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Abstract 
Sustainability and CSR is a question of significance for most large companies today and vari-

ous actors in the society such as states, international organizations and private actors expect 

companies to comply with existing guidelines on sustainability and CSR. In order to com-

municate their work on sustainability and CSR, many companies use sustainability reports or 

CSR reports. By the implementation of a EU directive from 2014, sustainability reporting is 

as from the financial year of 2017 legally required for some Swedish companies. 

 

The legal requirement on sustainability reporting was mainly introduced by changes in the 

Swedish Annual Reports Act (ÅRL). The sanctions in ÅRL that apply when an annual report 

has not timely been submitted to the authorities also applies in relation to the sustainability 

report, but sanctions regarding false or misleading information in the sustainability report is 

otherwise missing in ÅRL.  

 

It is therefore examined in this paper whether there are possibilities to hold a company or the 

company management legally accountable for false or misleading information in a sustaina-

bility report subject to the rules in ÅRL according to law in the fields of company law, mar-

keting law and commercial law. This question is solved through an examination of the rules 

on indemnity for damages according to chapter 29 of the Swedish Companies Act (ABL), the 

rules on improper deceptive marketing according to sections 7 and 10 of the Swedish Market-

ing Act (MFL) and the rules on defects and faults in commercial goods according to the Swe-

dish Sales of Goods Act (KöpL) and the Swedish Sales of Goods to Consumers Act (KKL). 

 

Damage of reputation due to not being able to be as socially or environmentally responsible 

as promised by a company may lead to great economic loss. Hence, it may be theoretically 

possible to hold the company management accountable for such losses according to the rules 

on damages in chapter 29 of ABL. Due to considerable practical issues while applying these 

rules on damages caused by false or misleading information in a sustainability report, ac-

countability for the company management based on the rules in chapter 29 of ABL could 

however not reasonably be expected in practice. 

 

In order to MFL to apply on information in a sustainability report it is required that the infor-

mation is of commercial character. It will supposedly be difficult to distinguish between in-
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formation of commercial character and general information regarding a company´s work on 

sustainability and CSR, which according to the courts falls outside the scope of MFL. Provid-

ed that the information constitutes marketing according to MFL, the company may however 

be held accountable for false or misleading information in a sustainability report according to 

the rules on improper and deceptive marketing. 

 

Goods may be found defective or faulty according to KöpL or KKL if it does not comply with 

what is stated in the agreement or if it in other aspects differ from what the buyer could rea-

sonably expect from the goods. Given that the sustainability report contains factual and pre-

cise information regarding a certain product and the product is in any way inconsistent with 

that information, there may be grounds to hold the company accountable for faults or defects 

in goods according to KöpL as well as KKL. 

.  
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Sammanfattning 
	

Hållbart företagande och CSR är idag något som de flesta stora företag har att förhålla sig till 

och olika aktörer i samhället såsom stater, internationella organisationer och privata aktörer 

förväntar sig i allt större utsträckning att företag agerar i enlighet med de riktlinjer om hållbart 

företagande som finns och som ständigt utvecklas. Som ett sätt att kommunicera sitt hållbar-

hetsarbete har många företag använt sig av så kallade hållbarhetsredovisningar. Genom im-

plementeringen av ett direktiv från 2014 blev det från och med räkenskapsåret 2017 obligato-

riskt för vissa svenska företag och koncerner att upprätta en sådan redovisning i form av en 

hållbarhetsrapport.  

 

Reglerna om hållbarhetsrapportens utformning och innehåll infördes huvudsakligen genom 

ändringar i årsredovisningslagen (ÅRL). De sanktioner som gäller enligt ÅRL då årsredovis-

ningen inte inkommer till Bolagsverket i tid gäller även för hållbarhetsrapporten men i övrigt 

saknas sanktioner direkt riktade mot felaktiga eller missvisande uppgifter i hållbarhetsrappor-

ten.  

 

I denna uppsats undersöks därför huruvida det finns utrymme enligt gällande rätt på bolags-

rättens, marknadsrättens eller köprättens område att hålla ett bolag eller dess ledning rättsligt 

ansvarigt för information som lämnas i en hållbarhetsrapport som upprättas i enlighet med de 

nyligen införda reglerna om hållbarhetsrapportering i ÅRL. Frågeställningen besvaras utifrån 

reglerna om aktiebolagsrättsligt skadestånd i aktiebolagslagen (ABL) 29 kap, otillbörlig vilse-

ledande marknadsföring enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen (MFL) och felreglerna i 

köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KKL).  

 

Att tappa i anseende på grund av att man som företag inte tar socialt eller miljömässigt ansvar 

i den utsträckning som förväntas och som man utger sig för att göra kan vara förknippat med 

stora förluster. Således är det visserligen teoretiskt möjligt att hålla ett bolags ledning ansva-

rig för en sådan förlust enligt skadeståndsreglerna i ABL 29 kap. På grund av avsevärda prak-

tiska problem vid tillämpningen av dessa regler på en skada som uppkommer som följd av 

felaktigheter eller missvisande uppgifter i en hållbarhetsrapport bör dock inte ett sådant an-

svar rimligen kunna komma i fråga i praktiken. 
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För att information som lämnas i hållbarhetsrapporten ska omfattas av MFL krävs att den be-

döms vara av kommersiell karaktär. Gränsdragningen mellan upplysningar av kommersiell 

karaktär och allmän information om ett företags hållbarhetsarbete, som enligt praxis faller 

utanför MFL:s tillämpningsområde, blir svår att dra i förhållande till information som lämnas 

i hållbarhetsrapporten. Under förutsättning att informationen bedöms utgöra marknadsföring 

kan dock företaget hållas ansvarigt för felaktigheter eller missvisningar i den enligt reglerna 

om vilseledande och otillbörlig marknadsföring. 

 

En vara är felaktig enligt KöpL eller KKL om den inte stämmer överens med avtalet eller om 

den på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunde förvänta sig. Förutsatt att 

hållbarhetsrapporten innehåller konkreta och precisa uppgifter om en viss produkts egenskap-

er, tillverkning eller liknande kan det finnas en grund för att hålla företaget ansvarigt för köp-

rättsliga fel enligt såväl KöpL som KKL om produkten visar sig inte leva upp till sådana upp-

gifter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hållbart företagarende, företags samhällsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) 

är något som har diskuterats flitigt under de senaste åren och idag är idén om att företag har 

ett ansvar för en positiv samhällsutveckling väl etablerad.1 Företag omfattas dock som huvud-

regel inte av internationell rätt eller folkrättsliga förpliktelser och det finns därför ingen egent-

lig formell grund för att ålägga företag ett större ansvar för hållbarhet än vad lagen i det land 

där verksamheten bedrivs föreskriver. CSR är således något som i stor utsträckning ligger på 

företagen själva att implementera i den egna verksamheten. Internationella organisationer 

såsom FN och EU har utvecklat omfattande riktlinjer för företag hur de kan arbeta med håll-

barhetsfrågor. Dessa riktlinjer har trots sin icke-bindande karaktär fått stort genomslag och 

såväl internationella organisationer och regeringar som resten av omvärlden förväntar sig i allt 

större utsträckning att företagen agerar i enlighet med de riktlinjer och den självreglering som 

finns på området.2  

 

De ökade förväntningar från omvärlden på företag att agera hållbart och att ta ansvar för 

människa och samhälle i de regioner där de verkar leder även till ökade incitamenten för före-

tag att framhålla sitt hållbarhetsarbete och att framstå som ansvarstagande.3  Många stora fö-

retag använder sig därför på frivillig basis av så kallade hållbarhetsredovisningar som ett sätt 

att visa för konsumenter, investerare och andra intressenter hur de arbetar med hållbarhetsfrå-

gor och vilken effekt deras verksamhet har på aspekter som rör miljö, arbetsförhållanden, 

respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption och mutor, etc.4  

 

Genom implementering av EU:s ändringsdirektiv 2014/95/EU av den 22 oktober 20145 inför-

des regler i bland annat årsredovisningslagen6 (ÅRL) som innebär att det från och med räken-

skapsåret 2017 blev obligatorisk för vissa företag att upprätta en så kallad hållbarhetsrapport. 

Regleringen syftar dels till att göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrå-
																																																								
1 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline och Windell, Karolina, CSR: Företagsansvar i förändring, 2u, Liber AB 
2015, sid. 13-15. 
2 Se exempevis Buhmann, Karin, Corporate social responsibility: what role for law? Some aspects of law and 
CSR, Corporate Governance 2006, sid. 199. 
3 Se exempelvis Grafström m.fl., sid. 39-40. 
4 Se exempelvis Grafström m.fl., sid. 154. 
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 Årsredovisningslag (1995:1554).	
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gor mer transparent och jämförbar för företagets intressenter och dels till att stödja och ut-

veckla företagens arbete med frågorna.7 Hållbarhetsredovisning som medel att nå större an-

svarstagande från företag har dock kritiserats och sambandet mellan hållbarhetsredovisningar 

och faktiska positiva effekter av företags hållbarhetsarbete har inte med säkerhet kunnat påvi-

sas.8 Vidare menar kritiker att företag i hållbarhetsredovisningen riskerar att utge sig för att 

göra mer än vad de faktiskt gör för att ta ansvar för hållbarhet och att intressenterna på så sätt 

riskerar att bli felinformerade.9  

 

Det ställs inget krav i lagstiftningen på att hållbarhetsrapporten ska granskas materiellt av en 

revisor eller något annat oberoende organ. Det finns inte heller några sanktionsregler gällande 

hållbarhetsrapportens innehåll i ÅRL. Således framstår risken att företag använder hållbar-

hetsrapporten som ett sätt att marknadsföra sig snarare än att ge en rättvisande bild av verk-

samhetens faktiska konsekvenser på miljön, mänskliga rättigheter, välfärd, etc. som rele-

vant.10 Det får i dagsläget anses oklart vilket ansvar som kan åläggas ett företag eller företags-

ledningen för innehållet i hållbarhetsrapporten. Det är därför av intresse att undersöka 

huruvida och på vilket sätt felaktig eller missvisande information som lämnas i hållbarhets-

rapporten kan angripas rättsligt.  

	

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att besvara den övergripande frågeställningen huruvida det finns 

möjligheter till ansvarsutkrävande enligt gällande rätt på aktiebolagsrättens, markandsförings-

rättens och köprättens område för missvisande eller felaktig information som lämnas i en 

hållbarhetsrapport som upprättas i enlighet med reglerna i ÅRL. För att kunna besvara denna 

frågeställning utreds i uppsatsen vilka krav som ställs på innehållet i en hållbarhetsrapport 

som upprättas enligt de nya reglerna om hållbarhetsrapportering i ÅRL och vilken betydelse 

sådana icke-bindande riktlinjer som utformats om hållbarhetsredovisning kan komma att få 

för bedömningen av huruvida en hållbarhetsrapport uppfyller kraven i lagen.   

 

																																																								
7 Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, sid. 1. 
8 Se Westermark, Christer, Hållbarhetsredovisning – teori, standarder och praktisk tillämpning, Studentlitteratur 
AB 2013, sid. 77. 
9 Se exempelvis Mahoney, S. Lois, Thorne, Linda, Cecil, Lianna & LaGore, William, A research note on 
standalone corporate social responsibility reports: Signaling or greenwashing? Critical Perspectives on Ac-
counting, vol. 24 2013, sid. 356 f.		
10 Se härom exempelvis Mahoney m.fl., sid. 352-353. Se även Grönbok KOM (2001) 366, Främjande av en 
europeisk ram för företagens sociala ansvar, 2001, p. 73. 
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Frågeställningen är intressant och viktig mot bakgrund av att ett av syftena med kravet på 

vissa företag att lämna hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL är att företagets intressenter ska 

kunna bilda sig en uppfattning av hur företaget arbetar med hållbarhet. Intressenter såsom 

aktieägare, investerare, affärspartners och konsumenter har olika rättigheter och skyldigheter 

gentemot företaget och regler om förehavanden mellan ett företag och dess intressenter finns 

på en mängd olika områden. Bolagsrätten, marknadsrätten och köprätten är exempel på såd-

ana områden och sammantaget omfattas många olika grupper av intressenter av reglering på 

dessa områden, varför frågeställningen utgår från reglering på just dessa rättsområden. Fram-

ställningen utgår vidare från tesen att det för att uppnå det nyss nämnda syftet med reglering-

en är nödvändigt att det finns möjligheter att rättsligt angripa felaktiga eller missvisande upp-

gifter som lämnas i en hållbarhetsrapport.  

1.3 Avgränsningar  

För ett uppfylla syftet på ett relevant sätt har det gjorts ett urval av bestämmelser utifrån vilka 

frågeställningen besvaras. På aktiebolagsrättens område förs ett resonemang kring möjlighet-

erna för ansvarsutkrävande enligt reglerna om skadestånd i aktiebolagslagen11. På marknads-

rättens område har reglerna om aggressiv marknadsföring, marknadsföring i strid med god 

marknadsföringssed och jämförande reklam lämnats därhän och framställningen fokuserar 

istället på under vilka förutsättningar information som lämnas i hållbarhetsrapporten kan ut-

göra otillbörlig marknadsföring på grund av att den är vilseledande enligt marknadsföringsla-

gen12 10 §. På köprättens område besvaras frågeställningarna utifrån en relativt uttömmande 

genomgång av felreglerna i köplagen13 och konsumentköplagen14. Dessa avgränsningar har 

gjorts utifrån en bedömning av vilka bestämmelser som antas vara av högst relevans för frå-

geställningen och kan få störst praktisk betydelse i förhållande till information som lämnas i 

en hållbarhetsrapport.  

 

För övrigt fokuserar framställningen på ansvarsutkrävande snarare än vilka påföljder som kan 

komma att dömas ut vid eventuella överträdelser. Därmed lämnas exempelvis skadeståndsreg-

lerna i marknadsföringslagen, köplagen och konsumentköplagen därhän. I övrigt berörs even-

tuella påföljder eller sanktioner endast i den mån det behövs för förståelsen av reglerna i öv-

rigt och för att uppfylla syftet med framställningen. 

																																																								
11 Aktiebolagslag (2005:551). 
12 Marknadsföringslag (2008:486). 
13 Köplag (1990:931). 
14 Konsumentköplag (1990:932).	
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1.4 Metod och material 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen används främst den rättsdogmatiska meto-

den. Det innebär att frågeställningar och problem löses genom att tolka de klassiska rättskäl-

lorna; lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.15 I syfte att besvara den övergripande frågeställ-

ningen om ansvarsutkrävande för information som lämnas i hållbarhetsrapporten enligt regle-

ring på aktiebolagsrättens, marknadsföringsrättens och konsumenträttens område behöver 

även utredas vad som skulle kunna utgöra felaktig eller missvisande rapportering enligt reg-

lerna i ÅRL. Då dessa regler har införts som ett resultat av implementering av ett EU-direktiv 

och med hänsyn till att stora delar av redovisningsrätten redan sedan innan är harmoniserad 

bland EU:s medlemsstater, aktualiseras även den EU-rättsliga metoden. Detta innebär bland 

annat att vid tolkning av lagstiftning som tillkommit på grundval av EU-lagstiftning får all-

männa rättsprinciper, icke-bindande riktlinjer och så kallad soft law relativt stor betydelse.16   

 

Kravet på att företag av en viss storlek i en hållbarhetsrapport ska redovisa hur de arbetar med 

och vilka konsekvenser deras verksamhet får på vissa hållbarhetsfrågor knyter an till reglering 

om företags ansvar för hållbar utveckling och CSR. Denna reglering är icke-bindande till sin 

karaktär och består till stor del av riktlinjer från internationella organ och frivilliga initiativ. 

Vidare finns på redovisningsrättens område både vad gäller redovisning av ekonomiska 

aspekter och vad gäller hållbarhetsredovisning ett stort utbud av icke-bindande reglering och 

riktlinjer från olika aktörer. Sådan reglering utgör visserligen inte rättskällor i strikt bemär-

kelse, även om det går att argumentera för att de har ett förhållandevis högt normerande 

värde, och den rättsdogmatiska metoden i strikt mening frångås därmed i vissa avseenden i 

uppsatsen. Denna omständighet kan dock inte anses innebära att framställningen förlorar sin 

karaktär som rättsvetenskaplig, så länge de klassiska rättskällorna inte förbises eller ignoreras 

till förmån för den kunskap som hämtas från andra källor.17  

1.5 Disposition 

Inledningsvis diskuteras i kap. 2 allmänt om hur synen på hållbart företagande och CSR bland 

företag och samhället i stort har utvecklats över tid och vad det innebär för företag idag. För 

att ge förståelse för hur företags hållbarhetsarbete kan se ut återges även innehållet i någon av 

den reglering och de riktlinjer som finns på området och som har varit mest inflytelserik när 

det kommer till att formulera en gemensam grund för företags ansvarstagande. Då det nyligen 

																																																								
15 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 2013, sid. 21. 
16 Korling & Zamboni, sid. 122-128.	
17 Se Korling & Zamboni, sid. 432-433. 
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införda kravet på hållbarhetsrapportering som tidigare nämnts tillkommit bland annat med 

syfte att stötta och uppmuntra företag att ta ökat socialt ansvar syftar detta avsnitt till att klar-

göra vad som kan förväntas av företag ur ett hållbarhets- och CSR perspektiv.   

 

I kap. 3 behandlas särskilt hur företag kan använda hållbarhetsredovisning som en del i sitt 

hållbarhetsarbete och därefter följer i kap. 4-5 en genomgång av direktivet, de relevanta reg-

lerna i ÅRL och en övergriplig genomgång av de omfattande riktlinjer som sedan innan finns 

om hållbarhetsredovisning samt de riktlinjer som kommissionen har utfärdat med anledning 

av direktivets ikraftträdande. En genomgång av regleringen såväl som riktlinjerna är nödvän-

dig för att kunna föra ett resonemang kring vad för typ av uppgifter som ska lämnas i hållbar-

hetsrapporten och på vilket sätt de skulle kunna föranleda ansvar enligt gällande rätt på aktie-

bolagsrättens, marknadsrättens och köprättens område. Vidare diskuteras i denna del även 

möjligheterna för ansvarsutkrävande enligt ÅRL. 

 

Därefter utreds frågan huruvida det finns utrymme för ansvarsutkrävande för felaktiga eller 

missvisande uppgifter som lämnats i en hållbarhetsrapport på aktiebolagsrättens, (kap.6) 

marknadsföringsrättens (kap.7) och köprättens (kap.8) område. I syfte att konkretisera dessa 

avsnitt och göra de mer lättillgängliga ges i dessa avsnitt några praktiska exempel på formule-

ringar i hållbarhetsrapporter från de svenska koncernerna Volvo och IKEA som reglerna som 

redogörs för skulle kunna appliceras på. De slutsatser som dras redovisas slutligen särskilt i 

en sammanfattande del som följer varje avsnitt. 

 

Slutligen diskuteras i ett avslutande avsnitt mot bakgrund av det som framkommit i uppsatsen 

huruvida reglerna kan sägas uppnå sitt syfte att ytterligare utveckla företagens hållbarhetsar-

bete och ge företagets intressenter en rättvisande bild av företagens arbete med hållbarhet och 

socialt ansvarstagande. Diskussionen i detta avsnitt återkopplar således delvis till tesen om att 

det är nödvändigt att rättsligt kunna angripa felaktiga eller missvisande uppgifter som lämnas 

i en hållbarhetsrapport för att syftet med regleringen ska kunna uppnås på ett effektivt sätt.  
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2. Allmänt om ansvarsfullt företagande  
	

2.1 Vinstintresse och ansvarsfullt företagande 

Vad är ett företag och gentemot vem eller vilka svarar det för sina handlingar? Utifrån vems 

eller vilkas intresse bör ett företag agera och anpassa sin verksamhet? Av ABL 3:3 framgår 

indirekt att ett aktiebolags främsta syfte är att generera vinst till sina ägare. Utifrån detta syn-

sätt kan det tyckas främmande eller märkligt att ett företag också bör åläggas ett socialt an-

svar. Således har vissa menat att ansvarsfullt företagande och att företag åläggs ett ökat ansvar 

för hållbar utveckling i vissa fall står i konflikt med själva syftet med ett företags varande.18  

 

Företags sociala ansvar behandlas i korthet i propositionen till ABL i anknytning till vinstsyf-

tet. Det bekräftas där att den ökade internationaliseringen av näringslivet visserligen ställer 

krav på socialt ansvarstagande från företagens sida och det framhålls även att regeringen fäs-

ter stor vikt vid dessa frågor. Trots detta ansågs att företags ökade fokus på socialt arbete inte 

föranledde några ändringar i ABL då sådant arbete ansågs ligga utanför det rent aktiebolags-

rättsliga området.19 Denna ståndpunkt kritiserades såväl som bifölls av rättsvetenskapsmän, 

där kritikerna särskilt framhöll att den snäva syftesformuleringen i ABL inte kunde anses vara 

representativ för samhällets rådande uppfattning av företagens ansvar gentemot omvärlden i 

stort.20 

 

I sammanhanget bör även nämnas att ansvarsfullt företagande idag ofta framhålls som en 

konkurrensfördel och något som på sikt gynnar företags ekonomiska utveckling.21 Vidare 

ställs allt högre krav från investerare på ansvarsfulla investeringar och på etiskt ansvarsta-

gande. Exempelvis har de 17 största svenska investerarna och ägarna i noterade aktiebolag i 

samarbete med Nasdaq Stockholm gått samman i initiativet Hållbart värdeskapande i syfte att 

lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.22 Vidare fram-

går i syftesformuleringen av den senast reviderade svenska koden för bolagsstyrning att ”för-

troendet […] i samhället för att bolagen agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet 

att förverkliga sina strategier för att skapa värde”.23 

 
																																																								
18 Sevenius, Robert, Bolagsstyrning, Studentlitteratur 2007 sid. 66. 
19 Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, sid. 219-220. 
20 Se exempelvis Ohlson, Göran, Syftets betydelse i bolagsstyrning, Ny juridik 4:12, sid 27. 
21 Se exempelvis Grafström m.fl., sid. 168 ff. 
22 http://hallbartvardeskapande.se (besökt 2017-11-02).  
23 Svensk kod för bolagsstyrning (2015), sid. 2.	
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Det är tydligt att ABL utgår från att ett företag bör agera i och anpassa sin verksamhet efter 

sina aktieägares intresse. Utifrån ett sådant synsätt blir det även primärt gentemot aktieägarna 

som företagets ledning kan anses svara för sina handlingar. Detta synsätt har sitt ursprung i 

den så kallade principal-agentmodellen. Modellen utgår från att det finns en grundläggande 

intressekonflikt mellan aktieägare och ledning och att det således finns anledning att skydda 

aktieägaren då denne har begränsade möjligheter att utöva kontroll över företaget.24 

 

Delvis motstående från agentmodellen står intressentmodellen. Enligt denna modell är det 

inte enbart förhållandet mellan ägare och ledning som är skyddsvärt utan alla möjliga juri-

diska och fysiska personer som har ett intresse av hur det går för företaget har enligt intres-

sentmodellen rätt att ställa krav på och påverka företagets agerande.25 Således går det utifrån 

denna modell att argumentera för att företag har ett ansvar att agera hållbart inte bara för att 

det är en önskan från dess aktieägare utan för att företag har ett fristående ansvar gentemot 

samhället i stort.  

 

Sammantaget bör således kunna konstateras att vinstsyftet i ABL inte utgör något direkt hin-

der för företag att engagera sig i hållbarhetsarbete. Det kan även argumenteras för att företag 

till och med bör engagera sig i dessa frågor, dels för att skaffa sig konkurrensfördelar och på 

så sätt generera ökad vinst till sina aktieägare och dels på grund av intressentmodellens syn på 

ett företags ansvar och roll som samhällsaktör i stort.  

2.2 Varför agerar företag ansvarsfullt? 

Oavsett den teoretiska grunden för huruvida företag bör eller inte bör fokusera på hållbar ut-

veckling och samhällsansvar kan konstateras att det idag är viktigt för de allra flesta större 

företag att deras agerande på marknaden framstår som etiskt försvarbart.26 En viktig anled-

ning till detta är ökad mediebevakning och rapportering om hur företagen agerar i utveckl-

ingsländer och hur de i övrigt arbetar med hållbarhet och socialt ansvar.27 Det har visat sig 

förödande för företag att i media utmålas som oförmögna att ta socialt ansvar, även om före-

taget inte formellt sett har handlat i strid med lokala lagar eller regler.28  

																																																								
24 Angående detta stycke, se exempelvis Sevenius, sid. 79-80. 
25 Sevenius, sid 90; Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Sweet, Susanne, Frostensson, Magnus, Lerpold, Lin, 
Nordbrand, Sara, Sjöström Emma och Windell, Karolina, CSR och hållbart företagande, 2u, Sanoma utbildning 
2017, sid 20-21. 
26 Borglund m.fl. sid. 51. 
27 Borglund m.fl. sid. 54-56. 
28 Borglund m.fl. sid. 55. 
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2.3 Definition och reglering av hållbart företagande 

CSR eller ansvarsfullt företagande som begrepp är mångtydigt och svårligen definierat. En 

definition som ofta återkommer i litteraturen är att som företag göra mer för att verka för ett 

hållbart samhälle än vad som krävs av det enligt lag.29 Vidare har regeringen definierat be-

greppet som att ”agera ansvarsfullt genom att följa internationella normer och riktlinjer, mi-

nimera negativ påverkan på samhället, samt bidra till en hållbar samhällsutveckling”.30  

 

De normer och riktlinjer som svenska företag som agerar globalt förväntas följa enligt rege-

ringen är främst OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, FN:s 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt internationella arbetsorgani-

sationens, ILO:s, kärnkonventioner och trepartsdeklarationer.31 Nedan följer en kort samman-

fattning av innehållet i nämnda riktlinjer.  

2.3.1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag innehåller principer och standarder från rege-

ringar till multinationella företag för ansvarsfullt företagande på tio områden: 32 

• Allmän policy, vilket innebär att företag ska rätta sig efter den etablerade policyn i de 

länder där de bedriver sin verksamhet och ta hänsyn till samtliga intressenters syn-

punkter, 

• informationshantering, 

• mänskliga rättigheter, 

• arbets- och anställningsförhållanden och relationer mellan arbetsmarknadens parter, 

• miljö, 

• bestickning, mutbrott och utpressning, 

• konsumentintressen, 

• vetenskap och teknik, 

• konkurrens, samt 

• beskattning. 

 

De länder som ansluter sig till riktlinjerna är bundna att tillämpa dem enligt OECD-rådets 

beslut om OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Enligt beslutet förbinder sig de länder 

																																																								
29 Se exempelvis Buhmann, sid. 189. Se även Grönbok KOM (2001) 366, punkt 21. 
30 Regeringens skrivelse, Skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande, sid. 3. 
31 Skr. 2015/16:69, sid. 9-10. 
32 OECD:s riktlinjer för multinationella företag (rev. 4 maj 2010). 
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som har anslutit sig till riktlinjerna bland annat att genom nationella kontaktpunkter och ge-

nom att arbeta med främjandeaktiviteter se till att riktlinjerna får genomslag bland multinat-

ionella företag.33 Gentemot företagen är riktlinjerna dock frivilliga att följa.34 

2.3.2 FN:s Global Compact 

Global Compact är ett initiativ och ett nätverk av företag och organisationer med målsättning-

en att förmå företag att ta aktivt ansvar för en bättre värld för miljö och människa. För att 

uppnå detta uppmuntrar initiativet företag att agera i enlighet med tio principer inom områ-

dena mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö och anti-korruption.35 

De tio principerna innefattar att: 

• Stödja internationellt erkända mänskliga rättigheter, 

• försäkra sig om att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter, 

• upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar, 

• avskaffa tvångsarbete och barnarbete, 

• avskaffa diskriminering, 

• stödja försiktighetsprincipen36 vad gäller miljöfarlig verksamhet, 

•  främja större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntra utveckling och spridning 

av miljövänlig teknik, samt 

• motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 

2.3.3 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter  

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter37 bygger på tre olika pelare: 

1. Statens skyldighet att respektera, skydda och förverkliga de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. 

2. Företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna och se till att deras verk-

samhet inte bidrar till att mänskliga rättigheter kränks, samt att företagen ska agera för 

att förhindra att de mänskliga rättigheterna kränks. 

3. Möjligheten och behovet att få sin sak prövad effektivt och på ett lämpligt sätt för det 

fall att rättigheterna inte respekteras. 
																																																								
33 OECD-rådets beslut om OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
34 Se OECD:s riktlinjer för multinationella företag, p. 1. 
35 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (Senast besökt 2017-12-08). 
36 Det finns ingen enhetlig definition av försiktighetsprincipen eller dess engelska motsvarighet, the precaution-
ary principle, men principen kan i allmänhet sägas innebära att särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas för att 
begränsa skadliga konsekvenser av miljöfarlig verksamhet, samt att sådana försiktighetsåtgärder behöver vidtas 
även för potentiellt miljöfarlig verksamhet, eller för verksamhet där de miljömässiga riskerna är okända. Jmf. 
Miljöbalk (1998:808) 2 kap 3 §. 
37 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011). 
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Principerna riktar sig till alla stater och alla företag oavsett storlek eller verksamhet. Stater 

uppmanas att implementera principerna nationellt genom att bland annat tillämpa lagar som 

syftar till att företag måste respektera de mänskliga rättigheterna samt, om så är lämpligt, 

kräva att företag informerar om hur de hanterar sin påverkan på de mänskliga rättigheterna. 

Företag uppmanas vidare att utgå från principerna i sitt arbete för att undvika att kränka och 

åtgärda eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter som följer av deras verksamhet. 

 

EU-kommissionen har uppmanat EU:s medlemsländer att ta fram nationella handlingsplaner 

för hur principerna ska omsättas i medlemsländerna på nationell nivå.38 En sådan handlings-

plan upprättades av regeringen i augusti 2015. Enligt regeringens handlingsplan förväntas 

svenska företag vidta ett antal konkreta åtgärder för att säkerställa att deras verksamhet är i 

linje med principerna. Åtgärderna innefattar bland annat att företaget ska se till att all tillämp-

lig lagstiftning om mänskliga rättigheter följs varhelst i världen de verkar, att företaget inrät-

tar och upprätthåller en integrerad och fortlöpande due-diligence process för att identifiera, 

förhindra och hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i verksamheten, att föra 

återkommande dialoger med företagets anställda och fackliga organisationer, samt att till om-

världen rapportera och kommunicera kring företagets möjligheter, risker och påverkan på 

samhället.39 

2.3.4 ILO:s kärnkonventioner och trepartsdeklarationer 

Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbets-

livsfrågor och bygger på att sammanföra regeringar med arbetstagare och arbetsgivare. ILO 

har antagit över 180 trepartskonventioner och har vidare tagit fram åtta grundläggande kon-

ventioner om mänskliga rättigheter, så kallade kärnkonventioner.  

 

ILO:s medlemsländer är förpliktade att respektera, främja och genomföra de principer och 

rättigheter som kärnkonventionerna vilar på. De principer och rättigheter som åsyftas är: 

• Föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandling-

ar,  

• avskaffande av alla typer av tvångsarbete,  

• avskaffande av barnarbete, samt 

• avskaffande av diskriminering i arbetslivet 

																																																								
38 Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, Regeringskansliet 2015, artikel.nr UD 15.020, sid. 6. 
39 Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, sid. 14. 
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De stater som har anslutit sig till ILO:s konventioner ska rapportera om statens arbete för att 

genomföra rättigheterna. ILO förfogar dock inte över några sanktioner utan söker genom dia-

log, rådgivning och tekniskt bistånd att förmå medlemsländerna att fullgöra sina åtaganden.40  

 

2.3.5 Analys: Regleringens verkan och ställning 

De riktlinjer och rekommendationer som har beskrivits ovan är av icke-bindande karaktär 

gentemot företagen och någon sanktion kan således som regel inte aktualiseras gentemot före-

tag som inte agerar i enlighet med riktlinjerna, så länge de inte har implementerats i tillämplig 

lagstiftning. Ansvaret för företags hållbarhetsarbete och sociala arbete är och förblir därför 

något som i första hand vilar på företagen själva att integrera i verksamheten. Samtidigt me-

nar vissa att ett allt mer legalistiskt synsätt numera präglar synen på företags hållbarhetsarbete 

och att detta riskerar att få negativa effekter då företag istället för att aktivt arbeta med att 

förbättra och utveckla sitt hållbarhetsarbete endast då skulle göra exakt vad lagen kräver av 

dem och inte mer.41 Detta synsätt kan dock ifrågasättas utifrån att CSR och ansvarsfullt före-

tagande är definierat som att företag gör mer och tar ett större socialt ansvar än vad som krävs 

av dem enligt lag.  

 

Då ansvarsfullt företagande och de riktlinjer som har formulerats därom ofta bygger på all-

männa rättsprinciper och internationell rätt får riktlinjerna, även om varken allmänna rätts-

principer eller internationell rätt formellt sett är bindande för företag, ökad tyngd och legitimi-

tet.42 Denna legitimitet ökar ytterligare av att samhället i stort tycks förvänta sig att företag 

agerar i enlighet med riktlinjer om CSR och ansvarsfullt företagande. Att företagens intres-

senter och även i viss mån företagen själva behandlar riktlinjerna som om de vore bindande 

gör att de inte helt kan avfärdas som fullständigt icke-bindande ”mjuk” reglering, utan bör 

kunna tillskrivas betydande normerande värde.43 Således bör det gå att argumentera för att 

riktlinjerna, trots sin icke-bindande karaktär, bidrar till en möjlighet för omvärlden att utkräva 

ett visst ansvar från företag som inte tar ansvar i den utsträckning de säger sig göra.44  

 

																																																								
40Angående detta stycke, se http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo (senast 
besökt 2017-12-08). Se även Skr 2015:16:69 sid. 7-8. 
41 Se exempelvis Borglund m.fl. sid. 249-250. 
42 Buhmann, sid. 197-198. 
43 Se härom Buhmann, sid. 197 f. 
44 Borglund m.fl., sid. 65. 
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I förhållande till företags hållbarhetsrapportering kan nämnas att den information som ska 

lämnas i hållbarhetsrapporten enligt gällande regler och riktlinjer i stor utsträckning är anpas-

sad till vad företag enligt riktlinjer om ansvarsfullt företagande har att förhålla sig till. Exem-

pelvis är det just sådana frågor som särskilt lyfts fram i riktlinjerna om företags ansvarsta-

gande såsom miljö, arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption 

som företagen åtminstone ska lämna upplysningar om i sin hållbarhetsrapport enligt såväl 

ändringsdirektivet som ÅRL.45 

 

Vidare gäller att företagen i sin hållbarhetsrapport ska redogöra för hur risker i verksamheten 

hanteras.46 För att kunna göra det krävs att företaget även identifierar vilka risker som är för-

knippade med verksamheten i vissa områden. Således förutsätts exempelvis att företagen i 

enlighet med FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter genomför en sådan integre-

rad och fortlöpande due-diligence process för att identifiera, förhindra och hantera risker för 

kränkningar av mänskliga rättigheter som där föreskrivs. På detta sätt kan riktlinjernas norme-

rande verkan stärkas ytterligare och de kan även få betydelse för vilket ansvar som kan utkrä-

vas av ett företag med anledning av hållbarhetsrapportens utformning. 

 

Genom att många företag även utformar egna policys och uppförandekoder med riktlinjerna 

som grund, kan riktlinjerna även få genomslag genom att de inkorporeras i avtal med exem-

pelvis leverantörer och samarbetspartners.47 Konventionernas och riktlinjernas effektivitet kan 

dock likväl med fog ifrågasättas. Exempelvis visade en undersökning48 från International Pe-

ace Information Service (IPIS) på uppdrag av European Coalition of Justice att 63 av de 170 

europeiska börsnoterade bolag som undersökningen omfattade och som hade skrivit under 

FN:s Global Compact stod anklagade för grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna.   

																																																								
45	Jmf. kap. 4. 
46 Direktiv 2014/95/EU 1.1 d och ÅRL 6:12. 
47 Buhmann, sid. 197 f. 
48 The Adverse Human Rights Risk and Impacts of European Companies: Getting a glimpse of the picture, IPIS 
2014. 
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3. Hållbarhetsredovisning som en del i företags hållbarhetsarbete  
	

3.1 Hållbarhetsredovisning som kommunikations- och marknadsföringsmedel 

Som ett resultat av att allt fler aktörer intresserar sig för företags hållbarhetsarbete blir kom-

munikationen av hur företag arbetar med dessa frågor av stor vikt.49 Ett sätt för företagen att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningar. Idag är det är mer en 

regel än ett undantag att stora företag upprättar hållbarhetsredovisning. 90 procent av de 250 

största företagen i världen och 87 procent av de största företagen i Sverige upprättade hållbar-

hetsredovisning för år 2015.50  

 

Det kan dock inte anses klarlagt att upprättandet av hållbarhetsredovisningar nödvändigtvis 

leder till ökat ansvarstagande bland företag och kritiker menar även att hållbarhetsredovis-

ningar riskerar att användas som ett medel att skapa en förskönande bild av företaget i syfte 

att gynna affärerna och skaffa sig konkurrensfördelar.51 Vidare framkommer av en svensk 

studie52 från 2010 att upprättande av hållbarhetsredovisning endast får begränsad påverkan på 

det praktiska arbetet med hållbarhetsfrågor i bolagens kärnverksamhet. Av studien framkom-

mer att kunskapsnivå och prioritet av hållbarhetsfrågor ökar i större utsträckning bland företag 

som har begränsad erfarenhet med att arbeta med hållbarhetsredovisning sedan tidigare jäm-

fört med de företag som har arbetat med hållbarhetsredovisningar sedan en tid tillbaka.53 

3.2 Krav på hållbarhetsredovisning för vissa företag 

Hållbarhetsredovisning har i stor utsträckning tidigare varit frivilligt för företagen och det har 

därför inte funnits några formella krav på hur den ska se ut. Olika standarder och riktlinjer, 

där Global Reporters Initiative (GRI) är i det närmaste dominant, har dock vuxit fram och 

bidragit till en standardisering av utformningen av hållbarhetsredovisningar.54 

 

Genom ett ägarbeslut som togs 2007 blev det obligatoriskt för alla svenska bolag som ägs av 

staten att upprätta hållbarhetsredovisning samt låta rapporterna bestyrkas och granskas av en 

																																																								
49 Borglund m.fl. sid. 324. 
50 Borglund m.fl. sid. 321-322 . 
51 Borglund m.fl. sid. 250. 
52 Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsin-
formation i statligt ägda företag, Regeringskansliet 2010, sid. 7.	
53 Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsin-
formation i statligt ägda företag. 
54 Borglund m.fl. sid. 237. 
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extern part.55 Anledningen till detta var enligt regeringen att statligt ägda företag ska vara 

föredömen och ligga i framkant vad gäller att ta ansvar för frågor som etik, miljö, mänskliga 

rättigheter och mångfald. Hållbarhetsredovisningarna i de statligt ägda bolagen upprättas i 

överensstämmelse med GRI:s, riktlinjer och publiceras på företagens hemsidor.56 

 

Genom implementeringen av EU:s ändringsdirektiv från 2014 blev det även obligatoriskt för 

vissa privatägda företag att upprätta en hållbarhetsrapport. De lagändringar som gjordes för 

att implementera direktivet trädde i kraft i december 2016. De första hållbarhetsrapporter som 

läggs fram i enlighet med lagkravet kommer att publiceras under 2018 och avser händelser 

som inträffade under redovisningsåret 2017.57 

 

Vidare kan sägas att även om krav på att upprätta hållbarhetsrapport inte i sig innebär ett krav 

på att företag agerar hållbart och ansvarsfullt, borde sådan lagstiftning ändå ses som ett sätt 

för regeringar att förmå företag att agera i linje med de riktlinjer och rekommendationer som 

finns avseende ansvarsfullt företagande.58 I enlighet med detta uttalade regeringen i samband 

med införandet av lagkravet på hållbarhetsrapportering att ”Regeringens tydliga förväntan är 

att företag ska ha de internationella riktlinjerna för hållbart företagande som utgångspunkt för 

sitt arbete, hemma och i utlandet.”59 

 

Uppskattningsvis berörs cirka 1 600 svenska bolag av den nya regleringen.60 Av dessa läm-

nade uppskattningsvis runt 300 av företagen hållbarhetsupplysningar i någon form redan in-

nan lagkravet trädde i kraft.61 Antalet företag som i framtiden kommer att rapportera om sitt 

hållbarhetsarbete kommer således att öka relativt kraftigt.  

  

																																																								
55 Olsson, Stefan, Redovisningsrätt, En introduktion, Norstedts juridik 2012, sid. 51. 
56 Regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande från 2007, dnr. N7042. 
57 Prop. 2015/16:193, sid. 1. 
58 Buhmann, sid. 199. 
59 Prop. 2015/16:193, sid. 35. 
60 Prop. 2015/16:193, sid. 57. 
61 Prop. 2015/16:193, sid. 59. 



	 22	

4. Reglerna om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering 

4.1 Ändringsdirektivet  

Den svenska regleringen om hållbarhetsrapportering grundar sig på ett ändringsdirektiv som 

trädde i kraft den 6 december 2014.62 Reglerna infördes som en del i EU:s arbete med ökad 

transparens och öppenhet i regionen samt som ett led i EU:s arbete med CSR och hållbarhet.63 

Sverige har implementerat direktivet genom vissa ändringar i ÅRL och angränsande lagar.64 

Att reglerna införs som ett led i att implementera EU-rätt innebär att EU-domstolen ytterst har 

möjlighet att underkänna regleringen om domstolen skulle finna att den inte är tillräcklig för 

att implementera direktivet eller på något annat sätt skulle undergräva direktivets innebörd 

eller syfte.65 

4.1.1 Vilka som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning enligt direktivet 

Ändringsdirektivet innebär att alla EU:s medlemsstater senast den 6 december 2016 måste ha 

gjort det tvingande att lämna upplysningar i hållbarhetsfrågor för stora företag som är av all-

mänt intresse och som under räkenskapsåret har haft i genomsnitt 500 eller fler anställda.66 

Om ett moderföretag i en koncern är ett sådant företag som omfattas av direktivet ska moder-

företagets hållbarhetsredovisning omfatta hela koncernen.67 

 

Stora företag är enligt direktivet företag som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppnått två av de tre gränsvärdena: 68  

1) Balansomslutning om 20 miljoner euro,  

2) nettoomsättning om 40 miljoner euro, eller  

3) 250 anställda.  

 

																																																								
62 Direktiv 2014/95/EU. 
63 Riktlinjer för icke-finansiell rapportering (metod för rapportering av icke-finansiell information), 2017/C 
215/01 (”Kommissionens riktlinjer”) 
64 Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (1995:1560) om årsredo-
visning i försäkringsföretag, sparbankslagen (1987:619), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, stiftelse-
lagen (1994:1220), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och aktiebolagslagen 
(2005:551). 
65 Se mer djupgående om direktivkonform tolkning Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 5 u, Norstedts 
juridik 2014, sid. 123-127. 
66 Direktiv 2014/95/EU, art. 1.1 och 4.1. 
67 Direktiv 2014/95/EU, art. 29a. 
68 Direktiv 2014/95/EU, art. 3.4. 
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Med företag av allmänt intresse avses noterade företag, kreditinstitut, försäkringsföretag och 

andra företag utsedda av medlemsstaterna till företag av allmänt intresse på grund av arten av 

verksamheten, företagets storlek eller antalet anställda.69 

4.1.2 Vilka uppgifter som ska lämnas enligt direktivet 

Hållbarhetsredovisningen ska enligt ändringsdirektivet ge information om företagets utveckl-

ing, resultat, ställning och konsekvenser av dess verksamhet. De frågor som åtminstone ska 

behandlas är miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

bekämpning av korruption och mutor.70  

 

Informationen ska vidare omfatta en kort beskrivning av företagets affärsmodell, beskrivning 

av företagets policys i ovan nämnda frågor samt resultatet av sådana policys, väsentliga risker 

kopplade till företagets verksamhet i förhållande till de angivna hållbarhetsfrågorna och hur 

företaget hanterar sådana risker, samt de centrala resultatindikationer som är relevanta för den 

aktuella verksamheten.71 Informationen avseende väsentliga risker i företagens verksamhet 

ska då det är relevant och proportionellt även inbegripa företagets affärsförbindelser, produk-

ter eller tjänster.72  

4.1.3 Möjligheter för medlemsstaterna att begränsa utlämnandet av vissa uppgifter  

Medlemsstaterna får tillåta att information om förestående utveckling eller om frågor som är 

under förhandling i undantagsfall inte lämnas ut, under förutsättning att ledamöterna i företa-

gets ledningsorgan inom ramen för sin behörighet enligt nationell rätt och under kollektivt 

ansvar för sin uppfattning anser och kan på ett tillfredsställande sätt motivera att ett uteläm-

nande av sådan information allvarligt skulle skada företagets marknadsposition. Ett icke-

utlämnande får dock inte hindra att intressenterna ges en rättvis och balanserad förståelse av 

företagets utveckling, resultat, ställning eller av konsekvenserna av företagets verksamhet.73 

4.1.4 Sanktioner och revision 

Det finns inga krav i direktivet på att medlemsstaterna ska sanktionera ett misslyckande att 

upprätta hållbarhetsredovisningen på ett tillfredsställande sätt. Däremot framgår det av ingres-

sen till direktivet att medlemsstaterna förväntas se till att det finns lämpliga och effektiva me-

toder för att säkerställa att den efterfrågade informationen lämnas. Med sådana metoder avses 
																																																								
69 Direktiv 2014/95/EU, art. 2.1. 
70 Direktiv 2014/95/EU, art. 1.1.  
71 Direktiv 2014/95/EU, art. 1.1 a) – e). 
72 Direktiv 2014/95/EU, art. 1.1 d). 
73 Direktiv 2014/95/EU, art. 1.1.	
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effektiva förfaranden som är tillgängliga för alla fysiska och juridiska personer som enligt 

nationell rätt har ett berättigat intresse av att bestämmelserna i direktivet respekteras.74  Vi-

dare framgår av ingressen till direktivet att revisorer och revisionsföretag endast bör kontrol-

lera att hållbarhetsrapport har upprättats, men att medlemsstaterna utöver detta även kan be-

gära att uppgifterna kontrolleras av en oberoende kvalitetssäkrare.75  

4.2 Krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 

4.2.1 Vilka som omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 

Kravet på vissa bolag att upprätta hållbarhetsrapport infördes primärt genom införandet av 

10:6 ÅRL. Av denna bestämmelse framgår att företag i vilka medeltalet anställda under vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250, företag som har en redovisad 

balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren om mer än 175 miljoner 

kronor, samt företag vars redovisade nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räken-

skapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor ska upprätta en hållbarhetsrapport.76  

 

Om ett sådant företag är ett moderföretag i en koncern ska hållbarhetsrapporten avse hela 

koncernen.77 Detsamma gäller även om moderföretaget inte ensamt uppfyller något av de 

kriterier som ställs upp i 10:6 ÅRL men om koncernen tillsammans uppfyller kriterierna och 

moderbolagets överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad.78  Vidare behöver ett 

företag som visserligen uppfyller kraven men vars moderföretag har upprättat en hållbarhets-

rapport för hela koncernen som även omfattar det företaget och dess eventuella dotterföretag 

inte enligt bestämmelsen upprätta en egen hållbarhetsrapport.79 Detta gäller även om moder-

företaget har sitt säte i ett land utanför EU, under förutsättning att rapporten från moderföre-

taget uppfyller de krav avseende exempelvis innehåll och offentliggörande som gäller enligt 

den svenska regleringen.80 

 

Små och medelstora företag omfattas inte av kravet på hållbarhetsrapportering enligt den 

svenska regleringen. Skälet till detta är att kostnaderna för att upprätta hållbarhetsrapport be-

dömdes bli mycket betungande för många små och medelstora företag. Intresset av rapporte-

																																																								
74 Skäl nr 10 till direktiv 2014/95/EU. 
75 Skäl nr 16 till direktiv 2014/95/EU. 
76 ÅRL 6 kap 10 §. 
77 ÅRL 7:31a 1 mening. 
78 ÅRL 7:31 2 mening.	
79 ÅRL 6 kap 10 § 2 st. 
80 Prop. 2015/16:193 sid. 64. 
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ring från även dessa företag ansågs således inte väga tillräckligt tungt för att ålägga även små 

och medelstora företag en skyldighet att upprätta hållbarhetsrapport.81 

4.2.2 Vilka uppgifter som ska lämnas enligt ÅRL 

Det framgår av lagtexten att begreppet hållbarhetsupplysningar i vart fall innefattar upplys-

ningar avseende frågor som rör miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänsk-

liga rättigheter och motverkande av korruption.82  

 

I likhet med vad som föreskrivs i ändringsdirektivet ska hållbarhetsrapporten innehålla upp-

lysningar om företagets affärsmodell, beskrivning av företagets policys, granskningsförfaran-

den och dess effekter, väsentliga hållbarhetsrisker kopplade till företagets verksamhet, hur 

företaget hanterar sådana risker samt de centrala resultatindikationer som är relevanta för 

verksamheten, exempelvis beräkningar av utsläpp, avfall och energianvändning.83 Om det är 

relevant i förhållande till riskerna med företagets verksamhet ska information även lämnas om 

affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser.84  

 

Uppgifterna ska lämnas i den utsträckning som behövs för förståelsen av företagets utveckl-

ing, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.85 Avgörande för omfatt-

ningen av uppgifterna som lämnas i hållbarhetsrapporten är inte företagets egen bedömning 

av vilken information som är väsentlig utan snarare i vilken mån uppgifterna kan antas vara 

av intresse för företagets intressenter.86 Som tidigare har framgått i uppsatsen förväntar ett 

företags intressenter sig i stor utsträckning att ett företag som utger sig självt för att agera 

hållbart följer de principer och riktlinjer som finns om företags hållbarhetsarbete och sociala 

ansvar såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Global Compact, FN:s vägle-

dande principer för företag och mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner.87 I vilken ut-

sträckning företaget arbetar för att och kan försäkra sig om att riktlinjerna följs i alla led av 

verksamheten kan således antas vara exempel på sådan information som är väsentlig för in-

tressenterna och som företaget således förväntas upplysa om. 

																																																								
81 Prop. 2015/16:193 sid. 43. 
82 ÅRL 6 kap 12 § 1 st. 
83 ÅRL 6 kap 12 §. Se även Af Sandeberg, Catarina, kommentar till 6 kap 12 § ÅRL, Karnov (hämtad 2017-12-
07). 
84 ÅRL 6 kap 12 § p.4. 
85 ÅRL 6 kap 12 §. 
86 Af Sandeberg, kommentar till 6 kap 12 § ÅRL, Karnov (hämtad 2017-12-07).	
87 Se kap. 2.3.	
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4.2.3 Begränsning av utlämnandet av vissa uppgifter  

Sverige har tagit vara på den i direktivet föreskrivna möjligheten för medlemsstaterna att un-

danta information om förestående utveckling eller frågor som är under förhandling från håll-

barhetsrapporten. En bestämmelse om detta har införts i ÅRL 6:13. Av denna bestämmelse 

framgår att sådana uppgifter inte behöver behandlas i hållbarhetsrapporten, om offentliggö-

randet av sådana upplysningar skulle allvarligt skada företagets marknadsposition. 

 

Utelämnandet får dock inte leda till att intressenter hindras från att genom hållbarhetsrappor-

ten få en förståelse för företagets utveckling, ställning eller resultat och konsekvenser av verk-

samheten.88 Under utredningen framfördes av remissinstanserna Tillväxtverket och Swed-

watch att denna begränsning av rapporteringsskyldigheten kan komma att användas av företag 

för att kringgå lagkravet. Risken för detta bedömdes dock enligt regeringen vara begränsad.89 

4.2.4 Offentliggörande och revision 

Kravet på att offentliggöra företags årsredovisningar i sin helhet följer av bokföringslagen90 

(BFL) 6:2 och formerna för offentliggörandet finns i ÅRL 8:3. Årsredovisningar för företag 

av den storlek som omfattas av kravet på att lämna hållbarhetsrapport offentliggörs genom att 

lämnas in till Bolagsverket.91 Årsredovisningen är ett viktigt underlag för kontroll och upp-

följning av ett företags verksamhet och medelsförvaltning och offentliggörandet av den är 

således av stor vikt för att företagets intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning av företa-

gets verksamhet och utveckling.92 

 

Revision är i första hand en kontrollfunktion för att tillförsäkra att den information som läm-

nas i redovisningen är korrekt och i linje med god redovisningssed.93 Årsredovisningen för 

företag av den storlek som omfattas av kravet på att upprätta hållbarhetsrapport ska enligt lag 

granskas av minst en kvalificerad revisor.94 

 

Kvalificerade revisorer ska granska företagets årsredovisning såväl som ledning och förvalt-

ning i stort och ska vid granskningen iaktta ”professionell skepticism”.95 Det innebär att revi-

																																																								
88 ÅRL 6 kap 13 §.  
89 Prop. 2015/16:193 sid. 47. 
90 Bokföringslag (1999:1078). 
91 ÅRL 8 kap 3 §. 
92 Se exempelvis Prop. 1998/99:130, Ny bokföringslag m.m. sid. 173. 
93 Olsson, sid. 116-118. 
94 Olsson, sid. 116-118. 
95 Revisionslag (1999:1079) 5 §.	
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sorn ska ha en ifrågasättande och kritisk inställning till information som lämnas i redovis-

ningen och vara uppmärksam på förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter eller 

förekomsten av oegentligheter i företagets verksamhet.96 Revision är således en viktig funkt-

ion för att ett företags intressenter på ett tillfredsställande sätt ska kunna bilda sig en rättvis 

uppfattning om riktigheten i de uppgifter som lämnats i årsredovisningen. 

 

Vad gäller hållbarhetsrapporten ska den upprättas antingen som en del av förvaltningsberät-

telsen eller som ett självständigt dokument.97 Om den upprättas som en del av förvaltningsbe-

rättelsen ska den offentliggöras samtidigt som denna, det vill säga inom en månad från det att 

balans- och resultaträkningen godkändes av bolagsstämman i ett aktiebolag och inom sex må-

nader från räkenskapsårets utgång för övriga företag.98 Ett företag kan även välja att offent-

liggöra hållbarhetsrapporten på företagets webbplats inom sex månader från balansdagen. 

Upplysning om detta ska i sådana fall lämnas i förvaltningsberättelsen tillsammans med upp-

gift om på vilken webbplats den har publicerats.99  

 

Vid revision av hållbarhetsrapporten ska bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande 

enbart uttala sig om huruvida sådan rapport har upprättats eller inte.100 Revisorn ska således 

inte materiellt granska de uppgifter som lämnas i hållbarhetsrapporten eller uttala sig om kva-

litén på dessa. Ett flertal remissinstanser ställde sig kritiska till att hållbarhetsrapporten inte 

enligt lagförslaget skulle genomgå en oberoende kvalitetskontroll såsom revision.101 Rege-

ringen framhöll samtidigt i propositionen att det finns många fördelar för företag att kunna 

presentera en kvalitetssäkrad rapport, men att det med hänsyn till kostnaderna som en sådan 

granskning för med sig bör vara upp till företagen själva att avgöra vilken nivå av granskning 

som är motiverad.102  

4.2.5 Sanktioner enligt årsredovisningslagen 

Det är företagets styrelse som har det yttersta ansvaret för hållbarhetsrapporten.103  

Hållbarhetsrapporten ska dock inte anses utgöra en integrerad del av årsredovisningen, även i 

de fall den upprättas inom ramen för denna. Därmed kan styrelsen inte dömas för straffrätts-

																																																								
96 Af Sandberg, kommentar till 5 § revisionslagen, Karnov (hämtad 2017-11-04). 
97 ÅRL 6 kap 11 §. 
98 ÅRL 8 kap 15a § och ÅRL 8 kap 3 §. 
99 ÅRL 8 kap 15 a §. 
100 ÅRL 6 kap 14 §. 
101 Prop. 2015/16:193 sid. 51. 
102 Prop. 2015/16:193 sid. 51-52. 
103 Prop. 2015/16:193 sid. 47 och ABL 8 kap 4 § 3 st. 
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ligt ansvar för bokföringsbrott med anledning av information som lämnas i hållbarhetsrappor-

ten. Denna omständighet bedömdes dock av lagstiftaren vara av begränsad betydelse.104 

 

Vad gäller de fall då hållbarhetsrapporten inte ges in till Bolagsverket för offentliggörande 

inom de tidsfrister som gäller enligt ÅRL gäller dock samma regler för hållbarhetsrapporten 

som för förvaltningsberättelsen, under förutsättning att hållbarhetsrapporten har upprättats 

som en del av årsredovisningen.105 Således kan samtliga sanktioner som föreskrivs i ÅRL vid 

för sent inlämnande bli aktuella även om det endast är hållbarhetsrapporten som inte har getts 

in till Bolagsverket för offentliggörande.106 Detta innebär i första hand att bolaget kan åläggas 

förseningsavgifter.107 Vidare kan försening även innebära ett personligt ansvar för styrelsele-

damöter och VD för bolagets förpliktelser som uppkommer till följd av förseningen. Ett så-

dant personligt ansvar inträder om årsredovisningen eller en hållbarhetsrapport som lämnas 

inom ramen för denna inte lämnas in till Bolagsverket inom 15 månader från räkenskapsårets 

utgång, förutsatt att förseningen beror på försummelse från VD:ns eller styrelseledamöternas 

sida.108  

 

Hållbarhetsrapporter som upprättas separat ska som tidigare nämnts offentliggöras antingen 

tillsammans med förvaltningsberättelsen som en del i årsredovisningen eller på företagets 

webbplats. Skulle webbpublicering inte ske inom den föreskrivna tidsfristen om sex månader 

utgår tidsfristen för att döma ut eventuell förseningsavgift från att rapporten skulle ha offent-

liggjorts tillsammans med förvaltningsberättelsen.109  

 

Som tidigare nämnts ska revisorn enbart kontrollera huruvida hållbarhetsrapport från bolaget 

har lämnats eller inte. Enligt propositionen får den närmare innebörden av denna kontroll av-

göras inom ramen för självreglering och utvecklingen av god revisionssed.110 En intressant 

fråga blir då om det för att revisorn ska kunna intyga att en hållbarhetsrapport har upprättats 

krävs att hållbarhetsrapporten innehåller all den information som efterfrågas i ÅRL. Bransch-

organisationen för revisorer, FAR, tycks vara av den uppfattningen. I ett FAQ-dokument har 

FAR nämligen tolkat kravet på att revisorn ska uttala sig om huruvida en rapport har upprät-

																																																								
104 Angående detta stycke, se prop. 2015/16:193 sid. 48. 
105 Prop. 2015/16: 193 sid. 49. 
106 Se Af Sandberg, kommentar till ÅRL 8 kap 15a §, Karnov (hämtad 2017-11-04). 
107 Se ÅRL 8 kap 5-6 §§. 
108 ÅRL 8 kap 12 § 1. 
109 Prop. 2015/16:193 sid. 49.	
110 Prop. 2015/16:193 sid. 52. 
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tats eller inte som att revisorn måste gå igenom hållbarhetsrapporten i sådan omfattning att 

han eller hon kan bilda sig en uppfattning om huruvida rapporten ”i verklig mening utgör en 

sådan rapport som regleras i lagen”.111 Vidare framhåller FAR att det inte är tillräckligt att en 

rapport benämns hållbarhetsrapport.112  

 

Nästa fråga blir i sådana fall om förseningsavgifter etc. kan påföras ett bolag som har upprät-

tat en hållbarhetsrapport som inte innehåller all den efterfrågade informationen enligt ÅRL, 

med hänvisning till att en hållbarhetsrapport i lagens mening inte har upprättats eller offent-

liggjorts. Denna fråga låter sig dock inte enkelt besvaras och omfattas inte heller av syftet 

med denna framställning, varför den lämnas därhän.  

4.3 Analys och jämförelse av regleringen i ändringsdirektivet och ÅRL 

Fler företag omfattas av kravet på att lämna hållbarhetsrapport enligt ÅRL än vad som omfat-

tas av kravet på hållbarhetsredovisning enligt ändringsdirektivet. Till skillnad från direktivet 

gör ingen distinktion mellan ”företag av särskilt intresse” och andra företag i ÅRL. Således 

omfattas samtliga företag av viss storlek av reglerna, oavsett företagsform. I propositionen 

framhölls att även om det av olika skäl kan finnas extra starka skäl att noterade företag, pub-

lika företag och finansiella företag rapporterar information om sin verksamhet, kan intresset 

från intressenter att få information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor inte anses 

vara begränsat till några särskilda företag eller verksamheter.113  

 

Tröskelvärdena i ÅRL för vilka företag som omfattas av regleringen på grund av sin storlek är 

också lägre än de tröskelvärden som ställs upp i direktivet. Skulle den svenska lagstiftningen 

ställa upp samma tröskelvärden som de i ändringsdirektivet hade endast omkring 100 svenska 

företag omfattats av bestämmelserna.114 Regeringen fann att merparten av dessa företag redan 

upprättar någon form av hållbarhetsrapport, antingen på frivillig basis eller enligt de krav som 

ställs på företag med statligt ägande. Därmed, samt mot bakgrund av regeringens målsättning 

att driva arbetet med företags hållbarhetsarbete och rapporteringen därom framåt, fann rege-

ringen att det inte var tillräckligt att tillämpa de i direktivet föreskrivna gränsvärdena.115  Ett 

flertal remissinstanser ställde sig dock kritiska till att den svenska lagstiftningen går längre än 

vad direktivet föreskriver och menade bland annat att kostnaderna och den ökade administra-
																																																								
111 FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL, FAR, p. 21. 
112 FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL, p. 21.	
113 Prop. 2015/16:193 sid. 43. 
114 Prop. 2015/16:193 sid. 58. 
115 Prop. 2015/16:193 sid. 42. 
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tiva bördan det innebär för företagen att upprätta hållbarhetsrapport hade underskattats och att 

nackdelarna med det utvidgade rapporteringskravet inte kunde anses vägas upp av nyttan med 

rapporteringen.116  

 
Det framstod enligt regeringen och de flesta remissinstanser inte som nödvändigt att närmare 

förtydliga kraven på innehållet vid implementeringen av ändringsdirektivet och bestämmel-

serna om innehållet i hållbarhetsrapporten i ändringsdirektivet och ÅRL är således snarlika. 

Företag som önskar mer vägledning om vilken information som kan lämnas hänvisas till nå-

gon av de icke-bindande riktlinjer om hållbarhetsrapportering som har tagits fram av kom-

missionen och andra organisationer.117 Således kan sägas att riktlinjer och rekommendationer 

från nationella såväl som internationella redovisningsorgan och organisationer rimligen 

kommer att få relativt stor betydelse för hur hållbarhetsrapporterna kommer att utformas och 

vad som kommer att anses utgöra bästa praxis. 

 
Det kan även konstateras att det med implementeringen av ändringsdirektivet inte har införts 

några särskilda sanktionsmöjligheter vad gäller hållbarhetsrapportens innehåll. Det finns inte 

heller några bestämmelser om sanktioner i ändringsdirektivet. De sanktioner som finns sedan 

innan för de fall så årsredovisning inte har inkommit i tid till Bolagsverket aktualiseras dock 

även om det endast är hållbarhetsrapporten som inte har kommit in. Vidare finns det, även om 

det i uppsatsen lämnas outrett, möjligen utrymme för att argumentera för att sådana sanktion-

er även kan påföras bolaget om en hållbarhetsrapport visserligen har upprättats, men en revi-

sor finner att den inte uppfyller kraven som ställs på den enligt lag. 

 

Vidare föreskrivs det som tidigare nämnts i skälen till ändringsdirektivet att medlemsstaterna 

bör se till att det finns lämpliga och effektiva metoder för att säkerställa att företag lämnar 

information i enlighet med direktivet samt att det finns effektiva nationella förfaranden till-

gängliga för företagets samtliga intressenter för att säkerställa att företag agerar i enlighet med 

skyldigheterna som följer av direktivet. Vad som närmare menas med sådana effektiva meto-

der och förfaranden är oklart, men de regler om förseningsavgifter som gäller för årsredovis-

ningen och bevisligen även för hållbarhetsrapporten skulle möjligtvis kunna utgöra exempel 

på en sådan metod.  

																																																								
116 Prop. 2015/16:193 sid. 41. 
117Angående detta stycke, se prop. 2015:16:193 sid. 46. 
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5. Riktlinjer för hur innehållet i hållbarhetsrapporten kan utformas 
	

5.1 Allmänt om normer och riktlinjer på redovisningsrättens område 

Reglerna i ändringsdirektivet och ÅRL är utformade som ramlagstiftning, vilket innebär att 

det finns ett behov av ytterligare normgivning på området.118 Att regleringen utformats på 

detta sätt ligger i linje med hur lagstiftning på redovisningsrättens område i övrigt är utfor-

mad.119 ”Mjuk” reglering, såsom allmänna råd, rekommendationer från olika myndigheter och 

självreglering från branschorganisationer får därför i regel en viktig normgivande roll på re-

dovisningsrättens område.120 Viktiga principer på redovisningsrättens område som i stor ut-

sträckning har utvecklats och fyllts med innehåll genom mjukare typer av reglering är princi-

pen om god redovisningssed, väsentlighet och rättvisande bild.121  

 

Väsentlighetskravet kommer till uttryck i ÅRL 2:3a. Av bestämmelsen framgår att ett företag 

får avvika från vissa bestämmelser om årsredovisningens utformning, så länge följden av av-

vikelsen inte är väsentlig. Väsentlighetsbedömningen görs utifrån om utelämnad eller felaktig 

information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas påverka 

de beslut som användare fattar på grundval av informationen.122 

 

Kravet på rättvisande bild infördes i svensk lagstiftning efter införande av det fjärde bolagsdi-

rektivet från EU och är i första hand en produkt av brittisk redovisningstradition.123 I svensk 

rätt har principen dock kommit att få begränsad betydelse i jämförelse med principen om god 

redovisningssed.124  

5.2 Något om innehållet i riktlinjerna om hållbarhetsrapportens utformning 

	
Av skälen till ändringsdirektivet framgår att företag när de lämnar sin hållbarhetsrapport får 

stödja sig på nationella, unionsbaserade eller internationella riktlinjer om hur rapporten ska 

utformas.125 Kommissionen har även utfärdat icke-bindande riktlinjer för hur hållbarhetsredo-

visningen kan utformas, vilka är baserade på redan befintliga nationella, unionsbaserade eller 

																																																								
118 Prop. 2015/16:193 sid. 40. 
119 Se exempelvis Olsson, sid. 17-20.	
120 Se exempelvis Olsson, sid. 17-20. 
121 ÅRL 2:2, 2:3 och 2:3a. 
122 ÅRL 2:3a 2st. 
123 Olsson, sid. 23.  
124 Olsson, sid. 24-25. 
125 Skäl nr 9 till direktiv 2014/95/EU. 
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internationella riktlinjer om hållbarhetsredovisning.126 Om företaget har tillämpat särskilda 

riktlinjer vid upprättandet av hållbarhetsrapportens utformning ska dessa anges i rapporten.127 

 

Även om kommissionens riktlinjer främst riktar sig till de företag som har att lämna upplys-

ningar enligt ändringsdirektivet kan riktlinjerna enligt kommissionen även utgöra bästa praxis 

för andra företag som rapporterar icke-finansiell information utanför direktivets tillämpnings-

område.128 Merparten av de företag som ska hållbarhetsredovisa enligt den svenska lagstift-

ningen omfattas som tidigare visats inte av ändringsdirektivet. Mot bakgrund av stadgandet 

från kommissionen samt med hänsyn till likheten i informationen som ska lämnas enligt den 

svenska lagstiftningen och den som ska lämnas enligt direktivet bör riktlinjerna dock bli av 

betydande relevans även för svenska företag som formellt inte omfattas av ändringsdirektivet. 

 

Det låter sig inte göras inom ramen för denna uppsats att redogöra för innehållet i samtliga av 

de nationella, unionsbaserade och internationella ramar som företagen kan stödja sig på när de 

redovisar i enlighet med ändringsdirektivet eller reglerna i ÅRL. För att någon förståelse ändå 

ska fås för vilken information som kan lämnas i hållbarhetsrapporten och vad som skulle 

kunna utgöra missvisande rapportering redogörs i detta avsnitt i korthet för de mest relevanta 

och grundläggande kraven på informationen enligt kommissionens riktlinjer och enligt det 

globala redovisningsinitiativet GRI, vilket är i det närmaste dominant när det kommer till ut-

formningen av riktlinjer för hållbarhetsredovisning.129 

 

Kommissionens riktlinjer är icke-bindande och det är således inte ett krav för företag som 

redovisar i enlighet med direktivet att följa dem. GRI:s riktlinjer innehåller krav, rekommen-

dationer och vägledning. För att ha upprättat hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s 

riktlinjer måste företaget eller organisationen ha följt kraven men behöver inte nödvändigtvis 

följa rekommendationerna eller riktlinjerna.130  

 

																																																								
126 Kommissionens riktlinjer, sid. 3-4.  
127 ÅRL 6:12 3 st.	
128 Kommissionens riktlinjer, sid. 4. 
129 Se exempelvis Westermark, sid. 89. 
130 Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2016, GRI (GRI). 
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5.2.1 Grundläggande principer 

Enligt de grundläggande principerna för hållbarhetsredovisningen som återfinns i såväl kom-

missionens som GRI:s riktlinjer ska informationen som lämnas i hållbarhetsredovisningen 

vara:131 

• Väsentlig, 

• rättvisande, balanserad och lättillgänglig, 

• komplett, 

• strategisk och framåtblickande, 

• inriktad på intressenterna, samt 

• konsekvent och sammanhängande. 

 

Med hänvisning till att informationen som lämnas i hållbarhetsrapporten ska vara rättvisande 

och balanserad betonas i riktlinjerna betydelsen av att både negativa och positiva aspekter 

framgår av rapporten och att informationen presenteras på ett opartiskt sätt.132 I samman-

hanget framhålls särskilt att intressenter som använder sig av informationen inte bör vilsele-

das av väsentliga felaktigheter eller att väsentlig information utelämnas. Som förslag på en 

åtgärd för att säkerställa att informationen som lämnas är rättvis och korrekt nämns oberoende 

extern försäkran. Någon rekommendation om extern granskning såsom revision ges dock inte 

i kommissionens riktlinjer men det är en rekommendation för företag som redovisar i enlighet 

med GRI:s riktlinjer.133  

5.2.2 Särskilt om vissa upplysningar  

Som tidigare framkommit är de områden som åtminstone ska behandlas enligt såväl änd-

ringsdirektivet som den svenska lagstiftningen miljö, sociala förhållanden och personal, re-

spekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. I kommissionens 

riktlinjer förtydligas att företag även bör rapportera väsentlig information i förhållande till 

andra hållbarhetsfrågor, om det behövs för att ge en helhetsbild av hur företaget har presterat 

under rapporteringsåret.134 

 

I förhållande till de hållbarhetsfrågor av väsentlighet för verksamheten ska rapporten enligt 

ÅRL innehålla information om 1) företagets affärsmodell, 2) den policy som företaget tilläm-

																																																								
131 Se Kommissionens riktlinjer, kap. 3 och GRI 101: Foundation 2016. 
132 Se kommissionen riktlinjer, sid. 5 och GRI 101: Foundation 2016. 
133 Kommissionens riktlinjer, sid. 7 och GRI 102: General Disclosures 2016.		
134 Kommissionens riktlinjer, sid. 8. 
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par i de ovan nämnda hållbarhetsfrågorna och de granskningsförfaranden som har genomförts 

under året, 3) resultatet av policyn, 4) de väsentliga risker som är kopplade till företagets 

verksamhet, inklusive företagets affärsförbindelse, produkter eller tjänster som sannolikt får 

negativa konsekvenser, 5) hur företaget hanterar riskerna, och 6) centrala resultatindikationer 

som är relevanta för verksamheten. 

 

Företagets affärsmodell ska enligt riktlinjerna beskrivas på ett tydligt, begripligt och objektivt 

sätt och företagen bör undvika att beskriva sin affärsmodell i säljfrämjande eller visionära 

ordalag.135 Av såväl GRI som kommissionens riktlinjer framgår även att företagen när de be-

skriver sin affärsmodell kan beskriva de viktigaste produkter de tillverkar, hur produkterna 

tillgodoser konsumenternas eller kundernas behov och hur produkterna tillverkas.136 Vad gäl-

ler policy och granskningsförfaranden, så som due-diligence processer, föreskriver riktlinjer-

na att företagen även ska beskriva sådana förfaranden som hänför sig till leverantörs- och un-

derleverantörskedjor.137 

5.2.3 Särskilt om vissa ämnesspecifika upplysningar 

Riktlinjerna behandlar även hur företagen bör redovisa särskilt kring de olika hållbarhetsfrå-

gor som enligt ändringsdirektivet och ÅRL åtminstone ska adresseras. Vad gäller miljö för-

väntas företagen rapportera om både faktiska och potentiella konsekvenser av företagets verk-

samhet och hur aktuella och förutsebara miljöfrågor kan påverka företagets utveckling, resul-

tat och ställning.138 Av kommissionens riktlinjer framgår att kommissionen anser att väsentlig 

information om sociala förhållanden och personal bland annat inbegriper information om till-

lämpningen av ILO:s grundläggande konventioner, mångfaldsfrågor, anställnings- och ar-

betsvillkor, kontakter med fackföreningar, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, konsumentför-

hållanden, ansvarsfull marknadsföring och forskning, samt vidtagna åtgärder för att främja 

lokalsamhällens sociala och ekonomiska utveckling.139 Liknande information ska även läm-

nas i hållbarhetsredovisningar som upprättas i enlighet med GRI.140 Vidare ställs enligt rikt-

linjerna krav på att den information som lämnas om respekt för mänskliga rättigheter ska vara 

väsentlig i relation till såväl potentiella som faktiska konsekvenser av företagets verksamhet 

																																																								
135 Kommissionens riktlinjer, sid. 10 och GRI 102: General Disclosures 2016. 
136 Kommissionens riktlinjer, sid. 10 och GRI 102: General Disclosures 2016. 
137 Kommissionens riktlinjer, sid. 11 och GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016; GRI 414: Supplier 
Social Assessment 2016. 
138 Kommissionens riktlinjer, sid. 14-15. 
139 Kommissionens riktlinjer, sid. 15-16. 
140 Se GRI, the 400 series: Social 2016. 



	 35	

för rättsinnehavare.141 Företagens rapportering om bekämpning av korruption och mutor för-

väntas inkludera väsentlig information om hur de hanterar frågor som rör korruption och mu-

tor.142 

5.2.4 Sammanfattning 

Vad som återges ovan är en sammanfattning av vad företagen enligt kommissionens riktlinjer 

förväntas rapportera om i sin hållbarhetsrapport. Liknande krav ställs i vissa avseenden på 

företag som upprättar hållbarhetsrapport enligt GRI. Både kommissionens riktlinjer och GRI 

innehåller även detaljerade rekommendationer om konkret information som kan lämnas för att 

tillgodose de övergripande kraven på väsentlighet och rättvisande helhetsbild av företagets 

påverkan på olika hållbarhetsfrågor. Dessa närmare rekommendationer och exempel lämnas 

som tidigare motiverats därhän. Sammanfattningsvis kan dock sägas, vilket även framkommit 

av redogörelsen ovan, att företag som redovisar i enlighet med riktlinjerna förväntas redovisa 

såväl mer allmänna uppgifter om företagets visioner och syn på hållbarhetsarbete som kon-

kreta uppgifter om vissa produkters påverkan på miljö och social hållbarhet. 

5.3 Analys: Vilken betydelse har riktlinjerna vid bedömning av huruvida innehållet i 

hållbarhetsrapporten stämmer överens med ÅRL? 

	
Riktlinjerna ställer i likhet med lagstiftningen upp ett antal grundläggande principer för redo-

visningen. Dessa grundläggande principer liknar i hög utsträckning principerna om god redo-

visningssed, väsentlighet och rättvisande bild som återfinns i ÅRL och BFL. Begreppen bör 

således kunna tillskrivas liknande betydelse. Vad gäller väsentlighetskravet kan dock särskilt 

uppmärksammas att det både enligt förarbetena till implementeringen av ändringsdirektivet 

och av riktlinjerna föreskrivs att väsentligheten av information som lämnas ska bedömas sär-

skilt utifrån vad som är väsentligt för intressenterna.143  

 

Av ordalydelsen i ÅRL 6:12 1st följer att hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhets-

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

konsekvenserna av verksamheten. Mot bakgrund av det tillsammans med uttalanden i propo-

sitionen och vad som föreskrivs i riktlinjerna bör en viktig grund för bedömningen av 

huruvida en hållbarhetsrapport lever upp till de krav som ställs på dess utformning enligt lag 

vara hur pass väsentlig, riktig och omfattande den är i förhållande till intressenternas behov. 
																																																								
141 Kommissionens riktlinjer, sid. 16. 
142 Kommissionens riktlinjer, sid. 16.	
143 Se prop. 2015/16:193 sid. 66. Se även ovan avsnitt 5.2. 



	 36	

De riktlinjer som finns på området bör i detta avseende få relativt stor betydelse i enlighet 

med hur det i övrigt ser ut på redovisningsrättens område. Vidare kan argumenteras för att 

kommissionens riktlinjer får tillskrivas särskild betydelse med hänsyn till att icke-bindande 

EU-dokument inte sällan får påtaglig normerande verkan för hur EU-reglering såsom direktiv 

ska tolkas.144 

 

Det är inte obligatoriskt att låta hållbarhetsrapporten genomgå revision och det saknas även 

sanktionsregler i ÅRL vad gäller innehållet i hållbarhetsrapporten. Vidar får det anses oklart 

vilka rättsliga konsekvenser, om några, som kan aktualiseras om rapporten visserligen inne-

håller all den information som efterfrågas enligt lagen men informationen ger en missvisande 

eller felaktig bild av företagets hållbarhetsarbete och ansvarstagande. I följande kapitel i upp-

satsen undersöks därför huruvida det finns möjligheter enligt gällande rätt på aktiebolagsrät-

tens, marknadsföringsrättens och konsumenträttens område att hålla bolaget eller det ledande 

organet ansvarigt för felaktig eller missvisande information som lämnas i hållbarhetsrappor-

ten. 

  

																																																								
144 Se Korling & Zamboni, sid. 127-128. 



	 37	

6. Möjligheter till skadestånd enligt ABL för skada till följd av felaktiga 

eller missvisande uppgifter i hållbarhetsrapporten 

6.1 Rättsliga utgångspunkter 

ABL innehåller särskilda skadeståndsbestämmelser för ett aktiebolags VD, styrelseledamöter 

och revisorer. Av 29:1 ABL framgår att en VD eller en styrelseledamot som när han eller hon 

utför sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Ansvaret 

är personligt för VD:n eller styrelseledamoten i fråga och omfattar således inte nödvändigtvis 

styrelsen i sin helhet eller samtliga ledamöter.145  

 

Anledningen till att de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna finns separat i ABL är att de 

skador som uppkommer i aktiebolagsrättsliga sammanhang i regel är rena förmögenhetsska-

dor. Möjligheten till ersättning för sådana skador är enligt den allmänna skadeståndsrätten 

begränsad och det har bedömts att det finns ett behov av att öka möjligheten för bolag, aktieä-

gare och andra som lidit skada på grund av en bolagslednings agerande att få ersättning för en 

sådan skada. I övrigt ska dock en fri skadeståndsrättslig bedömning av oaktsamhet och or-

sakssamband mellan handling och skada göras enligt allmänna skadeståndsrättsliga princi-

per.146 

 

Första meningen i 29:1 ABL tar sikte på den skada som en styrelseledamot eller VD vållar 

bolaget och det är således gentemot bolaget styrelseledamoten eller VD:n ska ersätta skadan. 

Vidare ska styrelseledamöter eller VD enligt 29:1 andra meningen även ersätta sådan skada 

de uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar enskilda aktieägare eller andra, exempelvis an-

ställda, borgenärer, etc. genom överträdelser av ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Vad gäller 

enskilda aktieägares möjlighet att hålla VD eller styrelseledamot ansvarig för skada som 

åsamkats honom eller henne bör dock erinras att en skada som tillfogas bolaget per automatik 

även innebär en skada för aktieägarna. Således grundar sig i praktiken varje talan om skade-

stånd för enskilda aktieägare på en indirekt skada, för vilken ersättning endast bör utgå om 

skadan i realiteten endast drabbats en eller ett fåtal aktieägare medan övriga har kompense-

rats.147  

 

																																																								
145  Samuelsson, Per, kommentar till ABL 29 kap 1 §, Karnov (hämtad 2017-11-05). 
146 Angående detta stycke, se Nerep, Erik, Adestam, Johan och Samuelsson, Per, Aktiebolagslag (2005:551) 29 
kap. 1 §, Lexino 2017-06-11, avsnitt 1. 
147 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.11.4. 
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För att ansvar ska kunna aktualiseras i enlighet med ABL 29:1 krävs vidare det att en styrelse-

ledamot eller VD genom den aktuella handlingen eller underlåtenheten har varit oaktsam. Det 

är således inte tillräckligt för att utkräva ansvar att styrelseledamoten eller VD:n har handlat i 

strid med sina uppgifter, även om sådana omständigheter kan tala för oaktsamhet.148 Vidare 

krävs att det föreligger ett sådant orsakssamband mellan handlingen eller underlåtenheten och 

den inträffade skadan att skadan inte hade inträffat om det inte hade varit för den aktuella 

handlingen eller underlåtenheten. I de flesta fall är ett orsakssamband lätt att konstatera, men 

för skadeståndsrättsligt ansvar krävs även att sambandet är adekvat, det vill säga att följden av 

handlingen eller underlåtenheten var rimlig och förutsebar.149  

 

Utöver adekvans kan även den så kallade normskyddsläran användas för att begränsa vidden 

av ersättningsgilla skador. Enligt normskyddsläran ställs krav på att skadan ska ha drabbat ett 

intresse som skyddas av den handlingsnorm som åsidosatts genom den skadevållande hand-

lingen eller underlåtenheten.150 Tillämpligheten av normskyddsläran i aktiebolagsrättslig ska-

deståndsrätt har bekräftats av högsta domstolen i två fall151 och den anses av särskilt stor be-

tydelse vid bedömningen av skadeståndsansvar gentemot annan än bolaget självt.152  

6.2 Aktiebolagsrättslig skadeståndsansvar i förhållande till information som lämnas i 

hållbarhetsrapporten 

	
I föregående avsnitt konstaterades att det finns en möjlighet att kräva skadestånd från styrelse-

ledamöter eller VD för skada som de genom handling eller underlåtenhet oaktsamt eller upp-

såtligen vållar bolaget eller någon annan. För att ansvar ska kunna utkrävas av någon annan 

än bolaget krävs att skadan har vållats genom en överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsord-

ningen. 

 

I följande avsnitt undersöks huruvida missvisande eller felaktiga uppgifter i hållbarhetsrap-

porten skulle kunna föranleda skadeståndsansvar enligt ABL. 

 

																																																								
148 Se Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino avsnitt 3.1 och avsnitt 
3.3.  
149 Se exempelvis Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino avsnitt 3.1. 
150 Se exempelvis JustR Nordenssons tillägg för egen del i NJA 1976 s. 458. 
151 NJA 2014 s. 272 och NJA 2016 s. 609. 
152 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino avsnitt 3.1. 



	 39	

6.2.1 Styrelsens aktiebolagsrättsliga ansvar för hållbarhetsrapporten 

Enligt ändringsdirektivet åligger det medlemsstaterna att se till att ledamöterna av ett företags 

förvaltnings-, lednings och tillsynsorgan kollektivt ansvarar för att säkerställa att hållbarhets-

rapporter upprättas och offentliggörs i enlighet med direktivet.153 Enligt svensk rätt ansvarar 

styrelsen i ett aktiebolag enligt ABL 8:4 3st för att bokföringen och bolagets ekonomiska för-

hållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.154 Denna reglering ansågs enligt rege-

ringen tillräcklig för att motsvara ändringsdirektivets krav på styrelsens ansvar även för upp-

rättande av hållbarhersrapporter.155 

 

Av ABL 29:1 framgår att det för att det ska gå att kräva skadestånd av VD eller styrelseleda-

mot krävs att denne har vidtagit eller underlåtit att vidta en handling inom ramen för sitt upp-

drag. Det bör stå klart att VD och styrelseledamöter således kan hållas ansvariga för överträ-

delser av bestämmelser i ABL, ÅRL eller bolagsordningen genom vilken han eller hon i 

egenskap av VD eller styrelseledamot har ålagts förpliktelser gentemot bolaget.156 Vidare får 

frågan huruvida en lagbestämmelse eller föreskrift skapar sådana förpliktelser bedömas uti-

från varje enskilt fall genom en prövning av lagregeln eller föreskriftens innehåll.157  

 

De nyligen införda reglerna i bland annat ÅRL innebär som tidigare behandlats ett krav för 

vissa företag att upprätta hållbarhetsrapport i enlighet med vissa kriterier. Mot bakgrund av 

detta och ordalydelsen i ABL 8:4 3 st. tillsammans med regeringens bedömning att föreva-

rande bestämmelse är tillräcklig för att uppfylla ändringsdirektivets krav på att ålägga styrel-

sen ett ansvar för hållbarhetsrapporten, bör det gå att argumentera för att upprättandet av håll-

barhetsrapport faller inom styrelsens uppdrag. Således skulle styrelsen även kunna bli ansva-

rig gentemot bolaget eller andra för eventuella skador som uppkommer genom felaktig eller 

missvisande information som lämnas i hållbarhetsrapporten enligt ABL 29:1, under förutsätt-

ning att felaktigheterna eller missvisningarna i hållbarhetsrapporten beror på en eller flera 

styrelseledamöters uppsåt eller oaktsamhet.  

 

																																																								
153 Direktiv 2014/95/EU, art. 1.4. 
154 Se även prop. 2015/16:193 sid. 49-50. 
155 Se prop. 2015/16:193 sid. 50.  
156 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.3. 
157 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.3. 
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Det bör dock erinras att styrelsens ansvar enligt ABL 8:4 för bolagets bokföring och ekono-

miska förhållanden först och främst är ett kontroll- och tillsynsansvar.158 Även bolagets VD 

har ett ansvar i förhållande till bokföringen och redovisningen enligt ABL 8:29 3 st. Vidare är 

det vanligt att uppgiften att sammanställa bokföringen och upprätta årsredovisning delegeras 

till olika funktioner i bolaget, vilket ofta även får antas vara fallet med hållbarhetsrapporten. 

Styrelsens ansvar enligt ABL 8:4 fullgörs då genom att tillförsäkra sig information genom att 

se till att respektive bolagsorgan erhåller regelbundna rapporter om bolagets verksamhet.159 

Ledningen bör som utgångspunkt kunna lita på den lämnade informationen om förhållanden i 

bolaget, under förutsättning att inga andra omständigheter talar emot informationens riktig-

het.160  

 

I sammanhanget ska även tilläggas att även om upprättande av årsredovisningen enligt ABL 

8:4 faller inom styrelsens ansvarsområde är det i praktiken skadeståndsregeln i ABL 29:2, om 

revisorers skadeståndsskyldighet gentemot bolaget eller annan på grund av skada som denne 

vållar vid utförandet av uppdraget, som skadeståndsanspråk på grund av felaktigheter eller 

brister i årsredovisningen oftast grundar sig på. Detta då det som tidigare nämnts ställs krav 

på att revisorn granskar årsredovisningen enligt god revisionssed för att på så sätt upptäcka 

och upplysa om felaktigheter eller eventuella oegentligheter.161 Därav är det i normalfallet 

bolagets revisor som blir skadeståndsskyldig för skador på grund av felaktiga eller missvi-

sande uppgifter i årsredovisningen som skulle ha upptäckts och uppmärksammats vid revision 

enligt god revisionssed.162 I ett flertal fall som rör revisorers skadeståndsansvar för missvi-

sande eller oriktiga uppgifter i en årsredovisning som skulle ha upptäckts vid aktsam revision 

enligt god revisionssed har dock företagets styrelse ansetts medvållande med hänsyn till det 

ansvar för årsredovisningen som styrelsen åläggs enligt ABL 8:4.163 Således bör det ändå fin-

nas en grund för att ålägga styrelsen visst ansvar för innehållet i hållbarhetsrapporten, även 

om det får anses svårt att förutse omfattningen av ett sådant ansvar.  

 

 

 

																																																								
158 Se Dotevall, sid. 136. 
159 Se ABL 8:5 och Dotevall, sid. 130.  
160 Dotevall, sid. 130. 
161 Se avsnitt 4.1.4. 
162 Se exempelvis Samuelsson, kommentar till aktiebolagslagen, Karnov (hämtad 2017-11-09). Se även NJA 
2014 s. 272 p. 20. 
163 Se exempelvis NJA 2006 s. 136, NJA 1988 s. 734 och NJA 1960 s. 243. 
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6.2.2. Eventuell skada och bedömningen av orsakssamband och adekvans 

	
6.2.2.1 Skada 
 

Med skada får vid den aktiebolagsrättsliga skadeståndsbedömningen förstås en ekonomiskt 

mätbar förmögenhetsförlust såsom kostnader, inkomstbortfall eller värdeminskning. Skadans 

storlek bestäms genom att de ekonomiska förhållandena hos den skadelidande jämförs med 

det tänkta förhållandet som hade förelegat om den skadegörande handlingen eller underlåten-

heten aldrig hade ägt rum. Denna bedömning vållar inte sällan praktiska problem med hänsyn 

till svårigheten att fastställa ett hypotetiskt händelseförlopp.164  

 

För bolaget bör den skada som felaktig eller missvisande rapportering av hållbarhetsfrågor 

kan ge upphov till främst bestå i skador på varumärket och därmed hänförliga konsekvenser 

till följd av omvärldens missnöje med bolagets misslyckande att leva upp till omvärldens för-

väntningar.165 Således bör skada för bolaget främst uppkomma då det av informationen i håll-

barhetsrapporten framstår som att företaget agerar mer ansvarsfullt och hållbart än vad som 

kan påvisas i verkligheten. Att helt underlåta att rapportera om företagets hållbarhetsarbete, 

även på de områden som numera krävs enligt lag, vållar nödvändigtvis inte skada om omvärl-

den och företagets intressenter inte på grund av några andra omständigheter förväntar sig att 

företaget ska agera hållbart.166 

 

Som tidigare diskuterats utgör årsredovisningen ett viktigt verktyg för ett företags samtliga 

intressenter att skaffa sig en bild av företagets utveckling och konkurrenskraft. Felaktiga eller 

missvisande uppgifter i årsredovisningen kan således leda till att aktieköpare, aktiesäljare, 

kreditgivare och andra tar beslut på felaktiga grunder. Skulle ett sådant beslut leda till ekono-

misk förlust är det att se som en direkt skada som även är ersättningsgill enligt ABL 29:1.167  

 

Mot bakgrund av vad som tidigare har anförts i denna uppsats om vikten av företags hållbar-

hetsarbete för aktörer på aktiemarknaden, bland annat för stora och kapitalkraftiga investerare 
																																																								
164 Angående detta stycke, se Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2u, Norstedts juridik 2008, 
sid. 68. 
165 Se allmänt Grafström m.fl. sid. 176-180. Se även Mahoney m.fl. och det där refererade fallet Nike-Kasky 
(2002) där Nike i en CSR redovisning hade lämnat falska uppgifter om arbetsvillkor hos deras underleverantörer 
i tredje världen. Nikes aktieägare stämde bolaget för förluster i samband med att de falska uppgifterna uppdaga-
des. 
166 Se härom exempelvis Grafström m.fl., sid. 183-184. 
167 Se härom Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.11.3. Se 
även NJA 2014 s. 272 p. 21.	
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genom initiativet Hållbart värdeskapande, bör vad som anförts ovan även kunna appliceras på 

uppgifter som lämnas i hållbarhetsrapporten. Om exempelvis en investerare baserar en inve-

stering på information som lämnas i hållbarhetsrapporten som bedöms ge företaget konkur-

rensfördelar och denna information senare visar sig vara felaktig eller överdriven, skulle inve-

steraren kunna förlora på sin investering till följd av att bolaget tappar i värde och anseende 

på grund av det framkomna.168 En sådan förlust skulle rent teoretiskt kunna utgöra en sådan 

ren förmögenhetsskada som omfattas av ABL 29:1.  

 

Det ska dock framhållas att informationen som lämnas i hållbarhetsrapporten får sägas vara 

mindre matematiskt stringent och precis än vad som är fallet med den finansiella redovisning-

en, delvis på grund av att en stor del av hållbarhetsredovisningen vanligen består av verbala 

beskrivningar och resonemang.169 Därav bör bedömningen av hur situationen hade varit om 

informationen hade sett annorlunda ut vålla ännu större praktiska svårigheter än vad som är 

fallet när en skada beror på felaktig information om rent ekonomiska förhållanden. Detta då 

det varken kan anses vara lika klart hur informationen skulle ha sett ut om den lämnades i 

enlighet med lagstiftning och gällande praxis, eller på vilket sätt mottagaren hade reagerat 

annorlunda på informationen om den hade varit utformad på ett annat sätt.  

 

Praktiska exempel på hur en skada kan uppstå 

Det är tydligt från svenska företag som Volvo och IKEA att de i sina hållbarhetsredovisningar 

vill profilera sig som företag som tar ansvar för såväl människa som miljö. Volvo framhåller 

exempelvis i sin hållbarhetsrapport från 2016 att man undertecknat FN:s Global Compact, är 

partner till WWF Climate Saver och supporter av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Vidare uppger Volvo att de följer de lagar och regler som gäller i länder där de verkar samt att 

de i länder med svagare åtagande gällande affärsetik, mänskliga rättigheter, miljöskydd och 

regelefterlevnad utför affärsaktiviteter i enlighet med principerna i Volvos uppförandekod.170 

IKEA lämnar i sin tur uppgifter om de krav de ställer på underleverantörer och andra aktörer i 

produktionskedjan genom sitt program IWAY som bygger på ILO:s konventioner, FN:s Glo-

bal Compact, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention.171  

 

																																																								
168 Se exempelvis Grafström m.fl., sid. 178-179. 
169 Se Westermark, sid. 43-44. 
170 Volvokoncernen Års- och hållbarhetsredovisning 2016, sid 64 och sid 67. 
171 IKEA Group Sustainability Report FY 16, sid. 61-62.	
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Upplysningar av det slag som har nämnts ovan bör rimligtvis medföra att intressenter såsom 

aktieägare, investerare och konsumenter förväntar sig att bolaget tar sitt sociala ansvar och sitt 

ansvar för hållbarhet på allvar. Även utomstående såsom media och olika intresseorganisat-

ioner kan väntas sätta press på företagen att agera i enlighet med de principer och uppföran-

dekoder företagen utger sig från att följa i sin hållbarhetsrapport. Skulle det exempelvis visa 

sig att Volvo utnyttjar att miljöskyddet i ett visst land där de bedriver verksamhet är svagt och 

att de inte har följt den uppförandekod de hänvisar till i hållbarhetsrapporten skulle det rimli-

gen leda till missnöje bland många intressenter och i förlängningen även skada företagets va-

rumärke och leda till sådana ekonomiska förluster som kan ersättas i enlighet med ABL. Mot-

svarande får anses bli fallet om det exempelvis skulle uppdagas att det förekommer barnar-

bete på en fabrik som IKEA anlitat och IKEA inte kan visa att de haft tillräckliga rutiner för 

att upptäcka, förebygga och förhindra att deras underleverantörer inte respekterar deras 

IWAY-program. 

 

6.2.2.2 Orsakssamband och adekvans 

För att en skada ska vara ersättningsgill enligt ABL 29:1 gäller som tidigare konstaterats även 

att det måste föreligga orsakssamband mellan den aktuella handlingen eller underlåtenheten 

och skadan. Orsakssambandet måste också vara tillräckligt relevant, eller med andra ord ade-

kvat, för att handlingen eller underlåtenheten ska vara skadeståndsgrundande. 

 

Orsakssambandet när bolaget eller någon annan skadas på grund av felaktigheter eller brister i 

årsredovisningen bedöms som utgångspunkt efter vilken information som hade lämnats i års-

redovisningen om den hade genomgått aktsam revision.172  I NJA 2014 s. 272 fann högsta 

domstolen att orsakssambandet ska bedömas utifrån vad som hade hänt om årsredovisningen 

hade varit riktig och inte enbart utifrån vad som hade hänt om revisorn i sin revisionsberät-

telse hade anmärkt mot bristerna.173  Av detta följer att om det går att konstatera att skadan 

inte hade inträffat om årsredovisningen i aktuella delar hade varit riktig, kan även ett orsaks-

samband konstateras. 

  

Utifrån högsta domstolens resonemang i NJA 2014 s. 272 bör det gå att dra slutsatsen att be-

dömningen av orsakssambandet när det är felaktiga eller missvisande uppgifter i hållbarhets-

rapporten som vållar skada bör utgå från vad som hade hänt om den aktuella informationen 

																																																								
172 Se NJA 2014 s. 272 p. 34. 
173 NJA 2014 s. 272 p. 36-37. 
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hade levt upp till de krav som ställs på hållbarhetsrapporten enligt lag. Vidare bör också krä-

vas för skadeståndsansvar att skadan var en rimlig och förutsebar följd av de felaktiga eller 

missvisande uppgifterna i hållbarhetsrapporten.174  

 

Vad gäller de situationer där det är bolaget som lider skada på grund av att styrelsen inte full-

gör de uppgifter som åligger dem enligt ABL eller bolagsordningen har det visat sig att or-

sakssambandet mellan skadan och handlingen eller underlåtenheten i de flesta fall bedöms 

som adekvat så länge handlingen eller underlåtenheten och effekten av den är klar och går att 

ange i precisa former.175 Som tidigare diskuterats i detta avsnitt kan det dock vålla vissa svå-

righeter att precisera en skada som uppstår till följd av felaktigheter eller missvisningar i håll-

barhetsredovisningen, dels på grund av hållbarhetsredovisningens icke-precisa karaktär och 

dels på grund av att effekterna av informationen som lämnas i den till stor del kan väntas bero 

på omvärldens förväntningar.  

 

När det gäller skadeståndsansvar för styrelseledamöter gentemot annan än bolaget ställs för 

övrigt ännu högre krav på bedömningen av orsakssamband och adekvans, främst i form av 

den så kallade skyddsnormläran och principen om befogad tillit.176 Skyddsnormläran och 

principen om befogad tillit behandlas i följande avsnitt. 

	

6.2.2.3. Skyddsnormläran och principen om befogad tillit 

Skyddsnormläran i aktiebolagsrättsligt sammanhang innebär att en skadelidande, som är nå-

gon annan än bolaget, måste visa att en viss norm i ABL, ÅRL eller bolagsordningen har till 

syfte att skydda det intresse som kränkts genom den skadevållande handlingen eller underlå-

tenheten.177	

	

Principen om befogad tillit som en förutsättning för att skadestånd ska utgå till någon annan 

än bolaget slogs fast av högsta domstolen i NJA 2014 s. 272.178 I fallet hade en person via en 

kapitalförsäkring genom apportemission förvärvat ett stort antal aktier i ett bolag. Värdet av 

en del av aktierna och förutsättningarna för bolagets utveckling hade på olika sätt övervärde-

rats och förvärvaren led således förluster i och med förvärvet. Årsredovisningen för räken-

																																																								
174 Jmf. Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.1. 
175 Se Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino. avsnitt 3.1. 
176 Se Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.1. 
177 Se Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.11.1.	
178 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.1. 
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skapsåret före förvärvet innehöll en så kallad ren revisionsberättelse, vilket innebär att revi-

sorn inte har uppmärksammat några felaktigheter eller oegentligheter i bolagets årsredovis-

ning. I målet gjordes gällande att det var oaktsamt av revisorn att inte anmärka på felaktighet-

erna. Vidare menade förvärvaren att om revisorn hade gjort så hade denne inte förvärvat akti-

erna, alternativt förvärvat dem med bättre villkor. 

 

Högsta domstolen fann att den relevanta skyddnormen i kravet på att revisorer granskar årsre-

dovisningen enligt god revisionssed är den tillit som aktörer på marknaden runt bolaget kän-

ner för årsredovisningen som ett underlag för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut, så länge 

tilliten är befogad.179 För att revisorns underlåtenhet att granska årsredovisningen enligt god 

revisionssed skulle medföra skadeståndsskyldighet krävdes således enligt högsta domstolen 

att den tillit som förvärvaren i fallet hade fäst till årsredovisningens riktighet var befogad. 

 

Frågan om vilken grad av tillit som är befogad att fästa till årsredovisningen bör enligt högsta 

domstolen bedömas utifrån omständigheterna i fall till fall. En sådan bedömning bör vidare 

enligt domstolen grunda sig på huruvida och i vilken utsträckning årsredovisningen typiskt 

sett utgör en väsentlig del av det konkreta beslutsunderlag som typiskt sätt läggs till grund för 

ett beslut av det aktuella slaget.180 

 

Domstolen fann i NJA 2014 s. 272 att förvärvaren visserligen hade haft fog för att fästa tillit 

till riktigheten av uppgifterna i årsredovisningen, men att det inte var den oaktsamma revis-

ionen i sig utan aktiens prissättning på börsen som orsakade förvärvaren skada. Sambandet 

mellan revisorns oaktsamhet och förvärvarens förlust ansågs således inte tillräckligt tydligt 

eller adekvat för att hålla revisorn skadeståndsansvarig.181 Vid bedömningen tog domstolen 

också hänsyn till att om revisorer hade kunnat åläggas ett ansvar för börskursens riktighet när 

den har påverkats av uppgifter i en oriktig årsredovisning, hade det lett till stora praktiska 

problem i rättstillämpningen då även andra faktorer kan ha påverkan på börskursen.182 Princi-

pen om befogad tillit begränsar således kraftigt antalet ersättningsgilla fall när det gäller ska-

delidande utanför bolaget.  

 

																																																								
179 NJA 2014 s. 272 p. 20. 
180 NJA 2014 s. 272 p. 27. 
181 NJA 2014 s. 272 p. 65-66. 
182 NJA 2014 s. 272 p. 65. 
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Av intresse för frågan huruvida en investerare, aktieköpare eller annan skulle kunna kräva 

styrelsen på skadestånd på grund av felaktigheter eller missvisningar i en hållbarhetsrapport 

blir att riktigheten i informationen som lämnas i hållbarhetsrapporten inte enligt lag ska 

granskas av revisor. Denne ska som tidigare nämnts enbart kontrollera huruvida hållbarhets-

rapport har upprättats eller inte. Revisorn kan visserligen under en sådan kontroll behöva ta 

ställning till huruvida hållbarhetsrapporten materiellts sett stämmer överens med lagen.183 

Skyddsnormen i reglerna om hållbarhetsrapporten och styrelsens ansvar för den kan hursom-

helst endast i begränsad mån anses vara befogad tillit till revisonen och till övervägande del 

endast befogad tillit till rapporten som sådan. Således kan eventuellt inte lika hög tillit med 

fog ställas till uppgifter som lämnas i hållbarhetsrapporten som till de uppgifter som lämnas i 

de delar av årsredovisningen som enligt lag ska granskas av revisor.184  

 

Viss tillit bör dock enligt uttalanden i förarbeten till ABL kunna fästas till att bolagsorganen 

fullgör sina lagliga skyldigheter. Således bör även viss tillit kunna fästas i vart fall till att led-

ningen i bolaget uppfyller det tillsyn- och kontrollansvar som åläggs dem enligt ABL 8:4.185   

 

Slutligen kan sägas att, även om det går att argumentera för att viss tillit med fog kan ställas 

till att styrelsen upprättar hållbarhetsrapporten i enlighet med gällande lagstiftning och redo-

visningsnormer såsom god redovisningssed, den adekvansbedömning som högsta domstolen 

gjorde i NJA 2014 s. 272 rimligen innebär avsevärda svårigheter för andra än bolaget att 

kräva skadestånd från styrelseledamöter på grund skada som orsakats av felaktigheter i håll-

barhetsrapporten. 

6.2.3 Oaktsamhet och uppsåt 

	
Även om skadan skulle gå att definiera och ett adekvat orsakssamband hade kunnat konstrue-

ras trots vad som anförts ovan krävs för att hålla styrelseledamöter ansvariga för skada som 

uppkommer på grund av felaktigheter eller missvisande uppgifter i hållbarhetsrapporten även 

att felaktigheterna eller missvisningarna har uppkommit som ett resultat av styrelseledamö-

ternas oaktsamhet eller uppsåt. Bedömningen av vad som är oaktsamt görs utifrån vilken grad 

av kunskap, omsorg, skicklighet och förutseende som kan krävas av en styrelseledamot i ett 

																																																								
183 Se kap. 4.2.5. 
184Jmf. exempelvis NJA 1998 s. 734 och högsta domstolens uttalande: ”Generellt sett bör var och en ha rätt att 
utgå från att uppgifter i ett aktiebolags balansräkning är riktiga om det uppges att den har upprättats enligt 
tillämplig lag om årsredovisning och har godkänts av en revisor.” 
185 Se prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation sid. 188-189. 
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aktiebolag av den storlek och typ som det är fråga om.186 Således är styrelseansvaret inte ett 

strikt professionsansvar, vilket är fallet med revisorer, utan oaktsamhetsbedömningen kan i 

marginell omfattning göras utifrån vissa subjektiva faktorer.187 Vidare är vad som stadgas i 

ABL, ÅRL och i bolagsordningen om styrelsens ansvar av stor vikt för oaktsamhetsbedöm-

ning och en överträdelse av, eller underlåtenhet att agera i enlighet med, ett sådant ansvar bör 

tala för att oaktsamhet föreligger.188  

 

Som tidigare framgått bör avgörande för huruvida hållbarhetsrapporten har upprättats i enlig-

het med ÅRL bli dels huruvida företaget har lämnat efterfrågad information i samtliga av de 

frågor som åtminstone ska behandlas enligt lagen, dels huruvida informationen är tillräckligt 

utförlig och i väsentliga delar riktig för att företagets intressenter ska kunna få en rättvisande 

bild av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten.189 

De riktlinjer som finns och som många företag använder sig av när de upprättar hållbarhetsre-

dovisning bör som tidigare har diskuterats vara av relativt stor betydelse för tolkning av frå-

gan vad som är väsentligt för företagets intressenter. 

 

Skulle hållbarhetsrapporten inte innehålla den information som efterfrågas enligt ÅRL bör det 

gå att konstatera att en överträdelse av ÅRL, ABL eller bolagsordningen föreligger och det 

bör då även kunna konstateras att oaktsamhet föreligger. Situationerna då utelämnande av 

information vållar skada bör dock vara få. I de fall då rapporten visserligen innehåller inform-

ation i de delar som efterfrågas enligt lagen, men informationen är felaktig eller missvisande 

kan det dock inte anses lika klart att en överträdelse av ÅRL från styrelsens sida föreligger.  

 

Visserligen följer det av lagen att de uppgifter som lämnas ska ge företagets intressenter er-

forderlig förståelse för företagets utveckling, resultat och ställning och konsekvenserna av 

dess verksamhet. Givet vad som framgått tidigare om att ledningens ansvar främst är ett till-

synsansvar och att ett sådant ansvar anses fullgjort genom att tillskansa sig tillräcklig inform-

ation om förhållanden i bolaget, bör ledningen dock inte rimligen kunna bedömas vara oakt-

sam i förhållande till varje eventuellt felaktig eller missvisande uppgift som lämnas i hållbar-

hetsrapporten, så länge det inte fanns någon anledning att misstänka oegentligheter.190  

																																																								
186 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.1. 
187 Dotevall, sid. 72. 
188 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino, avsnitt 3.1. 
189 Se ÅRL 6:12. Se även kap. 5.3 i denna uppsats. 
190 Jmf. Dotevall, sid. 130. 
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6.3 Sammanfattning och slutsatser 

Av vad som framkommit ovan kan konstateras att det i vart fall teoretiskt bör finnas en grund 

för att kunna ålägga styrelsen ett bolagsrättsligt skadeståndsansvar för innehållet i en hållbar-

hetsrapport enligt ABL 29:1. Styrelseledamöters ansvar för bolagets räkenskaper och övriga 

förhållanden enligt ABL 8:4 är dock främst ett tillsynsansvar vilket rimligen innebär att sty-

relsens aktiebolagsrättsliga ansvar för innehållet i hållbarhetsrapporten är begränsat till att 

hålla sig tillräckligt informerad om de omständigheter och förhållanden som berörs i rappor-

ten.  

 

Vidare har framhållits att felaktig eller missvisande information som lämnas i en hållbarhets-

rapport skulle kunna leda till en sådan ekonomisk skada som kan ersättas enligt ABL 29:1. En 

sådan skada förväntas uppkomma framförallt i de fall då det visar sig att företagen inte arbetar 

med hållbarhet eller tar ansvar för hållbarhetsfrågor i den utsträckning som de utger sig för att 

göra i hållbarhetsrapporten. Således verkar det som att skadan i stor utsträckning beror på 

vilka förväntningar som finns på företaget och hur väl företaget lever upp till dessa förvänt-

ningar. Denna omständighet förväntas vålla praktiska svårigheter att såväl bedöma skadans 

omfattning som att fastställa ett adekvat och relevant orsakssamband mellan den skadevål-

lande handlingen och den faktiska skadan. 

 

I de fall då annan än bolaget drabbas av skada ställs än högre krav på adekvans och orsaks-

samband. För att en skada då ska vara ersättningsgill krävs även att en norm i ABL, ÅRL eller 

i bolagsordningen ska ha till syfte att skydda det intresse som har kränkts genom den skade-

vållande handlingen eller underlåtenheten. I rättsfallet NJA 2014 s. 272 fann högsta domsto-

len i ett fall där bolagets revisor inte hade granskat årsredovisningen i enlighet med god revis-

ionssed att det intresse som skyddas av bestämmelser om revision är den tillit som bolagets 

intressenter med fog ska kunna sätta till riktigheten av uppgifter i årsredovisningen.  

 

Av domstolens resonemang kan antas att det intresse som skyddas i förhållande till innehållet 

i hållbarhetsrapporten är den tillit som med fog kan sättas till att ledningen i ett bolag utövar 

erforderlig kontroll och tillsyn över att hållbarhetsrapporten upprättas i enlighet med lag. Det 

sagda bör innebära att bolagets intressenter med fog kan sätta mindre tillit till riktigheten av 

uppgifterna i hållbarhetsrapporten än vad som är fallet med information i de delar av årsredo-

visningen som enligt lag ska granskas av revisor. Vidare har det av högsta domstolen i NJA 

2014 s. 272 fastslagits att skada som åsamkas en aktieägare på grund av att aktiekursen felbe-
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döms till följd av felaktigheter i årsredovisningen som beror på oaktsam revision inte uppfyll-

ler kravet på tillräckligt tydligt orsakssamband för att vara ersättningsgill enlig ABL. Det-

samma bör gälla då aktiekursen påverkas negativt av felaktigheter eller missvisande uppgifter 

i hållbarhetsrapporten. Således lär möjligheten för andra än bolaget att kräva skadestånd av en 

styrelseledamot på grund av felaktigheter eller missvisande uppgifter i en hållbarhetsrapport 

vara avsevärt begränsad. 

 

Om skadan ändå går att precisera och ett adekvat orsakssamband kan konstateras mellan den 

skadevållande handlingen eller underlåtenheten och skadan krävs vidare för att skadan ska 

vara ersättningsgill att handlingen eller underlåtenheten var oaktsam. Vanligen kan oaktsam-

het presumeras då handlingen eller underlåtenheten innebär en överträdelse av ABL, ÅRL 

eller bolagsordningen. För att konstatera att styrelsen har varit oaktsam i förhållande till att 

uppgifter i hållbarhetsrapporten är felaktiga eller missvisande bör det dock krävas att en sty-

relseledamot har brustit i sitt tillsyns- och kontrollansvar som följer av ABL 8:4. Denna om-

ständighet bör innebära att utrymmet för att argumentera för styrelsens oaktsamhet i förhål-

lande till missvisande eller felaktigt innehåll i hållbarhetsrapporten är begränsat då styrelsen 

som utgångspunkt ska kunna lita på den information om bolagets förhållanden som fås från 

underordnade under förutsättning att inga omständigheter framkommit som talar för något 

annat. 	

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det visserligen är teoretiskt möjligt för såväl bolaget som 

andra att kräva styrelsen på skadestånd för en skada som uppkommit på grund av felaktigheter 

eller missvisningar i hållbarhetsrapporten. Det kan dock förväntas uppstå flera avsevärda 

praktiska problem vid tillämpningen av ett sådant ansvar vad gäller bestämmandet av vem 

som ansvarar för vad i förhållande till hållbarhetsrapporten, skadans omfattning, samt orsaks-

sambandet mellan den skadevållande handlingen eller underlåtenheten och skadans uppkomst. 

Sammantaget är det således inte troligt att en intressent eller ett bolag skulle vinna framgång 

med en skadeståndstalan gentemot en styrelseledamot för skada som beror på felaktig eller 

missvisande information som lämnas i hållbarhetsrapporten. 
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7. Möjligheter att hålla bolaget ansvarigt för otillbörlig marknadsföring 

med anledning av felaktiga eller missvisande uppgifter som lämnas i håll-

barhetsrapporten 

7.1 Rättsliga utgångspunkter 

	
MFL är tillämplig då en näringsidkare marknadsför produkter i sin verksamhet.191 Marknads-

föring i lagens mening omfattar i princip varje åtgärd som vidtas av en näringsidkare i syfte 

att främja avsättningen av och tillgången till näringsidkarens produkter.192 Begreppet ”pro-

dukter” är tänkt att vara heltäckande vid lagens tillämpning och inbegriper förutom varor och 

tjänster även exempelvis aktier, krediter och rättigheter av olika slag.193  

 

En central fråga för MFL:s tillämplighet är förhållandet till den grundlagsskyddade yttrande-

friheten. Framställningar i såväl radio, TV, på internet och i tryckt form är som utgångspunkt 

grundlagsskyddade och kan inte inskränkas om inte lagen tillåter. I förhållande till MFL för-

håller det sig dock som så att det faller utanför yttrandefrihetens syfte att skydda näringsidka-

res ekonomiska intressen. Således kan ingripanden enligt MFL ske utan att yttrandefriheten 

kränks, så länge framställningen lämnas i kommersiell verksamhet, i kommersiellt syfte och 

har rent kommersiella förhållanden till föremål. Bedömningen av huruvida en framställning är 

kommersiell görs utifrån dess innehåll och inte utifrån under vilka former den lämnas. Vidare 

gäller i tveksamma fall att yttrandefriheten har företräde och MFL kan då inte tillämpas.194 

 

En näringsidkare får enligt 10 § MFL vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påstå-

enden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller 

någon annans näringsverksamhet. Paragrafen innehåller även en exemplifierande lista för i 

vilka situationer det är särskilt viktigt att informationen som lämnas inte är vilseledande. Upp-

räknat finns bland annat framställningar som rör produktens ursprung, användning och risker 

såsom inverkan på hälsa och miljö, näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikat-

ioner, ställning på marknaden, etc.195  

 

																																																								
191 MFL 2§. 
192 MFL 3 §. 
193 Gerhard, Peter, Marknadsrättens grunder, 4u, Gleerups 2016, sid. 21.	
194 Angående detta stycke, se Gerhard, sid. 22-23. 
195 Se MFL 10 § p. 2, 5 och 9. 
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För övrigt framgår av MFL 10 § 3 st. att även utelämnande av väsentlig information vid 

marknadsföring kan innebära att marknadsföringen bedöms som vilseledande. Även väsentlig 

information som lämnas på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt kan en-

ligt bestämmelsen utgöra ett vilseledande utelämnande som omfattas av förbudet mot vilsele-

dande marknadsföring. Vidare kan marknadsföring vara vilseledande på en mängd andra 

grunder, exempelvis genom vilseledande storlek på förpackningar, felaktigt användande av 

termer som ”realisation”, ”utförsäljning” eller liknande, vilseledande efterbildningar av en 

annan näringsidkares produkt, etc.196 

 

För att vilseledande marknadsföring ska vara otillbörlig och därmed oförenlig med MFL 

krävs också enligt 8 § MFL att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut (”transaktionstestet”). Transaktionstestet innebär att det för att 

en vilseledande marknadsföringsåtgärd ska bedömas vara otillbörlig krävs att den riskerar att 

leda till att den genomsnittliga konsument eller näringsidkare den riktar sig till fattar ett annat 

och mindre övervägt affärsbeslut än vad han eller hon annars hade fattat. Således inverkar den 

aktuella målgruppens förmåga att förstå och värdera påståenden som lämnas i marknadsfö-

ringen på bedömningen av om marknadsföringen i det enskilda fallet är förenlig med MFL 

eller inte. Enligt marknadsdomstolen ligger det dock normalt sett i sakens natur att en uppgift 

som är vilseledande, exempelvis enligt 10 § MFL, även är av sådant slag att den sannolikt 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.197 

 

Enligt 11 § MFL finns det en möjlighet att beakta eventuella begränsningar i tid och utrymme 

i det kommunikationsmedel som använts vid marknadsföringen. Vid bedömningen av 

huruvida undanhållande av information kan vara godtagbart enligt bestämmelsen ska även de 

åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att på något annat sätt lämna informationen eller 

neutralisera ett vilseledande påstående beaktas. Reklam i TV och radio nämns i propositionen 

som kommunikationsmedel på vilka bestämmelsen eventuellt skulle kunna tillämpas men det 

är osäkert om det finns utrymme att gå utanför dessa exempel. Bestämmelsen har kommit att 

tillämpas mycket restriktivt av domstolarna och det ställs således höga krav på vederhäftighet 

																																																								
196 Se MFL 13-17 §§. 
197 Angående detta stycke, se Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Lexino 2016-12-30, avsnitt 
2.2. 



	 52	

och fullständighet av den information som lämnas vid marknadsföring även då kommunikat-

ionsmedlet är begränsat. 198 

7.2 Otillbörlig marknadsföring i förhållande till information som lämnas i hållbarhets-

rapporten 

	
I detta avsnitt diskuteras om och i sådana fall under vilka omständigheter information som 

lämnas, eller utelämnas, i hållbarhetsrapporten skulle kunna utgöra otillbörlig marknadsföring 

på den grund att den är att betrakta som vilseledande marknadsföring. Vilseledande mark-

nadsföring diskuteras utifrån bestämmelsen i 10 § MFL.	

7.2.1 Kan information som lämnas i en hållbarhetsrapport utgöra marknadsföring? 

En förutsättning för att MFL:s regler ska kunna tillämpas på information som lämnas i håll-

barhetsrapporten är att informationen omfattas av definitionen av marknadsföring i 3 § MFL. 

Denna definition är som tidigare framgått bred och omfattar i princip varje åtgärd som ett 

företag vidtar i syfte att främja avsättningen av och tillgången till företagets produkter.  

 

I ett fall från marknadsdomstolen, MD 2009:25 (Svenska spel), prövades frågan huruvida 

påståenden som ”världsledande på spelansvar” och ”världens mest effektiva ålderskontroll på 

nätet” i företagets hållbarhetsredovisning som var publicerad på dess webbplats var förenliga 

med MFL. Marknadsdomstolen fann inledningsvis att informationen som lämnades i hållbar-

hetsredovisningen rörde företagets affärsverksamhet och att den därigenom hade ett avsätt-

ningsfrämjande syfte, varför MFL var tillämplig i förhållande till de aktuella påståendena.  

 

Av intresse är även att det i fallet också prövades huruvida vissa påståenden som återfanns i 

en separat redovisning till regeringen, även den tillgänglig på företagets webbplats, kunde 

utgöra marknadsföring enligt MFL:s mening. Marknadsdomstolen fann dock att så inte var 

fallet, med motiveringen att den information som lämnades i redovisningen inte primärt hade 

ett avsättningsfrämjande syfte utan att det istället rörde sig om ”information som syftar till att 

informera om bolagets verksamhet och dess syn på vissa frågor rörande spelansvar”. 

 

Ett annat fall från marknadsdomstolen som är av intresse för bedömningen av under vilka 

förutsättningar och i vilken omfattning MFL kan tillämpas på information som lämnas i håll-

barhetsrapporten är MD 2007:31 (Vattenfall). I fallet hade ett energiföretag i ett flertal sam-
																																																								
198Angående detta stycke, se Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 11 §, Lexino 2016-12-30, avsnitt 3.3. 
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manhang, däribland i årsredovisningar, pressmeddelanden och nyhetsartiklar, använt sig av 

uttrycket ”det koldioxidfira kraftverket” för att beskriva ett projekt med målsättningen att nå 

noll eller nära noll koldioxidutsläpp vid energiutvinning.  

 

Marknadsdomstolen fann att syftet med användandet av uttrycket ”koldioxidfri” inte var 

kommersiellt utan snarare att informera om företagets miljöarbete och visa på företagets en-

gagemang i frågan. Därmed fann marknadsdomstolen att MFL inte kunde tillämpas på de 

aktuella framställningarna. Marknadsdomstolen framhöll dock att företaget hade använt ut-

trycket för att beskriva det påbörjade projektet och att det således hade använts för att besk-

riva företagets affärsverksamhet. Sådan information, menade marknadsdomstolen, kan i vissa 

fall ha ett avsättningsfrämjande syfte, exempelvis då etiska överväganden har stor betydelse 

för konsumenternas efterfrågan på företagets produkter. Marknadsdomstolen fann dock att 

svenska konsumenters efterfrågan på företagets produkter inte påverkades i tillräcklig ut-

sträckning av framställningarna, som rörde ett projekt i Tyskland, för att de skulle anses ha 

kommersiell karaktär. 

 

Av ovanstående kan konstateras att information som lämnas i hållbarhetsrapporten skulle 

kunna utgöra marknadsföring enligt MFL under förutsättning att informationen kan sägas ha 

lämnats i ett kommersiellt syfte. I sammanhanget kan nämnas att det både enligt kommission-

ens och GRI:s riktlinjer om företags hållbarhetsredovisning som tidigare har behandlats i upp-

satsen framgår att företagen bör undvika att beskriva sin verksamhet i visionära eller säljfräm-

jande ordalag i hållbarhetsredovisningen.199   

 

Praktiska exempel på information i en hållbarhetsrapport som skulle kunna utgöra marknads-

föring enligt MFL: 

Som exempel på uppgifter som lämnats i hållbarhetsedovisningar från svenska företag från 

2016 och som eventuellt skulle kunna utgöra marknadsföring kan nämnas att Volvo i sin håll-

barhetsredovisning framhåller sitt deltagande i initiativet WWF Climate Savers som ett sätt 

att ”visa att vi [Volvo] är ledande i vår bransch när det gäller minskningen av växthusga-

ser”.200 Uttalandet bör gå att jämföra med uttalandet ”världsledande på spelansvar” som prö-

vades i fallet MD 2009:25 (Svenska spel) och bör således kunna utgöra marknadsföring i la-

gens mening. Vidare uppger IKEA i sin hållbarhetsredovisning att all den bomull som an-

																																																								
199 Se kap. 5.2. 
200 Volvokoncernen Års- och hållbarhetsredovisning 2016, sid. 44. 
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vänds i deras produkter kommer från mer hållbara källor än traditionellt odlad bomull.201 

Även detta stadgande skulle kunna ses som marknadsföring som omfattas av MFL snarare än 

allmän information om företagets hållbarhetsarbete. 

 

Som exempel på stadganden som däremot rimligen skulle kunna falla utanför MFL:s tillämp-

ningsområde med hänvisning till att de endast utgör information om företagets hållbarhetsar-

bete som i fallet MD 2007:31 (Vattenfall) kan nämnas ett stadgande i Volvos hållbarhetsrap-

port om att de ”tar hänsyn till globala trender och utmaningar, internationella principer för 

ansvarsfullt företagande och förväntningar från intressenter” när de utvecklar sitt arbete.202 

Stadgandet får visserligen anses röra företagets verksamhet och kan således anses ha lämnats i 

avsättningsfrämjande syfte, men för att det ska falla inom MFL:s tillämpningsområde och 

anses ha kommersiell karaktär krävs som konstaterats i MD 2007:31 även att det kan påverka 

konsumenters och kunders efterfrågan på företagets produkter. På grund av den allmänna ka-

raktären av ett sådant stadgande kan argumenteras för att sådan påverkan uteblir, även om det 

också bör finnas utrymme för att argumentera för det motsatta. 

7.2.2 ”Produkter” som kan komma att marknadsföras i hållbarhetsrapporten 

	
MFL tillämpas i förhållande till marknadsföring av ett företags ”produkter”. Som tidigare 

framkommit avses med produkter såväl varor och tjänster som aktier, värdepapper och rättig-

heter. Det kan som tidigare klargjorts förutsättas att företagen vid sin hållbarhetsrapportering 

kommer att lämna uppgifter om egenskaper hos företagets produkter och tjänster såväl som 

mer abstrakta uppgifter om värdegrund, visioner och mål i förhållande till företagets hållbar-

hetsarbete.203 

 

Av Marknadsdomstolens uttalanden i de båda fallen MD 2007:31 (Vattenfall) och MD 

2009:25 (Svenska spel) som refereras i avsnittet ovan framgår att framställningar och påstå-

enden inte nödvändigtvis behöver vara knutna till en viss produkt för att utgöra marknadsfö-

ring i lagens mening utan kan även avse företagets verksamhet i stort. I MD 2009:25 

(Svenska spel) framhölls exempelvis av marknadsdomstolen att de påståenden som fanns i 

företagets hållbarhetsredovisning sammantaget gav en ”positiv bild” av företagets verksamhet 

och att de därmed hade lämnats i kommersiellt syfte. Således skulle även mer abstrakta utta-

																																																								
201 IKEA Group Sustainability Report FY 16, sid. 8. 
202 Volvokoncernen Års- och hållbarhetsredovisning 2016, sid. 64.	
203 Se kap. 5.2.4. 
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landen om företagets hållbarhetsarbete som återfinns i hållbarhetsrapporten kunna bli föremål 

för bedömning utifrån MFL:s regler om otillbörlig marknadsföring. 

7.2.3 Vilseledande och otillbörlighet i förhållande till information som lämnas i hållbar-

hetsrapporten 

7.2.3.1 Vilseledande information och vilseledande utlämnande 
	
Information som lämnas i hållbarhetsrapporten bör kunna bedömas vilseledande enligt 10 § 

MFL om den i sig själv eller till följd av utelämnande av väsentlig information är otydlig, 

mångtydig eller om företaget inte kan bevisa dess riktighet.204 Även överdrifter av en pro-

dukts eller näringsidkares egenskaper, som visserligen inte är helt osanna, i kombination med 

utelämnande eller nedtoning av annan information på ett sätt som sammantaget bidrar till att 

ge en otydlig eller oriktig bild av företaget och dess produkter kan också komma att bedömas 

som vilseledande.205  

 

Möjligheten att beakta begränsningar i kommunikationsmedlet som en grund för att godta att 

endast begränsad information lämnas bör inte bli aktuellt i förhållande till information som 

lämnas i hållbarhetsrapporten. Några sådana begränsningar vad gäller tid eller utrymme som 

finns för reklam i TV eller radio, vilken bestämmelsen i 11 § MFL främst är avsedd att om-

fatta, kan inte anses föreligga i förhållande hållbarhetsrapporten. 

 

I sammanhanget kan nämnas att det följer av de riktlinjer som finns avseende företags håll-

barhetsredovisning att det är av stor vikt att de intressenter som hållbarhetsredovisningen rik-

tar sig till inte vilseleds av väsentliga felaktigheter eller att väsentlig information uteläm-

nas.206 Det ska dock uppmärksammas att det inte krävs väsentliga felaktigheter i information-

en för att den ska anses vara vilseledande enligt MFL 10 § 1 st. Däremot gäller att informat-

ion som utelämnas måste vara väsentlig för att marknadsföringen på grund av utelämnandet 

ska anses vara vilseledande enligt MFL 10 § 3 st.  

 

Vidare bör det förhålla sig som så att om ett företag skulle utelämna information om förestå-

ende utveckling eller frågor som är under förhandling enligt ÅRL 6:13 men utelämnandet av 

informationen leder till att hållbarhetsrapporten blir missvisande bör detta i enlighet med vad 

																																																								
204 Angående den omvända bevisbördan, se exempelvis Gerhard sid. 33.	
205 Se Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 10 §, Lexino 2016-12-30, avsnitt 1. 
206 Se kap. 5.2. 
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som ovan framkommit kunna utgöra ett vilseledande utelämnande enligt MFL 10 § 3 st. Det 

faktum att det i propositionen som lades fram i samband med införandet av de nya reglerna 

framhölls att ett utelämnande enligt ÅRL 6:13 inte får leda till att intressenter hindras från att 

få en förståelse för företagets utveckling, ställning och resultat eller konsekvenser av dess 

verksamhet talar också för att en sådan tolkning bör kunna göras.207 

7.2.3.2 Transaktionstestet och den genomsnittlige mottagaren 
	
För att vilseledande marknadsföring ska bedömas som otillbörlig och därmed i strid med 

MFL krävs enligt MFL 8 § att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut. Bedömningen utgår från marknadsföringens påverkan på den 

genomsnittlige konsument eller näringsidkare som marknadsföringen riktar sig till.208 För att 

fastställa på vilket sätt mottagaren sannolikt påverkas av marknadsföringen måste således 

mottagarkretsen förs identifieras. 

 

Vad gäller informationen som lämnas i hållbarhetsrapporten kan av vad som tidigare framgått 

i uppsatsen konstateras att den riktar sig till företagets samtliga intressenter.209 Således kan 

väntas att såväl befintliga som framtida investerare, affärspartners, anställda och konsumen-

ter, för att nämna några, kommer att bilda sig en uppfattning av företaget och av dess produk-

ter utifrån vad som står att läsa i hållbarhetsrapporten. Olika typer av företag har dock olika 

typer av intressenter knutna till sig och i förhållande till information som lämnas i hållbarhets-

rapporten får prövningen av vem den aktuella informationen riktar sig till göras från fall till 

fall.210 

 

När den genomsnittlige mottagaren har fastställts prövas hur man kan förvänta sig att denne 

uppfattar marknadsföringen. Här kan den genomsnittliga mottagarens ställning och profess-

ionalitet få betydelse om den genomsnittliga mottagaren är en annan näringsidkare. 211 I sam-

manhanget kan nämnas att marknadsdomstolen har uttalat att det ofta bör vara svårt, även för 

yrkesfolk, att bedöma rimligheten i påståenden om produkters miljöfördelar.212 I vilken mån 

detta går att applicera på marknadsföring som rör andra hållbarhetsfrågor än miljö får dock 

lämnas osagt. 

																																																								
207 Se kap. 4.2.3 och däri gjorda hänvisningar. 
208 Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Lexino 2016-12-30, avsnitt 2.2. 
209 Se kap. 3-5. 
210 Jmf. Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Lexino 2016-12-30, avsnitt 3.1. 
211 Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Lexino 2016-12-30, avsnitt 2.2.1. 
212 Se MD 2011:13. 
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Som tidigare nämnts har marknadsdomstolen uttalat att marknadsföring som är vilseledande 

av princip också bör kunna presumeras ha påverkan eller sannolik påverkan på i vart fall en 

genomsnittlig konsuments förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.213 Denna princip upp-

rätthölls av marknadsdomstolen i det tidigare refererade fallet MD 2009:25 (Svenska spel) då 

domstolen efter att ha konstaterat att uttrycken som användes i företagets hållbarhetsredovis-

ning var vilseledande, konstaterade utan föregående prövning att de även påverkade eller san-

nolikt påverkade mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut i förhållande till företa-

gets produkter och tjänster.  

 

I sammanhanget bör dock även nämnas marknadsdomstolens motivering i MD 2007:31 (Vat-

tenfall). Där fann domstolen att efterfrågan på företagets produkter i Sverige saknande kopp-

ling till information som rörde företagets projekt i Tyskland. Uttalandet hänför sig visserligen 

till frågan om informationens kommersiella karaktär och huruvida MFL överhuvudtaget 

kunde tillämpas på den lämnade informationen, men det berör likväl frågan om den kommer-

siella effekten av informationen. Vilken vikt som kommer att fästas vid detta uttalande vid 

prövningen av vilken påverkan information som lämnas i hållbarhetsrapporten får eller sanno-

likt får på mottagaren återstår att se, men uttalandet kan möjligtvis öppna upp för en restrikti-

vitet hos domstolarna att tillskriva information om företags åtaganden eller projekt utomlands 

påverkan på en genomsnittlig mottagare i Sverige. 

7.3 Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det för att ansvar för otillbörlig marknadsföring enligt 

MFL ska kunna åläggas företaget med anledning av felaktig eller missvisande information 

som lämnas i hållbarhetsrapporten krävs att informationen kan sägas utgöras marknadsföring i 

lagens mening. Marknadsföringsbegreppet i MFL är brett och dess främsta begränsning ut-

görs av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Rent kommersiella framställningar faller 

dock utanför skyddsintresset för yttrandefriheten och MFL tillämpas således på framställ-

ningar som lämnas i kommersiell verksamhet, i kommersiellt syfte och som har rent kommer-

siella förhållanden till föremål.	Den kommersiella karaktären av en framställning bedöms 

utifrån dess innehåll och inte utifrån sammanhanget i vilken den ingår. 

 

																																																								
213 Se kap. 7.1	
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Påståenden om ett företags verksamhet och ställning på marknaden som återfinns i en håll-

barhetsrapport har i fallet MD 2009:25 (Svenska spel) visat sig kunna utgöra marknadsföring 

i MFL:s mening. I samma fall bedömdes dock liknande uttalanden som lämnades i ett annat 

sammanhang inte utgöra marknadsföring enligt MFL:s mening utan bara information om fö-

retagets syn på vissa frågor om socialt ansvar. En liknande bedömning gjordes av marknads-

domstolen i fallet MD 2007:31 (Vattenfall) där företagets beskrivning av ett projekt i Tysk-

land inte ansågs utgöra marknadsföring utan endast syftade till att informera om företagets 

hållbarhetsarbete och engagemang i frågan.  

 

Avgörandet i MD 2007:31 (Vattenfall) talar eventuellt för att påståenden som lämnas i förhål-

lande till ett företags framtida projekt, visioner och allmänna syn på hållbarhetsarbete inte 

omfattas av bestämmelserna i MFL. Samtidigt var det just allmänna beskrivningar av företa-

gets hållbarhetstänk och arbete på ett sätt som gav en ”positiv bild” av företaget som förekom 

i hållbarhetsredovisningen i MD 2009:25 (Svenska spel). Sammantaget kan således konstate-

ras att information som lämnas i hållbarhetsrapporten visserligen kan utgöra marknadsföring i 

MFL:s mening, men att gränsdragningen mellan marknadsföring och ren information om fö-

retagets hållbarhetsarbete är något oklar. 

 

Under förutsättning att informationen som lämnas i hållbarhetsrapporten bedöms utgöra 

marknadsföring kan den bedömas som vilseledande enligt 10 § MFL om den är otydlig, tve-

tydig eller felaktig, det vill säga om företaget inte kan bevisa dess riktighet. Även uteläm-

nande av väsentlig information kan leda till att marknadsföringen är vilseledande i lagens 

mening.  

 

För att vilseledande marknadsföring ska vara otillbörlig och därmed i strid med MFL krävs 

även att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Informationen i hållbarhetsrapporten riktar sig till företagets samtliga intressen-

ter och vem den genomsnittlige är mottagaren får bedömas utifrån fall till fall. Framställning-

ar som bedöms vara vilseledande bedöms ofta av princip även påverka eller sannolikt påverka 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsdomstolens uttalande i 

MD 2007:31 (Vattenfall), att information om ett projekt i Tyskland inte påverkar efterfrågan 

på företagets produkter i Sverige, skulle möjligtvis kunna föranleda en mer restriktiv syn 

bland domstolarna på påverkan i förhållande till viss information som lämnas i hållbarhets-
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rapporten, särskilt sådan information som rör företagets projekt och målsättning vad gäller 

hållbarhet i andra länder.  
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8. Möjligheter att hålla bolaget ansvarigt för köprättsliga fel med anledning 

av felaktiga eller missvisande uppgifter som lämnas i hållbarhetsrapporten 

8.1 Rättsliga utgångspunkter 

Köp mellan näringsidkare och mellan privatpersoner regleras främst genom köplagen (KöpL) 

och mellan näringsidkare och konsumenter genom konsumentköplagen (KKL). De båda la-

garna innehåller i flera viktiga avseenden likalydande bestämmelser och det finns därför ut-

rymme för att tolka förarbeten och praxis till KöpL i enlighet med KKL och vice versa.214 En 

viktig skillnad är dock att reglerna i KKL till övervägande del är tvingande till konsumentens 

fördel till skillnad från de helt och hållet dispositiva reglerna i KöpL.215 

 

Av 17 § KöpL respektive 16 § KKL följer att en vara är felaktig om den avviker från vad som 

följer av avtalet, från vad som annars är normalt för varor av samma slag, eller om den i något 

annat avseende avviker från vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig. Vad köparen med 

fog kan förvänta sig av en vara avgörs utifrån vad en förnuftig person av samma slag och i en 

liknande situation som köparen rimligen förväntar sig. Köparens ställning, erfarenheter och 

personliga kvalifikationer blir således någonting att ta hänsyn till vid prövningen av vad han 

eller hon med fog hade kunnat förvänta sig av varan.216 Underlaget för den befogade förvänt-

ningen bör inte vara begränsat av vad som framkommer av avtalet eller liknande, utan kan 

vara i princip vad som helst.217 Vidare bör det stå klart att förväntningarna på en vara kan röra 

även annat än dess ändamålsenlighet.218 

 

Fel kan även föreligga i en vara enligt 18 § KöpL eller 19 § KKL om den inte överensstäm-

mer med sådana uppgifter som lämnats om dess egenskaper eller användning vid marknadsfö-

ringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Detsamma 

gäller även om det inte är säljaren själv, utan någon i ett tidigare säljled eller för säljarens räk-

ning som lämnar uppgifterna, under förutsättning att säljaren kände till eller borde ha känt till 

uppgifterna.219 Bestämmelserna bör kunna ses som ett tydliggörande exempel på att uppgifter 

som lämnats vid marknadsföring ger upphov till vissa förväntningar hos köparen som är be-

																																																								
214 Se exempelvis Torgny Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 6u, Iustus 2009, sid. 18. 
215 Se KKL 3 §. 
216 Kihlman, Jan, Köplag (1990:931) 17 §, Lexino 2017-05-03, avsnitt 2.1. 
217 Håstad, sid.78. 
218 Se Kihlman, Köplag (1990:931) 17 §, Lexino 2017-05-03, avsnitt 2.1 1. 
219 KöpL 18 § 2-3 st; KKL 19 § 2 st. 
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fogade.220 Allmänt hållna lovprisande från säljaren vid marknadsföring eller innan köpet kan 

dock inte föranleda ansvar enligt bestämmelserna, utan det krävs att uppgifterna är konkreta 

och lämnats på så sätt att de kan sättas i samband med det aktuella köpet.221 Vidare ankommer 

det på köparen att visa att marknadsföringsuppgifterna har lämnats, att de har inverkat på kö-

pet och att varan avviker från dem.222 

 

Enligt såväl KöpL som KKL gäller att köparen inte kan åberopa att varan är felaktig om varan 

inte har reklamerats hos säljaren inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha 

upptäckts av köparen.223 Vidare är utgångspunkten att en köpare förlorar sin reklamationsrätt 

efter två år från det att varan mottagits enligt KöpL och en konsument efter tre år enligt 

KKL.224 

 

De påföljder som kan komma att riktas gentemot säljaren på grund av ett köprättsligt fel en-

ligt KöpL eller KKL är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller, vid väsentliga fel, häv-

ning.225 Vad gäller hävningsbestämmelsen är den något annorlunda utformad i KöpL jämfört 

med KKL. Av KöpL 39 § 1 st. framgår att köparen får häva köpet om avtalsbrottet är av vä-

sentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Något krav på att 

säljaren borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för köparen ställs dock inte enligt 

motsvarande bestämmelse i 29 § KKL. En bedömning av vad som anses som ett väsentligt fel 

ska dock som framgår göras både enligt KöpL och KKL. Bedömningen av felets väsentlighet 

får göras från fall till fall men en omständighet som bland annat kan beaktas är möjligheterna 

för säljaren att rätta felet eller att kompensera köparen genom prisavdrag eller omleverans.226   

8.2 Köprättsliga fel på grund av felaktig information som lämnas i hållbarhetsrapporten 

	
Som tidigare konstaterats i uppsatsen kan informationen som lämnas i hållbarhetsrapporten 

avse såväl specifika produkter och dess tillverkningsprocess, som allmänna upplysningar om 

vilka åtgärder företaget har tagit för att nå ökad hållbarhet.227 När ett företag säljer sina pro-

dukter blir antingen KöpL eller KKL tillämplig beroende på om produkten säljs vidare till en 

																																																								
220 Se Kihlman, Köplag (1990:931) 18 §, Lexino 2017-05-03, avsnitt 1. 
221 Munukka, Jori, kommentar till köplagen 18 §, Karnov (hämtad 2017-11-24). 
222 Kihlman, Köplag (1990:931) 18 §, Lexino 2017-05-03, avsnitt 2.5. 
223 KöpL 32 § 1 st; KKL 23 § 1 st. 
224 KöpL 32 § 2 st; KKL 23 § 3 st. 
225 KöpL 30 §; KKL 22 §.  
226 Unnersjö, Alexander, kommentar till konsumentköplagen 29 §, Karnov (hämtad 2017-11-25); Munukka, 
kommentar till köplagen 39 §, Karnov (hämtad 2017-11-25). 
227 Se kap. 5.2. 
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annan näringsidkare eller om den säljs till en konsument. I detta avsnitt diskuteras om och i 

sådana fall under vilka förutsättningar en vara kan anses felaktig på grund av att den inte 

överensstämmer med information som lämnats om dess tillverkning eller egenskaper i håll-

barhetsrapporten.	

8.2.1 Avtalsbrott och avvikelse från vad köparen med fog kan förvänta sig 

Som framkommit tidigare är grunden för att avgöra huruvida en vara är att anse som felaktig 

att den inte är i avtalsenligt skick eller annars inte lever upp till köparens befogade förvänt-

ningar. Inom köprätten såväl som övrig kontraktsrätt går det att avtala om i princip vad som 

helst och det går således exempelvis att genom avtal bestämma att en vara ska vara tillverkad 

med iakttagande av ILO:s grundläggande rättighetskonventioner eller FN:s vägledande prin-

ciper för företag och mänskliga rättigheter. Således är det inte enbart en varas fysiska eller 

ändamålsenliga egenskaper som kan beaktas vid felbedömningen utan även en sådan omstän-

dighet att varan tillverkats i strid med nämnda principer skulle kunna innebära att ett köprätts-

ligt fel föreligger med hänsyn till att ett avtalsbrott har begåtts.228  

 

Vid bedömningen av vad som kan anses följa av avtalet finns anledning att ta hänsyn till såväl 

skriftliga som muntliga utfästelser som gjorts i samband med köpet, men även andra uppgifter 

som lämnats utan direkt samband till det eventuella köpet kan under vissa förutsättningar an-

ses utgöra avtalsinnehåll.229 När uppgifter som lämnas exempelvis vid marknadsföring eller 

annonsering av en vara kan anses utgöra avtalsinnehåll och således föranleda felansvar enligt 

17 § KöpL respektive 16 § 1 st. KKL är dock oklart. 230 I annat fall kan dock sådana uppgifter 

istället leda till att varan är felaktig för att den inte stämmer överens med uppgifter som sälja-

ren eller någon för dennes räkning har lämnat innan köpet enligt 18 § KöpL respektive 19 § 2 

st. KKL. Vidare gäller som tidigare nämnts att varan utöver då den inte är i avtalsenligt skick 

även kan vara att betrakta som felaktig om den inte stämmer överens med vad köparen med 

fog kan förvänta sig. Bestämmelserna i 18 § KöpL respektive 19 § 2 st. KKL kan ses som ett 

förtydligande av att uppgifter som lämnats vid marknadsföringen av en produkt är något som 

kan föranleda befogade förväntningar på varan hos köparen.  

 

Det finns inte tillräckligt med vägledning för att uttala sig om huruvida eller under vilka för-

utsättningar information som lämnas i hållbarhetsrapporten skulle kunna utgöra avtalsinne-

																																																								
228 Se Kihlman, Köplag (1990:931) 17 §, Lexino 2017-05-03, avsnitt 2.3. 
229  Se exempelvis Munukka, kommentar till köplagen 17 §, Karnov (hämtad 2017-11-27). 
230 Se NJA 2016 s. 37 p. 13. 
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håll. För att den ska kunna ge upphov till befogade förväntningar hos en köpare och för att det 

således ska kunna föreligga ett köprättsligt fel i en produkt som det har lämnats felaktig in-

formation om i en hållbarhetsrapport bör i enlighet med vad som gäller i förhållande till 

marknadsföringsuppgifter krävas att informationen är relativt konkret och avser en specifik 

produkt.  

 

Allmänt hållna uppgifter om företagets hållbarhetsarbete eller generella beskrivningar av före-

tagets produkter bör således inte kunna ge upphov till befogade förväntningar hos eventuella 

köpare att just den vara som köps är hållbart producerad enbart på grundval av vad som står i 

hållbarhetsrapporten. Vidare krävs det enligt 18 § KöpL respektive 19 § 2 st. KKL för att en 

uppgift som lämnats vid marknadsföringen eller annars före köpet ska kunna föranleda felan-

svar för säljaren att uppgiften har inverkat på köpet. Det bör dock inte vara svårt för köparen 

att visa att så är fallet då beviskravet för detta är lågt ställt.231  

 

Praktiska exempel information som lämnas i en hållbarhetsredovisning som kan ge upphov 

till befogade förväntningar hos en köpare: 

Specifika produkter framhålls ibland som extra hållbara i företags hållbarhetsredovisningar. 

Exempel på sådana uppgifter från svenska företags hållbarhetsredovisningar är uppgifter i 

IKEA:s hållbarhetsredovisning från 2016 om vissa specifika produkter som är tillverkade i 

helt och hållet återvunnet material.232 Vidare uppger Volvo i sin hållbarhetsrapport för samma 

år att de under året fortsatt arbetet med att säkerställa att potentiella konfliktmineraler i en 

Volvo Penta-motor kommer från godkända smältverk, vilket även bekräftas i rapporten.233 

 

Uppgifter om vilken typ av material som använts för att tillverka en viss produkt eller att det 

material som använts är återvunnet eller ”konfliktfritt” bör rimligen kunna sägas utgöra till-

räckligt specifika uppgifter för att ge upphov till befogade förväntningar hos en potentiell 

köpare.  

8.2.2 Något om reklamationsreglernas betydelse  

För att kunna åberopa ett köprättsligt fel måste säljaren som tidigare konstaterats reklamera 

varan inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. I förhållande 

till ett fel som består i att varan inte är tillverkad på det sätt eller annars har de egenskaper 

																																																								
231 Munukka, kommentar till köplagen 18 §, Karnov (hämtad 2017-11-27). 
232 IKEA Group Sustainability Report FY 16, sid. 23. 
233 Volvokoncernen Års- och hållbarhetsredovisning 2016, sid. 48.	
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som framgår av information i en hållbarhetsrapport får antas att en köpare uppmärksammas 

på detta först när förhållandena kring produkten uppdagas, antingen av någon utomstående 

såsom media, av företaget självt eller genom vittnesmål från fabriker, tillverkningsställen, etc.  

 

Felet måste även preciseras i reklamationen. Det är således inte tillräckligt för köparen att 

uttrycka ett allmänt missnöje med varan för att en reklamation ska anses ha skett.234 Fel som 

hänför sig till varans rent funktionella egenskaper yttrar sig normalt på ett uppenbart sätt, ex-

empelvis en diskmaskin som inte diskar rent. I förhållande till fel som består i att en vara inte 

stämmer överens med utfästelser som har gjorts om den i en hållbarhetsrapport kan dock så-

väl den omständighet att felet inte alltid kan upptäckas som att det kan uppstå svårigheter i att 

precisera det antas vålla vissa praktiska problem vid tillämpningen av de köprättsliga felreg-

lerna. 

8.2.3 Möjliga påföljder   

Om en vara är att betrakta som felaktig på grund av att den inte är så hållbar som det påståtts i 

en hållbarhetsrapport eller om den är tillverkad på ett mindre hållbart sätt än vad som där 

framgår kan knappast omleverans bli aktuellt för att kompensera köparen. Detta då en annan 

vara av samma slag sannolikt är tillverkad på samma sätt, av samma material och under 

samma förutsättningar och således även den troligtvis att se som felaktig. Även om så inte är 

fallet och det skulle vara möjligt att leverera en vara som är producerad i enlighet med vad 

som föreskrivs i hållbarhetsrapporten eller har de egenskaper som den tillskrivs däri bör dock 

en köpare ändå kunna neka säljaren att omleverera med hänvisning till felets art och att felet 

var väsentligt för köparen.235 Vidare bör inte heller avhjälp kunna komma i fråga av naturliga 

skäl då det knappast är möjligt att i efterhand ordna så att varan stämmer överens med vad 

som framgått om dess hållbarhet eller hur den har tillverkats. 

 

Vad gäller prisavdrag som påföljd är en förutsättning för att det ska komma i fråga att felet 

kan värderas och medför att varan har ett lägre värde än vad den skulle ha haft i felfritt 

skick.236 Den ekonomiska värdeförlusten då en vara inte är så hållbar eller inte har tillverkats 

																																																								
234 Unnersjö, kommentar till konsumentköplagen 23 §, Karnov (hämtad 2017-11-29); Kihlman, Köplag 
(1990:931) 32 §, Lexino 2017-09-26, avsnitt 2.1.5. 
235 Se Munukka, kommentar till köplagen 36 §, Karnov (hämtad 2017-12-01).  
236 Kihlman, Köplag (1990:931) 38 §, Lexino 2017-09-26, avsnitt 2.1. 
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på ett sådant sätt som framgår av en hållbarhetsrapport bör vara svår att fastställa. Att kom-

pensera köparen för sådana förluster får heller inte anses vara syftet med prisavdraget.237 

 

Hävning är den mest ingripande påföljden enligt köprätten men framstår ändå som den mest 

ändamålsenliga som kompensation för fel i en vara som inte stämmer överens med vad som 

framkommit om den i en hållbarhetsrapport. Som tidigare nämnts krävs för att hävning ska 

kunna komma i fråga att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och, enligt KöpL, 

att säljaren insåg eller borde ha insett att så var fallet.  

 

Att en vara inte stämmer överens med information om den som har lämnats i hållbarhetsrap-

porten kan visserligen vara av väsentlig betydelse för en köpare som fäster stor vikt till att 

handla med hållbara produkter och med hållbara företag.238 Vidare kan den omständighet att 

inga av de mindre ingripande påföljderna på ett ändamålsenligt sätt kan kompensera köparen 

också tala för att felet kan vara av väsentlig betydelse.239 För att säljaren ska ha insett eller 

ansetts borde ha insett att det var av väsentlig vikt för en köpare att produkten var så hållbart 

producerad eller i övrigt hade sådana egenskaper som framgick av hållbarhetsrapporten bör 

krävas att köparen kan grunda den påstådda väsentligheten på objektiva fakta.240 Vidare bör 

särskilda avtalsvillkor eller utfästelser som gjorts i samband med avtalet som rör produkternas 

hållbarhet kunna påverka bedömningen av vad säljaren insåg eller borde ha insett var av vä-

sentlig betydelse för köparen.241 

8.3 Sammanfattning och slutsatser 

En vara är felaktig enligt KöpL eller KKL om den inte stämmer överens med avtalet eller om 

den på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunde förvänta sig av varan. Vidare 

finns särskilda bestämmelser om att en vara kan anses felaktig om den avviker från vad sälja-

ren eller någon i ett tidigare säljled vid marknadsföring eller annars före köpet har uppgett om 

varans användning eller egenskaper.  

 

Det är oklart huruvida och under vilka förutsättningar information som lämnas om en viss 

produkts tillverkning eller egenskaper i ett företags hållbarhetsrapport kan utgöra avtalsinne-

																																																								
237 Se Munukka, kommentar till köplagen 38 §, Karnov (hämtad 2017-11-29). 
238 Jmf. Kihlman, Köplag (1990:931) 39 §, Lexino 2017-09-26, avsnitt 2.1.3. 
239 Se Kihlman, Köplag (1990:931) 39 §, Lexino 2017-09-26, avsnitt 2.1. 
240  Kihlman, Köplag (1990:931) 39 §, Lexino 2017-09-26, avsnitt 2.1.4. 
241  Kihlman, Köplag (1990:931) 39 §, Lexino 2017-09-26, avsnitt 2.1.5. 
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håll. I förgående kapitel i denna uppsats har dock konstaterats att information som lämnas i 

hållbarhetsrapporten under vissa omständigheter kan utgöra marknadsföring. Förutsatt att en 

hållbarhetsrapport innehåller konkreta och precisa uppgifter om en viss produkt skulle det 

således kunna finnas en grund att hävda att det föreligger ett köprättsligt fel om produkten 

inte lever upp till sådana uppgifter.  

 

Av naturliga skäl bör det vara svårare för en köpare att upptäcka ett fel som beror på att en 

vara exempelvis inte är tillverkad på det sätt eller med den typ av material som denne med fog 

hade kunnat förvänta sig på grund av vad som har framkommit i hållbarhetsrapporten än vad 

det är att upptäcka rent funktionsmässiga fel. Detta kan komma att vålla praktiska problem 

både vad gäller att identifiera felet och i förhållande till köparens reklamationsansvar. 

 

De primära påföljderna vid köprättsliga fel är enligt KöpL och KKL omleverans och avhjälp. 

Om varken omleverans eller avhjälp kommer ifråga kan prisavdrag eller hävning aktualiseras. 

Varken omleverans, avhjälp eller prisavdrag lämpar sig särskilt väl som kompensation för att 

en vara inte är så hållbart producerad eller annars så hållbar som den framställs i en hållbar-

hetsrapport. Hävning framstår således som den mest ändamålsenliga påföljden i förhållande 

till fel som beror på att varan inte överensstämmer med uppgifter om den som har lämnats i 

en hållbarhetsrapport.  

 

För att hävning ska komma i fråga krävs att köparen kan visa att felet var av väsentlig bety-

delse för honom eller henne. Enligt KöpL krävs även att säljaren ska ha insett eller borde ha 

insett att felet var av väsentlig betydelse för säljaren. Det faktum att ingen av de andra påfölj-

derna kompenserar köparen är en omständighet som talar för att köparen ska ha rätt att häva 

köpet. Även avtalsinnehåll och särskilda utfästelser som köparen kan förvänta sig uppfylls av 

säljaren kan få betydelse för väsentlighetsbedömningen.    

 

Sammantaget kan sägas att det inte enbart är rent fysiska fel som gör en vara mindre ända-

målsenlig som omfattas av felreglerna då grunden för vad som anses utgöra ett fel i stor ut-

sträckning bygger på vad som avtalats och utfästs av parterna. Således finns det en teoretisk 

grund att enligt KöpL eller KKL ålägga företaget som säljare, eller som en person i ett tidi-

gare säljled som har lämnat uppgifter om en viss vara, ett köprättsligt felansvar för de produk-

ter som omnämns i hållbarhetsrapporten. Ett sådant ansvar lär dock förutsätta att information-
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en som lämnats i hållbarhetsrapporten kan sägas utgöra avtalsinnehåll, eller att det görs speci-

fika och konkreta uttalanden om den aktuella produkten i den. 
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9. Avslutande reflektioner 
	
De nyligen införda reglerna i ÅRL innebär att det blir obligatoriskt för vissa svenska företag 

och koncerner att upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om vilka risker som finns 

med företagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv samt på vilket sätt företaget arbetar 

med att minska sin negativa påverkan inom vissa hållbarhetsområden. Det finns idag ett stort 

intresse bland intressenter såsom investerare, konsumenter, inköpare, etc. att företaget tar sitt 

ansvar för hållbar utveckling på allvar. Därför finns det också stora incitament för företag att 

inför sina intressenter framstå som ansvarstagande och hållbara. Det finns således en risk att 

de uppgifter som lämnas i hållbarhetsrapporten blir missvisande och att företagen tenderar att 

utge sig för att göra mer och ta ansvar i större utsträckning än vad de faktiskt gör. 

 

Reglerna i ÅRL är inte kopplade till någon sanktion för de fall då missvisande eller felaktig 

information lämnas i hållbarhetsrapporten och revisorer är endast i begränsad mån skyldiga 

att granska den information som lämnas. Det har dock visat sig i uppsatsen att det finns en 

möjlighet att komma åt missvisande eller felaktig information som lämnas i en hållbarhets-

rapport genom exempelvis reglerna om falsk marknadsföring i MFL. All information som 

lämnas i en hållbarhetsrapport omfattas dock möjligtvis inte av MFL. Vidare krävs för att 

ansvar ska kunna krävas ut enligt såväl MFL som ABL och KöpL och KKL att det på något 

sätt uppdagas att informationen som lämnats är missvisande eller felaktig. Lagstiftning på 

dessa områden kan således inte anses tillräckligt effektiv för att försäkra att informationen i 

hållbarhetsrapporten verkligen ger företagets intressenter en heltäckande och rättvisande bild 

av företagets hållbarhetsarbete eller vilka risker och utmaningar företaget ställs inför.  

 

Förutom att ge företagets intressenter ökad tillgång till information om företags hållbarhetsar-

bete är syftet med regleringen även att uppmuntra företag att utveckla och prioritera sitt håll-

barhetsarbete. Med tanke på de incitament som finns för företagen att framstå som ansvarsta-

gande och hållbara inför sina intressenter kan antas att företag som tidigare inte har hållbar-

hetsredovisat eller på annat sätt kommunicerat sitt hållbarhetsarbete kommer att se över sitt 

hållbarhetsarbete med anledning av kravet på att upprätta hållbarhetsrapport. Vidare kan antas 

att företag som innan arbetat med att exempelvis minska sin miljöpåverkan även kommer att 

få anledning att fokusera på andra frågor, exempelvis frågor som rör mänskliga rättigheter och 

arbetsvillkor i produktionskedjan, med anledning av kravet på att upprätta hållbarhetsrapport. 
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På så sätt får detta syfte med lagstiftningen i vart fall till en viss anses kunna uppfyllas genom 

nuvarande reglering. 

 

Samtidigt har undersökningar visat att företag som redan arbetar med hållbarhetsfrågor och 

CSR och som sedan innan har rutiner för att upprätta hållbarhetsrapporter inte nödvändigtvis 

utvecklar sitt hållbarhetsarbete som ett resultat av rapporteringen. Möjligtvis ser det ut på 

detta sätt för att intressenter som sätter ett värde i socialt och miljömässigt ansvarstagande i 

viss utsträckning ”nöjer sig” med att företaget i sin hållbarhetsrapport säger sig medvetna om 

de risker och utmaningar som föreligger och att de arbetar för att motverka dem. För att fak-

tiskt uppnå positiva resultat bör det således sättas press på företagen att göra vad de utger sig 

för att göra.  

 

Krav på en omfattande extern granskning som görs offentlig för företagets intressenter hade 

kunnat vara ett sätt att göra lagstiftningen mer effektiv. En sådan granskning hade dels kunnat 

tillförsäkra riktigheten i informationen men även på sikt bidra till att företag faktiskt tar ökat 

ansvar för hållbarhet och sociala frågor i sin verksamhet. Hade det vid granskningen exem-

pelvis framkommit att ett företag visserligen har en policy som tillämpas i förhållande till 

underleverantörer vad gäller sociala förhållanden och arbetsvillkor, men företaget under året 

inte har lyckats se till att policyn efterföljs hade företaget rimligtvis prioriterat denna fråga i 

framtiden med hänsyn till dess intressenters förväntningar på företaget att ta socialt ansvar.  

 

Krav på revision eller annan extern granskning infördes inte i samband med reglerna om att 

upprätta hållbarhetsrapport då det ansågs medföra omotiverat höga kostnader och administra-

tiva bördor för företagen. Beroende på hur stora dessa kostnader kan uppskattas bli bör dock 

sådana kostnader ändå kunna anses motiverade om det leder till att syftet med reglerna på ett 

mer ändamålsenligt sätt uppfylls. Samtidigt kan argumenteras för att om fler företag upprättar 

hållbarhetsrapporter så ökar även kunskapen och därmed även kraven på kvalitén på informat-

ionen hos intressenterna. Således skulle intressenternas krav i sig kunna leda till att rapporter-

na blir rättvisande och även till att företagen faktiskt presterar bättre vad gäller hållbarhet och 

socialt ansvar.  

 

För att genom en sådan utveckling nå ökad hållbarhet genom företagsansvar krävs dock att 

intressenterna själva kan skilja på riktig och falsk eller missledande information. Detta är 

eventuellt för mycket begärt från vissa intressenter, särskilt från konsumenter med begränsade 
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medel och begränsad kunskap. Andra mer kapitalkraftiga intressenter, såsom etablerad media 

eller stora investerare skulle visserligen på eget bevåg ha möjligheter att genomföra en 

granskning i sådan utsträckning som krävs för att upptäcka felaktigheter eller missvisningar i 

en hållbarhetsrapport. Incitamenten att företa en sådan granskning skulle dock vara beroende 

av allmänhetens intresse för hållbart företagande och företags sociala ansvar. Mycket talar 

visserligen för att intresset för företags hållbarhetsarbete växer och kommer att fortsätta att 

växa med tiden. Således är det inte orimligt att anta att ökade krav från intressenter på före-

tags hållbarhetsarbete och deras rapportering därom i sig skulle kunna leda till att syftet med 

reglerna i ÅRL faktiskt kommer att kunna uppfyllas. 

 

Slutligen får således sägas att det återstår att se hur pass effektiv regleringen kan komma att 

bli men att reglerna i sig inte är tillräckliga för att garantera att syftet med regleringen upp-

fylls. 
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