 1  Ökad uppmärksamhet har även riktats mot hur företag arbetar med 

Corporate Social Responsibility (CSR), på svenska ofta benämnt företags samhälls-

ansvar eller sociala ansvar, och intresset ökar både från företagen själva och från 

allmänheten och media.2 Det har lett till att samhällsansvar och hållbarhetsfrågor 

även har kommit upp på den juridiska agendan och att sättet att reglera dessa frågor 

på håller på att ändras.  

Hittills har företagens sociala ansvar i stor utsträckning varit frivilligt och det 

finns ofta ett stort tolkningsutrymme för hur långt ansvaret sträcker sig. 

Bedömningen av ansvaret får många gånger ske mot bakgrund av vad företaget 

bedriver för verksamhet, i vilken bransch och i vilka länder det är verksamt. Hur 

arbetet med hållbarhetsfrågor bedrivs och vilket ansvar som vilar på företagen 

                                                
1 Svernlöv, Svensk kod för bolagsstyrning. I: Börsrätt, Sevenius & Örtengren(red), s 309.   
2 Se exempelvis Andersson, Advokaten, nr 1 2016, s 11. 
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varierar därför mycket.3  

I takt med att medvetenheten avseende dessa frågor ökar räcker det inte längre 

för företag att endast arbeta med hållbarhetsfrågor. Det krävs i allt större ut-

sträckning att information om hur företag bedriver sin verksamhet ges till olika 

intressentgrupper. Det gäller framförallt när det kommer till företagens sociala och 

miljömässiga ansvar.4  

En stor del av rättsutvecklingen sker i EU och varken bolagsrätten eller 

företagens hållbarhetsansvar är något undantag. EU har genom det så kallade 

ändringsdirektivet infört nya skärpta regler avseende företagens rapportering av 

icke-finansiell information.5 De nya kraven anger att upplysningar ska ges i den 

utsträckning som krävs för att förstå företagets utveckling, resultat, ställning samt 

konsekvenserna av dess verksamhet, åtminstone i frågor som rör miljö, sociala 

förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter, bekämpning av 

korruption och mutor.6 

Med anledning av direktivet har motsvarade lagstiftning föreslagits av regeringen 

i prop 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 

Om förslaget röstas igenom av riksdagen innebär det att bindande regler om 

hållbarhetsrapportering införs från och med räkenskapsåret 2017.7 Det innebär att 

ett område som länge har präglats av frivillighet nu till viss del kommer att 

lagregleras, något som lyfter flera intressanta frågor. Några av dessa kommer att 

diskuteras i denna uppsats. 

 

1.3 Syfte  

Som nämnts ovan får diskussioner avseende företags hållbarhetsansvar en allt större 

roll i rättsliga sammanhang, bland annat bolagsrättsligt och redovisningsrättsligt. I 

enlighet med det har på senare tid mer uppmärksamhet riktats mot vilken 

                                                
3 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 49 f.  
4 A a s 147.  
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring 
av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av 
icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. 
6 Ändringsdirektivet, artikel 19 a. 
7 Prop 2015/16:193 s 1. 
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information om företagens verksamhet som når dess intressenter och allmänhet. 

EU-rättslig reglering på området har gjort att ny lag är att vänta även i Sverige.  

Syftet med uppsatsen är att analysera lagförslaget avseende företags 

hållbarhetsrapportering. För att göra det ska kretsen av rapporteringsskyldiga 

företag analyseras och hållbarhetsrapportens innehåll ska diskuteras. Dessutom ska 

syftet bakom regleringen utrönas och lagförslagets ändamålsenlighet i dessa delar 

kommer att diskuteras. Dessutom kommer vissa reflektioner avseende väsentliga 

redovisningsregler, bolagsrättsliga regler och självreglering på området att göras för 

att visa på vilket sammanhang som den nya regleringen kommer att verka i.  

 

1.4  Metod 

Grunden för uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden. När det kommer till frågor 

om hållbarhet i bolagsrättsliga sammanhang är materialet något begränsat avseende 

de traditionella rättskällorna. I princip finns ingen praxis att tillgå och det har hittills 

inte funnits lagstiftning på området, vilket gör att lag och förarbeten endast kan 

användas i begränsad utsträckning.  

Istället får viss ledning hämtas från självregleringen på området, vilket betyder att 

det finns en mängd internationella konventioner och frivilliga åtaganden. Dessa har 

därför beaktats vid diskussion och analys angående nuvarande reglering.  

I viss utsträckning kommer ekonomisk litteratur att användas. Det motiveras 

bland annat av att ändamålen med bolagsrätten kan sägas vara tydligt ekonomiskt 

inriktade och att aktiebolagens verksamhet bygger på att göra vinst, den kan således 

klassificeras som ekonomisk till sin natur. Det är därför lämpligt att till viss del 

använda sig av ekonomisk litteratur vid diskussioner avseende aktiebolagsrätten.8 

Främst används litteraturen som stöd för att beskriva utvecklingen av företagens 

hållbarhetsarbete samt nu existerande reglering. 

Eftersom avsikten med uppsatsen är att analysera kommande lagstiftning har 

stort utrymme givits till förarbetena till den nya lagstiftningen, även om den ännu 

inte har antagits av riksdagen. Eftersom propositionen avser att implementera ett 

EU-direktiv i svensk rätt, vilket måste göras, talar det mesta för att lagen kommer att 

                                                
8 Stattin, Företagsstyrning, s 60.  
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antas av riksdagen under hösten 2016. Även det som har framkommit under 

remissrundan och i samband med lagrådets granskning talar för ett antagande av 

lagen, vilket motiverar att förarbetena har använts i stor utsträckning trots att lagen 

ännu inte är antagen. Även EU-rättsliga källor har använts vid diskussion och analys, 

där framförallt bakomliggande direktiv fått relativt stort utrymme.  

Slutligen har även vissa remissinstansers åsikter i samband med lagstiftnings-

arbetet beaktats. Det motiveras av att det i stor utsträckning har varit, och kommer 

att vara, marknadens aktörer som har det största ansvaret för att driva hållbarhets-

frågor framåt, framförallt med den stora mängden självreglering som finns på 

området. Yttranden från remissinstanserna har dock inget rättskällevärde och 

behandlas således endast som ett sätt att belysa marknadens åsikter i frågan. 

 

1.5  Avgränsning 

Den kommande lagstiftningen består av två delar. Det är företagens hållbarhets-

rapportering och mångfaldspolicy. De två delarna aktualiserar till viss del olika 

frågeställningar och diskussioner och avser att implementera två olika artiklar i 

ändringsdirektivet. 9  De lämpar sig enligt min mening inte särskilt väl för att 

diskuteras inom ramen för samma uppsats. Därför kommer endast frågan om 

företagens hållbarhetsrapportering, och inte mångfaldspolicy, att diskuteras.  

Avsikten med uppsatsen är inte att göra en uttömmande redogörelse av den 

kommande lagregleringen. För det hänvisas till propositionen. Istället är avsikten att 

analysera vissa utvalda delar av kommande reglering i förhållande till det angivna 

syftet. Framställningen kommer således att avgränsas till de ändringar som är 

aktuella i årsredovisningslagen (ÅRL) avseende kretsen rapporteringsskyldiga företag 

och hållbarhetsrapportens innehåll. Övrig omkringliggande lagstiftning där 

ändringar föreslås kommer inte närmare att diskuteras eftersom de ändringar som 

aktualiseras där endast avser att korrespondera med ändringarna i ÅRL. Sanktioner 

av att inte hållbarhetsrapporera kommer inte heller att diskuteras eftersom inga nya 

sanktionsregler införs och frågan därför inte har aktualiserats nämnvärt under 

lagstiftningsarbetet.  

                                                
9 Se artikel 19 a och artikel 20 i ändringsdirektivet.  
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Den enskilt viktigaste formen att bedriva näringsverksamhet i Sverige är i aktie-

bolag.10 Därför kommer diskussioner och analys göras med utgångspunkt företags-

formen aktiebolag och när ordet företag används är det aktiebolag som avses om 

inget annat anges.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för aktiebolagets verksamhet och 

samhällsfunktion för att ge en bild av vilka syften och regler som i grunden styr 

företagens verksamhet samt vilken roll i samhället företagen har. I sammanhanget 

ska vinstsyftet i aktiebolag diskuteras och några reflektioner avseende företagens 

intressenter ska göras. Dessutom kommer hållbart företagande att diskuteras. Efter 

det kommer en redogörelse för reglerna avseende offentlig redovisning. Därefter 

följer ett avsnitt om viss internationell reglering avseende CSR och 

hållbarhetsrapportering. Slutligen analyseras de kommande reglerna om hållbarhets-

rapportering med fokus på kretsen rapporteringsskyldiga företag, 

hållbarhetsrapportens innehåll och lagförslagets ändamålsenlighet följt av några 

avslutande kommentarer. 

 

 

  

                                                
10 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 25. 
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2 Om aktiebolag och hållbart företagande  
2.1 Inledning  

Företagens roll i samhället har varierat över tid och beroende på vem som uttalar sig 

i diskussionen kan man få vitt skilda svar på vilken roll och vilket ansvar som 

företagen anses ha. Arbetet med frågor avseende CSR och hållbarhet samt 

rapportering om dessa har ökat mycket de senaste 25-30 åren. 11  Det gäller 

framförallt stora företag som ofta dessutom är noterade eller på något sätt globalt 

aktiva.12  

Alla befintliga och kommande regler avseende hållbarhetsrapportering behöver 

verka i en kontext där det redan finns en mängd regler som styr aktiebolagens 

verksamhet. En återkommande avvägning som sker är hur nya och mer utvecklade 

regler på hållbarhetsområdet ska och kan samverka med redan befintlig reglering 

och vilken roll företagen ska anses ha i samhället. Hållbarhetsrapporteringen utgör 

en del av företagens arbete med hållbarhet i stort. Det är därför av intresse att säga 

något om vilken syn som finns på företagens roll i samhället och vilket syfte de har 

samt presentera en bakgrund till det som brukar kallas hållbart företagande.  

 

2.2 Allmänt om aktiebolagets organisation 

Aktiebolaget uppstod under en tid när det behövdes en associationsform som 

möjliggjorde omfattande ekonomisk verksamhet och befintliga associationsformer 

ansågs vara otillräckliga. 13  Vidare har det varit av avgörande betydelse för 

utvecklingen av välfärdssamhället och en grund för den moderna marknads-

ekonomin.14  

Aktiebolaget är en så kallad kapitalassociation. Det innebär att alla rättigheter är 

knutna till aktier och aktieinnehav, inte till personer. Aktieägarna är endast personer 

som tillför kapital till aktiebolaget och när de byts ut förs rättigheterna över till nästa 

person som förvärvar aktierna. 15  Aktieägare har inte heller något personligt 

                                                
11 Lambooy, T, Utrecht Journal of International and European Law, s 1.  
12 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 16 f.  
13 Stattin, Företagsstyrning, s 52. 
14 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & aktiemarknadsrätt, s 78. 
15 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s 33.  
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betalningsansvar för bolagets skulder, enligt 1 kap 3 § aktiebolagslagen (ABL). Det 

är istället aktiekapitalet som ska vara en garanti för borgenärerna.16 Vidare ska 

aktierna vara möjliga att överlåta fritt, 4 kap 7 § ABL, vilket möjliggör en föränderlig 

ägarkrets och ökar möjligheterna att attrahera riskkapital.17 

För att möjliggöra ett sådant system regleras aktiebolagets verksamhet noggrant i 

aktiebolagslagen. Det finns en mängd regler som avser att säkerställa dels att 

aktieägarna ska få avkastning på sin investering och att det ska finnas ett skydd för 

borgenärer som kompenserar för att det inte föreligger något personligt 

betalningsansvar.18 Med andra ord behövs regler för att göra det möjligt att få 

tillbaka de pengar som investerats. 

 

2.3 Aktieägarna och vinstsyftet 

Enligt 3 kap 3 § ABL gäller att om bolagets verksamhet ska ha ett annat syfte än att 

ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, ska det anges i bolagsordningen.             

E contrario gäller således att aktiebolagets syfte är att göra vinst. Paragrafen anger 

en regel in dubio, vilket innebär att vinstsyftet gäller om inget annat framgår av 

bolagsordningen. 19  Att bolag avviker från vinstsyftet genom en reglering i 

bolagsordningen är dock ovanligt.20 

Vinstsyftet är en av de viktigaste grundstenarna i aktiebolagets funktion. Att 

bedriva verksamhet i ett aktiebolag förutsätter riskkapital, det vill säga att aktieägare 

investerar sina pengar i syfte att få avkastning på desamma. För att investerare ska 

motiveras att satsa sina pengar behövs någon form av garanti att bolaget kommer att 

drivas på ett sätt som faktiskt ger avkastning på investeringen. Vinstsyftet kan därför 

även ses som en regel som anger att beslut ska fattas i linje med syftet. Det kan 

således uttryckas som att vinstsyftet är en övergripande handlingsdirigerande norm 

för de beslutande organen.21  

                                                
16 Andersson m fl, Aktiebolagslagen (1 juni 2016, Zeteo), kommentaren till 1 kap 4 §.  
17 Andersson m fl, Aktiebolagslagen (1 juni 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap 7 §. 
18 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 44. 
19 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 114. 
20 Skog, SvJT 2015 s 13. 
21 A a s 13. 
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Vinstsyftet är således helt dominerande inom aktiebolagsrätten. Förespråkare för en 

klassisk syn på vinstsyftet menar att det är endast genom annan lagreglering som 

andra syften, exempelvis skydd för anställda och miljö ska tillvaratas och att 

aktiebolagsrätten endast ska fokusera på vinst.22  

Ett något mer nyanserat sätt att se på saken är att anse att aktiebolagen kan ta 

vissa andra hänsyn även utan reglering, men att det måste vara inom ramen för 

vinstsyftet. Med andra ord att arbeta för en hållbar utveckling och tillvarata andra 

intressen kan ske i de fall där det i slutändan kommer att generera mer vinst åt 

företaget, medan så aldrig kan ske med åsidosättande av vinstsyftet.23  

 

2.4  En föränderlig intressentkrets   

Enligt svenska akademiens ordlista är en intressent någon som har ett ekonomiskt 

intresse att bevaka något.24 En annan vanlig definition av ordet, med något vidare 

innebörd, anger att en intressent är en person eller en organisation som på något 

sätt påverkas av företagets verksamhet och som också påverkar företaget, det vill 

säga någon som har ett intresse i företaget.25  

Bland företagens mest väsentliga intressenter kan nämnas, förutom aktieägare, 

kunder och leverantörer. Dessutom kan intressenter bestå av till exempel medier 

och intresseorganisationer. 26  Dessa är på olika sätt med i diskussioner kring 

företagens sociala ansvar och arbetar på det sättet tillsammans med företagen. 

Det har framförts i diskussionen att synen på intressenterna är, och har varit, 

föränderlig.27 Länge var den förhärskande synen att de intressenter som var av störst 

betydelse var aktieägarna. Det har på senare tid diskuterats om det har skett ett 

skifte från att företagen har varit väldigt fokuserade på aktieägare till att de nu även 

behöver ta hänsyn till önskemål från andra intressenter.28 Det har även framförts 

som ett argument för det ökade fokus som CSR har fått på senare tid och synen på 

                                                
22 Stattin, Företagsstyrning, s 54. 
23 Skog, SvJT s 17 f. 
24 Svenska akademiens ordlista om intressent.  
25 Borglund m fl, Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar, s 65. 
26 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 75. 
27 Borglund m fl, Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar, s 38. 
28 A a s 41. 
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CSR som värdeskapande för företagen gör att motsättningen mellan CSR/hållbarhet 

och vinstsyfte inte längre diskuteras i lika stor utsträckning.29  

 

2.5 Hållbart företagande  

Det finns ett antal olika uttryck för företags sociala ansvar eller samhällsansvar och 

det beror till viss del på vilken verksamhet som företaget är verksamt inom vilket 

begrepp som är det mest beskrivande eller lämpliga för det företaget. En enkel 

uppdelning kan göras i uttrycken hållbarhet (eng. sustainability) och företagsansvar.30 

Corporate Social Responsibility, CSR, har länge varit det rådande uttrycket både 

internationellt och i Sverige. Även den kortare versionen Corporate Responsibility 

används i viss utsträckning. En av anledningarna till det är att det senare uttrycket 

kan uppfattas som att det inbegriper fler områden, det vill säga även områden som 

inte är rent sociala.31 

På senare tid har även hållbart företagande, blivit ett vanligt begrepp.32 Hållbart 

företagande kan förklaras som att företag ska bedriva en verksamhet som gynnar en 

hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett begrepp som användes första gången av 

Brundtlandkommissionen år 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid som tagits 

fram i FN:s regi. I den definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov”.33 

År 2007 var den vanligaste termen hos svenska företag hållbarhet.34 I uppsatsen 

kommer framöver uttrycket hållbart företagande att användas eftersom det uttrycket 

används i lagstiftningsarbetet.35 

Utöver det ekonomiska intresset och ett syfte att göra vinst arbetar många företag 

idag med att inkorporera andra aspekter i sin verksamhet. Hållbart företagande har 

                                                
29 Borglund m fl, Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar s 97. 
30 A a s 115. 
31 A a s 116. 
32 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 19. 
33 Prop 2015/16:193 s 35. 
34 Borglund m fl, Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar, s 117. 
35 Se prop 2015/16:193 s 35 samt Skr 2015/16:69.  
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blivit allt viktigare, något som märks dels i efterfrågan från bolagen själva, dels 

genom de förväntningar som finns från allmänheten.36  

Utvecklingen märks även inom juristkåren. Två av de största affärsjuridiska 

byråerna i Sverige, MannheimerSwartling och Vinge har en Head of Sustainability 

respektive en Head of CSR Compliance som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 

för att det finns en efterfrågan från klienterna. Dessutom arbetar Advokatsamfundet 

sedan en tid tillbaka med att ta fram svenska riktlinjer för advokatverksamhet utifrån 

internationella normer om företags ansvar och mänskliga rättigheter.37  

Även inom EU sker kontinuerligt ett arbete med CSR-frågor och hållbarhet. 

Oberoende av om det är en rättsakt eller en icke-bindande rekommendation eller 

skrivelse påverkar det som sker på EU-nivå det svenska arbetet på området. 

EU-kommissionens definition av företagens sociala ansvar lyder ”företagens 

ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället”.38 Den nya lydelsen 

antogs år 2011 och tyder på en något förändrad syn på konceptet.  

Den tidigare formuleringen återfinns i en grönbok från 2001 och lyder ”a 

concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with stakeholders on a voluntary basis”.39  

Den stora skillnaden är således att den nya definitionen inte längre nämner 

frivillighet, utan betonar att företagen har ett ansvar. Det verkar således som att EU 

har skärpt sin syn på företagens hållbarhetsansvar och numera agerar utifrån att det 

är ett ansvar som alla företag har, inte något som de kan välja. Det stämmer enligt 

min mening även väl överens med att det nu föreslås bindande lagstiftning på 

området, något som troligen inte hade varit aktuellt om den tidigare definitionen 

kvarstått. EU-kommissionens nya definition, som inte längre betonar frivillighet, 

stämmer numera bättre överens med andra internationella principer och riktlinjer.40  

 

                                                
36 Andersson, Advokaten, nr 1 2016, s 11. 
37 A st. 
38 KOM(2011) 681 s 7.    
39 COM(2001) 366 s 6.  
40 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 45. 
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2.6 Slutsatser  

Det finns mycket som tyder på att företagen inte längre ser någon motsättning i att 

arbeta för att skapa vinst till sina aktieägare, men samtidigt arbeta med CSR och 

hållbarhetsfrågor. Inte minst stöds det, enligt min mening, av det faktum att en så 

stor mängd företag idag aktivt arbetar med dessa frågor och att även lagstiftaren nu 

går så långt som till att lagreglera vissa krav på rapportering av hållbarhetsarbete. 

Även om grunden för aktiebolagens verksamhet således alltid är vinstsyftet och 

att därigenom tillgodose aktieägarnas rättigheter, är även övriga intressenter viktiga 

för företagens verksamhet. Hållbart företagande är på framväxt och det faktum att 

EU-kommissionen har ändrat sin definition stöder det faktum att en utveckling sker 

mot mer bindande regler.  

Ett ökat fokus på frågorna innebär också att företagens olika intressenter i större 

utsträckning vill veta hur företagen arbetar med hållbarhet, miljöansvar, 

antikorruption och andra typer av socialt ansvar. För att tillgodose det har således 

kraven på att företagen ska rapportera om sitt arbete ökat, vilket leder till 

förändringar i reglerna om vilken information som aktiebolagen ska redovisa. I det 

följande ska till en början en redogörelse för gällande rätt avseende aktiebolagens 

offentliga redovisning göras.  
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3 Aktiebolagets offentliga redovisning 
3.1 Inledning  

Aktiebolagets offentliga redovisning har betydelse på flera områden och för flera 

olika intressentkretsar. Redovisningen ska dels utgöra grundval för framtida 

ekonomiska beslut, dels möjliggöra kontroll och uppföljning av företagens 

ekonomiska verksamhet och medelsförvaltning. Den ska bygga på relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet.41  

De nya kraven på hållbarhetsrapportering anknyter delvis till de allmänna syftena 

med aktiebolagens offentliga redovisning och kommer att utgöra en del av samma 

regelsystem eftersom de placeras i ÅRL. I det följande ges därför en bakgrund till 

redovisningsreglerna. 

 

3.2 Allmänt om bokföring och redovisning 

Bokföringslagen (BFL) innehåller bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa 

fysiska och juridiska personer, 1 kap 1 §. Lagen anger vidare att en juridisk person är 

bokföringsskyldig om inget annat anges i 1 kap 2-5 §§.  

Den redovisning som nu är aktuell är den så kallade externa redovisningen. Den 

består av löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning 

samt delårsrapporter. 42  De regler som främst aktualiseras i sammanhanget är 

reglerna i sjätte kapitlet BFL, som rör hur den löpande bokföringen avslutas.  

I 6 kap 1 § BFL finns en uppräkning av alla de företag som måste upprätta och 

låta offentliggöra en årsredovisning. 43  Enligt paragrafens första punkt tillhör 

aktiebolag kategorin företag som för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen 

med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 6 kap 2 § BFL.  

6 kap 2 § anger vidare att en årsredovisning ska upprättas och offentliggöras 

enligt bestämmelserna i ÅRL. Syftet med årsredovisningen är i huvudsak att ge 

sammanfattad information om ett företags verksamhet, ställning och resultat till 

                                                
41 Prop 1995/96:10 s 174 f.  
42 A prop s 174. 
43 Andersson, Bokföringslag (1999:1078), 6 kap 1 §, Karnov 1 januari 2016. 
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intressenter såsom investerare, ägare och allmänheten.44 Enligt 2 kap 1 § ÅRL ska en 

årsredovisning bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltnings-

berättelse. För uppsatsen vidkommande är det förvaltningsberättelsen som är av 

intresse varför den ska redogöras för närmare nedan.  

 

3.3 Redovisning av icke-finansiell information 

Reglerna om förvaltningsberättelse finns i 6 kap ÅRL. 6 kap 1 § ÅRL anger att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat. Paragrafens andra och tredje stycke 

innehåller ytterligare bestämmelser om upplysningar som ska lämnas avseende 

företagets ekonomiska ställning och verksamhet.  

I 6 kap 1 § fjärde stycket finns bestämmelser om att förvaltningsberättelsen 

utöver sådan information som ska lämnas enligt första-tredje styckena ska innehålla 

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

ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland 

upplysningar om miljö- och personalfrågor. Paragrafen innebär att företaget ska 

tillgodose olika intressenters behov och vilja att ta del av information och samtidigt 

beakta de övergripande krav på en rättvisande bild som krävs.45 Hänvisningen till 

miljö- och personalfrågor ska ses som en exemplifiering och andra CSR- och 

hållbarhetsfrågor kan således vara möjliga att redogöra för enligt nu gällande 

regler.46  

De nu nämnda reglerna om årsredovisningens innehåll ges delvis av EU:s bolags-

rättsliga direktiv.47 Bestämmelsen om att även vissa icke-finansiella upplysningar ska 

finnas med i årsredovisningen infördes i svensk rätt år 2005 för att implementera det 

så kallade moderniseringsdirektivet. 48  Införandet av kraven på icke-finansiella 

upplysningar var en utvidgning av kraven på förvaltningsberättelsens innehåll och 

                                                
44 Prop 2015/16:193 s 36.  
45 af Sandebeg, Årsredovisningslag (1995:1554), 6 kap 1 §, Karnov, 1 januari 2016.  
46 Prop 2004/05:68 s 14. 
47 A prop s 8. 
48 A prop s 5. 
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skedde mot bakgrund av att EU mer aktivt började arbeta med CSR-frågor för att 

synliggöra sociala och miljörelaterade aspekter.49  

3.4 Slutsatser 

Redovisningsreglerna är den rättsliga grunden för vad företagen ska redovisa. I 

huvudsak handlar det om finansiell information och regler om alltifrån hur 

bokföring ska ske ut till hur den ska avslutas för att så väsentlig information som 

möjligt ska delges aktieägare och andra intressenter. Informationen ska vara 

rättvisande och ska tillgodose olika intressenters behov och vilja att ta del av 

informationen.  

Det finns också regler som anger att viss information som inte är av rent 

ekonomisk eller finansiell karaktär ska ges för att intressenterna ska få en så 

rättvisande och heltäckande bild som möjligt.  

Det ska dock poängteras att mängden regler avseende rapportering av 

hållbarhetsfrågor i svensk rätt är begränsad. Istället har utvecklingen skett av 

företagen själva och av en mängd internationella organisationer, vilket har lett till en 

stor mängd internationell reglering.50 Det ska diskuteras i avsnittet nedan.  

 

 

 

 
  

                                                
49 Prop 2004/05:68 s 14.  
50 Grafström, m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 109. 
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4 Internationell reglering om hållbarhetsrapportering  
4.1 Inledning 

Ändringsdirektivet och därpå följande nationell lagstiftning avser att bidra till en 

ökad harmonisering av företagens hållbarhetsrapportering och därigenom vara en 

del i att utveckla det hållbara företagandet.51 Att arbeta med hållbarhet och att 

rapportera om det är dock, som nämnts ovan, inget nytt fenomen och det finns en 

mängd internationell reglering på området som även en del svenska företag 

använder sig av. 52 

I ändringsdirektivet finns dessutom en hänvisning till internationell reglering. 

Enligt direktivet gäller att när företag som omfattas av direktivet lämnar information 

får de stödja sig på nationella ramar, unionsbaserade ramar eller internationella 

ramar.53 I det följande ska därför några av de viktigaste regleringarna på området, 

som det även hänvisas till i direktivet, diskuteras.  

 

4.2 Internationell reglering 

4.2.1 FN Global Compact 

FN har sedan 1990-talet aktivt engagerat sig i frågan om företagens 

hållbarhetsansvar. En del i det är initiativet Global Compact som lanserades år 2000. 

Syftet med initiativet var att engagera företag i tillståndet i världen.54 Idag är Global 

Compact ett av världens största nätverk inom området CSR och består av företag, 

organisationer och akademi.55  

Global Compact riktar sig till företag och innebär att företagen åtar sig att följa 

tio etablerade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 

och bekämpning av korruption.56 Företag som åtagit sig att följa principerna ska 

även årligen rapportera om sitt arbete.57  

                                                
51 Prop 2015/16:193 s 1.  
52 Grafström m fl, Företagsansvar i förändring, s 109. 
53 Ingressen till ändringsdirektivet, punkt 9. 
54 Grafström m fl, Företagsansvar i förändring, s 91.  
55 Skr 2015/16:69 s 6.  
56 The Ten Principles of the UN Global Compact. 
57 Skr 2015/16:69 s 6. 
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4.2.2 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är ett ramverk som 

antogs år 2011 och som riktar sig till både stater och företag. Ramverket är uppdelat 

i tre pelare varav en är företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. 

Företagen ska arbeta för att deras verksamhet inte bidrar till kränkningar av män-

skliga rättigheter och de ska agera för att förhindra desamma.58  Stater har blivit om-

bedda att implementera de vägledande principerna nationellt. Dessutom har 

Europarådets ministerkommitté har antagit en deklaration som uppmanar medlems-

staterna att exempelvis anta nationella handlingsplaner för att genomföra 

principerna, något som Sverige har gjort i augusti 2015.59 

 
4.2.3 OECD:s riktlinjer för multinationella företag  

OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling 

som grundades år 1961. 60  Ett av de viktigaste frivilliga dokumenten avseende 

hållbarhetsarbete är OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjerna 

förhandlades fram av de anslutna ländernas regeringar redan år 1976 och i samband 

med den senaste revideringen av riktlinjerna år 2011 uppgick antalet anslutna länder 

till 42.61 

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara det ledande internationella instrumentet 

för att uppmuntra företagen att bedriva sin affärsverksamhet på ett ansvarsfullt 

sätt.62 Riktlinjerna består av frivilliga principer och standarder som ska ses som en 

rekommendation från regeringarna till de multinationella företagen och är därför 

utformade i enlighet med ländernas politik och bindande internationell reglering. De 

länder som ansluter sig till riktlinjerna blir dock bundna av dem genom en utfästelse 

att tillämpa reglerna och att arbeta för att multinationella företag ska följa dem i sin 

verksamhet.63 

Riktlinjerna består av tio avsnitt omfattande exempelvis mänskliga rättigheter, 

miljö och korruption. Även informationshantering har en framträdande roll och 
                                                
58 Guiding Principles on Business and Human Rights, s 1. Se även Skr 2015/16:69 s 7. 
59 Skr 2015/16:69 s 7. 
60 https://www.oecd.org/about/ 
61 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag 2011, s 2. 
62 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag 2011, s 2. 
63 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag 2001, s 4. 
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företagen uppmuntras i riktlinjerna att offentliggöra både finansiell och icke-

finansiell information avseende bland annat miljöpåverkan och sociala frågor.64 

 

4.2.4 ISO 26000 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är en internationell 

organisation som arbetar med att ta fram standardiseringar inom många branscher.65 

På hållbarhetsområdet har organisationen tagit fram ISO 26000, en standard för 

företagens sociala ansvar. Att ta fram en sådan standard är komplicerat eftersom den 

måste fungera för alla typer av organisationer samtidigt som den inte får vara för 

generell i sin utformning. Vid arbetet med att ta fram ISO 26000 var flera 

medlemsorganisationer och företag med för att gemensamt kunna skapa en 

fungerande standard.66 Ett arbete som således till slut resulterade i ISO 26000. 

 

4.2.5 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som har tagit 

fram globala riktlinjer för hållbarhetsrapportering avseende socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvar samt ägarstyrning. Riktlinjerna är frivilliga men används idag av 

tusentals företag världen över och har till syfte att underlätta en internationell 

jämförelse av den information som förmedlas till företagens intressenter. 67 

Exempelvis svenska, statligt ägda bolag har redan idag krav på sig att rapportera om 

sitt arbete avseende hållbarhet i enlighet med GRI.68  

 

4.3 Slutsatser    

Det finns således en hel del internationell reglering avseende CSR, hållbarhetsarbete 

och hållbarhetsrapportering. Majoriteten är frivilliga initiativ som oberoende organi-

sationer ligger bakom. Även den svenska lagstiftaren har på senare år blivit mer 

aktiv på området och har redan tidigare beslutat om krav på hållbarhetsrapportering 

                                                
64 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag, s 13. 
65 http://www.iso.org/iso/home/about.htm.  
66 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 115. 
67 Borglund m fl, Värdeskapande CSR: Hur företag tar socialt ansvar, s118. 
68 Prop 2015/16:193 s 36. 
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enligt GRI i statligt ägda bolag. Regeringen har nyligen även utfärdat en skrivelse för 

att tydliggöra sin politik när det kommer till hållbart företagande.69  

Flera av de ovan nämnda internationella reglerna och initiativen innehåller således 

regler om rapportering av hållbarhetsarbete vilket antyder att det är en viktig del i 

företagens hållbarhetsarbete. Utvecklingen märks inte minst på att en process nu 

sker i riktning mot lagstiftning och att bindande regler därmed snart kommer att 

gälla för företagen.70 

De bindande reglerna kommer dock inte att ersätta de frivilliga initiativen, utan 

samverka med dessa och det finns anledning att anta att även de tidigare regelverken 

kommer att bli allt viktigare i samband med hänvisningen i lagförslaget samt att fler 

företag än tidigare kommer att använda sig av dessa.  

  

                                                
69 Skr 2015/16:69 s 6. 
70 Se prop 2015/16:193. 
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5 Företagens rapportering om hållbarhet 
5.1 Inledning  

Företagens rapportering om hållbarhet regleras, som ovan har visats, dels av 

redovisningsrättsliga regler, dels av internationell frivillig reglering. De nya kraven 

som ställs i ändringsdirektivet avseende upplysningar om hållbarhetsfrågor kommer 

dock att vara bindande och är mer omfattande än vad gällande rätt idag stipulerar.71 

I detta kapitel ska en bakgrund till förslaget om företagens rapportering om 

hållbarhet ges. 

 

5.2 Allmänt om implementeringen av ändringsdirektivet  

Grunden till de svenska reglerna om offentlig redovisning finns i de fjärde och 

sjunde bolagsrättsliga direktiven.72 Dessa har i sin tur ersatts av det så kallade 

redovisningsdirektivet som har haft till avsikt att förenkla regelverket för företag, 

särskilt mindre företag.73 Redovisningsdirektivet har implementerats i svensk lag.74  

Genom det nu aktuella ändringsdirektivet genomförs ändringar i 

redovisningsdirektivet avseende vissa stora företags och koncerners 

tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om 

mångfaldspolicy. Ändringarna genomförs för att det anses att någon form av 

nationell samordning avseende vissa stora företags tillhandahållande av icke-

finansiell information är viktig för både aktieägare och andra berörda parter. 

Dessutom är en samordning viktig för att många stora företag är verksamma i flera 

medlemsstater. Syftet med direktivet är att göra informationen om icke-finansiell 

information mer konsekvent och jämförbar mellan företag inom hela unionen samt 

                                                
71 Prop 2015/16:193 s 46. 
72 SOU 2014:22 s 15. 
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 78/669/EEG och 83/349/EEG. 
74 Se prop 2015/16:193 s 34 med vidare hänvisning till prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6 
och rskr. 2015/16:36. 
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att få till minimikrav för att avgöra i vilken utsträckning information ska göras 

tillgänglig för allmänheten och myndigheter.75  

Utgångspunkten för införandet av reglerna avseende företags hållbarhets-

rapportering i svensk rätt är att bestämmelserna ska utformas i nära anslutning till 

direktivets lydelse. När det kommer till EU-rättslig reglering som ska implementeras 

innebär det dock ibland en krock i exempelvis terminologi eller systematik. Då 

måste vissa anpassningar göras för att regleringen ska fungera. I enlighet med det 

har termen icke-finansiella upplysningar bytts ut till termen hållbarhetsupplysningar i den 

svenska regleringen, eftersom den anses mer beskrivande för vilken typ av icke-

finansiella upplysningar det är som avses.76 Det är dock endast terminologin som 

skiljer och utgångspunkten i övrigt är fortfarande att utforma den svenska 

regleringen så nära direktivet som möjligt.  

 

5.3 Särskilt om det svenska lagstiftningsarbetet 

Med anledning av att ändringsdirektivet antogs under hösten 2014 inleddes en 

lagstiftningsprocess för att implementera direktivet i svensk rätt. I slutet av år 2014 

hade regeringen tagit fram Ds 2014:45 som utgjorde början till det svenska 

lagstiftningsärendet. Ärendet skickades ut på remiss till ett antal remissinstanser och 

granskades av lagrådet som inte hade någon erinran mot förslaget.77  

Därefter, i juni 2016, presenterades prop 2015/16:193 och lagförslaget förväntas 

röstas igenom under hösten 2016. Lagreglerna föreslås träda ikraft den 1 december 

2016. Det innebär att de tillämpas första gången för räkenskapsåret 2017.78 

I inledningen till propositionen framgår att regeringens förslag angående 

hållbarhetsrapportering syftar till att stödja och utveckla företagens arbete med 

frågorna. Dessutom ska rapporteringskraven göra informationen om hur företagen 

arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar, något som även framgår av 

ändringsdirektivet.79 

                                                
75 Ingressen till ändringsdirektivet, punkt 4 och 5. 
76 Prop 2015/16:193 s 46. 
77 A prop s 34. 
78 A prop s 1. 
79 A prop s 1.  
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I huvudsak ska ändringar ske genom nya paragrafer i 6 kap ÅRL samt vissa 

ändringar i redan existerade paragrafer i kapitel 6 och 7 samma lag. Dessutom görs 

ändringar i omkringliggande lagstiftning avseende hänvisningar till ÅRL och 

hållbarhetsrapporteringen.80 

Presentationen av införandet av krav på hållbarhetsrapportering görs i 

propositionen i fem delar. Det är fråga om att (1) implementeringen av direktivet 

ska ske i rättslig form, (2) företag av viss storlek ska rapportera om hållbarhet, (3) 

hållbarhetsrapportens innehåll, (4) kontroll av hållbarhetsrapporten och (5) att vissa 

koncerner ska rapportera om hållbarhet.81 Av dessa ska kretsen av rapporterings-

skyldiga företag och vissa aspekter av hållbarhetsrapportens innehåll och kontroll 

diskuteras närmare nedan. 

 

 

 

  

                                                
80 Se prop 2015/16:193 för vilka lagar som avses.  
81 Prop 2015/16:193 s 39-52. 
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6 Rapporteringsskyldiga företag 
6.1 Inledning 

Det finns idag en mängd regler för företagen att följa avseende redovisning av både 

finansiell och icke-finansiell information. Det finns olika faktorer som påverkar 

vilken information och hur stor mängd information som företaget ska dela med sig 

av.  

En av de viktigare frågorna i det nu aktuella lagstiftningsarbetet är vilka företag 

som ska omfattas av de nya reglerna på hållbarhetsrapportering samt hur de olika 

kategorierna av företag definieras.82  

Det finns vissa skillnader mellan svensk och EU-rättslig reglering, vilket är av 

betydelse för kretsen av rapporteringsskyldiga företag. Inledningsvis ska därför 

kategoriseringen av olika typer av företag diskuteras. 

 

6.2 Kategorisering av företag   
6.2.1 Definitioner enligt redovisningsdirektivet 

Redovisningsdirektivet delar in företag i fem olika kategorier. Det är företag av 

allmänt intresse, stora företag, medelstora företag, små företag och mikroföretag.83 

Anledningen till uppdelningen är att olika krav gäller för redovisning för de olika 

kategorierna där lägre krav ställs på mindre företag.84 För uppsatsens vidkommande 

är det företag av allmänt intresse och stora företag som är av intresse och ska 

beröras nedan. 

Företag av allmänt intresse definieras i artikel 2.1 som företag vars överlåtbara 

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, som är kreditinstitut 

eller försäkringsföretag eller är utsedda av medlemsstaterna till företag av allmänt 

intresse.  

Stora företag är enligt artikel 3.4 företag som på balansdagen uppfyller minst två 

av tre kriterier i artikeln. Kriterierna är (a) balansomslutning 20 miljoner euro, (b) 

                                                
82 Prop 2015/16:193 s 8.  
83 SOU 2014:22 s 195. 
84 A bet s 17. 
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nettoomsättning 40 miljoner euro och (c) genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret: 250. 

 

6.2.2 Definitioner enligt den svenska regleringen 

Implementeringen av redovisningsdirektivet i svensk rätt diskuterades i SOU 

2014:22 Genomförande av EU:s redovisningsdirektiv och genomfördes i enlighet 

med prop 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och rapporteringskrav för 

utvinningsindustrin. 

Inledningsvis föreslog utredningen att en ny kategorisering skulle göras i ÅRL 

och att en uppdelning också i svensk rätt skulle göras i företag av allmänt intresse, 

stora företag, medelstora företag och små företag. I sammanhanget föreslogs att 

företag av allmänt intresse enligt den svenska regleringen skulle omfatta (1) företag 

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en 

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (2) 

företag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag eller är av det slag som avses i 1 kap 1 § andra stycket nämnda 

lag, (3) företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller är 

av det slag som avses i 1 kap 1 § andra stycket nämnda lag och (4) publika 

aktiebolag.85 De tre första punkterna överensstämmer i huvudsak med direktivet 

även om några mindre anpassningar till svensk rätt föreslogs.  

Vad avser publika bolag är det istället en utvidgning av bestämmelsen eftersom 

alla publika bolag omfattas, inte enbart noterade bolag. Anledningen till att även 

publika bolag anges ska anses vara företag av allmänt intresse är att publika bolag, 

till skillnad från privata bolag, har möjlighet att vända sig till allmänheten för att sälja 

aktier och därmed få in kapital till bolaget. Det innebär också att behovet av 

information blir större och omfattar en större krets, vilket talar för att publika bolag 

även i det här sammanhanget ska omfattas av de mer långtgående regler som träffar 

företag av allmänt intresse.86 

                                                
85 SOU 2014:22 s 16. 
86 A bet s 204 f.  
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Sammanfattningsvis föreslog utredningen en nära överensstämmelse med 

kategoriseringen i redovisningsdirektivet med en något utvidgad definition av 

företag av allmänt intresse. 

Regeringen gjorde dock en annan bedömning och istället antogs en reglering som 

fortsatt delar upp företag i två kategorier, större företag och mindre företag. 

Ändringen innebär att större företag, enligt 1 kap 3 § fjärde punkten ÅRL, är företag 

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en 

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller 

företag som uppfyller mer än ett av villkoren (1) medelantalet anställda i företaget 

har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, (2) 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, (3) företagets redovisade 

nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 80 miljoner kronor. Mindre företag definieras fortsatt motsatsvis som 

företag som inte är större företag.87  

Skälen till att avvika från utredningens förslag var enligt regeringen att även om 

kategoriindelningen är tydligare i det nya redovisningsdirektivet fanns det redan 

tidigare en möjlighet att tillämpa en liknande kategorisering, vilket då inte gjordes i 

svensk rätt. Vid den tidigare implementeringen ansågs istället att det skulle vara 

lämpligare med endast två kategorier företag i ÅRL. Ingen ny bedömning gjordes 

således i detta sammanhang och den svenska kategoriseringen i större och mindre 

företag behölls.88 

 Dessutom framfördes av regeringen och vissa remissinstanser att relativt få 

företag skulle tillhöra de nya kategorierna samt att en utökad kategorisering skulle 

göra regleringen mer komplex och det vägdes enligt regeringen inte upp av det 

faktum att en uppdelning även kunde vara en förenkling.89  

Kritik mot motiveringen framfördes i samband med att lagförslaget 

utskottsbehandlades och resulterade, efter en motion, i att ett tillkännagivande till 

                                                
87 Prop 2015/16:3 s 130. 
88 A prop s 131. 
89 A prop s 131 f.   
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regeringen gjordes om att civilutskottet ställde sig bakom att införa utredningens 

kategoriindelning i ÅRL.90 

Enligt min mening framstår det som märkligt att frångå utredningens förslag så 

markant utan en närmare motivering än den som ges i propositionen. Det faktum 

att en bedömning tidigare har gjorts om att behålla endast två kategorier i svensk 

redovisningslagstiftning torde väga tämligen lätt med hänsyn till att EU-rättslig 

reglering på området också utvecklas och ändras, med betoning på att göra 

regleringen enklare för företagen. Det kan således ifrågasättas om inte förenklingen i 

att ha samma kategorisering som direktivet faktiskt väger upp för en något mer 

komplicerad lagtext med fler kategorier. Särskilt eftersom utskottet i samband med 

att propositionen utskottsbehandlades röstade igenom ett tillkännagivande med 

innebörden att man ska arbeta vidare med den föreslagna kategoriindelningen.  

Diskussionen avseende vilken kategoriindelning som faktiskt ska råda i ÅRL 

pågår således fortfarande. Den bakgrund som har givits i detta kapitel har stor 

betydelse för kategoriseringen av företag som ska hållbarhetsrapportera, vilket ska 

diskuteras mer nedan.  

 

6.3 Företag som ska hållbarhetsrapportera  

6.3.1 Företag som ska hållbarhetsrapportera enligt ändringsdirektivet 

Genom ändringsdirektivet kompletteras redovisningsdirektivet med regler för att 

förstärka kraven på avgivande av viss icke-finansiell information från vissa specifika 

företagskategorier. Det regleras i artikel 19 a. De företag som enligt artikel 19 a ska 

avge en icke-finansiell rapport är ”stora företag som är företag av allmänt intresse 

och som på balansdagen överskrider kriteriet om att under räkenskapsåret i 

genomsnitt ha haft 500 anställda”.  

Kategorin företag som omfattas av rapporteringskraven enligt ändringsdirektivet 

utgår ifrån definitionerna i redovisningsdirektivet och måste uppfylla alla tre ovan 

nämnda kriterier. Förutom kraven på att det ska vara fråga om stora företag och 

företag av allmänt intresse, måste kravet på att ha haft i genomsnitt 500 anställda 

under räkenskapsåret uppfyllas, vilket således avgränsar omfattningen av företag 

                                                
90 Bet 2015/16:CU6. 
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något mer.   

Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna själva 

kan föreskriva om att även andra företag än de som omfattas av ändringsdirektivet 

ska rapportera.91 Det har skett i det svenska lagstiftningsärendet. 

  

6.3.2 Företag som ska hållbarhetsrapportera enligt den svenska regleringen  

Det pågår således för närvarande ett lagstiftningsarbete för att implementera 

ändringsdirektivet i svensk rätt. Det sker främst genom ändringar i ÅRL, men även 

viss omkringliggande lagstiftning får mindre ändringar som korresponderar med 

ändringarna i ÅRL. Vilka företag som omfattas av den nya regleringen föreslås dock 

anges i ÅRL.92 

Den inledande utredningen som tillsattes för att utreda ändringsdirektivets 

implementering i svensk rätt utgick i sin promemoria ifrån den föreslagna 

kategoriseringen i SOU 2014:22, det vill säga implementeringen av redovisnings-

direktivet, och föreslog därför ingen egen definition.93 Eftersom kategoriseringen 

som bekant inte genomfördes har ett nytt förslag presenterats i propositionen för 

det aktuella lagstiftningsärendet. 

I prop 2015/16:193 anges således att rapporteringskravet ska relatera till det som 

gäller för stora företag enligt redovisningsdirektivet. Det föreslås att företag som 

uppfyller mer än ett av följande kriterier ska hållbarhetsrapportera. Det är företag 

där (1) medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

har varit mer än 250, (2) balansomslutningen för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren har varit mer än 175 miljoner kronor, (3) nettoomsättningen för vart 

och ett av de två senaste åren har varit mer än 350 miljoner kronor.94  

Kraven på balansomslutning och nettoomsättning korresponderar i huvudsak 

med motsvarande uppställda krav i redovisningsdirektivet, men omräknat till 

svenska kronor.  

                                                
91 Ingressen till ändringsdirektivet, punkt 14.  
92 Prop 2015/16:193. 
93 Ds 2014:45 s 41.  
94 Prop 2015/16:193 s 44. 
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Det som skiljer det svenska förslaget från det i ändringsdirektivet är således att alla 

stora företag som uppfyller de ekonomiska gränsvärdena omfattas av regleringen, till 

skillnad från i ändringsdirektivet där det förutsätts att företagen dessutom är företag 

av allmänt intresse, det vill säga noterade eller finansiella företag. Det svenska 

lagförslaget anger inte heller den ytterligare begränsningen i att företaget ska ha i 

genomsnitt över 500 anställda, utan endast 250, det vill säga hälften.95  

 

6.3.3 Motiv för en utökad krets rapporteringsskyldiga företag  

Frågan är då varför lagförslaget avviker från direktivet avseende att alla företag som 

motsvarar stora företag omfattas och att antalet anställda endast behöver uppgå till 

250.  

Ett argument för att utöka kretsen av rapporteringsskyldiga företag på det sätt 

som föreslås i den svenska regleringen, är att om regleringen höll sig på miniminivån 

skulle regleringen omfatta endast företag som på något sätt redan hållbarhets-

rapporterar och således inte bidra till utvecklingen på området. Situationen i Sverige 

avseende företag som hållbarhetsrapportera skulle således i princip vara densamma 

som före implementeringen av direktivet.96 

Mot det kan anföras att om kretsen utvidgas drabbas en ny grupp av företag av 

ökade administrativa kostnader. Det är svårt att i förväg bedöma vilka kostnader 

som kommer att drabba de företag som måste börja hållbarhetsrapportera och 

utveckla system för rapporteringen. Dessutom beror kostnaderna till viss del på 

vilken verksamhet som företaget bedriver och andra faktorer.97 

Det är således en fråga om avvägning av kostnaderna mot övriga fördelar som 

regleringen för med sig. Samtidigt är utgångspunkten i både direktivet och 

lagförslaget att företagen, precis som samhället, gynnas av att arbeta med hållbarhet. 

I sammanhanget finns det anledning att se närmare på ändamålen med den 

kommande lagstiftningen. Ett av de huvudsakliga skälen till regleringen är att 

tillgodose investerares och allmänhetens berättigade krav på information avseende 

hållbarhetsfrågor. Ett krav i lag på att rapportera syftar till att öka transparensen och 

                                                
95 Prop 2015/16:193 s 44. 
96 A prop s 42. 
97 A prop s 57. 
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göra informationen mer jämförbar än vad den är idag.98 Det faktum att reglerna 

endast skulle omfatta företag som redan idag rapporterar om hållbarhet går således 

inte emot det angivna ändamålet utan är i linje med dessa, eftersom syftet är att göra 

information mer jämförbar, inte uttalat att fler företag ska bidra med information.  

Regeringen anger dock ytterligare ett syfte med lagförslaget och det är att 

utveckla och stödja företagens arbete med hållbarhetsfrågor.99 Enligt lagförslaget 

skulle någon utveckling då inte ske med företags hållbarhetsrapportering och arbetet 

skulle inte drivas framåt.100 Mot det kan anföras att en utvidgad krets av företag i 

Sverige jämfört med andra länder potentiellt skulle kunna innebära en konkurrens-

nackdel för de svenska företagen.101 Om företag av samma storlek i andra länder 

inte omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering men svenska företag gör det 

skulle de behöva lägga ner resurser som motsvarande utländska företag inte skulle 

behöva.  

Regeringen bedömer dock att de företag som omfattas av utvidgningen kan 

hantera den negativa effekten av ökade kostnaderna och att företagen istället kan få 

en konkurrensfördel genom sitt arbete med hållbarhetsfrågor samt att det även kan 

bidra till ökad lönsamhet.102  

Enligt min mening är argumentationen avseende de ökade kostnaderna haltande. 

Det faktum att företagen kan hantera de negativa aspekterna av de ökade 

kostnaderna är inte ett argument för att någon konkurrensnackdel inte uppstår. Rent 

faktiskt kommer de svenska företagen ha kostnader som de utländska företagen inte 

har, vilket kan vara en konkurrensnackdel oavsett hur väl de hanterar de 

kostnaderna. Motsvarande utländska företag kan i praktiken lägga samma summa 

pengar på valfri affärshändelse som svenska företag, enligt lag, måste lägga på 

hållbarhetsrapportering.  

Ett mer bärande argument är istället det om att konkurrensfördelar och ökad 

lönsamhet kan uppstå av att hållbarhetsrapportera. Det är enligt min mening ett 

bättre argument för att motivera att fler företag drabbas av kostnaderna och skulle 

                                                
98 Prop 2015/16:193 s 42. 
99 A prop s 1. 
100 A prop s 42. 
101 Prop 2015/16:193 s 44 och Konkurrensverkets remissvar 2015-03-25. 
102 Prop 2015/16:193 s 44. 



 

   
      

35 

således även kunna vara ett argument som väger tyngre än en eventuell 

konkurrensnackdel.  

I sammanhanget kan också nämnas att det från vissa remissinstanser framfördes 

att konsekvensutredningen var bristande och att kostnaderna för företagen därmed 

kan vara underskattade.103  

Avseende argumentet att det blir en större utveckling om flera företag omfattas 

och börjar arbeta med frågor som de tidigare inte har arbetat med, vilket är ett syfte 

enligt regeringen, är det troligen till viss del korrekt. Det är enligt min mening dock 

inte korrekt att påstå att någon utveckling inte alls sker om kretsen av företag som 

rapporterar idag förblir samma. En utveckling kan även ske med hänsyn till vad som 

rapporteras om och vilken information som företagen enligt lag måste offentliggöra. 

Det måste också anses vara en utveckling att informationen blir mer jämförbar 

mellan företagen. Om ingen ökning sker av antalet företag som rapporterar sker 

visserligen ingen kvantitativ utveckling, men en kvalitativ utveckling kan vara minst 

lika välkommen. 

Sammanfattningsvis finns argument som talar för en utvidgning av kretsen 

rapporteringsskyldiga företag. Enligt min mening är argumentationen i vissa delar 

aningen bristfällig och ytterligare information om exempelvis kostnader för 

företagen hade varit önskvärda. Sammantaget får det dock anses vara en relativt väl 

avvägd reglering som ligger i linje med syftena bakom regleringen.  

 

6.4 Slutsatser 

Kretsen av rapporteringsskyldiga företag enligt det svenska lagförslaget är således 

något vidare än vad som anges i direktivet. Eftersom direktivet är ett minimidirektiv 

har medlemsstaterna dock möjlighet att låta fler företag omfattas, vilket Sverige nu 

har gjort.  

Redovisningsdirektivet implementerades i svensk rätt utan att den nya 

kategoriseringen av företag genomfördes. Istället genomfördes implementeringen 

genom att definitionen av större företag i ÅRL anpassades till omfattningen i 

direktivet. I samband med lagstiftningsärendet gjordes dock ett tillkännagivande från 

                                                
103 Remissvar från Svenskt Näringsliv, 2015-03-30. 
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riksdagen till regeringen vilket har föranlett lagstiftaren att i nu aktuellt ärende åter 

diskutera företagskategoriseringen.  

I förslaget avseende vilka företag som ska omfattas av kraven på hållbarhets-

rapportering används således återigen definitionerna i redovisningsdirektivet, även 

om den kategoriseringen inte återfinns i svensk rätt i det ursprungliga utförandet. 

Inte heller används definitionen av företag av allmänt intresse, utan endast 

definitionen av stort företag. 

Det som gör diskussionen lite rörig är att det är en mängd definitioner som nu 

samsas med varandra. De företag som ska hållbarhetsrapportera kommer visserligen 

återfinnas i lagtext i ÅRL, men vara utformade i enlighet med redovisningsdirektivet 

och inte i enlighet med de två kategorier av företag som finns i ÅRL.  

Det innebär enligt min mening en viss risk för att företagen som ska tillämpa 

reglerna från och med nästkommande verksamhetsår även kan uppfatta reglerna 

som aningen röriga. Detta trots att lagstiftaren valde att inte införa någon ny 

kategorisering i ÅRL med hänsyn till att inte öka komplexiteten av regleringen för 

mycket.   

Enligt min mening är kretsen av rapporteringsskyldiga företag, trots vissa brister i 

argumentationen, väl avvägd och konsekvenserna synes inte blir mer omfattande än 

vad de aktuella företagen kan hantera. Med det sagt hade det varit önskvärt att 

utforma regleringen i enlighet med kategoriseringen i redovisningsdirektivet till att 

börja med för att underlätta kategoriseringen vid implementeringen av 

ändringsdirektivet. Eftersom det inte har skett, finns en risk att diskussionen 

avseende kategoriseringen av företag kommer att aktualiseras igen längre fram.  
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7 Hållbarhetsrapportens innehåll 
7.1 Inledning 

Förutom att det är en bestämd krets företag som ska hållbarhetsrapportera anger 

lagförslaget även vilken information som ska komma företagens olika intressenter 

tillhanda genom regler om vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. 

Kopplat till reglerna om hållbarhetsrapportens innehåll är även reglerna avseende 

på vilket sätt det går att avvika från att rapportera samt om någon kontroll av 

innehållet i hållbarhetsrapporten ska göras. Det kommer att diskuteras mer nedan. 

 

7.2 Allmänt om hållbarhetsrapportens innehåll  

Reglerna om hållbarhetsrapportens innehåll föreslås tas in i en ny 12 § i sjätte 

kapitlet ÅRL. Enligt lagförslaget ska hållbarhetsrapporten innehålla de 

hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, 

ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar 

som rör (1) miljö, (2) sociala förhållanden, (3) personal, (4) respekt för mänskliga 

rättigheter och (5) motverkande av korruption.104  

I jämförelse med den nu gällande regeln om icke-finansiella upplysningar i 6 kap 

1 § 4 fjärde stycket ÅRL innebär det således en ganska markant utvidgning. I den nu 

gällande paragrafen nämns endast personal och miljö som faktorer som företagen 

kan rapportera om. Det ska dock poängteras att uppräkningen är en exemplifiering 

och det har således redan tidigare varit möjligt att lämna upplysningar om ytterligare 

områden.105  

Vidare anges att hållbarhetsrapporten ska ange (1) företagets affärsmodell, (2) 

den policy som företaget tillämpar i frågorna, (3) resultatet av policyn, (4) de 

väsentliga riskerna som rör frågorna kopplade till företagets verksamhet, (5) hur 

företaget hanterar riskerna, och (6) centrala resultatindikatorer som är relevant för 

verksamheten.106 Mängden information som ska redovisas enligt det nya lagförslaget 

ökar således jämfört med tidigare.  

                                                
104 Prop 2015/16:193 s 45. 
105 Prop 2004/05:68 s 13.   
106 Prop 2015/16:193 s 45 f. 
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Inledningsvis kan noteras att det är en förutsättning att upplysningarna behövs för 

att förstå företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av 

verksamheten.107  Det innebär således att företag skulle kunna underlåta att ge 

upplysningar med motiveringen att de inte är behövliga för förståelsen av 

ovanstående punkter. Exempelvis genom att ange att sådan information framgår på 

annat sätt. Rekvisitet ska dock enligt förarbetena ges en vid tolkning och det är inte 

företagets egen bedömning som är avgörande, utan vad som objektivt kan anses 

utgöra information som företagets intressenter vill ha, en bedömning som får göras i 

varje enskilt fall.108  

 

7.3 Följ eller förklara  

En möjlighet till avsteg från kraven avseende vilka hållbarhetsupplysningar som ett 

företag ska ge finns i artikel 19.1 a andra stycket i ändringsdirektivet. Enligt artikeln 

gäller att om företaget inte följer någon policy i en eller flera av frågorna ska 

rapporten innehålla en klar och motiverad förklaring till detta. Den svenska 

formuleringen enligt lagförslaget lyder att om företaget inte tillämpar någon policy i 

en eller flera av frågorna ska skälen för detta tydligt anges.109  

Rapporteringskraven enligt lagförslaget bygger således delvis på principen följ 

eller förklara. Det är en princip som ofta används när man talar om bolagsstyrning 

och som exempelvis den svenska koden för bolagsstyrning bygger på. Den 

grundläggande tanken är att bolagen är bundna att tillämpa ett visst regelsystem, 

men att tillämpa det innebär antingen att reglerna följs eller att avvikelser 

förklaras.110 Det är således något mer flexibelt för företagen.  

I bolagsstyrningssammanhang har det framförts att det i många fall är bättre om 

bolag själva bedömer på vilket sätt de arbetar med vissa frågor och förklarar skälen 

till avvikelserna än att de alltid följer regler som snarare kan vara till skada för 

bolaget, eller i vart fall hämma utvecklingen.111 

                                                
107 Prop 2015/16:193 s 66. 
108 A st. 
109 Prop 2015/16:193 s 65. 
110 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt I.5.  
111 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 120. 
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Samma argumentation skulle enligt min mening kunna föras avseende hållbarhets-

rapporteringen även om någon mer ingående diskussion inte har förts om det i 

varken direktivet eller det svenska lagförslaget. Det ligger dock nära till hands att 

anse att det borde vara bättre för företag som exempelvis inte har någon kontaktyta 

med någon av de frågor som rapporten enligt lag ska innehålla att förklara varför 

företaget inte har någon policy avseende frågan än att rapportera, så att säga, i 

onödan.  

Vissa remissinstanser har uttryckt att följ eller förklara modellen talar för att en 

ytterligare utvidgning av vilka företag som ska hållbarhetsrapportera hade varit 

möjlig, eftersom möjligheten finns att förklara avvikelser och motivera när 

hållbarhetsrapportering inte är relevant för den specifika verksamheten. 112  Det 

skulle således innebära att en större krets skulle omfattas av regleringen, men att ett 

större antal företag även skulle förklara avvikelser med hänsyn till exempel till sin 

storlek eller arten av sin verksamhet.  

Enligt min mening finns dock anledning att ifrågasätta en reglering där det i 

större utsträckning blir fråga om att företag ska förklara varför de inte hållbarhets-

rapporterar. Den arbetsbördan och administrativa kostnaden riskerar då att bli 

oproportionerlig och bidrar inte till att mer jämförbar information kommer företag-

ens intressenter tillhanda om det endast anges att rapportering inte är tillämpligt för 

en stor mängd företag. Att en rimlig avvägning avseende kretsen företag görs är 

således nödvändigt enligt min mening.  

En aspekt som har lyfts fram när det gäller Koden, men som även kan gälla andra 

regleringar som följer samma princip, är att den möjliggör regler på en högre 

ambitionsnivå.113  Det ligger nära till hands att tänka sig att det är fallet även 

avseende hållbarhetsrapportering. Att en viss standard anges i lagen för vad som ska 

rapporteras torde kunna ge företagen en skjuts framåt i sitt arbete med frågorna, 

utan att göra åtagandena alltför betungande i de fall som en bättre, eller mer rimlig 

lösning finns att tillgå. Då kan istället skälen för det tydligt anges. 

Mot det skulle kunna anföras att följ eller förklara karaktären på lagstiftningen 

kan innebära en ökad möjlighet för företag att kringgå reglerna så att någon faktisk 

                                                
112 Remissvar från Amnesty 2015-03-31, s 1. 
113 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt I.5. 
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utveckling eller rapportering inte kommer till stånd. Det är inget som tas upp i 

lagstiftningsarbetet och bör enligt min mening inte heller fästas för stor vikt vid. Det 

kan finnas en risk att följ eller förklara principen bidrar till en något lägre efterlevnad 

och att regleringen i vissa situationer riskerar att tappa i effekt. Den risken ska enligt 

min mening inte överdrivas. Det troliga är att kvaliteten på förklaringarna kommer 

att kontrolleras av aktieägare och andra intressenter, vilket kommer att leda till att 

endast motiverade sådana kommer att accepteras.  

 

7.4 Kontroll av hållbarhetsrapporten 

Enligt artikel 19 a punkten 5 i ändringsdirektivet gäller för granskning av rapporten 

att medlemsstaterna ska se till att företagets revisor kontrollerar huruvida en rapport 

har lämnats eller inte. Medlemsstaterna får också begära att en ytterligare oberoende 

granskning av rapporten görs.  

Enligt lagförslaget ska företagets revisor uttala sig om huruvida en hållbarhets-

rapport har upprättats eller inte. Ingen ytterligare granskning ska krävas. Fördelen 

med att kvalitetssäkra rapporten är att kvaliteten på rapporten därigenom skulle 

kunna öka. En granskning av innehållet i rapporten skulle kunna göras exempelvis 

av företagets revisor, som nu är den som ska uttala sig om huruvida rapporten har 

upprättats eller inte.114  

En av de aspekter som hela tiden måste vägas emot fördelarna med att ha mer 

omfattande regler för hållbarhetsrapporteringen, exempelvis att den ska kvalitets-

säkras av en utomstående granskare, är kostnaderna för företagen. Det blir således 

en fråga om en avvägning av motstående intressen där lagstiftaren har ansett att det 

är företagen själva som ska avgöra vilken nivå granskningen ska ha och vad den får 

kosta.115 

Det finns en risk att kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen blir lägre om någon 

kvalitetssäkring, eller granskning, inte genomförs av en revisor. De policys som re-

dovisas skulle i de extrema fallen kunna ange endast att det finns en policy, men inget 

om innehållet i densamma. I ett sådant fall skulle revisorns uttalande ändå ange att 

                                                
114 Prop 2015/16:193 s 51.  
115 A prop s 52.  
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en hållbarhetsrapport som innehåller alla delar har lämnats. Det finns således en risk 

att regleringen blir tandlös om ingen kvalitetssäkring föreligger.  

Enligt min mening ska den risken dock inte överdrivas. I det här skedet, när 

hållbarhetsrapportering ska lagregleras på det här sättet är det viktigt att en nog-

grann avvägning av motstående intressen görs. Även det faktum att den främsta 

regleringen på området, GRI, anger att det är frivilligt att granska rapporteringen 

talar för en motsvarande reglering i lagen.116 

 

7.5 Slutsatser 

Reglerna om hållbarhetsrapportens innehåll ska tas in i lag. Lagen kommer dock ha 

karaktär av en ramlagstiftning.117 Trots att hållbarhetsrapporteringen blir bindande 

när den lagregleras finns olika undantag för när företag inte behöver rapportera, 

eller att de i vart fall kan motivera varför de inte gör det i en given situation.  

Ett frågetecken i sammanhanget är även kontrollen av hållbarhetsrapporten, som 

kan vara en faktor som gör att regleringen inte blir så effektiv som den hade kunnat 

vara om den kvalitetssäkrades.  

Båda de ovan nämnda reglerna ger företagen en större frihet att själva bedöma 

hur de ska arbeta med hållbarhetsrapporteringen och i vilken utsträckning rapport-

ens innehåll ska kontrolleras av en utomstående granskare.  

Det är enligt min mening viktigt att en avvägning görs mellan företagens rätt att 

styra över sin egen verksamhet samt att de nya lagreglerna om företagens rapport-

ering om hållbarhet ska få genomslag. Att man har valt att stanna vid reglerna i 

ändringsdirektivet och inte gå längre avseende exempelvis granskning av hållbarhets-

rapporten stämmer även överens med det uttalade målet att lagreglerna ska göras så 

samstämmiga med EU-regleringen som möjligt. 

Sammanfattningsvis är således reglerna om hållbarhetsrapportens innehåll och 

näraliggande reglering enligt min mening väl avvägda och korresponderar med 

ändringsdirektivet.  

 

                                                
116 Prop 2015/16:193 s 51. 
117 A prop s 40. 
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8 Om lagförslagets ändamålsenlighet 
8.1 Inledning  

Ändringsdirektivet ska implementeras i svensk rätt, vilket något förenklat skulle 

kunna uttryckas som att den nu aktuella lagregleringen måste införas, vilket innebär 

att någon närmare diskussion om huruvida reglerna ska genomföras eller inte har 

skett. Givetvis sker ändå en mängd överväganden i lagstiftningsarbetet och det är 

enligt min mening av intresse att se vilka ändamål som finns bakom och vad den 

svenska lagstiftaren har för avsikt med den föreslagna regleringen.  

I inledningen till propositionen anges att rapporteringskraven ska göra 

informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. 

Dessutom anges att regeringens förslag har till syfte att stödja och utveckla företagens 

arbete med frågorna. 118  Det första ändamålet anges genom en hänvisning till 

direktivet medan det andra verkar vara ett syfte som är uppställt mer av den svenska 

lagstiftaren. I det följande ska några reflektioner angående båda de ovan nämnda 

ändamålen göras.  

 

8.2 Jämförbarhet och öppenhet 

Det är enligt min mening klart att en reglering som anger ramarna för hållbarhets-

rapporteringen kommer att bidra till större jämförbarhet och öppenhet. Till skillnad 

från tidigare anges nämligen viss information som företagen måste dela med sig av. 

Oavsett hur mycket eller lite företagen arbetar med hållbarhetsfrågor kommer vissa 

objektiva kriterier att finnas uppställda och information avseende dem kommer att 

finnas tillhands för intressenter som sedan kan bilda sig en uppfattning av hur 

företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Det gäller även om ett företag använder sig 

av sin möjlighet att tydligt ange skälen för att en policy saknas. Intressenterna har då 

möjlighet att värdera det faktum att en policy inte finns och vilka skäl som företagen 

anger för att så är fallet. Även ifråga om frånvaron av information eller 

hållbarhetsarbete torde informationen således bli mer öppen och jämförbar.  

                                                
118 Prop 2015/16:193 s 1.  
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I sammanhanget kan också nämnas det faktum att företagen kan stödja sig på redan 

existerande internationell reglering i fråga om sin rapportering. Flera av de 

internationella organisationerna har reglering som syftar till att göra information 

tillgänglig och mer jämförbar för intressenter, vilket möjliggörs av att de använder 

samma riktlinjer för sin rapportering.119 Den nya lagregleringen stämmer således väl 

överens med tidigare självreglering. 

 

8.3 Utveckling till följd av rapportering 

Förslaget ska, förutom att göra information mer öppen och jämförbar, utgöra ett 

stöd för företagen och vara till hjälp för att utveckla företagens arbete med 

hållbarhetsfrågor. Frågan är då om rapporteringskravet faktiskt gör att arbetet med 

frågorna utvecklas.  

Ett sätt att se på rapportering är som något som företagen gör efter att de har 

börjat arbeta med hållbarhetsfrågor. Det ligger således i sakens natur att det är det 

redan utförda eller påbörjade arbetet som ska framgå i rapporten och som 

företagens intressenter vill ha information om. 120  Ser man till den föreslagna 

regleringen tycks det också vara det den tar sikte på. Förslaget anger exempelvis 

vilka upplysningar som ska ges och innehåller bland annat krav på att företaget ska 

presentera företagets policy i hållbarhetsfrågor.121 Det tyder på att företagen redan 

förväntas ha sådana policys och att reglerna endast finns till för att göra 

informationen om hållbarhetsarbetet mer tillgänglig och jämförbar. Med en sådan 

tolkning skulle någon egentlig utveckling av hållbarhetsarbetet inte ske.  

Ett annat sätt att se på saken är att se det som att om företag måste hållbarhets-

rapportera måste de även utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Det skulle 

betyda att för företag som hittills inte har arbetat med hållbarhet och inte har någon 

policy för frågorna kan kraven på rapportering utgöra ett stöd för att börja arbeta 

med frågorna. Det har också varit situationen för företag som har börjat använda sig 

                                                
119 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 112 f. Se avsnitt ovan 4.2 för vilka 
organisationer som avses. 
120 A a s 110.  
121 Prop 2015/16:193 s 45.  
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av GRI. De har på det sättet fått inspiration och stöd för att börja arbeta med 

frågorna genom att se på vad regleringen rekommenderar.122  

Fördelen med att företag enligt direktivet och lagförslaget kan stödja sig på redan 

existerande riktlinjer eller initiativ innebär enligt min mening att det kan vara lättare 

för dem att närma sig arbetet, eller att utveckla det. Genom hänvisningen till 

riktlinjerna ges de allmänt hållna reglerna utfyllnad, något som troligen kommer att 

påverka utvecklingen i en positiv riktning.  

Det faktum att kretsen av rapporteringsskyldiga företag har utökats något från 

vad som stipuleras i direktivet ligger enligt min mening också i linje med syftet att 

utveckla och stödja företagens arbete med hållbarhetsfrågor. Det faktum att fler 

företag omfattas av rapporteringskraven torde leda till en större utveckling av 

arbetet med frågorna, i vart fall kvantitativt.123 

Enligt min mening ligger det nära till hands att anta att viss utveckling med 

hållbarhetsarbetet kommer att ske till följd av en ökad rapportering. Det är således 

inte att anse endast som formalia som ska uppfyllas utan torde kunna bidra till 

arbetet med hållbarhetsfrågor hos vissa företag, medan andra som redan uppfyller 

kraven istället endast kommer att bidra till mer öppen och jämförbar information. 

 

8.4 I vems intresse sker rapporteringen? 

En ytterligare fråga som uppstår i samband med en diskussion om ändamålen med 

regleringen är i vems intresse som rapporteringen sker.  I ändringsdirektivet talas 

om två skilda intressen. Dels är samordningen av bestämmelser om företags 

tillhandahållande av icke-finansiell information viktig för företagen, dels är den 

viktig för aktieägare och andra berörda parter.124  

Intresset av information är olika beroende på vilken grupp som är intresserad av 

informationen. För aktieägare kan det exempelvis vara fråga om information som 

behövs för att kunna granska styrelse och verkställande direktörs arbete.125 Andra 

berörda parter kan i sammanhanget vara exempelvis kunder, konsumenter eller 

                                                
122 Grafström m fl, CSR: Företagsansvar i förändring, s 110. 
123 Se ovan avsnitt 6.3.3. 
124 Ingressen till ändringsdirektivet, punkt 4.  
125 Prop 1995/96:10 s 175. 
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miljöorganisationer. Information som delges den senare kategorin av intressenter 

kan bidra till att företaget får ett stärkt varumärke och förbättrad konkurrenskraft.126 

Åsikterna gällande i vems intresse rapporteringen sker går troligen isär lika 

mycket som åsikterna avseende vilka intressenter som företagen överhuvudtaget ska 

ta hänsyn till. Enligt min mening tycks dock reglerna avseende rapportering i stor 

utsträckning bygga på att information ska ges till alla intressenter och att den 

information som ges ska vara rättvisande, öppen och jämförbar.  

Det innebär således att eftersom informationen som måste ges även är till nytta 

för företagen och aktieägarna själva är det inte fråga enbart om en lagreglering som 

tvingas på företagen och som bara skapar kostnader. Trots att en avvägning ständigt 

måste ske talar mycket för att även fördelar skapas för bolagen och att 

rapporteringen sker mycket i deras intresse också.  

 

8.5 Slutsatser 

En analys av de angivna ändamålen för den kommande lagregleringen ger för 

handen att det huvudsakliga syftet med regleringen är, likt det som anges i 

ändringsdirektivet, att göra information om företags hållbarhetsarbete mer öppen 

och jämförbar. Genom att skapa ramar för hållbarhetsrapporteringen och genom att 

göra hänvisningar till redan existerande regelverk som företag kan använda sig av 

kommer lagregleringen, enligt min mening, troligen att bidra till det.  

Huruvida någon utveckling av arbetet med hållbarhetsfrågor kommer att ske till 

följd av rapporteringen är något mer osäkert. Det finns dock anledning att tro att en 

viss utveckling kommer till stånd på grund av att företag blir tvungna att 

hållbarhetsrapportera eftersom det även innebär att arbetet med frågorna måste 

utvecklas. Även en något större krets av rapporteringsskyldiga företag torde bidra till 

en utveckling. Sammanfattningsvis är lagförslaget på det stora hela ändamålsenligt.  

  

                                                
126 Prop 2015/16:193 s 36.  
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9 Avslutande kommentarer 
 
EU-rätten påverkar en stor del av lagstiftningen i Sverige. Det gäller även i fråga om 

bolagsrätt, redovisningsrätt och frågor om företagens hållbarhetsansvar. Genom 

ändringsdirektivet aktualiseras en helt ny reglering för företagens hållbarhets-

rapportering, som skärper kraven för vilken information som ska göras tillgänglig 

om företagens arbete med hållbarhet.  

Det finns redan en mängd internationell reglering avseende dels företagens arbete 

med hållbarhet, dels avseende rapporteringen av densamma. En mängd institutioner 

och organisationer har egna definitioner och inriktningar på arbetet, något som 

tidigare har drivits av företagen och organisationerna själva, men som nu lagstiftaren 

har tagit en roll i.  

Genom den kommande lagregleringen skapas bindande regler för rapporteringen 

och jag har i denna uppsats avsett att belysa vissa av de aspekter som aktualiseras, 

främst gällande kretsen av rapporteringsskyldiga företag och hållbarhetsrapportens 

innehåll och kontroll.  

Det som utmärker sig i det svenska förslaget är dels bakgrundsarbetet och 

kopplingen till implementeringen av redovisningsdirektivet där man, enligt min 

mening, har gjort något förhastade överväganden när det kommer till 

kategoriseringen av företag i ÅRL. Det nu aktuella lagstiftningsarbetet avseende 

implementeringen av ändringsdirektivet tyder på att en förändrad kategorisering i 

ÅRL redan tidigare hade underlättat genomförandet av de nu aktuella reglerna. 

Något som skulle förenkla och inte komplicera regleringen i onödan har enligt min 

mening fått precis motsatt effekt. Ytterligare kompliceras det av att reglerna om 

hållbarhetsrapportering utgår ifrån kategoriseringen i ändringsdirektivet, men 

eftersom de kategorierna inte används i ÅRL, måste istället kraven på företagen 

skrivas ut i lagtext, vilket skapar mer, inte mindre, oklarhet i regelsystemen.  

Den svenska lagstiftaren tar även tillfället i akt att utvidga kretsen av 

rapporteringsskyldiga företag, något som har fått kritik från vissa remissinstanser 

med hänsyn till bristande konsekvensanalys och en omotiverad avvikelse från 

uttalandet att den svenska lagregleringen ska utformas i nära överensstämmelse med 

ändringsdirektivet. 
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Enligt min mening är det positivt att den svenska lagstiftaren tar chansen att gå 

längre än ändringsdirektivet vid bestämmandet av kretsen rapporteringsskyldiga 

företag. Det hade dock varit behövligt med en utförligare konsekvensanalys och en 

argumentation som var mer specifikt inriktad på varför kretsen i förhållande till 

ändringsdirektivet ska utvidgas. Den argumentation som användes nu var i stor 

utsträckning kopplad till de allmänna fördelarna med hållbarhetsrapportering. 

Argumentation avseende allmänna fördelar med hållbarhetsrapportering ligger dock 

bakom införandet av ändringsdirektivet, vilket gör att ytterligare motivering till en 

utvidgning hade varit att föredra, exempelvis genom en utredning avseende vilka 

konkurrensfördelar som möjligen kan uppstå för de svenska företagen. 

Sammantaget verkar dock utvidgningen ligga i linje med syftet att utveckla och 

stödja företagens arbete med hållbarhetsfrågor och är i sig väl avvägd även om 

motiveringen till utvidgningen med fördel hade kunnat vara tydligare.  

I övrigt stämmer den föreslagna svenska regleringen väl överens med 

motsvarande reglering i ändringsdirektivet och svarar mot de angivna ändamålen.  

Sammanfattningsvis genomför lagförslaget, enligt min mening, en välkommen ny 

reglering som motsvarar kraven från företag och intressenter men som inte 

inkräktar för mycket på företagens rätt att styra sin egen verksamhet.   
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