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Förord 

 

Uppsatsens ämne växte fram ur ett intresse för CSR och de ökade kraven på socialt 

ansvarstagande i bolag, i kombination med ett intresse för frågor om rättsstaten och dess 

utmaningar. Jag vill tacka Marianne Bogle, verksamhetschef på CSR Sweden, som genom att 

engagerat dela med sig av sin branschspecifika expertis gav mig en större inblick i 

utmaningarna som finns avseende hållbarhetsredovisningar. Jag vill även tacka min 

handledare, Elif Härkönen, som uppmuntrade mitt genomförande av den empiriska studien 

och gav intressanta synpunkter på såväl uppsatsens utformning, som röda tråd. Slutligen vill 

jag uppmärksamma Andrea Österlind för hennes värdefulla synpunkter under 

korrekturläsning, Eric Blomdahl för hans hjälp med inlämning av uppsatsen samt min 

mamma, Anna Karin Åqvist, för hennes ovärderliga stöd och ständiga intresse i diskussioner. 

 

Christina Åqvist 

Stockholm, 2018-05-08 
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Sammanfattning 
CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag 

uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder 

uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. 

Mot bakgrund av ett ökat behov av transparens och enhetlighet mellan företag som är 

verksamma på EU:s inre marknad har hållbarhetsredovisningsdirektivet antagits. Direktivet, 

vilket har genomförts i svensk rätt genom införande av bland annat 6 kap 12 § 

årsredovisningslagen, föreskriver en skyldighet för företag av viss storlek att identifiera 

väsentliga risker i verksamheten och redovisa dessa i en hållbarhetsredovisning som del av 

företagets förvaltningsberättelse. Riskidentifieringen ska göras mot bakgrund av vad som är 

nödvändigt för förståelse av företagets verksamhet, och innefatta risker i affärsförbindelser 

när det är relevant. En av de aspekterna som företag ska identifiera och redovisa risken för är 

korruption. Hållbarhetsredovisningskravet gäller från och med redovisningen av 

verksamhetsåret 2017. 

 

Svenska staten är en stor bolagsägare i Sverige och ställer krav på de statligt ägda bolagen att 

agera föredömligt på området för hållbart företagande, bland annat genom krav på efterlevnad 

av en framtagen ägarpolicy. Inom ramen för en empirisk studie har 47 statligt ägda bolags 

hållbarhetsredovisningar för verksamhetsåret 2016 granskats. Syftet var att fastställa hur de 

statligt ägda bolagen arbetar med identifiering och redovisning av risker för korruption, mot 

bakgrund av att redovisningskravet hittills inte har varit rättsligt bindande. Mot bakgrund av 

det varierande resultatet som studien visar kan ifrågasättas om samtliga av de statligt ägda 

bolagen agerar med en sådan föredömlighet som föreskrivs i ägarpolicyn. 

 

Genom en analys av huruvida hållbarhetsredovisningsdirektivet och 6 kap. 12 § 

årsredovisningslagen kan förhindra den underlåtenhet att redovisa risker för korruption som 

idag torde vara möjlig, konstateras att direktivet i teorin uppfyller sitt ändamål. Efter att 

redovisningskravet har börjat gälla kan korruption presumeras utgöra en väsentlig fråga för 

företag, vilket ställer höga krav för utelämnande av identifiering av korruptionsrisker i 

redovisningen. Ur praktisk synpunkt kan däremot anföras att direktivets språkliga utformning 

erbjuder en sådan flexibilitet vad gäller bedömningen av riskernas väsentlighet, att 

överträdelser av direktivet torde bli svåra att tillskriva företag eller dess företrädare ansvar för. 

Som slutsats anförs att direktivets föreskrifter borde ha utformats med mindre flexibilitet, i 

syfte att uppnå den enhetlighet mellan företags redovisningar som eftersträvas. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
1.1.1 CSR och hållbarhetsredovisningsdirektivet 

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle ur såväl miljösynpunkt som ur ett 

ekonomiskt och socialt perspektiv. Tanken om att företag bör ta ansvar för konsekvenserna av 

sitt handlande och generera samhällsnytta i samband med sin verksamhet är idag en 

väletablerad idé, men synen på vad ansvaret innebär och hur långt det sträcker sig är 

omdiskuterat. Begreppet ”Corporate Social Responsibility” (CSR) är en beteckning för 

företags sociala ansvar och kan dels innebära att företag är skyldiga att minimera sin negativa 

påverkan på samhället, dels att företag är skyldiga att maximera sin samhällsnytta.1 CSR har 

hittills reglerats genom internationella riktlinjer som har erbjudit marknadens aktörer en 

flexibilitet och en möjlighet till självreglering.2 Genom nationella åtaganden om efterlevnad 

av internationella standarder och strategier utvidgas och preciseras dock ansvaret för 

företagen. Samtidigt som företag har att tillfredsställa sina aktieägare och övriga intressenter, 

har de således även att förhålla sig till ökade rättsliga krav på analys och identifiering av 

risker av potentiella negativa konsekvenser som deras verksamheter genererar.3 

 

Den 22 oktober 2014 antog Europeiska unionens (EU) lagstiftande institutioner ett 

ändringsdirektiv om fastställande av minimiregler för företags redovisning av icke-finansiell 

information (hållbarhetsredovisningsdirektivet alternativt direktivet) 4 . Antagandet av 

direktivet är en effekt av det behov som Europeiska kommissionens (kommissionen) har 

konstaterat finns vad gäller ökad transparens rörande företagens tillhandahållande av väsentlig 

social- och miljörelaterad information.5 Hållbarhetsredovisningsdirektivet utgör ett tillägg till 

det redan gällande redovisningsdirektivet6 och har som ändamål att göra den information som 

stora företag inom EU tillhandahåller i sina årsredovisningar mer relevant, konsekvent och 

                                                
1 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline, Windell Karolina: CSR: Företagsansvar i förändring 2 uppl., Liber, 
Stockholm 2015 s. 15-16. 
2 FN:s Global Compact Globals tio principer, Reporting Initiative (GRI), OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, se även Grafström m.fl. s. 109-113.  
3 J. Gregory, Holly , Sidley Austin LLP, Corporate Social Responsibility, Corporate Sustainability, and the Role 
of the Board, Thomson Reuters, Minnesota 2014 s.28. 
4 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 (härefter hållbarhetsredovisningsdirektivet). 
5 Hållbarhetsredovisningsdirektivet skäl 1-2. 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning 
och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och 
om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (härefter redovisningsdirektivet). 
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jämförbar i hela unionen.7 Med anledning av direktivet antogs år 2016 lag (2016:947) om 

ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL eller årsredovisningslagen) i Sverige. 

Genom implementeringen av direktivet i 6 kap. 10–14 §§ ÅRL föreskrivs numera att företag 

av viss storlek årligen ska upprätta en hållbarhetsredovisning som del av sin 

förvaltningsberättelse från och med redovisningen av verksamhetsåret 2017. I 6 kap. 12 § 

ÅRL föreskrivs hållbarhetsredovisningens materiella innehåll, vilket minst ska omfatta 

”frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption”.8 Det föreskrivs vidare att de angivna frågorna ska redovisas i 

hållbarhetsredovisningen i den mån de utgör upplysningar som ”behövs för förståelsen av 

företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten (…)”. 

Därtill föreskrivs att riskerna i företagets verksamhet ska anges och ”när det är relevant, 

företagets affärsförbindelser (…)”, vilket även föreskrivs i hållbarhetsredovisningsdirektivet.9 

 

1.1.2 Anti-korruptionsarbete som del av företags sociala ansvar  

Den svenska regeringen har identifierat anti-korruptionsarbete som en central fråga inom det 

hållbara företagande som regeringen vill främja, dels vad gäller företagens interna 

organisationer, dels på en global nivå. Syftet är att säkerställa företagens hållbara 

internationella åtaganden genom identifiering och minimering av risker för korruption i 

affärsförbindelser.10  Sverige rankas normalt som ett av de minst korrupta länderna i världen, 

men samtidigt finns det i Sverige tendenser på en bristande förmåga att upptäcka och 

bekämpa korruption.11 Svenska företag verkar i hög utsträckning på marknader i länder med 

utbredda korruptionsproblem, vilket innebär att det finns behov av strategier för motverkande 

av att de svenska företagen bidrar till korruptionsproblematiken.12 

 

Korruption kan ges varierande definitioner,13 men sammanfattningsvis avses ”missbruk av 

förtroendeställning för egen vinning”.14 Studier visar att korruption har negativa effekter på 

såväl marknadsekonomin och konkurrensen som förtroendet för ett lands demokratiska 

                                                
7 Hållbarhetsredovisningsdirektivet skäl 6. 
8 Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s.45. 
9 Hållbarhetsredovisningsdirektivet skäl 8. 
10 Hållbart företagande, plattform för svenskt agerande, Utrikesdepartementet, Stockholm 2013 främst s. 17 och 
26, med hänvisning till Europeiska kommissionen, En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala 
ansvar, Bryssel 2011. 
11 Andersson, Staffan, Bergh, Andreas, Ó Erlingsson, Gissur, Sjölin, Mats, Korruption, maktmissbruk och 
legitimitet, 2 uppl, Studentlitteratur, Lund 2014 s.16-21. 
12 Grafström m.fl. s. 62. 
13 Se vidare avsnitt 2.2.  
14 Charron, Nicholas, Lapuente, Victor, Rothstein, Bo, Sieps 2011:5 Korruption i Europa, Stockholm 2011. 
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styre. 15  Sverige har tillträtt ett flertal internationella konventioner för motverkande av 

korruption, 16  däribland FN:s konvention mot korruption år 2007, enligt vilken 

konventionsstaterna ska ”främja och förstärka åtgärder för att mer ändamålsenligt och 

effektivt förebygga och bekämpa korruption”.17 

 

I Sverige finns närmare 50 bolag som ägs i sin helhet eller delvis av staten. Bolagen har ofta 

komplexa målbilder som innebär att arbeta lönsamt, parallellt med att fullgöra ökade krav på 

sociala mål och samhällsmål.18 I ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt 

ägande” (ägarpolicyn) uppmanar regeringen de statligt ägda bolagen att på ett strategiskt och 

transparent sätt agera föredömligt vad gäller hållbart företagande.19 Det anses viktigt att de 

statligt ägda bolagen ägnar särskilt arbete åt vissa frågor, däribland anti-korruptionsarbete. 

Inom ramen för den föredömlighet som efterfrågas åläggs de statligt ägda bolagen även att 

upprätta en hållbarhetsredovisning med upplysningar om bland annat korruptionsrisker i den 

utsträckning det är väsentligt för bolaget eller bolagets intressenter.20 Utöver uppmaningarna 

om att de statligt ägda bolagen ska agera föredömligt inom hållbart förtagande och vid 

framtagande av sina hållbarhetsredovisningar, erbjuds en stor flexibilitet vid bedömningen av 

vad som är väsentligt att redovisa. Dessutom ges ingen närmare vägledning för när bolagen 

ska ta ansvar för analys och redovisning för riskerna för korruption i sina affärsförbindelser. 

 

1.2 Syfte 
Genom fastställande av gällande rätt, ”de lege lata”, är syftet med uppsatsen att undersöka 

vilka krav de statligt ägda bolagen har att förhålla sig till inom ramen för sitt CSR-arbete, med 

särskild betoning på identifiering och redovisning av korruptionsrisker i affärsförbindelser. 

Därtill ska ändamålen med hållbarhetsredovisningsdirektivet och 6 kap. 12 § ÅRL redogöras 

för. Vidare ska undersökas hur de statligt ägda bolagen förhåller sig till gällande rätt och 

riktlinjer i dagsläget, genom en empirisk studie av bolagens hållbarhetsredovisningar för år 

2016. Det slutliga syftet med uppsatsen är att, mot bakgrund av genomförd empiri, undersöka 

om hållbarhetsredovisningsdirektivet och 6 kap. 12 § ÅRL kan säkerställa ändamålen med 

                                                
15 Andersson m.fl. s. 19. 
16 Se vidare avsnitt 2.2.4. 
17  Förenta nationernas konvention mot korruption, New York, 2003 (SÖ 2007:44, Utrikesdepartementet, 
Stockholm 2007). 
18 Ds 1998:64: Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag, s. 55. 
19 Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017, Näringsdepartementet, Stockholm 2016, 
främst s. 4. 
20 Ägarpolicyn, s. 8-9. 
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direktivet, och annars föra ett resonemang ”de lege ferenda”, det vill säga om hur reglerna 

borde utformas. Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsen syftar till att, mot bakgrund av 

hur bolagen ska agera, undersöka hur bolagen agerar i praktiken, för fastställande av om de 

nya bestämmelserna kan säkerställa bolagens efterlevnad av kraven. Fokus i uppsatsen är 

genomgående identifiering och redovisning av risker med korruption i affärsförbindelser. 

 

1.3 Problemformulering 
Medför 6 kap. 12 § ÅRL att svenska statligt ägda bolag tillskrivs ett ansvar att identifiera och 

redovisa risker för korruption i affärsförbindelser som är ändamålsenligt med 

hållbarhetsredovisningsdirektivet, eller borde bestämmelsen ha utformats annorlunda?  

1.4 Metod 

1.4.1 Metodval 

Nedan presenteras de metoder som tillämpas i uppsatsen utifrån deras funktion och syfte. 

Metoderna samspelar på så sätt att den rättsdogmatiska metoden med stöd av den EU-rättsliga 

metoden lägger grund för uppsatsens rättsliga avgränsning genom fastställande av gällande 

rätt. Utöver möjligheten att granska gällande rätt ur ett internt perspektiv, vilket är det 

perspektiv som rättsvetenskapen traditionellt erbjuder,21 finns behov av praktisk förankring av 

reglerna. För ändamålet och för undersökning av om den rättsliga avgränsningen kan utvidgas 

tillämpas en rättssociologisk metod, inom ramen för vilken en empirisk studie av de statligt 

ägda bolagens hållbarhetsredovisningar för år 2016 genomförs. För analys av ändamålet de 

lege lata presenteras löpande analyser med tillämpning av en teleologisk metod, med stöd av 

den EU-rättsliga metoden. Analyserna lägger grund för en slutlig analys de lege ferenda. 

1.4.2 Fastställande av gällande rätt 

Inledningsvis tillämpas en rättsdogmatisk metod i uppsatsen för utredning av gällande rätt 

inom området för CSR, hållbarhetsredovisning och korruption. Fokus ligger särskilt på 

hållbarhetsredovisningsdirektivet och genomförandet i svensk rätt i 6 kap. 12 § ÅRL, i syfte 

att fastställa vilka krav som kommer att följa av rättsreglerna. Den rättsdogmatiska metoden 

är en juridisk metod med mål att rekonstruera gällande rätt, men kan även tillämpas för att 

söka den ideala lösningen för tolkning.22 För att ge svar på hur rättskällor ska tolkas och 

tillämpas granskas syften bakom regler ur ett historiskt perspektiv, genom att bakgrunden till 

                                                
21 Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap? Jure förlag, Stockholm 2009, s. 180-181. 
22 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s.1. 
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regelns antagande granskas.23 Det är därför naturligt att beakta förarbeten, eftersom dessa ger 

uttryck för lagstiftarens motiv samt vägledning för hur lagen ska tolkas. Med förarbeten avses 

främst propositionen, men även föregående utredningar, betänkanden samt yttranden över 

lagförslaget.24 Propositioner har i svensk rättstradition ett tungt värde som rättskälla, men den 

allmänna synpunkten är dock att en regels fullständiga innebörd bör framgå av lagtexten.25  

För vägledning avseende tolkning av 6 kap. 12 § ÅRL ingår som led att granska direktivet 

som har givit upphov till den svenska bestämmelsen. Ett direktiv utgör komplement till den 

tvingande regleringen inom EU-rätten, med syftet att harmonisera medlemsstaternas 

lagstiftning genom fastställande av resultat som görs bindande för medlemsländerna.26 

Medlemsstaterna har sedan själva att utforma nationell rätt för genomförande av direktivets 

eftersträvade resultat.27 EU-rättsliga direktiv saknar motsvarighet till svenska förarbeten,28 

men däremot finns skäl till direktiven som ska beaktas. Medlemsstaternas skyldighet att 

implementera direktiv innebär både att vidta de åtgärder som krävs för att ändamål ska kunna 

uppnås, samt att säkerställa att den nationella rätten inte strider däremot.29 Även efter 

direktivets implementering ska nationell rätt tolkas direktivkonformt, i överensstämmelse med 

direktivets ordalydelse och syfte, som i sin tur tolkas med hjälp av EU-rättsliga principer.30  

1.4.3 Undersökning av rättsreglernas praktiska uttryck 

Vad gäller de föreskrifter som regeringen och myndigheter har publicerat är enligt den 

rättsdogmatiska metoden viktigt att inte sammanblanda gällande rätt och myndigheters 

tillämpning av gällande rätt.31 För tolkning av myndighetsföreskrifter lämpar sig istället en 

rättssociologisk metod, i syfte att undersöka reglers uttryck och funktion i samhället, genom 

en analys av rätten ur ett externt perspektiv.32 Vid tillämpning av en rättssociologisk metod 

                                                
23 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 4 uppl. Iustus förlag, Uppsala 2001, s. 38. 
24 Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament, 6 uppl., Jure förlag, Stockholm 2011, s. 57-59. 
25 Lehrberg, s. 86-92 
26 Svedberg Nilsson Karin, Henning, Roger, Fernler, Karin (red.), En illusion av frihet? Företag och 
organisationer i regelsamhället, 1 uppl. Studentlitteratur, Lund 2005 s. 16 och 110. 
27 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, Eu-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl, 
Norstedts juridik, Stockholm 2011, s.179, med hänvisning till artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. 
28 Lehrberg, s. 94. 
29 Hettne, Jörgen, Reichel, Jane, Att göra rätt och i tid. Behöva nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? 
Sieps 2012:4, Stockholm 2012, s. 19. 
30 Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, Eu-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning s.191. 
31 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i: Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red), Juridisk metodlära, 1 
uppl., Studentlitteratur, Lund 2013 s. 24. 
32 Hydén Håkan, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, i: Korling m.fl. s. 209. 
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kan rättsliga normer kompletteras genom en avvägning av övriga intressen i samhället,33 för 

försök till gränsdragning av vad som konstituerar gällande rätt, vilket inte alltid görs utan 

diskussion. Medan vissa anser att gällande rätt omfattar samtliga regler som domstolar och 

myndigheter tillämpar, vill andra begränsa myndighetsföreskrifternas betydelse till funktionen 

av lämplighetsregler. 34  Eftersom såväl internationella organisationer som den svenska 

regeringen och myndigheter har utformat riktlinjer som statligt ägda bolag förväntas efterleva, 

erbjuder den rättssociologiska metoden möjlighet till en djupare diskussion om riktlinjernas 

rättsliga värde. För förtydligande av betydelsen av analysen av riktlinjerna kan påstås att 

sådana styr aktörers handlande, medan rättsreglerna aktualiseras först när konflikter uppstår.35 

Mot bakgrund av det anförda möjliggör även metoden en djupdykning i bolagens eventuella 

möjlighet att underlåta redovisning av korruptionsrisker. För ändamålet ges ett fallspecifikt 

exempel, i form av åtalet för korruptionsbrott som väcktes mot företrädare för det delvis 

statligt ägda bolaget Telia år 2017.36 

I uppsatsen presenteras resultatet av en empirisk studie av de svenska statligt ägda bolagens 

hållbarhetsredovisningar för år 2016. Den empiriska metoden tillämpas generellt i begränsad 

omfattning i rättsvetenskapliga studier, eftersom rättskällematerialet ses som det primära 

materialet.37 En empirisk metod inom ramen för undersökningen av reglernas praktiska 

uttryck kan dock både vidga och ge ökad tyngd åt den rättsvetenskapliga analysen och ligger 

särskilt nära till hands när en rättsvetenskaplig studie tar utgångspunkt i samhällets 

målsättningar på ett politiskt område. 38  Rättsvetenskapen kan därtill anses stå i 

beroendeställning till andra vetenskapliga områden vad gäller fastställande av rättsreglernas 

praktiska funktion, varför en empirisk studie kan möjliggöra en viktig tillnärmning av dessa 

områden.39 Empiriska inslag inom ramen för den rättssociologiska metoden lämpar sig 

således för observationer av rättssystemet utöver dess normativa innehåll, för att kunna 

analysera rättsreglerna utifrån sett.40 Särskilt kan empiri med fördel nyttjas när mängden 

                                                
33 Lepaulle, Pierre: The function of Comrapative Law with a Critique of sociological Jurisprudence, The 
Harvard Law Review Association, Harvard 1922 s.840-843. 
34 Hellner, Jan, Rättsteori, en introduktion, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2002, s. 17-20. 
35 Hydén, Håkan, Normvetenskap, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund 2002, s. 269. 
36 Ansökan om stämning, aktbilaga 1, mål B12201-17, Riksenheten mot korruption ./. Tero Kivisaari m.fl., 
Stockholms tingsrätt, Stockholm 2017. 
37 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del I, Juridisk tidskrift 1995/1996, s. 730. 
38 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del I, s. 728-735. 
39 Eckhoff, Torstein, Empiriske metoder i rettsvitenskapen (Pecenik, Aleksander, Prawitz, Dag, Eckhoff 
Torstein, Lindahl, Lars och Hellner, Jan, Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen), Juristförlaget vid 
Stockholms universitet, Stockholm 1985, s.35.  
40 Svanberg, Jan, Rättssociologi, uppl. 1:1, Studentlitteratur, Lund 2008, s. 28-29. 
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rättskällor är mindre, men läsaren bör då erinras om att empirin inte är absolut, utan har ett 

begränsat källvärde.41 I sammanhanget bör nämnas att den rättsvetenskapliga metoden är en 

kvalitativ vetenskap där mängden rättskällor är av mindre relevans. En kvalitativ empirisk 

metod innebär att en begränsad mängd material undersöks i syfte att ge en beskrivande 

slutsats, snarare än en analytisk sådan, för att sedan integreras i den juridiska analysen.42 Ofta 

kombineras den kvalitativa empiriska metoden med en kvantitativ empirisk metod för att 

säkerställa att materialet som presenteras är representativt.43 Ett rättsvetenskapligt påstående 

kan således hållas kvantitativt för möjliggörande av generella slutsatser, till exempel hur 

vanligt förekommande en viss effekt är,44 för att sedan inkorporeras i en kvalitativ slutsats, till 

exempel vilken effekt en rättsregel har,45 innan integrering av slutsatsen i en juridisk analys. 

Valet av bolag med statligt ägande som föremål för uppsatsens empiriska studie motiveras av 

att de förväntas agera föredömligt,46 vilket innebär ytterligare incitament för att presentera en 

transparent hållbarhetsredovisning. Eventuella brister i redovisningarna, trots detta ytterligare 

incitament, torde således tydliggöra huruvida behov av ökade rättsliga krav finns. Uppsatsens 

empiriska studie är kvalitativ på så sätt att enbart tre aspekter beaktas vid granskningen; 

huruvida bolagen har identifierat korruption som en risk eller väsentlig fråga internt, huruvida 

bolagen redovisar risker för korruption i affärsförbindelser samt huruvida bolagen särskilt 

redovisar en risk för korruption i utländska affärsförbindelser. Däremot möjliggör mängden 

bolag som undersöks ett kvantitativt påstående om de statligt ägda bolagens hantering av 

berörda frågor. Genom att kartlägga hur redovisningarna ser ut mot bakgrund av de krav som 

ställdes innan hållbarhetsredovisningsdirektivet blev gällande, ska fastställas huruvida behov 

finns av ökade rättsliga krav samt huruvida 6 kap. 12 § ÅRL kan säkerställa sådana. Beaktat 

att syftet med hållbarhetsredovisningar är transparens och lättillgänglighet för intressenter tar 

studien sikte på presenterat innehåll i redovisningarna och utesluter bolagens övriga åtgärder. 

1.4.4 Analys av rättsreglernas ändamål 

För analys av hållbarhetsredovisningsdirektivets ändamål tillämpas en teleologisk metod, med 

hjälp av vilken en diskussion förs om huruvida direktivets föreskrifter är tillräckliga för att 

säkerställa bolagens identifiering och redovisning av korruptionsrisker i affärsförbindelser i 

                                                
41 Almlöf, Hanna, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet, Jure förlag, Stockholm 2014, s.40-41. 
42 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del II, Juridisk tidskrift 1995/1996, s. 1036-1047. 
43 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del II, s. 1046. 
44 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts juridik, Stockholm 2015, s. 49-50. 
45 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del II, s. 1046 och Om empiri och rättsvetenskap Del I, s. 743. 
46 Se avsnitt 4.1.2. 
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enlighet med direktivets syfte. Med tillämpning av en teleologisk metod ska rättsvetenskapen 

ge vägledning för hur regler tillämpas ändamålsenligt, men samtidigt upprätthålla en 

skiljelinje mellan de lege lata och de lege ferenda.47 Ändamålstolkningen kan göras genom att 

studera både de allmänna motiven, var skälen som föranledde regeln uttrycks, samt 

specialmotiv, i form av diskussioner och tolkningsförslag.48 Genom en sammanvägning av 

relevanta faktorer, däribland de motiv som ges uttryck för i förarbeten samt lagens praktiska 

funktion, kan ändamålet fastställas inom ramen för lagens tillämpningsområde.49 Det är 

omdiskuterat i vilken utsträckning tillämparen bör beakta rättsliga principer, men klart står att 

en juridisk argumentation helt utan principavvägningar inte torde kunna ge ett fullständigt 

ändamålsslut.50 För en analys av ändamålet med krav på redovisning för korruptionsrisker 

krävs att motiven bakom hållbarhetsredovisningsdirektivet beaktas, varför den EU-rättsliga 

metoden även spelar en tjänande roll inom ramarna för uppsatsens analytiska delar. 

Tillämpningen av den EU-rättsliga metoden som analytisk metod för tolkning av direktiv ska 

göras mot bakgrund av såväl EU-rättsliga principer som uttrycks som skäl till direktivet, som 

generella EU-rättsliga principer som förklarar EU:s grundläggande syften och uppbyggnad.51 

Tre tolkningsprinciper anses vara inbegripna i den EU-rättsliga metoden; en lingvistisk 

tolkning, en systematisk tolkning och en teleologisk tolkning. Med andra ord ska dels den 

språkliga utformningen, dels logiken i bestämmelsens utformning och dels bestämmelsens 

syfte och ändamål beaktas.52 Den teleologiska metoden tillämpas för såväl en löpande som 

slutlig analys och slutsats de lege ferenda. Beaktat att metoden möjliggör hänsynstagande till 

regelns praktiska funktion lämpar sig även metoden för analys av den empiriska studien.53  

1.5 Avgränsning 

Beaktat att uppsatsen syftar till att behandla statligt ägda bolag kommer inga avvägningar 

mellan aktieägares vinstintresse och hållbarhetsaspekter att göras, oavsett om staten äger ett 

bolag i sin helhet eller enbart delvis. Huruvida resurser finns eller prioriteras för arbete med 

identifiering och redovisning av risker är således inte relevant för uppsatsens syfte. Inte heller 

förs diskussioner om omfattningen av statens inflytande i bolag som den enbart delvis äger, 

eftersom ägarpolicyn tillämpas i samtliga bolag som den empiriska studien avser. Den 
                                                
47 Ekelöf, Per Olof, De lege. Valda skrifter 1942-1990., Iustus förlag, Uppsala, 1991, s. 173. 
48 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 uppl, Norstedts juridik, Stockholm 1996, s.363-364. 
49 Ekelöf, s. 183-184. 
50 Peczenik, Aleksander, Rättsnormer, Norstedts juridik, Stockholm 1987, s. 54. 
51 Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, 5 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 185. 
52 Rosén, Johan, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla – effekter av Sveriges anslutning 
till den Europeiska unionen, SvJt 1996 s. 252. 
53 Hult, Phillips, Lagens bokstav och lagens andemening, SvJt 1952 s. 589. 
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empiriska studien begränsas till hur de statligt ägda bolagens hållbarhetsredovisningar ser ut, 

och inte vidare i vilken mån bolagen bedriver arbete med identifiering av risker för korruption 

som inte redovisas. Avgränsningen motiveras av att hållbarhetsredovisningsdirektivet syftar 

till transparens i redovisningen vad gäller riskidentifiering och åtgärder utifrån resultatet av 

identifieringen. Beaktat att ett aktivt CSR-arbete innebär att identifiera och minimera 

potentiella risker inom verksamheten tas inte hänsyn till huruvida bolagen bedriver ett aktivt 

anti-korruptionsarbete. 54 Slutligen ska nämnas att en redogörelse av vad brottet korruption 

innebär begränsas till att ge läsaren en grundläggande förståelse av brottet. Beaktat att fokus 

ligger på identifiering och redovisning av risker redogörs inte heller för praktiska svårigheter 

med att bedriva ett aktivt anti-korruptionsarbete. 

 

1.6 Disposition 
Kapitel två innehåller initialt en redogörelse av hållbart företagande, CSR och korruption. I 

kapitlet återges vilka internationella regelverk och riktlinjer som företag har att beakta inom 

ramen för hållbart företagande. En kort presentation ges även av såväl de svenska 

korruptionsbrotten som EU:s vidtagna åtgärder mot korruption. I kapitel tre redogörs för 

hållbarhetsredovisningsdirektivet och 6 kap. 12 § ÅRL genom granskning av såväl ändamålen 

med de ökade kraven, som reglernas språkliga utformning. I kapitel fyra presenteras de 

svenska statligt ägda bolagens särställning mot bakgrund av svenska politiska åtaganden. 

Därefter redovisas den empiriska studie som har gjorts av de statligt ägda bolagens 

hållbarhetsredovisningar för år 2016. Slutligen följer en djupdykning i problematiken med det 

handlingsutrymme som bolag har erbjudits avseende identifiering och redovisning av risker i 

affärsförbindelser. Inom ramen för det tredje och fjärde kapitlet förs löpande analyser i 

avslutande underavsnitt som utmärker sig genom att deras rubriker är utformade som frågor. I 

kapitel fem ges en slutlig analys av vilket ansvar de statligt ägda bolagen har att identifiera 

och redovisa för risker för korruption i affärsförbindelser. Med stöd av den empiriska studien 

som har redovisats i föregående kapitel förs diskussion om avvägningen mellan den 

flexibilitet som erbjuds och den skyldighet som bolagen har. Ett visst de lege ferenda-

resonemang förs på så sätt att analysen belyser vilka beståndsdelar som saknas i 

hållbarhetsredovisningsdirektivet för säkerställande av att bolagen agerar ändamålsenligt med 

direktivets motiv. 

                                                
54 Se avsnitt 4.1.3. 
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2 Hållbart företagande och arbete mot korruption 

2.1 CSR 
2.1.1 Innebörden av hållbart företagande och CSR 

Intresset för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling växer och utgör både incitament 

för ett förbättrat anseende och ofta även krav från företagens intressenter. Tanken om att 

företag inte enbart kan tillåtas åtnjuta fördelarna med en utvidgad marknad, utan även har ett 

ansvar för de negativa konsekvenser som genereras, utgör ofta förekommande skäl för att 

bedriva ett aktivt CSR-arbete. Multinationella företag är inte de enda som bär ansvar för att ett 

aktivt CSR-arbete bedrivs, men ofta har de möjlighet till ett stort inflytande på debatten.55 En 

hållbarhetsredovisning ger företag utrymme att redovisa sitt arbete med ansvarsfrågor som är 

relevanta för företagets verksamhet,56 och kan därför ses som en möjlighet att nå ut till 

intressenter. Vad som bör noteras är att hållbarhetsredovisningen är en del av företags 

årsredovisning, varför allmänna redovisningsprinciper gäller och företaget således är skyldigt 

att beakta god redovisningssed.57 Idag har många företag anammat FN Global Compacts tio 

principer som riktlinjer för sitt CSR-arbete. I riktlinjerna föreskrivs rimliga 

arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, anti-korruptionsarbete och arbete med 

hänsyn till miljön som väsentliga aspekter.58 Många företag har även valt att använda de 

rekommendationer som Global Reporting Initiative (GRI) har tagit fram för utformning av 

hållbarhetsredovisningar. GRI:s riktlinjer, som ofta ses som standarder, har dessutom gjorts 

tvingande för statligt ägda bolag i Sverige att tillämpa eller förklara varför de inte tillämpas.59  

Det materiella innehållet i ett företags redovisning avgörs av dess verksamhet och inom 

vilken bransch det verkar.60 Tanken bakom CSR är inte att företag ska generera samhällsnytta 

vid sidan av deras verksamhet, på ett irrelevant sätt i förhållande till verksamheternas faktiska 

konsekvenser. Ett hållbart företagande innebär istället att företagen ska granska sin 

verksamhet och identifiera potentiella riskområden och konsekvenser för att kunna vidta 

åtgärder och arbetssätt för att minska konsekvenserna.61 Under senare år har pressen på 

företag ökat vad gäller tillgodoseende av ett socialt ansvarstagande, vilket utvidgas till att 

                                                
55 Blowfield, Michael, Murray, Alan, Corporate Responsibility, 3 uppl, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 
109 och 351. 
56 Larsson m.fl. s. 17. 
57 2 kap. 2 § ÅRL. 
58 Larsson, Lars-Olle, Ljungdahl, Fredrik, Licence to operate – CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 
Ekerlids förlag, Stockholm 2008, s. 8-9 och 15. 
59 Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Policy Initiatives in Europe (Draft) s. 2. 
60 Grafström m.fl. s. 50. 
61 Bogle, Marianne, verksamhetschef på CSR Sweden, möte 2017-10-03. 
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även gälla företagens leverantörskedjor och övriga affärsförbindelser. Även om många 

företag idag bedriver ett aktivt CSR-arbete kan vissa tendenser till standardisering av 

rapporteringen av arbetet noteras i företagens redovisningar.62 Vad som har blivit en utmaning 

för företag är dels att identifiera brister i produktionsleden, dels att påverka aktörer i rätt 

riktning för hållbart företagande, vilket främst har belysts vad gäller bristande arbetsvillkor i 

andra länder.63 CSR innebär även att företag ska säkerställa en ”due diligence-process”, vilket 

innebär en tillämpning av ett granskningsförfarande som annars ofta tillämpas i samband med 

företagsöverlåtelser eller som styrmedel för företag.64 Inom ramen för CSR ska due diligence-

processen bestå av riskidentifiering och genomförande av förebyggande processer för att 

minimera potentiella negativa konsekvenser. Processerna består vanligen av att formulera 

policys, utfärda riskanalyser och löpande följa upp och redovisa efterlevnad och resultat.65  

2.1.2 CSR ur ett EU-rättsligt perspektiv 

2.1.2.1 EU:s befogenheter och subsidiaritetsprincipen 

CSR har kommit att bli en del av en fungerande inre marknad, innebärande att CSR inte 

enbart har blivit ett intressant, utan nödvändigt, område för EU att vidta åtgärder på, i syfte att 

säkerställa medlemsstaternas enhetliga utveckling.66 EU:s exklusiva befogenhet på området 

för den inre marknaden föreskrivs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget). Artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) föreskriver 

tillämpning av dels legalitetsprincipen, i form av att EU:s tilldelade befogenheter utgör en 

avgränsning för befogenheterna, dels subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen, vilka ska 

beaktas vid utövandet av befogenheterna.67 Subsidiaritetsprincipen, enligt vilken EU har att 

beakta att beslut ska fattas nära medborgarna, tenderar att skapa diskussioner om politisk 

legitimitet vad gäller vem som är behörig att anta rollen som beslutsfattande.68 I förhållande 

till legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen kan subsidiaritetsprincipen förklaras 

avgöra ”när EU bör agera”, jämfört med ”när EU har rätt att agera”, enligt 

legalitetsprincipen, respektive jämfört med ”hur EU ska agera”, enligt 

                                                
62 Bogle, Marianne, verksamhetschef på CSR Sweden, möte 2017-10-03 
63 Grafström m.fl. s. 52-59. 
64 Prop. 2015/16:193, Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s. 36. 
65 Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Sweet, Susanne, CSR och hållbart företagande, 2 uppl, Sanoma 
utbildning, Stockholm 2017 s. 182-183. 
66 Europeiska kommissionen, SWD(2013) 128 final, 2013/0110 (COD), Commission straff working document, 
executive summary of the impact assassment, Strasbourg 2013 s. 2. 
67 Hettne, Jörgen, Subsidiaritetsprincipen: Politisk granskning eller juridisk kontroll? Sieps 2003:4, Stockholm 
2003 s. 20. 
68 SOU 1995:123, Subsidiaritetsprincipen i EU, s. 10-11. 
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proportionalitetsprincipen.69 Vid utövande av sin initiativrätt ska kommissionen motivera sitt 

agerande med tillämpning av subsidiaritetsprincipen. 70  I arbetet med förslaget till 

hållbarhetsredovisningsdirektivet motiverades EU:s befogenhet dels med hänvisning till att 

redovisning av icke-finansiell information av sin natur är en mellanstatlig fråga med 

anknytning till den inre marknaden, dels med hänvisning till artiklarna 8, 10 och 11 i EUF-

fördraget, enligt vilka unionen är skyldig att arbeta för jämställdhet, icke-diskriminering och 

främjande av en hållbar utveckling.71 

 

2.1.2.2 CSR-strategin 

Kommissionen presenterade år 2011 en förnyad strategi rörande CSR och företags sociala 

ansvar (CSR-strategin). Bakgrunden till strategin anfördes vara en uppmaning från 

Europeiska unionens råd (rådet) och Europaparlamentet (parlamentet) med anledning av 

konsumenternas minskade förtroende för företag till följd av föregående års ekonomiska 

kris.72 I CSR-strategin förtydligar kommissionen vikten av att följa de internationellt erkända 

principerna och riktlinjerna för socialt företagande och arbeta för en ökad transparens 

avseende företags CSR-arbete. Särskilt nämns de riktlinjer som tagits fram av ”The 

Organisation for Economic Co-operation and Development” (OECD) för multinationella 

företag, FN:s Global Compact och den vägledande standarden för socialt ansvarstagande (ISO 

26000) som ”International Organization for Standardization” (ISO) har tagit fram, och som 

stora företag uppmanas åta sig att beakta sedan år 2014.73 Kommissionen framhäver även att 

den avser att främja europeiska företag verkande för positiva effekter i tredje länder, däribland 

utvecklingsländer med fattiga personer som del av målgruppen för företagens verksamhet.74 

 

2.1.3 CSR-arbete ur ett internationellt perspektiv  

2.1.3.1 Internationella riktlinjer 

Den lagstiftning som företag har att följa avseende CSR-arbete är mestadels så kallad ”soft 

law”, det vill säga regelverk som inte utgör tvingande lagstiftning och inte heller kan medföra 

ansvar om de inte tillgodoses av företagen. Soft law med särskild betydelse för hur företag 

tolkar CSR utgörs främst av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global 

                                                
69 Hettne, Jörgen, Subsidiaritetsprincipen: Politisk granskning eller juridisk kontroll? s. 20. 
70 Hettne, Jörgen, Subsidiaritetsprincipen: Politisk granskning eller juridisk kontroll? s. 17. 
71 Europeiska kommissionen, SWD(2013) 128 final, 2013/0110 (COD), s. 4. 
72 KOM(2011) 681 slutlig, En förnyad EU-strategi 2011-2014 för företagens sociala ansvar, Bryssel 2011, s.5. 
73 Europeiska kommissionen, KOM(2011) 681 slutlig, s. 14. 
74 Europeiska kommissionen, KOM(2011) 681 slutlig, s. 15. 
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Compact, GRI och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.75 Global 

Compact, vilket omfattar tio principer inom ramen för företags sociala ansvar, antogs av FN 

år 1999 och berör mer specifikt företags skyldighet att ta ansvar för mänskliga rättigheter, 

goda arbetsförhållanden, miljöfrågor och anti-korruption. 76  GRI utgör branschspecifika 

riktlinjer för företagens hållbarhetsredovisningar, med syfte att skapa gemensamma 

instrument för att kommunicera arbetet till intressenter på ett transparent sätt.77 OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag, vilka antogs vid OECD:s ministermöte år 2000 syftar till 

att ”öka det bidrag till en hållbar utveckling som multinationella företag lämnar”. Som 

tidigare nämnt är riktlinjerna frivilliga för företag att tillämpa, men har den effekt att 

regeringarna i konventionsstaterna har förbundit sig att ständigt granska och förbättra 

nationella och internationella policys på området.78 År 2011 antog FN:s råd vägledande 

principer för företag och mänskliga rättigheter, vars tre pelare är statens skyldighet att skydda 

de mänskliga rättigheterna, företags ansvar att respektera desamma genom att inte bidra till 

kränkningar, och möjligheten till prövning om rättigheterna inte respekteras.79 De frivilliga 

regelverken erbjuder företagen en möjlighet till självreglering och en flexibilitet och 

anpassning till den specifika verksamheten. Även inom ramen för EU:s reglering av CSR har 

företag erbjudits en stor möjlighet till självreglering. Genom att ”non-governmental 

organizations” (NGO:s) ofta har intagit en granskande roll har incitament skapats för 

företagen att arbeta progressivt med CSR. CSR Europe, vilket utgör ett nätverk för företag 

med syfte att öka fokus och kunskap om CSR, är ett exempel på en NGO som med hjälp av 

nationella partners, däribland CSR Sweden, spelar en aktiv roll för företags CSR-arbete.80 

2.1.3.2 Behovet av tvingande regelverk 

Huruvida behov finns av tvingande internationella regelverk för CSR är en ständig diskussion 

mellan stater och aktörer. Senast år 2013 presenterades ett förslag om fördrag till Europarådet, 

vilket mottog negativ respons av merparten av medlemsstaterna. Det har även diskuterats om 

FN ska ta fram normativa riktlinjer som är bindande i högre utsträckning än nu gällande soft 

law, så till vida att sanktioner kan utdömas vid överträdelser. Efterfrågan av ett tvingande 

CSR-regelverk har bland annat motiverats av att internationella regelverk idag enbart skyddar 

företagen och inte de som drabbas av företagandet. Trots att det kan anses finnas ytterligare 

                                                
75 Borglund m.fl. s. 63. 
76 Förenta Nationernas Global Compact, The Ten Principles of the UN Global Compact. 
77 Consolidated set of GRI sustainability reporting standards 2016, GRI, Amsterdam 2016 s.3. 
78 OECD:s riktlinjer för multinationella företag – en handbok, Utrikesdepartementet, Stockholm 2006. 
79 Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet, Stockholm 2015.  
80 Grafström m.fl. s. 124-125. 
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behov av tvingande regler på ett eller annat sätt, torde dock den fortsatta inställningen på 

statlig nivå vara att genomförandet i praktiken är svårt.81 För företag finns även ett stort 

handlingsutrymme vad gäller hur deras CSR-arbete utformas. Bland möjliga instrument kan 

nämnas uppförandekoder, styrningsverktyg, redovisningsverktyg, aktieägarengagemang och 

samhällsengagemang i form av donationer, sponsring och volontärarbete. Dessa instrument 

utgör så kallade ”instruments of socially responsible investment” (SRI) och används ofta av 

investerare som mätverktyg för företags hållbara företagande.82 

2.2 Korruption 
2.2.1 Korruptionens påverkan på marknaden och samhället 

Trots de skilda sätten på vilka korruption definieras kan som gemensam nämnare bestämmas 

”missbruk av förtroendeställning för egen vinning”.83 Därtill kan definitionen utvidgas till att 

avse en persons avvikande agerande i förhållande till allmänintresset och de regler som denne 

har att förhålla sig till, i syfte att åtnjuta individuella ekonomiska eller statusmässiga 

fördelar.84 De olika definitionerna av korruption har kritiserats, bland annat med anledning av 

att allmänintressen är föränderliga och därmed leder till oklarheter avseende vilka ageranden 

som ska omfattas.85 Korruption kan sägas anta två huvudsakliga former; maktkorruption, det 

vill säga utnyttjande av politisk makt samt ekonomisk-politisk korruption, det vill säga 

utnyttjande av ekonomisk makt. 86  Genom de båda formerna sker dolda ageranden på 

bekostnad av allmänintressen likväl som rättsliga och etiska normer tar skada för den 

individuella aktörens eget intresse när denne ges en otillbörlig fördel.87 

 

Korruption kan anses vara beroende av demokratins brister, vilket ofta tar sig uttryck genom 

handlingsutrymmet som personer i maktpositioner ges. I demokratiskt fungerande rättsstater 

ges politiskt inflytelserika personer ofta färre möjligheter till korrupta handlingar, jämfört 

med i stater med sämre fungerande rättssystem.88 Vilka ageranden som i konkreta termer 

utgör korruption är inte alltid helt klart, men konceptet kan bland annat innefatta mutbrott 

                                                
81 Hassan et al, Jahid, International business and human rights: Time for hard law, Sweet and Maxwell and its 
Contributors, London 2016, s. 349-350. 
82 Barth, Regine, Wolff, Franziska, Corporate Social Responsibility in Europe, Rhetoric and Realities, Edward 
Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2009, s. 28. 
83 Charron, Nicholas, Lapuente, Victor, Rothstein, Bo, Sieps 2011:5 Korruption i Europa, Stockholm 2011. 
84 Nye, Joseph, Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis, The American Political Science 
Review Vol. 61, No. 2, American Political Science Association, Harvard 1967, s. 419. 
85 Andersson m.fl. s. 32-36. 
86 Girling, John, Corruption, capitalism and democracy, London 1997, s. 1-3. 
87 Della Porta, Donatella, Mény, Yves, Democracy and corruption in Europe, London 1997, s. 4. 
88 Della Porta m.fl. s.5. 
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inom ramen för avtalsförfaranden eller utvecklingsprojekt och multinationella samarbeten; 

brott mot särskilt föreskrivna förfaranden inom ramen för ett uppdrag; utbetalningar för 

politiskt stöd; illegala ingripanden i rättsprocesser; nepotism, det vill säga när närstående ges 

en otillbörlig fördel; överfakturering och överprissättning; upprättande av icke-existerande 

projekt för att möjliggöra förmedling av varor, tjänster och kapital; lönepåläggning; 

skattebedrägerier; nyttjande av allmänna resurser för personlig vinning; och stöld.89 

 

2.2.2 Korruption som problematik för rättsstaten 

Korruption är ett problem i både utvecklade länder och utvecklingsländer, med den skillnaden 

att konsekvenserna av korruption ofta får mer betydande effekt i utvecklingsländer. 

Egenvinning som incitament för att utnyttja systembrister är gemensamt för människor 

världen över och för motverkande av möjligheten till utnyttjande krävs ett funktionellt 

demokratiskt system.90 På grund av det administrativa systemets brister i icke funktionella 

rättsstater finns högre risk för korruption och även risk för att ett korrupt system i större 

utsträckning leder till sociala orättvisor och motverkar statens ekonomiska mål.91 Vad som 

kan fastslås vara av betydelse för ett lands korruptionsproblematik är hur landets tradition av 

demokrati ser ut. Kulturella, religiösa och institutionella aspekter samt hur traditionen ter sig 

vad gäller landets kolonialhistoria, torde påverka rättsstatens nutida korruptionsnivå.92 En 

ytterligare aspekt att nämna är förändringar i ett lands tradition av finansiella kontakter med 

omvärlden, eftersom nya penningflöden ofta utgör en källa till missbruk för mottagaren.93  

 

Konsekvenserna av korruption kan ta uttryck i både ekonomiska, kulturella och politiska 

problem. De ekonomiska problemen visas ofta genom att mutor normaliseras, vilket bidrar till 

att marknaden ineffektiviseras genom att offentliga aktörer ges möjlighet att omdefiniera sina 

uppgifter och rättsstatens legitimitet undermineras.94 De kulturella problemen är svårare att 

definiera, eftersom kulturella aspekter skiljer sig åt länder emellan samt över tiden. Vad som 

kan konstateras är att korruption i form av att dolda eller indirekta kostnader som påverkar det 

allmänna skapar en acceptans för korruption. Acceptansen påverkar i sin tur det offentligas 

                                                
89 Dutch Police and Society Foundation, SMP Cahier 3, Coping with corruption in a borderless world, Kluwer 
Law and taxation publishers; Gouda Quint, Deventer, Boston, Arnhem 1993, Benaissa, Hamdan s.62.   
90 Rose-Ackerman, Susan, Corruption and government, Cambridge University press, Cambridge 1999 s. 2. 
91 Dutch Police and Society Foundation, Benaissa, Hamdan s.59-60.   
92 Treisman, Daniel, The causes of corruption: a cross-national study, University of California, Los Angeles and 
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funktionalitet, bland annat i form av allmänhetens förtroende.95 Slutligen ska nämnas de 

politiska konsekvenserna, i form av att en bristande demokrati undermineras ytterligare. Ett 

bristande demokratiskt system kan dock inte sägas vara den enda förklaringen till korruption 

och en funktionell demokrati saknar inte per automatik korruptionsproblematik. För 

minimering av korruption torde dels ett effektivt lagstiftningsförfarande, dels ett fungerande 

verkställande förfarande och dels åtgärder i syfte att begränsa incitamenten krävas.96 

 

2.2.3 Korruptionsbrottet enligt svensk rätt 

I svensk rätt föreskrivs mutbrotten i 5a-5e §§ i brottsbalken (1962:700) (BrB). En ändring 

genomfördes av brottsbalken år 2012 genom införande av en ny mutbrottslagstiftning, i vilken 

straffansvar för brottet ”tagande av muta” utvidgades till att omfatta att ta emot, godta ett löfte 

om eller begära en otillbörlig förmån. Även brottet ”givande av muta” utvidgades till att 

omfatta att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån. Därtill kriminaliserades ”handel 

med inflytande” och ”vårdslös finansiering av mutbrott” genom två nya brott.97 Därtill har 

Institutet Mot Mutor (IMM) tagit fram ”koden om gåvor, belöning och andra förmåner i 

näringslivet” (Näringslivskoden).98 Syftet är att ge vägledning åt personer som är verksamma 

inom företag vad gäller hantering av affärsetiska dilemman avseende förmåner, samt främja 

ett näringsliv med högt förtroende på en marknad med effektiv konkurrens.99 Det bör i 

sammanhanget erinras om att korruptionsbrott är förknippat med straffrättsligt ansvar, 

innebärande att endast fysiska personer kan ådömas ansvar för korruptionsbrott.100 

 

2.2.4 Internationella förpliktelser på området för korruption 

Under de senaste 20 åren har det internationella arbetet mot korruption intensifierats och 

Sverige har tillträtt ett flertal konventioner inom närliggande områden för korruption.101 År 

1999 tillträdde Sverige konventionen om bestickning av utländska offentliga tjänstemän i 

internationella affärsförbindelser, framtagen av OECD.102 Genom tillträdet till konventionen 

utvidgades straffansvaret för bestickning till att omfatta utländska tjänstemän samt mutor 

                                                
95 Rose-Ackerman s. 91-92 och 110. 
96 Rose-Ackerman s. 142. 
97 Skr. 2015/16:69, Politik för hållbart företagande, Utrikesdepartementet, Stockholm 2015, s. 28. 
98 Ägarpolicyn s. 4. 
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avsedda att tillfalla annan än den tjänsteman som erbjuds mutan.103 År 1999 anslöt sig Sverige 

även till EU:s protokoll till en tidigare konvention om skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen (bedrägerikonventionen104) samt till EU:s konvention om korruption 

inom EU.105 Genom antagandet av EU:s protokoll och konvention aktualiserades straffansvar 

även för mutor till tjänstemän inom EU och skaderekvisitet rörande EU:s finanser togs bort, 

vilket medförde en ansvarsutvidgning. 106  År 2004 tillträdde Sverige Europarådets 

straffrättsliga konvention, genom vilken konventionsländerna automatiskt anslöts till Gruppen 

av stater mot korruption (GRECO) inom ramen för Europarådet, vilken Sverige sedan innan 

var medlem i.107 I och med anslutningen till Europarådets straffrättsliga konvention gavs anti-

korruptionslagstiftningen ett utökat internationellt tillämpningsområde, genom att även mutor 

och bestickning av utländska tjänstemän straffbelades genom ändringar i brottsbalken.108 

År 2004 ratificerades FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslighet 

(Palermokonventionen), vilken ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder mot korruption. 

Sveriges tillträde föranledde inga nationella lagändringar.109 Sverige anslöt sig till FN:s 

konvention mot korruption år 2008, i vilken korruption konstateras vara en internationell 

angelägenhet som kräver internationella samarbeten.110 Konventionen föreskriver tvingande 

bestämmelser, enligt vilka konventionsstaterna ska säkerställa konformitet mellan nationella 

rätt och konventionen. Även frivilliga åtaganden föreskrivs, vilka konventionsstaterna själva 

ska överväga att vidta åtgärder gällande. 111  Inte heller vid detta konventionstillträde 

erfordrades lagändringar, eftersom konventionen redan tillgodosågs i svensk rättsordning.112 

Som skäl för konventionstillträdet anförde riksdagen vikten av att även stater med relativt 

liten korruptionsproblematik vidtar åtgärder för att öka medvetenheten om problematiken.113 
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113 2006/07:JuU12, Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention, Justitieutskottet, Stockholm 2007 s. 7. 
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3 Hållbarhetsredovisning 

3.1 Redovisningsdirektivet; föregångaren till hållbarhetsdirektivet  
Redovisningsdirektivet trädde i kraft i juli 2013, efter förslag från kommissionen i oktober 

2011.114 Mot bakgrund av att företag i EU i stor utsträckning är verksamma i mer än en 

medlemsstat har redovisningsdirektivet till syfte att samordna nationella bestämmelser 

avseende årsbokslut och förvaltningsberättelser för företag. Rättsliga minimikrav ställs upp 

avseende offentliggörande av finansiell information för företag på den inre marknaden.115 I 

kommissionens förslag presenterades det huvudsakliga syftet vara att genom upphävandet av 

befintliga redovisningsdirektiv116 och införandet av tydligare minimiregler i ett enda direktiv, 

skapa en större enhetlighet och jämförbarhet bland företags finansiella rapporter. 117  I 

redovisningsdirektivet föreskrivs vad företags förvaltningsberättelser ska innehålla, 

innebärande krav för stora och medelstora företag att, utöver den finansiella informationen, 

även redovisa ”icke-finansiella centrala resultatindikatorer som är relevanta för den aktuella 

verksamheten, inklusive information rörande miljö- och personalfrågor”. Därtill föreskrivs att 

medlemsstaterna får undandra medelstora företag från skyldigheten att redovisa icke-

finansiell information,118 förutom om de är av allmänt intresse.119 

 

Avgörande för huruvida ett företag är att definiera som medelstort eller stort är om två av 

följande tröskelvärden överskrids per balansdagen; en balansomslutning om 20 miljoner euro, 

en nettoomslutning om 40 miljoner euro samt ett genomsnittligt antal anställda under 

räkenskapsåret om 250 personer.120 Med företag av allmänt intresse avses noterade bolag, 

kreditinstitut, försäkringsföretag eller sådana som staten har utsett till företag av allmänt 

intresse.121 Av Europaparlamentets läsning av förslaget kan konstateras att det var enigt vad 

gäller medlemsländernas möjlighet att undanta vissa företag från redovisningsskyldigheten.122 

                                                
114 Artikel 54 i redovisningsdirektivet. 
115 Skäl 3, 5 och 8 i redovisningsdirektivet. 
116 Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i 
vissa typer av bolag och Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i 
fördraget om sammanställd redovisning (det fjärde respektive det sjunde redovisningsdirektivet). 
117 Europeiska kommissionen, COM (2011) 684 final, 2011/0308 (COD), Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag, Bryssel 2011 
s. 1. 
118 Artikel 20 i redovisningsdirektivet. 
119 Artikel 23 i redovisningsdirektivet. 
120 Artikel 3 i redovisningsdirektivet. 
121 Artikel 2 i redovisningsdirektivet. 
122 Europeiska unionens råd, 10667/13, 2011/0308 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of 
certain types of undertakings – Outcome of the European Parliament’s first reading, Bryssel 2013, s. 89. 
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Inom ramen för det svenska genomförandet av direktivet noterades att en väsentlighetsprincip 

hade införts genom ändringen av redovisningsdirektivet, innebärande att företag inte behöver 

redovisa sådan icke-finansiell information som inte är väsentlig för företagets intressenter. För 

att väsentlighetsprincipen skulle komma till uttryck i svensk redovisningsrätt infördes således 

motsvarande princip i årsredovisningslagen, trots att principens syfte redan kunde anses vara 

gällande sedan tidigare enligt principen om god redovisningssed.123 För bedömning av 

huruvida viss information är väsentlig ska företag beakta huruvida ett utelämnande eller en 

felaktig redovisning av informationen kan påverka intressenters ekonomiska beslut som fattas 

på grundval av nämnda uppgifter.124  

 

3.2 Hållbarhetsredovisningsdirektivet; redovisning av icke-finansiell information 
3.2.1 Behovet av preciserade krav på redovisning av icke-finansiell information 

Med hänvisning till CSR-strategin presenterades i april 2013 kommissionens förslag till 

ytterligare ändring av dåvarande redovisningsdirektiv,125 mot bakgrund av ett konstaterat 

behov av ökad transparens vad gäller företags icke-finansiella redovisningar. Det anfördes att 

CSR ska vara en integrerad del av företags arbete, och att företag själva ska styra över sitt 

CSR-arbete i form av granskning av påverkan och risker relaterade till företagets verksamhet. 

Kommissionen hade särskilt uppmärksammat en kvantitativ brist och en kvalitativ brist bland 

företagens CSR-arbete. Den kvantitativa bristen utgörs av att enbart 2 500 utav de 42 000 

företag inom EU som klassas som stora företag årligen presenterar icke-finansiell 

information. Den kvalitativa bristen utgörs av att den information som presenteras ofta är 

bristfällig ur materiell synpunkt, i form av bristande väsentlighet vad gäller policys, 

identifierade risker och intresseområden.126 Kommissionens förslag till direktiv gjordes mot 

bakgrund av den konstaterade variationen avseende kvalitet och regelbundenhet i 

redovisningar som företag i Europa tycks utforma.127 I förslaget konstaterades att intressenter 

ansåg att de tidigare gällande redovisningsdirektiven inte var tydliga nog vad gäller företagens 

skyldighet att redovisa icke-finansiell information. I viss mån ansågs till och med 

redovisningsdirektiven motverka rättssäkerhet avseende redovisningsskyldigheten, med tanke 

                                                
123 SOU 2014:22, Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv, s. 17. 
124 Prop. 2015/16:3, Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, s. 139-141. 
125 Det fjärde respektive det sjunde redovisningsdirektivet. 
126 Europeiska kommissionen, SWD(2013) 128 final, 2013/0110 (COD), Strasbourg 2013 s. 2. 
127 Europeiska kommissionen, COM(2013) 207 final, 2013/0110 (COD), Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och 
koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik, Strasbourg 2013 s.2. 
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på den flexibilitet som företagen erbjöds.128 Syftet med förslaget var att öka öppenheten i 

redovisningen och göra den mer relevant, konsekvent och jämförbar, öka mångfalden i 

företagsstyrelser genom ökad insyn samt öka företagens ansvar, resultat och effektivitet på 

den inre marknaden. Förslaget motiverades av syftet att stärka den inre marknaden på området 

för bolagsrätt och lämnades mot bakgrund av artikel 50.1 i EUF-fördraget, i vilken det 

föreskrivs att kommissionen ska utfärda direktiv för förverkligandet av etableringsfriheten. 

Föreslagna åtgärder handlade mer specifikt om att i förvaltningsberättelsen redovisa 

”väsentlig information om miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för 

mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och bestickning”.129 

 

3.2.2 Redovisning av risk för korruption 

3.2.2.1 EU:s anti-korruptionsarbete 

Mot bakgrund av CSR-strategin presenterade kommissionen i april 2014 en rapport om EU:s 

insatser mot korruption. Statistik presenterades över korruptionens utbredning i 

medlemsländerna och därtill redovisades vilka åtgärder som respektive medlemsstat har 

vidtagit mot korruption. 130  Regelbundna kartläggningar av medlemsstaternas anti-

korruptionsarbete har även gjorts av OECD, som därigenom har kunnat konstatera att länder 

som med framgång bedriver ett nationellt anti-korruptionsarbete tenderar att uppvisa problem 

i korruptionshänseende utomlands genom sin internationella verksamhet. OECD har riktat 

kritik mot de flesta av EU:s medlemsstater, däribland Sverige, som inte anses vidta 

tillräckliga åtgärder för att hindra riskerna för korruption i utlandet. I september 2017 

beslutade Europaparlamentet att efter en så kallad ”own-initiative procedure” (INI), anmoda 

kommissionen att genomföra lagstiftning på området för mänskliga rättigheter och korruption 

i tredje länder.131 I enlighet med artikel 225 i EUF-fördraget efterfrågar Europaparlamentet att 

en anti-korruptionsstrategi tas fram och antas som rättsligt ramverk inom ramen för anti-

korruptionsarbete i relation till tredjeländer. 

 

3.2.2.2 Ökat fokus på korruption genom hållbarhetsredovisningsdirektivet 

Artikel 1 i hållbarhetsredovisningsdirektivet infördes som artikel 19a i redovisningsdirektivet, 

vilken föreskriver att stora företag av allmänt intresse ska inkludera en icke-finansiell rapport 

                                                
128 Europeiska kommissionen, COM(2013) 207 final, 2013/0110 (COD) s.3. 
129 Europeiska kommissionen, COM(2013) 207 final, 2013/0110 (COD) s.6. 
130 Europeiska kommissionen, COM(2014)38, EU:s rapport om insatserna mot korruption, Bryssel 2014 s.2.  
131 Europaparlamentet, 2017/2028(INI), Corruption and human rights in third countries, Strasbourg 2017. 
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i sin förvaltningsberättelse. Rapporten ska innehålla information i tillräcklig mån för 

förståelse för företagets ”utveckling, resultat, ställning samt konsekvenserna av dess 

verksamhet (…)” för vissa frågor, däribland bekämpning av korruption. Redovisningen av 

frågorna ska omfatta företagets affärsmodell, policy för relevanta frågor för den icke-

finansiella rapporten, inklusive tillämpade förfaranden för tillämpad due diligence-granskning 

och resultatet av nämnda policy. Företaget ska även redogöra för de risker som har 

identifierats som väsentliga samt hanteringen av dessa, inklusive relevanta risker i företagets 

affärsförbindelser samt relevanta icke-finansiella centrala resultatindikatorer. 132  Till 

huvudregeln föreskrivs att medlemsstater tillåts göra undantag genom att undanta företag från 

skyldigheten att redovisa information som rör företagets närliggande utveckling och 

förhandlingar, om tillgängliggörandet av informationen skulle kunna skada företagets 

marknadsposition. En förutsättning för tillämpning av undantaget är att undandragandet av 

informationen inte motverkar en rättvis bild av företagets utveckling, resultat, ställning och 

konsekvenser av dess verksamhet. 133  Sammanfattningsvis kan konstateras att 

hållbarhetsredovisningsdirektivet utvidgar ansvaret från vad som föreskrevs i 

redovisningsdirektivet till att omfatta ytterligare aspekter som ett företag inom ramen för 

tillämpningsområdet har att göra en väsentlighetsbedömning av för sin verksamhet. 

Redovisning ska även göras för de av företaget tillämpade due diligence-processerna som har 

föregått riskidentifieringen, även vad gäller leverantörer och övriga affärsförbindelser, när det 

bedöms vara proportionellt och relevant.134  

 

3.2.2.3 Går de regelverk som efterfrågas att kombinera med en behållen flexibilitet? 

Den varierande nivån som har konstaterats vad gäller företags hållbarhetsredovisningar har 

föranlett såväl kritik från OECD som uppmaningar från EU-institutioner att vidta rättsliga 

åtgärder. Kritiken består både av att anti-korruptionsarbetet inte är tillräckligt vidsträckt vad 

gäller dess omfattning internationellt samt av brister i transparens och regelbundenhet i 

redovisat CSR-arbete. Variationen mellan företags redovisade CSR-arbete, inklusive 

identifiering av korruptionsrisker, torde förklaras av den flexibilitet som CSR traditionellt 

anses erbjuda. Det faktum att CSR handlar om självrannsakan vad gäller företagens 

                                                
132 Artikel 1 i hållbarhetsredovisningsdirektivet. 
133 Europeiska unionens råd, 8900/14, 2013/0110 (COD), Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC och 83/349/EEC as regars discolsure of non-
financial and diversity informatio by certain large companies and groups – Outcome of the European 
Paliament’s first reading, Bryssel 2014, s.21. 
134 Skäl 6 till hållbarhetsredovisningsdirektivet. 
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verksamhet, i syfte att individualisera arbetet till åtgärder mot de specifika konsekvenserna 

som verksamheten genererar, innebär att ett stort utrymme ges för företagens subjektiva 

bedömningar.135 Syftet med CSR skulle kunna sägas vara att självrannsakan ska föranleda 

riskkännedom, vilket i sin tur föranleder ett aktivt arbete och slutligen redovisningen därav. 

Kritik mot otillräckliga redovisningar av CSR-arbete kan dock inte anses komma som en 

oväntad följd av ett stort handlingsutrymme. De specificeringar av tematiska aspekter som 

hållbarhetsredovisningsdirektivet föreskriver att företag ska göra väsentlighetsbedömningar 

av ska förhoppningsvis utgöra incitament för att inte bara öka transparensen i redovisningen, 

utan även skapa ett mer aktivt CSR-arbete att redovisa för. På så vis torde kravet på 

transparens i hållbarhetsredovisningen kunna skapa förutsättningar och incitament för företag 

att bedriva ett aktivt CSR-arbete, istället för tvärt om. 

 

De mer specifika regelverk för arbete för mänskliga rättigheter och anti-korruption som 

efterfrågas av kommissionen kan ses som ett avsteg från den flexibilitet som CSR traditionellt 

sett handlar om. Det torde även skilja sig från de åtgärder, i form av antagande av direktivet 

samt riktlinjer och rekommendationer, som hittills har vidtagits. I och med 

hållbarhetsredovisningsdirektivet föreskrivs en skyldighet för företag att redovisa vissa 

frågor, med rekommendationer om vad företagen ska redovisa. Beaktat EU:s ökade fokus och 

OECD:s fortsatta kritik, är möjligt att det för en faktisk förändring i företagens redovisningar 

krävs att föreskrifterna om vad företagen ska redovisa omformuleras från rekommendationer 

till krav. Begäran till kommissionen om allt mindre frivilligt utformade regelverk visar 

frågornas ökade betydelse inom EU, men kan även anses utgöra ett visst avsteg från CSR:s 

flexibilitet. Avsteget kan förvisso ses som ett resultat av ett lyckat arbete från diverse NGO:s 

med syfte att främja CSR, men kan även anses innebära att CSR förlorar sin kärna, eftersom 

CSR i sig handlar om flexibilitet och möjlighet till självrannsakan och självreglering. Oavsett 

slutsats får konstateras att utvecklingen tyder på viss inskränkning av flexibiliteten som CSR 

baseras på, till förmån för ett, ur EU:s synpunkt, gott resultat vad gäller hållbart företagande. 

 

 

                                                
135 Se avsnitt 2.1.1. 
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3.3 Hållbarhetsredovisning ur ett svenskt perspektiv 

3.3.1 Kort om årsredovisningslagen 

I årsredovisningslagen återfinns bestämmelser som företag har att beakta vad gäller deras 

redovisningsplikt, varför lagen särskilt blev föremål för förändring till följd av 

hållbarhetsredovisningsdirektivet. Med undantag från de finansiella företagen, ska 

årsredovisningslagen tillämpas av samtliga företag som är skyldiga att upprätta en 

årsredovisning, vilken ska bestå av balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar samt 

förvaltningsberättelse.136 Årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagarna som 

är tillämpliga för vissa företagstyper,137 kompletteras av principer och riktlinjer framtagna av 

behöriga myndigheter, vilka företagen har ansvar att tillämpa mot bakgrund av principen om 

god redovisningssed, vilken föreskrivs i 2 kap. 2 § ÅRL.138 

 

Vad god redovisningssed rent materiellt innebär torde ges vägledning för i såväl rättspraxis 

som av bokföringsnämndens (BFN) uttalanden och internationella standarder.139 Domstolarna 

beaktar god redovisningssed som grund för avgöranden, med konsekvensen att de standarder 

som domstolarna fastställer blir bindande. Betydelsen av åsidosättande av principen om god 

redovisningssed är inte helt fastställd, men det har framhållits att åsidosättande av principen 

kan anses utgöra ett rent bokföringsbrott. 140 I 11 kap. 5 § BrB föreskrivs nämligen att brott 

mot bokföringslagen (1999:1078) (BFL) utgör bokföringsbrott och i 4 kap. 2 § BFL 

föreskrivs att bokföring ska göras i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed 

kan således anses utgöra gällande rätt med resultatet att ett åsidosättande är straffbelagt.141 I 

sammanhanget bör erinras om att juridiska personer inte kan tillskrivas straffansvar. Bolagets 

ansvar lär därför begränsas till att vara civilrättsligt, medan ansvar för bokföringsbrott istället 

torde ådömas de fysiska personerna med visst ansvar för bolaget.142 Bestämmelser om 

förvaltningsberättelser återfinns i årsredovisningslagens sjätte kapitel, i vilket det 

inledningsvis föreskrivs att företag ska ge ”en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat”.143  

                                                
136 Prop. 2015/16:193, s. 36. 
137 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lag (1995:1560) om 
årsredovisning i försäkringsföretag. 
138 Prop. 2015/16:193 s. 37. 
139 Thorell, Per, Redovisningsreglernas rättsliga ställning, Juridisk tidskrift Nr 1 2007/2008, s. 90-92. 
140 Asp, Petter, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT 1999 s. 21. 
141 Asp, Petter, s. 24. 
142 Fagher, Henric, Straffansvar för bokföringsbrott och skattebrott i bolag: en kommentar till hovrättspraxis om 
faktiskt företrädarskap, SvJT 2012 s. 766.  
143 6 kap. 1 § ÅRL. 
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3.3.2 Genomförandet av hållbarhetsredovisningsdirektivet i svensk rätt 

Ett direktiv innebär, som ovan nämnt, en plikt för medlemsstaterna att inom viss tid 

genomföra direktivets innehåll på ett passande sätt ur nationell synpunkt. 144  Vid 

implementering av direktiv utformas den nationella regeln med fördel genom språklig likhet 

med direktivet, eftersom medlemsstaten annars riskerar att direktivet i EU-domstolens 

avgöranden senare ges en annan innebörd än den som uttrycks i nationell rätt.145 Vad som 

kunde konstateras vid införlivandet av hållbarhetsredovisningsdirektivet i svensk rätt var 

behovet av en utvidgning av gällande rätt avseende vilka uppgifter som redovisningskravet 

omfattade. 146  Mot bakgrund av de minimiregler som hållbarhetsredovisningsdirektivet 

föreskriver har genom det svenska införlivandet även en utvidgning gjorts vad gäller vilka 

företag som omfattas av hållbarhetsredovisningskravet. Istället för att tillämpa gränsvärdet av 

ett medelantal anställda om 500 personer som föreskrivs i hållbarhetsredovisningsdirektivet, 

låter årsredovisningslagen kravet omfatta alla företag av allmänt intresse, samt företag vars 

medelantal anställda har varit 250 personer under vart och ett av de senaste två åren. Viss 

kritik riktades mot förslaget till utvidgning av tillämpningsområdet av vissa remissinstanser, 

vilka anförde att upprättandet av en hållbarhetsredovisning torde medföra oproportionellt 

höga administrativa kostnader samt en försämrad position ur konkurrenssynpunkt för svenska 

företag.147 I förarbetena anfördes dock att samhällsintresset för rapportering är av större vikt 

än de kostnader som redovisningskravet medför för berörda företag, och utvidgningen av 

kravets tillämpningsområde i svensk rätt ansågs följaktligen proportionellt.148 

 

Vad gäller hållbarhetsredovisningens innehåll framhöll regeringen i lagförslaget att 

motsvarande föreskrifter som direktivet innehåller ska genomföras i svensk rätt, utan 

ytterligare preciseringar av dess tillämpning.149 Undantagsregeln som tillåter att information 

som är under förhandling undandras från rapportering om risk finns att företagets 

marknadsposition äventyras, har kritiserats av två remissinstanser. Remissinstanserna 

uppmärksammade en möjlig risk för utnyttjande i syfte att kringgå rapporteringskravet. Denna 

risk har regeringen dock bedömt som begränsad och bestämmelsen har införts i form av 6 

kap. 13 § ÅRL.150 I lagmotiven anförs att företag som inte bedömer korruption som en 

                                                
144 Se avsnitt 1.1.1. samt prop. 2015/16:193 s. 40. 
145 Ds 2014:45 s. 44, se även avsnitt 1.4.2 om direktivkonform tolkning. 
146 Ds 2014:45 s. 52. 
147 Prop. 2015/16:193 s. 40. 
148 Ds 2014:45 s. 48. 
149 Prop. 2015/16:193 s. 46. 
150 Prop. 2015/16:193 s. 47. 
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riskfaktor och potentiell konsekvens av dess verksamhet inte heller behöver upprätta en policy 

för ett anti-korruptionsarbete, och följaktligen inte heller behöver innefatta denna information 

i sin redovisning, med undantag från en motivering av att risken inte är väsentlig.151 

Sammantaget tar hållbarhetsredovisningsdirektivets nya bestämmelser uttryck i 

årsredovisningslagen i form av 6 kap. 10-14 §§ ÅRL, vars bestämmelser utgör en skyldighet 

för företag att tillämpa vid framtagande av årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.152 

 

3.3.3  Införandet av 6 kap. 12 § ÅRL 

Vad en hållbarhetsredovisning materiellt sett ska innehålla specificeras i 6 kap. 12 § ÅRL, 

vilken erbjuder företagen en möjlighet till egenbedömning av verksamheten. Vilken 

information som ska redovisas föreskrivs vara beroende av dess nödvändighet för att förstå 

företagets ”utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten”. 

Bedömningen ska göras genom en vidsträckt tolkning och mot bakgrund av den information 

som ligger i intressenternas intresse.153 Bestämmelsens punkter föreskriver vad företagets 

redovisning ska innefatta och utgör ramarna, inom vilka företags självrannsakan ska vara 

vägledande för bedömningen av vad redovisningen specifikt ska innehålla. Även vad gäller 

tillämpningen av riktlinjer för redovisningen erbjuds företagen en flexibilitet, vilket framgår 

av bestämmelsens andra stycke. Av skälen till hållbarhetsredovisningsdirektivet framgår att 

företagen ska redogöra för vilka riktlinjer som de väljer att tillämpa, med krav att riktlinjerna 

ska vara allmänt accepterade, av vilka en exemplifiering ges.154 Idag kan konstateras att GRI:s 

riktlinjer ofta tillämpas i Sverige, och särskilt av bolagen med statligt ägande, för vilka 

riktlinjerna föreskrivs som en skyldighet att följa.155 

 

3.3.4 Företags ansvar i sina affärsförbindelser 

Såväl i hållbarhetsredovisningsdirektivet som i 6 kap. 12 § ÅRL föreskrivs att företag, i den 

mån det är relevant, ska redovisa information om sina affärsförbindelser i syfte att identifiera 

och motverka potentiella negativa konsekvenser av företagets verksamhet. Det exemplet som 

anges i propositionen till 6 kap. 12 § ÅRL avser en undersökning och uppföljning av 

miljöfrågor och arbetsförhållanden hos avtalsparter. För den relevansbedömning som företag 

ska göra av huruvida informationen om företagets affärsförbindelser ska redovisas, krävs en 

                                                
151 Prop. 2015/16:193 s. 68. 
152 Övergångsbestämmelser (2016:947), årsredovisningslagen. 
153 Prop. 2015/16:193 s. 66. 
154 I skäl 9 till hållbarhetsredovisningsdirektivet. 
155 Ds 2014:45 s. 65. 
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avvägning av vilken information som kan vara av intresse i riskhänseende. Det krävs med 

andra ord ett sakligt samband mellan informationen om verksamheten som avtalsparten 

bedriver och risken för negativa konsekvenser på något av de områden som kravet på 

hållbarhetsredovisning syftar till att omfatta.156 

 

3.3.5 När är det väsentligt att göra riskbedömningar i affärsförbindelser? 

I och med hållbarhetsredovisningsdirektivets utformning har det överlåtits till 

medlemsstaterna att fastställa flexibiliteten respektive precisa kraven som enskilda aktörer har 

att förhålla sig till. Med undantag från utvidgningen av vilka svenska företag som omfattas av 

kravet att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 6 kap. 12 § ÅRL, innebär inte det svenska 

genomförandet några materiella avvikelser från direktivet och hålls lika principiellt utformad. 

En risk att rapporteringskravet kringgås genom att företeag tillämpar undantagsregeln som 

möjliggör undandragande av information från redovisningen har uppmärksammats.157 Vad 

som dock kan ifrågasättas är om inte risken för kringgående av rapporteringskravet följer 

direkt av regelns principiellt hållna utformning. Likt bedömningen av redovisningens 

omfattning är bedömningen av undantagsregelns tillämplighet del av företagens subjektiva 

bedömning av vad som är väsentligt, varför ingen ny möjlighet till utnyttjande torde erbjudas. 

 

Det handlingsutrymme som väsentlighetsbedömningen av risker erbjuder gäller även för 

risker i företagens affärsförbindelser. Beaktat att ett stort handlingsutrymme torde möjliggöra 

för företag att utesluta redovisning av viss information, bör begreppen ”relevanta” och 

”proportionella” diskuteras, vilka utgör beståndsdelar i väsentlighetsbedömningen av 

företages affärsförbindelser.158 Vad gäller relevansbedömningen ska företagen använda sig av 

informationen från tillämpad due diligence-process159 och tillämpa väsentlighetsprincipen160, 

innebärande att samtliga potentiella negativa konsekvenser samt aspekter av intresse för 

företagets intressenter bör inkluderas. Vad som är proportionellt att redovisa torde vara 

svårare att klargöra. Samtidigt som begreppet erbjuder en viss flexibilitet, kan anföras att 

flexibiliteten minskar i takt med att kritiken mot företags redovisningar av korruptionsrisker 

samt efterfrågan på regleringar ökar. Mot bakgrund av det konstaterade behovet av ökad 

                                                
156 Prop. 2015/16:193 s. 66. 
157 Se avsnitt 3.3.2. 
158 Se avsnitt 3.2.2.2. 
159 Se avsnitt 2.1.1. 
160 Se avsnitt 3.1. 
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transparens och en ökad medvetenhet om korruptionsproblematik kan ifrågasättas om det 

någonsin är inte är proportionellt att redovisa för korruptionsrisker i affärsförbindelser.  

 

För bedömningen av huruvida risk för korruption i affärsförbindelser föreligger tycks ingen 

tydlig vägledning ges av 6 kap. 12 § ÅRL eller av hållbarhetsredovisningsdirektivet. Dock 

torde ett flertal faktorer kunna påverka bedömningen, däribland i vilket land företaget i 

förbindelsen är verksamt. Om ett företaget har affärsförbindelser eller verksamhet i ett land, i 

vilket tendenser till hög risk för korruption finns tycks det naturligt att risken för korruption 

bedöms som väsentlig för företaget. Med det sagt är inte klart att behovet av en bedömning 

inte erfordras om landet i vilken verksamheten bedrivs inte är ett högriskland för korruption. 

Det krävs ett sakligt samband mellan informationen om företaget i affärsförbindelsen och 

risken för negativa konsekvenser.161 Med andra ord krävs en informationsinsamling och 

riskbedömning, vilka kan föranleda ett behov av en mer ingående granskning som följd av att 

vissa riskaspekter har kunnat konstateras. 

  

                                                
161 Se avsnitt 3.3.4. 
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4 Statligt ägda bolags redovisade korruptionsrisker 

4.1 Svenska politiska åtaganden mot korruption 
4.1.1 Regeringens ökade fokus på anti-korruptionsarbete 

År 2015 antogs en resolution av FN:s generalförsamling vid namn Agenda 2030, vilken 

innehåller långsiktiga mål med syfte är att ”utrota fattigdom och hunger i hela världen, 

bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 

samhällen”. Agendan har även ett fokus på att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, hälsa och 

drägliga arbetsvillkor.162 En central del i det svenska arbetet med genomförandet av målen är 

näringslivets engagemang och ansvarstagande, vilket även har uppmuntrats till av Global 

Compact.163 I en skrivelse till riksdagen samma år aviserade regeringen ett ökat fokus på 

hållbart företagande, med en förhoppning om att ge vägledning till intressenter.164 I skrivelsen 

anfördes i ett avsnitt med namnet ”Arbetet mot korruption” att frågan var av prioriterad 

karaktär för Sverige.165  Regeringen åtog sig att säkerställa tillämpningen av internationella 

åtaganden mot korruption och särskilt vidta åtgärder i utvecklingsländer. Genom hållbart och 

ansvarsfullt företagande enligt internationella riktlinjer anfördes att företags verksamhet i 

utvecklingsländer kan bidra till dess ekonomiska tillväxt och fattigdomsbekämpning, genom 

till exempel ökad sysselsättningsgrad, förbättrade arbetsvillkor och skatteintäkter.166 Swedish 

International Development Cooperation Agency (Sida), en myndighet med uppgift att främja 

de biståndspolitiska målen och den svenska politiken för global utveckling, har tagit fram 

riktlinjer om företags samhällsansvar och due diligence-granskning.167 Sida samarbetar med 

flera svenska företag och organisationer och stödjer dessa i arbetet för hållbart företagande 

som en del av Agenda 2030. I skrivelsen åtar sig regeringen dels att verka för att 

organisationer som Sida kan arbeta med hållbarhetsmålet inom ramen för näringslivet, dels att 

verka på ett multinationellt plan för ett ökat hänsynstagande till hållbart företagande.168 

 

4.1.2 Statligt ägda bolags särställning 

I Sverige finns strax under 50 bolag som ägs i sin helhet eller delvis av svenska staten. 

Regeringen är bemyndigad av riksdagen att å svenska statens vägnar förvalta de bolag som 

                                                
162 Kommittédirektiv, Dir. 2016:18, Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, Stockholm 2016, s.2. 
163 Skr. 2015/16:69, s. 8. 
164 Skr. 2015/16:69, s. 4. 
165 Skr. 2015/16:69, s. 29. 
166 Skr. 2015/16:69, s. 45. 
167 Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), 
Utrikesdepartementet, Stockholm 2010, 1 §. 
168 Skr. 2015/16:69, s. 48. 
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svenska staten är aktieägare i, vilket framgår av 9 kap. 8-9 §§ Kungörelse (1974:152) om 

beslutad ny regeringsform (regeringsformen) (RF).169 Ansvaret för förvaltning av de statligt 

ägda bolagen eller andelar av bolagen är fördelade på departement med ett departement som 

huvudsakligt ansvarigt.170 Svenska statens roll som aktieägare anges medföra ett stort ansvar 

att utveckla en ägarstyrning som går i linje med de svenska medborgarnas förväntningar. På 

området för hållbart företagande har regeringen åtagit sig att agera föredömligt genom 

styrningen av bolagen med statligt ägande. Agerandet avser dels uppföljning av 

hållbarhetsmålen som har fastställts inom bolagens styrelser, dels en kunskapsutveckling 

inom bolagen om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 171 

Dessutom ska förvaltningen av de statligt ägda bolagen ske i enlighet med ägarpolicyn, vilken 

föreskriver uppdrag och mål samt tillämpliga ramverk och principer för bolagsstyrning.172 

Ägarpolicyn ska följas av samtliga helägda bolag medan samtal förs med bolagsägare i 

delägda bolag angående tillämpningen.173 

 

I ägarpolicyn definieras hållbart företagande som såväl ansvarsfullt agerande med minsta 

möjliga genererande av negativa konsekvenser, som aktivt hållbart värdeskapande och 

framtagande av affärsmodeller. De statligt ägda bolagen förväntas arbeta för identifiering och 

hantering av risker på marknaden som aktuellt bolag är verksamt på.174 För identifiering av 

vilka risker som är väsentliga att redovisa föreskriver den nu gällande ägarpolicyn en 

skyldighet för bolagen att genomföra en väsentlighetsanalys, vilket är ett krav som har 

tillkommit sedan tidigare gällande ägarpolicy från år 2015.175 Genom en väsentlighetsanalys 

identifieras vilka frågor som är mest väsentliga för verksamheten i bolagets värdekedja och 

för bolagets intressenter.176 Utöver den av regeringen presenterade ägarpolicyn är de statligt 

ägda bolagen även skyldiga att följa GRI:s riktlinjer, vilka för övriga bolag är, om än starkt 

rekommenderas, är frivilliga att tillämpa.177 GRI:s riktlinjer ger ingen definition av hållbart 

företagande, utan utgörs snarare av målsättningar och tillvägagångssätt för företag. Vid 

tillämpning av GRI:s riktlinjer ska i första hand, under medverkan från bolagets intressenter, 

                                                
169 Ägarpolicyn s. 2. 
170 Westermark, Christer, Implementering av redovisning som styrmetod, om hållbarhetsredovisningens effekter i 
statligt ägda företag, Stockholms universitet, Stockholm 2014 s.6. 
171 Skr. 2015/16:69, s. 34-36. 
172 Se avsnitt 1.1.2. 
173 Ägarpolicyn s. 2. 
174 Ägarpolicyn s. 4. 
175 Se till exempel ägarpolicyn 2015 s. 6. 
176 Ägarpolicyn s. 9. 
177 Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Policy Initiatives in Europe (Draft) s. 2. 
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en vision och strategi för hållbar utveckling utvecklas, utifrån vilken en mätning sedermera 

görs av relevanta indikatorer. Indikatorerna ska sedan redovisas i en hållbarhetsredovisning, 

vilken tillsammans med övriga företags hållbarhetsredovisningar utgör steg till en hållbar 

utveckling.178 

 

4.1.3 Anti-korruptionsarbete i statligt ägda bolag 

I kommissionens rapport om EU:s insatser mot korruption noteras att ett utbrett problem i 

flera medlemsstater är bristande kontroll och insyn i statligt ägda bolag, vilka löper en särskilt 

hög korruptionsrisk. Som möjliga skäl presenteras bland annat oklara lagstiftningar, 

politisering och bristfälliga skydd mot intressekonflikter som del i problematiken. 179  I 

ägarpolicyn presenteras arbete mot korruption som en del av de statligt ägda bolagens 

hållbara företagande, inom ramen för vilket arbetet ska bedrivas föredömligt. Det aktiva anti-

korruptionsarbete som förespråkas kan enligt ägarpolicyn bedrivas genom att följa IMM:s 

Näringslivskod. Vad gäller mutbrott i utlandet föreskrivs att Näringslivskoden är tillämplig 

för såväl svenska företag som enbart verkar på den nationella marknaden, som koncerner med 

etablering genom dotterbolag i utlandet, vilka utöver Näringslivskoden även förväntas följa 

eventuell tillämplig kod i etableringslandet. 180  I Näringslivskoden föreskrivs även att 

samarbetspartners, vilka definieras som agenter eller andra avtalsparter som företräder 

företaget mot tredje man, ska väljas med omsorg, efter tillräckliga kontroller för kännedom 

om samarbetsparten. Vid kontrollen bör samtliga omständigheter beaktas, däribland hur 

korruptutsatt aktuell bransch och det geografiska område på vilket avtalsparten verkar är.181 

 

I enlighet med GRI:s riktlinjer ska företag inom ramen för sin redovisning av anti-

korruptionsarbete tillhandahålla viss information. Företagen ska uppge vilka åtgärder som har 

tillämpats för riskidentifiering samt vilka risker som har noterats som kan hänföras till 

korruption. Dessutom ska antalet personer i organisationen anges som företagets anti-

korruptionspolicy har kommunicerats till, inklusive bolagsstyrelseledamöter, anställda och 

avtalsparter, samt antalet bolagsstyrelseledamöter och anställda som har utbildats inom anti-

korruption. Slutligen ska noterade korruptionsincidenter inom bolagets organisation avseende 

anställda, avtalsparter i affärsförbindelser samt i offentliga rättsprocesser anges.182 

                                                
178 Westermark, s.20-21. 
179 Europeiska kommissionen, COM(2014)38 s.19. 
180 Näringslivskoden s. 8. 
181 Näringslivskoden s. 14. 
182 Consolidated set of GRI sustainability reporting standards 2016, s. 7-9. 
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4.1.4 Hur förhåller sig statligt ägda bolags redovisningsansvar till övriga bolag? 

Vid bedömningen av hur långt statligt ägda bolags ansvar att agera föredömligt på området 

för hållbart företagande krävs en diskussion om de riktlinjer som enbart de statligt ägda 

bolagen är skyldiga att tillämpa. För fastställande av ägarpolicyns rättsliga värde ska en 

hypotes framställas, inom ramen för vilken ett statligt bolag åsidosätter ägarpolicyns 

föreskrifter. Vid ett sådant agerande torde nämligen krävas att ett faktiskt brott har begåtts för 

att bolagets företrädare ska ådömas straffrättsligt ansvar. Ur ett civilrättsligt perspektiv lär 

istället krävas att någon har lidit skada för att ersättning ska kunna krävas av bolaget eller dess 

företrädare. Mot bakgrund av bristen på rättsliga sanktioner vid bristande efterlevnad av 

ägarpolicyn torde den således inte kunna inta en sådan ställning i rättshierarkin att den utgör 

gällande rätt. För statligt ägda bolag torde således incitamentet för efterlevnad av ägarpolicyn 

istället handla om att upprätthålla sina intressenters förtroende. Särskilt i helägda bolag lär 

den svenska regeringens politiska åtaganden per automatik ha betydelse för styrningen av de 

statligt ägda bolagen, eftersom politiken ger uttryck för aktieägarnas vilja. 

 

En jämförelse kan göras med att ägaren till ett icke-statligt ägt bolag presenterar en policy för 

bolagsstyrningen, vilket lär få effekten att intressenter och avtalsparter till bolaget förlitar sig 

på att policyn följs. Vid applicering av teorin på statligt ägda bolag utgörs skillnaden av att 

intressenterna för hur bolagsstyrningen sköts är fler, eftersom samtliga medborgare i Sverige 

indirekt kan anses vara ägare till de statligt ägda bolagen. Medborgarna får förvisso antas 

utgöra mindre aktiva intressenter än aktieägare i privata bolag, vad gäller granskning av 

bolagsstyrningen. Dock torde statligt ägda bolag ur rättssäkerhetssynpunkt ha ett lika starkt 

intresse att upprätthålla de löften som har givits intressenterna, eftersom förtroendet är vitalt 

för statligt ägda bolags utövande av dess verksamhet. Gällande rätt och myndigheters 

tillämpning av gällande rätt ska som nämnt inte sammanblandas.183 Ägarpolicyn torde dock 

vara av sådan karaktär att dess efterlevnad är av sådan vikt för såväl statens förtroende som 

aktieägare, som för staten som politisk makthavare, att granskning av efterlevnaden bör göras 

av staten själv med stor noggrannhet. Mot bakgrund av det anförda torde ägarpolicyn kunna 

ges en hög status som regelverk för de statligt ägda bolagen. Avsaknaden av rättslig 

bundenhet lär dessutom kunna fungera som incitament för efterlevnad istället för motsatsen, 

eftersom avsaknaden av rättslig bundenhet troligt skulle få stor uppmärksamhet om den 

utnyttjades i fel riktning. 

                                                
183 Se avsnitt 1.4.2. 
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Vad gäller statligt ägda bolags ansvar att redovisa risker för korruption kan detta inte anses 

som utökat i förhållande till privata bolags ansvar, sett till 6 kap. 12 § ÅRL. Ett utökat ansvar 

kan dock härledas till ägarpolicyn och särskilt föreskriften om att statligt ägda bolag ska 

bedriva ett aktivt anti-korruptionsarbete, förslagsvis med tillämpning av Näringslivskoden, 

vilket inte kan krävas av privata bolag. I Näringslivskoden föreskrivs bland annat en kontroll 

och verifiering av samarbetsparter, särskilt om parten agerar i ett land eller en bransch som 

löper hög risk för korruption.184 Eftersom föreskrifterna tar sikte på tillvägagångssätt för 

minimering av konsekvenser i korruptionshänseende, kan konstateras att de statligt ägda 

bolagens ansvar är utökat vad gäller riskbedömning och transparens i redovisningen. 

 

4.2 Empirisk studie av redovisade risker för korruption i statligt ägda bolag 
4.2.1 Förutsättningar för den empiriska studien 

Den empiriska studien som presenteras nedan är en studie av de statligt ägda bolagens 

hållbarhetsredovisningar. Syftet med kravet på hållbarhetsredovisning är ökad transparens, 

som i sin tur syftar till att underlätta intressenters granskning av bolagens redovisningar. 

Studien har därför gjorts med utgångspunkt i att bolaget redovisar arbetet med identifiering av 

korruptionsrisker i sin helhet i hållbarhetsredovisningen. Om bolagen har tillgängliggjort 

information på annat håll har den informationen således inte beaktats.185 Vid granskningen av 

bolagens hållbarhetsredovisningar har tre aspekter beaktats, vilka redogörs för i respektive 

avsnitt nedan. De bolag vars hållbarhetsredovisningar har granskats är de 47 stycken bolag 

med statligt ägande, 186  såväl helägda av staten som delägda. Det europeiska bolaget 

EUROFIMA, i vilket den svenska staten äger 2 % av aktiekapitalet, har inte inkluderats i den 

empiriska studien, eftersom det svenska inflytandet inte kan förväntas vara dominerande, trots 

att bolaget förvaltas enligt ägarpolicyn. Inte heller stiftelserna Norrlandsfonden och 

Industrifonden har granskats inom ramen för den empiriska studien, trots att de förväntas följa 

ägarpolicyn, eftersom uppsatsen avgränsas till att undersöka ansvaret för företag med 

bolagsform. 187  Av statistiken nedan framgår att tre bolag inte har upprättat 

hållbarhetsredovisningar för år 2016. Bostadsgaranti AB:s avsaknad av 

hållbarhetsredovisning kan motiveras av att bolaget är under avveckling188, medan Saminvest 

AB är ett bolag som startades först under år 2016, varför bolaget avser att utveckla sina 

                                                
184 Se avsnitt 4.1.3. 
185 Se vidare avsnitt 1.4.3. 
186 Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2016 s. 4. 
187 Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2016 s. 84. 
188 Information per mejl från VD:n för Bostadsgaranti AB, 2018-01-24 (kopia finns hos författaren). 
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hållbarhetsmål under år 2017.189 Slutligen är A/O Sweden House ett ryskt bolag som följer 

rysk lagstiftning, varför bolaget inte omfattas av det svenska krav.190 För ytterligare förståelse 

för empirin hänvisas till bilaga 1, som innehåller mer detaljerade anteckningar från studien. 

 

4.2.2 Redovisning av resultat av den empiriska studien 

4.2.2.1 Redovisad identifiering av risk för korruption 

 
Inledningsvis ska nämnas att ägarpolicyn för år 2017 tillämpas från 1 januari 2017 och torde 

således vara den som bolagen har förhållit sig till vid redovisningen av verksamhetsåret 

2016.191 Som ovan nämnt följer av ägarpolicyn för år 2017 en skyldighet att genomföra en 

väsentlighetsanalys.192 Av ovan presenterad statistik kan konstateras att 33 utav de 44 bolag 

vars redovisningar har granskats193 har identifierat korruption som en befintlig risk eller 

väsentlig fråga i sina hållbarhetsredovisningar. Utav dessa har 16 bolag inte identifierat en 

faktisk risk, utan valt att enbart benämna frågan om korruption som väsentlig, vanligen inom 

                                                
189 Saminvest AB:s årsredovisning för år 2016. 
190 Information per mejl från statens förvaltare av A/O Sweden House, 2018-01-30 (kopia finns hos författaren). 
191 Ägarpolicyn s. 2. 
192 Se avsnitt 4.1.2. 
193 Se avsnitt 4.2.1 om de tre bolagen som saknar hållbarhetsredovisning. 
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ramen för en väsentlighetsanalys med utrymme för intressenters påverkan på bedömningen. 

Slutligen kan noteras att tre bolag informerar om ett pågående arbete med frågan, medan åtta 

stycken av bolagen inte berör i vilken utsträckning korruption utgör en risk eller en väsentlig 

fråga för bolagets organisation. Istället konstateras vanligen nolltolerans mot korruption, 

alternativt lämnas aspekten utan hänseende. 

 

4.2.2.2 Redovisad identifiering av risk för korruption i affärsförbindelser 

 
Som ovan presenteras gör 15 bolag en uttrycklig riskidentifiering i affärsförbindelser. Till 

dessa har inkluderats bolag som identifierar samtliga, eller vissa förbindelser som särskilt 

riskfyllda. Därtill kan noteras att 19 bolag uppmärksammar att risken för korruption inte 

enbart kan hanteras inom ramen för den interna verksamheten, utan även i bolagets 

affärsförbindelser. Dessa bolag har inte specificerat vilka marknader eller affärsförbindelser 

som är särskilt riskfyllda, men uppger att de ställer uttryckliga krav på ansvarstagande och 

efterlevnad av riktlinjer hos sina avtalsparter. Tio bolag gör ingen identifiering av risken i 

affärsförbindelser, utan lämnar frågan utan hänseende, eller hänvisar generellt till interna 

riktlinjer för ansvarsfulla leverantörsled. 
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4.2.2.3 Redovisad identifiering av risk för korruption i utländska affärsförbindelser 

 
Vid en granskning av huruvida de statligt ägda bolagen har redovisat en risk för korruption i 

utländska affärsförbindelser, har en indelning gjorts mellan bolag som redovisar risken som 

befintlig, de som redovisar risken som låg och de som inte identifierar risken. Identifiering av 

risker i utländska affärsförbindelser, det vill säga i tredjeländer utanför EU, omfattar i ovan 

presenterad statistik att bolaget har uppmärksammat de förbindelser, ofta i form av 

leverantörer eller dotterbolag, som verkar i utlandet och för vilka risken för korruption är 

större eller svårare att hantera. Uppmärksammandet torde visa självkännedom och 

medvetenhet om bolagets egen verksamhet och ett transparent agerande inför bolagets 

intressenter vad gäller förbindelser utanför den interna organisationen. Av de 44 redovisande 

bolagen som har undersökts har 13 bolag identifierat en risk för korruption i sina utländska 

affärsförbindelser, varav 11 bolag har bedömt risken som större. 31 stycken av de statligt ägda 

bolagen har inte identifierat någon risk för korruption härledd till utländska affärsförbindelser. 
 

4.2.2.4 Utför de statligt ägda bolagen tillräckliga analyser av korruptionsrisker? 

Eftersom de statligt ägda bolagen ska bedriva ett föredömligt hållbart företagande, ska 

bolagens identifiering av risker för korruption som har gjorts utan att 

hållbarhetsredovisningsdirektivet har varit rättslig bindande, analyseras i syfte att fastställa 

behovet av ökade krav.194 Företag har generellt uppvisat en ökad tendens vad gäller att 

                                                
194 Se avsnitt 4.1.2. 
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redovisa CSR-arbete på ett allt mer standardiserat sätt. Därigenom tenderar en sådan 

djupgående analys av den egna verksamheten, och vidtagande av åtgärder för minimering av 

konsekvenser i enlighet med syftet med CSR, att genomföras i mindre utsträckning.195 Vad 

som kan noteras vid en granskning av de svenska statligt ägda bolagen är att identifiering av 

risken för korruption skiljer sig åt mellan bolagen. Inledningsvis ska nämnas de åtta bolag 

som inte utför någon egentlig bedömning av risken för korruption i organisationen. Mot 

bakgrund av den föredömlighet som de statligt ägda bolagen förväntas agera enligt, sett 

tillsammans med regeringens främjande av anti-korruptionsarbete, torde det förefalla sig 

otillräckligt att inte på något vis redovisa för korruptionsrisken. En avsaknad av redovisad risk 

för korruption torde föranleda en presumtion om att bolaget inte vidtar åtgärder mot 

korruption, utöver eventuell policy om nolltolerans. Så behöver dock inte nödvändigtvis vara 

fallet för alla åtta bolag. En avsaknad av åtgärder mot korruption kan anses strida mot den 

politik som presenteras av staten som bolagsägare, vilket kan skapa misstro bland intressenter. 

 

Bland de flesta bolagen konstateras en nolltolerans mot korruption, ofta med hänvisning till 

uppförandekoder och riktlinjer som tillämpas såväl internt som i leverantörsförbindelser. I 

sammanhanget kan ifrågasättas om hänvisning till en uppförandekod som exempelvis 

föreskriver nolltolerans mot korruption är ett tillräckligt effektivt instrument för att uppnå 

tillfredställande resultat som innebär att ytterligare analys inte krävs. Beaktat att målet för 

bolagen är att korruptionsbrotten, såväl i bolagets organisation som i affärsförbindelser, ska 

noteras till noll stycken kan anföras att en hänvisning till en uppförandekod inte är en 

tillräckligt omfattande åtgärd i förhållande till målet. För syftet torde istället en mer specifik 

riskidentifiering krävas, eftersom en adressering av risker inte enbart föranleder vidtagande av 

mer specifika åtgärder, utan även skapar en ökad medvetenhet om korruptionsproblematiken. 

 

När slutsatser ska dras från den empiriska studien om statligt ägda bolags hantering av 

korruptionsrisker i affärsförbindelser är skillnaden mellan branscherna inom vilka bolagen är 

verksamma är aspekt som bör beaktas. I vissa bolag är de utländska affärsförbindelserna så 

pass väsentliga för verksamheten att det förefaller sig naturligt att beakta korruptionsrisker 

såväl internt som i affärsförbindelser, medan tredjelandsaspekten är mindre central i vissa 

organisationer. Andra bolag har affärsförbindelser som begränsas till leverans av vissa varor 

eller tjänster, vilka dessutom uteslutande verkar inom Sverige eller EU. Som exempel på ett 

                                                
195 Se avsnitt 2.1.1. 
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bolag med internationell prägel på grund av bolagets natur är Svensk exportkredit (SEK), som 

verkar för stärkande av svensk exportnäring. SEK har noterat en risk i direkt samband till 

bolagets utlåning i utlandet, vilket har föranlett en djupare analys av motparten och aktuellt 

land som motparten verkar inom.196 Exempel på ett bolag med begränsade internationella 

förbindelser är Kungliga dramatiska teatern (Dramaten), som verkar i Sverige med 

uppsättning av teaterpjäser, vilket kan tala för att korruption i affärsförbindelser inte förefaller 

vara en central fråga inom bolagets verksamhet. Dramaten har valt att identifiera fem 

intresseområden inom ramen för sin väsentlighetsanalys, inom vilken korruption inte nämns 

som en hanterad fråga.197 Vad gäller Dramatens leverantörsförbindelser nämns att de i första 

hand verkar inom Sverige eller EU, vilket skulle kunna vara en förklaring till att risken för 

korruption inte nämns. Beaktat att Dramaten beskriver att leverantörerna är en integrerad del 

av bolagets hållbarhetsarbete, kunde dock en analys av risken ha varit önskvärd för ett 

tillfredsställande ställningstagande mot korruption, oavsett frågans centralitet. Mot bakgrund 

av den föredömlighet som de statligt ägda bolagen har att förhålla sig till kan anföras att 

korruptionsrisker, oavsett bolagets internationella förbindelser, bör identifieras och vidtas 

åtgärder mot såväl inom den interna organisationen som för svenska leverantörer. 

 

Statistiken över redovisade risker i utländska affärsförbindelser ska analyseras med beaktande 

av att andra riskfaktorer än den geografiska kan vara styrande för bolagens riskanalys. Som 

exempel kan Teracom group AB (Teracom) anges, som har en befintlig bas av leverantörer i 

Sverige med underleverantörer i hela världen, vilket konstateras i bolagets redovisning. 

Teracom har utfört riskanalyser per leverantörskategori, och där utifrån anpassat 

riskhanteringen. Beaktat att geografiska skillnader torde ha stor inverkan på korruptionsrisken 

kan anföras att en riskidentifiering baserat på var leverantörerna är verksamma hade varit 

önskvärd av ett bolag som har leverantörer i hela världen.198 Däremot kan anföras att en 

riskanalys baserat på produktkategorier måste ha innefattat viss beaktning av geografiska 

aspekter, och att Teracoms analys på så sätt är ändamålsenlig. Oavsett slutsats kan anföras att 

eftersom syftet med ett företags riskanalys är att ge intressenter en rättvis bild av bland annat 

korruptionsrisker, torde ett yttrande om en världsomspännande leverantörsbas föranleda viss 

förväntan på analys av risken i utländska förbindelser. 

                                                
196 Se bilaga 1. 
197 Se bilaga 1. 
198 Se avsnitt 2.2.2. 
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4.3 Djupdykning: möjligheten att underlåta att redovisa risker för korruption 

4.3.1 Exemplifiering av möjligheten att underlåta redovisning av affärsförbindelser 

Konstaterandet att redovisning av risker för korruption i affärsförbindelser saknas i flera av 

bolagens redovisningar föranleder en diskussion av möjligheten till underlåtelse av 

redovisning. 199  För problematisering av det handlingsutrymme som bolagen ges vid 

väsentlighetsbedömningen av risker följer nedan en praktisk exemplifiering av en 

uppmärksammad händelse rörande ett av de mest vinstdrivande statligt ägda bolagen, Telia 

Company (Telia), vilket till 37 % ägs av staten.200 År 2012 offentliggjordes Telias etablering i 

Uzbekistan med misstankar om mutbrott och under hösten år 2017 ansökte åklagare om 

stämning av tre personer i ledande positioner inom Telia för grov bestickning i samband med 

etableringen. Mutorna påstods ha utgivits genom ett uzbekiskt dotterbolag för tillgång till den 

inhemska telekommarknaden och för att få erforderliga tillstånd.201 Huvudförhandlingen är 

planerad att hållas under hösten år 2018,202 inför vilken åklagaren bland annat har åberopat 

vittnesförhör med Telias CSR-chef för tiden vid etableringen i Uzbekistan samt med ”chief of 

ethics and compliance” (CECO) för Telia under åren efter att granskningen av Telia hade 

inletts. Vilket bevisvärde vittnesförhören kommer att ges vid huvudförhandlingen går inte att 

förutse, eftersom rätten ska pröva bevisen i enlighet med principen om fri bevisvärdering.203 

En presentation av åtalet, inklusive en kort redogörelse för vittnesförhören som har lämnats 

inom ramen för förundersökningen, möjliggör dock en undersökning av konsekvenserna av 

möjligheten att inte redovisa risker i affärsförbindelser, trots indicier på riskernas utbredd. 

 

Av förhöret med CSR-chefen framgår att Telia vid tidpunkten för etableringen bedrev CSR-

arbete i framför allt Norden och Baltikum, medan särskilda styrningsprocesser tillämpades i 

övriga verksamhetsländer, däribland Uzbekistan, där fokus istället låg på att bedriva 

välgörenhetsarbete. CSR-chefen konstaterade vid etableringen att riskerna för korruption vara 

stora i Uzbekistan och presenterade i samråd med en NGO, ”The Global and Network 

Initiative”, som arbetar mot korruption inom Telecom- och IT-branschen, åtgärder för 

                                                
199 Se avsnitt 4.2.2.3. 
200 Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2016, Näringsdepartementet, Stockholm 2017. 
201 Ansökan om stämning, aktbilaga 1, mål B 12201-17, Riksenheten mot korruption ./. Tero Kivisaari m.fl. 
Stockholms tingsrätt, Stockholm 2017. 
202 Huvudförhandlingsplan, bilaga 3 till aktbilaga 45/10, mål B 12201-17, Riksenheten mot korruption ./. Tero 
Kivisaari m.fl., Stockholms tingsrätt, Stockholm 2017. 
203 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik och Heuman, Lars: Rättegång, fjärde häftet, sjunde upplagan, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm 2009 s. 160. 
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eliminering av riskerna, vilka avvisades av ledningen.204 Under vittnesförhör med Telias 

tidigare CECO uppgavs att Telia, innan arbetet med implementering av ett anti-

korruptionsarbete inleddes, saknade kontrollmekanismer för affärsförbindelser i Uzbekistan. 

Skälet var att hanteringen av tredje parter var delegerad ner på nationell nivå, innebärande 

små möjligheter till insyn och kontroll. Enligt utsaga lär en medvetenhet om situationen ha 

funnits på ledningsnivå, där riskerna med affärsförbindelserna dock inte analyserades 

vidare. 205  I Telias hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2016 uppges att program för 

implementering av en anti-korruptionspolicy med fokus på riskidentifiering och 

riskförebyggande åtgärder tillämpas i området för Euroasien, i vilket Uzbekistan ingår.206 

Telia presenterar även anti-korruptionsarbete i tredjepartsrelationer, genom en riskbaserad 

utvärdering och tillämpning av anti-korruptionsklausuler i avtal.207 I riskutvärderingen görs en 

due diligence-granskning av leverantörer, bestående av en utökad prövning för bolag som är 

verksamma i högriskländer. Det framgår även att Telia arbetar med ansvarsfull avveckling av 

verksamheterna i Euroasien.208 Vid granskning av tidigare årsredovisningar kan konstateras 

att Telia har redovisat anti-korruptionsarbete sedan år 2012.209 

 

4.3.2 Kan en underlåtenhet att redovisa risker förhindras genom 6 kap. 12 § ÅRL?  

Vad som inledningsvis åter bör erinras om är att kravet att upprätta en hållbarhetsredovisning 

inte hittills har varit rättsligt bindande. Incitamenten för de statligt ägda bolagens identifiering 

och redovisning av risker har således hittills varit intresset att agera föredömligt, bedriva ett 

aktivt CSR-arbete, samt efterleva internationella riktlinjer. Åtalet mot Telia exemplifierar när 

incitamenten inte har varit tillräckliga för identifiering och redovisning av korruptionsrisker 

och visar således på handlingsutrymmet som statligt ägda bolag har haft, trots tydliga 

instruktioner om föredömlighet. Identifiering och redovisning av korruptionsrisker torde inte 

bara kunna medföra en ökad medvetenhet om korruptionsproblematik, utan torde i 

förlängningen, genom påkallande av åtgärder för riskminimering, möjliggöra ett 

förebyggande av korruptionsbrott. Beaktat att CSR bygger på flexibilitet och egenbedömning 

kan inte en underlåtenhet att redovisa en risk utgöra en rättslig överträdelse om inte 

                                                
204 Vittnesförhör med Camilla Backström, Bilaga J, vittnesförhör, aktbilaga 24, mål B 12201-17, Riksenheten 
mot korruption ./. Tero Kivisaari m.fl., Stockholms tingsrätt, Stockholm 2017 s.8-45. 
205 Vittnesförhör med Michaela Ahlberg, Tilläggsprotokoll, aktbilaga 28, mål B 12201-17, Riksenheten mot 
korruption ./. Tero Kivisaari m.fl., Stockholms tingsrätt, Stockholm 2017, s. 540-569. 
206 Telia Company års- och hållbarhetsredovisning 2016, s. 49. 
207 Telia Company års- och hållbarhetsredovisning 2016, s. 83-85. 
208 Telia Company års- och hållbarhetsredovisning 2016, s. 44 och s. 93. 
209 En jämförelse har gjorts av Telia Company års- och hållbarhetsredovisningar för åren 2009-2016. 
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redovisningen strider mot god redovisningssed.210 Konstaterandet föranleder en diskussion 

om huruvida 6 kap. 12 § ÅRL rättsligt hade kunnat förhindra en underlåtenhet av redovisning. 

 

Enligt artikel 1 i hållbarhetsredovisningsdirektivet ska företag som omfattas av direktivets 

tillämpningsområde bland annat redovisa tillämpade due diligence-förfaranden och väsentliga 

risker, inklusive relevanta sådana för företagets affärsförbindelser.211 Genom ikraftträdandet 

av 6 kap. 12 § ÅRL ska bedömningen av vilken information som ska redovisas göras genom 

en vidsträckt tolkning av vad som är väsentligt ur intressenternas perspektiv.212 Mot bakgrund 

av den flexibilitet som såväl direktivet som 6 kap. 12 § ÅRL föreskriver, står förvisso inte 

klart i vilken utsträckning företag kan hållas rättsligt ansvarigt för bristande 

väsentlighetsbedömning av korruptionsriskerna. Dock lär skyldigheten att redovisa tillämpade 

due diligence-förfaranden innebära att genomförda marknadsanalyser som tyder på 

existerande korruptionsrisker inte skulle kunna underlåtas att redovisa. I Telias fall hade 

således CSR-chefens riskbedömning av etableringen i Uzbekistan behövt framgå.  

 

Vidare kan diskuteras om det undantag från redovisningskravet som föreskrivs i såväl artikel 

1 i direktivet som i 6 kap. 12 § ÅRL kan möjliggöra ett kringgående av redovisningskravet i 

enlighet med de risker som vissa svenska remissinstanser befarade.213 För att undandras 

skyldigheten att redovisa viss information gäller att offentliggörandet av informationen skulle 

kunna skada företagets marknadsposition på grund av informationens relevans för i tiden 

närliggande händelser.214 Vid en etablering på en ny marknad är möjligt att undantaget kan 

tillämpas under den korta tidsperioden för förhandling och framtagande av avtal. Däremot 

torde inte informationen kunna omfattas av undantaget på längre sikt, eftersom ett 

undandragande av informationen efter avslutad etablering inte kan motiveras av att frågorna 

är under förhandling. Dessutom begränsas undantaget genom att tillämpningen inte får bidra 

till en orättvis bild av företaget, vilket en underlåtenhet trots indicier på risker lär medföra.215 

  

                                                
210 Se avsnitt 3.3.1. 
211 Se avsnitt 3.2.2.2. 
212 Se avsnitt 3.3.3. 
213 Se avsnitt 3.3.2. 
214 Se avsnitt 3.2.2.2. 
215 Se avsnitt 3.2.2.2. 
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5 Medför 6 kap. 12 § ÅRL tillräckliga krav på statligt ägda bolag att 

redovisa korruptionsrisker? 

5.1 Hur utvidgas bolagens ansvar genom tillämpning av 6 kap 12 § ÅRL? 

5.1.1 Vilka krav ställer hittills tillämpliga riktlinjer på bolagen? 

CSR har hittills reglerats genom internationella riktlinjer, vilka såväl staten som enskilda 

aktörer hänvisar till vid förklaring av uppsatta mål och arbetssätt. Som tidigare har 

konstaterats innebär Sveriges erkännande av de internationella riktlinjerna, som företag ofta 

förhåller sig till inom ramen för sitt CSR-arbete, att Sverige granskar hur dessa följs och 

arbetar för att främja efterlevnaden därav.216 CSR bygger på en flexibilitet och egen vilja att 

minimera negativa konsekvenser, oavsett om incitamentet är självmedvetenhet eller 

påtryckningar från intressenter.217 I och med EU:s ökade fokus på CSR218 skickas förvisso 

signaler om en efterfrågan på att enskilda aktörer ska öka transparensen i sitt arbete, men 

genom hittills tillämpade instrument är det först genom nationell implementering som bolagen 

åläggs skyldigheter. Vad som utmärker de svenska statligt ägda bolagens skyldighet att 

bedriva ett aktivt CSR-arbete från övriga företag är ägarpolicyns föreskrifter om att de statligt 

ägda bolagen ska agera föredömligt vad gäller hållbart företagande. Som tidigare konstaterats 

utgör dock inte ägarpolicyn gällande rätt i den bemärkelse att överträdelser eller åsidosättande 

av dess föreskrifter medför rättsligt ansvar, men torde däremot tillskrivas en stor tyngd som 

regelverk av rättssäkerhetsskäl. 219  Med värdet att beakta ägarpolicyn följer även att 

skyldigheten till efterlevnad av GRI-standarderna ges samma värde. Således kan sägas att den 

flexibilitet som CSR annars erbjuder inskränks av statens åtaganden genom ägarpolicyn, 

vilken de statligt ägda bolagen har en skyldighet att beakta ur rättssäkerhetssynpunkt.  

 

Vad gäller korruptionsarbete har Sverige anslutit sig till ett flertal internationella 

konventioner, vilka utgör gällande rätt i den bemärkelse att Sverige som stat har åtagit sig att 

bedriva visst lagstiftande arbete på området.220 För enskilda aktörer får konventioner en 

rättslig betydelse när de tar uttryck i svensk rätt efter statens normskapande arbete. Svensk lag 

har reviderats för samstämmighet med de antagna internationella konventionerna, vilket har 

resulterat i en utökad kriminalisering av mutbrottet i brottsbalken.221 Därtill utgör korruption 

                                                
216 Se avsnitt 2.1.3.1. 
217 Se avsnitt 2.1.1. 
218 Se avsnitt 2.1.2.1-2.1.2.2. 
219 Se avsnitt 4.1.4. 
220 Se avsnitt 2.1.3.1. 
221 Se avsnitt 2.2.3-2.2.4. 
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en fråga definierad som väsentlig inom ramen för ägarpolicyn, vilket därmed torde få effekt 

på de statligt ägda bolagens hantering av frågan. 222 Utöver ägarpolicyns påverkan på de 

statligt ägda bolagen hänvisar många företag själva till internationella riktlinjer. Vilken 

betydelse åtaganden i en hållbarhetsredovisning har för företaget avgörs mot bakgrund av 

redovisningsrättens regler. Som ovan konstaterats har alla företag att förhålla sig till god 

redovisningssed och ett åsidosättande därvid kan anses utgöra bokföringsbrott och föranleda 

civilrättsliga anspråk från bolagets intressenter. En hänvisning till riktlinjer i ett företags 

årsredovisning torde nämligen innebära ett löfte till intressenterna om tillämpning och 

efterlevnad av nämnda riktlinjer. Eftersom enbart fysiska personer kan tillskrivas straffansvar 

kan bolagen med andra ord, genom hänvisning till internationella riktlinjer, utöka det 

straffrättsliga ansvaret för dess företrädare,223 och det civilrättsliga ansvaret för bolaget självt. 

 

För statligt ägda bolag har GRI-standarderna gjorts obligatoriska att tillämpa inom ramen för 

hållbarhetsredovisningen.224 Skyldigheten att följa GRI återfinns bland annat i ägarpolicyn, 

där skyldigheten att tillämpa GRI-standarderna alternativt ett annat internationellt ramverk 

föreskrivs.225 Med utgångspunkten att GRI-standarderna anses vara obligatoriska att tillämpa 

torde ingen uttrycklig hänvisning till dem vara nödvändig i bolagens redovisningar för att 

intressenter ska kunna anta att de följs. Däremot lär inget ansvar kunna tillskrivas bolaget om 

GRI-standarderna inte uttryckligen hänvisas till, eftersom de inte utgör gällande rätt, av 

samma skäl som har anförts avseende ägarpolicyns rättsliga ställning. Beaktat att ägarpolicyn 

tycks föreskriva en viss valmöjlighet för bolagen vad gäller vilka internationella riktlinjer som 

ska tillämpas, lär det dock finnas ett intresse för bolagen att klargöra sitt val av ramverk för 

sin due diligence-process. När en utfästelse i redovisningen har gjorts, torde bolagets 

företrädare kunna hållas ansvariga för en bristande efterlevnad av de riktlinjer som hänvisas 

till, eftersom det följer av god redovisningssed att bolagen är sanningsenliga i sin redovisning. 

Därtill torde ett civilrättsligt ansvar även kunna åläggas bolaget om dess intressenter skulle 

lida skada till följd av en bristande efterlevnad av utfästa riktlinjer. 

 

5.1.2. Vad kan 6 kap. 12 § ÅRL medföra för skillnad i ansvar? 

I enlighet med hållbarhetsredovisningsdirektivet ges företag som omfattas av direktivets 

tillämpningsområde ett utvidgat ansvar, beaktat att särskilda frågor identifieras som väsentliga 
                                                
222 Se avsnitt 4.1.4. 
223 Se avsnitt 3.3.1. 
224 Se avsnitt 4.1.2. 
225 Ägarpolicyn s. 9. 
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för bolag att göra en riskanalys av.226 Vilken skillnad hållbarhetsredovisningsdirektivet och 6 

kap. 12 § ÅRL torde medföra för statligt ägda bolag i förhållande till ägarpolicyn och 

tillämpliga internationella riktlinjer på området är formellt sett att de nya reglerna utgör 

gällande rätt. Vad gäller den materiella skillnaden som hållbarhetsredovisningsdirektivet 

syftar till att medföra, i form av en ökad enhetlighet och transparens,227 har konstaterats att 

reglerna fortsatt erbjuder viss flexibilitet, med en indirekt inskränkning.228 I konkreta termer 

torde inskränkningen av den flexibilitet som tidigare har erbjudits innebära att vissa områden 

inte kan lämnas icke-analyserade om de är väsentliga för bolaget. I och med tillämpning av 6 

kap. 12 § ÅRL, vilken föreskriver att företag ska identifiera väsentliga risker på området för 

korruption, inklusive i dess affärsförbindelser när det är relevant, ställs ökade krav på bolagen 

att i sin due diligence-process identifiera risker och hänvisa till riktlinjer för hantering av 

riskerna. Det ökade kravet torde således inte enbart medföra ökade krav på redovisning av 

frågan om korruption, utan även medföra att bolaget i högre utsträckning gör utfästelser om 

riktlinjer och standarder i redovisningen, vilket i sin tur utökar bolagets ansvar.  

 

Vad gäller skillnaden som 6 kap. 12 § ÅRL utgör i förhållande till kraven enligt ägarpolicyn 

ska beaktas att ägarpolicyn inte utgör gällande rätt i dess snäva bemärkelse. Trots det anförda 

om rättsligt ansvar till följd av utfästelser i redovisningen, är detta beroende av incitament för 

identifiering i redovisningen på grund av efterlevnad av ägarpolicyn. Genom tillämpning av 6 

kap. 12 § ÅRL torde istället rättsligt ansvar kunna tillskrivas bolaget eller dess företrädare 

utan att utfästelser har gjorts i redovisningen. Istället lär det räcka att ett bolag uppenbarligen 

har gjort en felaktig bedömning av vilka frågor som är väsentliga för bolagets verksamhet, 

respektive när det är relevant att redovisa risker i affärsförbindelser. Möjligheten till rättsligt 

ansvar torde sammanfattningsvis åtminstone ha utvidgats teoretiskt sett. Huruvida 6 kap. 12 § 

ÅRL även medför en praktisk skillnad, torde vara beroende av huruvida bolagens uppenbara 

felbedömning kan påvisas, eftersom utrymme för subjektiv bedömning finns kvar. 

 

5.2 Säkerställs hållbarhetsredovisningsdirektivets ändamål? 
5.2.1 Kan kravet på redovisning av risker enligt 6 kap. 12 § ÅRL kringgås? 

Möjligheten att kringgå kravet på riskidentifiering avseende korruption har uppmärksammats 

av remissinstanser vid genomförandet av hållbarhetsredovisningsdirektivet, på grund av det 

                                                
226 Se avsnitt 3.2.2.2. 
227 Se avsnitt 3.2.1. 
228 Se avsnitt 3.3.5. 
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undantag som numera föreskrivs i 6 kap. 13 § ÅRL.229 I enlighet med subsidiaritetsprincipen 

har EU valt att erbjuda medlemsstaterna möjlighet att föreskriva undantaget.230 I svenska 

förarbeten anfördes fördelen med att nationell implementering görs i nära språklig anslutning 

till direktivet,231 vilket torde ha varit ett av skälen till att undantaget erbjuds svenska företag. 

Som ovan har anförts kan undantaget förvisso utgöra ytterligare en möjlighet till att inom 

ramen för en subjektiv bedömning kringgå redovisning av vissa risker. Däremot torde inte 

undantaget medföra någon skillnad i praktiken vad gäller företags möjlighet att kringgå 

redovisningskravet, mot bakgrund av den flexibla utformningen som huvudregeln i sig själv 

har.232 Beaktat att CSR traditionellt sett har inneburit en stor flexibilitet för företag vad gäller 

riskhantering, torde det ha funnits ett intresse att behålla flexibiliteten vid EU:s antagande av 

hållbarhetsredovisningsdirektivet. Sveriges utnyttjande av möjligheten att föreskriva 

undantaget i 6 kap. 13 § ÅRL tyder på att även Sverige vill erbjuda företag samma flexibilitet 

och självreglering, till priset av en inte allt för ökad risk för kringgående av 

redovisningskravet. Mot bakgrund av EU-rättsliga principer torde det svenska beaktandet av 

direktivets erbjudna möjlighet att föreskriva undantaget således vara ändamålsenligt. 

 

Vid såväl en tolkning av GRI-standarderna som av 6 kap. 12 § ÅRL framgår att 

intressenternas perspektiv på vad som är väsentligt för företagets verksamhet är av avgörande 

betydelse för dess väsentlighetsbedömning. En analys av möjligheten att kringgå redovisning 

av korruptionsrisker innan ikraftträdandet av 6 kap. 12 § ÅRL ska göras mot bakgrund av den 

empiriska studien. Av studiens resultat kan konstateras att vissa bolag har genomfört en 

väsentlighetsanalys mot bakgrund av intressenternas intresseområden, medan andra bolag har 

utnyttjat den flexibilitet och det handlingsutrymme som erbjuds genom att göra en egen 

bedömning.233 Om en hänvisning i hållbarhetsredovisningen görs till GRI-standarderna har 

bolaget åtagit sig att bedöma väsentligheten för vissa frågor, däribland korruption.234 En 

hänvisning torde således innebära att ett fullständigt utelämnande av en analys för 

korruptionsrisker inte kan göras om inte skäl för utelämnandet anges. Ett skäl skulle förvisso 

kunna vara att intressenterna har bedömt korruption som en mindre väsentlig fråga, men det 

torde i sådana fall fordras att ett uttryckligt konstaterande av en sådan 

väsentlighetsbedömning görs i redovisningen. 
                                                
229 Se avsnitt 3.3.2. 
230 Se avsnitt 2.1.2.1. 
231 Se avsnitt 3.3.2. 
232 Se avsnitt 3.3.5. 
233 Se kapitel 4.2. 
234 Se avsnitt 4.1.3. 
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Efter 6 kap. 12 § ÅRL:s ikraftträdande lär det krävas tydligare skäl för utelämnande av 

identifiering av risken för korruption inom verksamheten i redovisningen, oavsett hänvisning 

till GRI-standarderna. Ett sådant skäl skulle även i detta fall kunna vara intressenternas 

bedömning av korruptionsriskens väsentlighet som låg, men det fordras då att en sådan 

bedömning har gjorts. För uteslutning av fortsatt bedömning av riskerna för korruption, torde 

således alltid krävas en analys av riskens väsentlighet och redovisning av resultatet som lågt. 

Skillnaden efter ikraftträdandet av 6 kap. 12 § ÅRL är således att denna bedömning på ett 

första stadium erfordras oavsett om bolaget väljer att hänvisa till GRI-standarderna. Frågan 

huruvida korruptionsrisker är väsentliga för verksamheten kan sägas ha omvandlats till en 

presumtion som enbart kan brytas av en bedömning av intressenternas preferenser, med låg 

väsentlighet som resultat. I enlighet med anförd argumentation får de nya bestämmelserna den 

praktiska effekten att vissa av de statligt ägda bolag som har undersökts inom ramen för den 

empiriska studien tvingas utöka sin redovisade riskanalys. De bolag som inte nämner risken 

för korruption lär, för fullgörande av 6 kap. 12 § ÅRL, åtminstone behöva analysera 

intressenternas bedömning av frågans väsentlighet i sin redovisning för verksamhetsåret 2017.  

 

Eventuell kritik kan riktas mot utformningen av både 6 kap. 12 § ÅRL och 

hållbarhetsredovisningsdirektivet, på grund av den betydelse som intressenternas bedömning 

ges. Intressentperspektivet betydelse tar uttryck i den språkliga utformningen som medför att 

redovisningen ska styras av vad som behövs för att förstå företagets utveckling, vilket torde 

utgöra intressenternas intresse. Med hänsyn till att 6 kap. 12 § ÅRL antar 

intressentperspektivet, torde avsaknaden av identifiering av risker för korruption inte kunna 

belastas ett företag om bedömningen har gjorts mot bakgrund av intressenternas preferenser. 

Den språkliga utformningen kan således anföras innehålla en brist, eftersom den möjliggör ett 

kringgående av redovisning för frågor på grund av intressenternas värderingar, oavsett om 

frågorna ur andra synpunkter hade kunnat bedömas som väsentliga. Säkerställandet av att de 

intressenters intressen som undersöks är representativt lär innefatta praktiska svårigheter, 

särskilt vad gäller större företag med fler intressenter med varierande intressen. Mot bakgrund 

av EU:s ökade fokus på korruptionsproblematik kan ifrågasättas om möjligheten till 

kringgående av redovisning som direktivets språkliga utformning erbjuder motsvarar 

efterfrågan av internationella åtgärder, eller om mer precisa krav krävs.  
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5.2.2 När medför 6 kap. 12 § ÅRL krav på riskbedömning i affärsförbindelser? 

Som ovan konstaterat torde statligt ägda bolag som huvudregel inte kunna undgå att 

genomföra viss väsentlighetsanalys av riskerna för korruption i verksamheten,235 från och 

med årsredovisningen för verksamhetsåret 2017, då 6 kap. 12 § ÅRL blir gällande. Vad som i 

sammanhanget bör diskuteras är i vilken utsträckning bolag som bedömer risken för 

korruption som liten i affärsförbindelser har en skyldighet att redovisa för den begränsade 

risken. Ovan har konstaterats att frågan om korruption i sig inte torde kunna bedömas inte 

vara proportionell att genomföra en riskanalys av.236 Däremot är det möjligt att resultatet av 

analysen kan föranleda ett utelämnande av informationen i redovisningen om risken inte är av 

väsentlig storlek. En risk för korruption lär finnas i alla verksamheter, särskilt inom statligt 

ägda bolag, vilka ska agera föredömligt och med beaktande av statliga intressen, samtidigt 

som de anställdas privata intressen inte kan bortses från.237 Beaktat korruptionsriskens 

utbredning kan åtgärder och instrument för förebyggande av riskerna ses som en självklarhet 

för bolagen att ta fram. Med utgångspunkt i att åtgärder och instrument har tagits fram, torde 

redovisningen därefter vara en smärre ansträngning att kräva av bolagen, oavsett bedömd 

omfattning av risken för korruption. Det lär per automatik finnas en minskad möjlighet till 

kontroll av riskerna i bolagets affärsförbindelser, och en ännu mindre möjlighet till kontroll i 

affärsförbindelser i utlandet. En minskad möjlighet till kontroll lär inte per definition innebära 

en ökad risk för korruption, men däremot en ökad risk för brister i förebyggande, hantering 

och information rörande frågan. Den ökade risken för att ett fungerande arbete mot korruption 

inte kan bedrivas lär, mot bakgrund av efterfrågan på ett ökat fokus, vara incitament nog för 

att risken för korruption inte kan bortses från, så länge bolaget har avtalsparter.  

 

Ovan har en möjlighet till underlåtelse att redovisa risker för korruption i affärsförbindelser 

konstaterats, dels genom den empiriska studien, dels genom en granskning av det rättsliga 

värdet av nu tillämpliga riktlinjer, och dels genom exemplifiering av bolaget Telia. I det 

senare fallet har misstanke om brott framställts, vilket självklart inte är en automatisk följd av 

underlåtelse av identifiering och redovisning av risker för korruption. Som ovan har 

framhållits torde dock en ökad benägenhet att genomföra identifiering och redovisning av 

risker i affärsförbindelser kunna bidra till ett förebyggande av att företag bidrar till 

korruptionsproblematik. Eftersom de statligt ägda bolagen förväntas agera föredömligt inom 

                                                
235 Se avsnitt 5.2.1. 
236 Se avsnitt 3.3.5. 
237 Se avsnitt 2.2.2. 
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ramen för hållbart företagande, men ändå lämnas ett stort handlingsutrymme vad gäller 

bedömningen av riskerna, torde ett stort ansvar läggas på bolagsstyrningen i statligt ägda 

bolag. Idag har nästan 23 % av de undersökta statligt ägda bolagen inte inkluderat risken för 

korruption i affärsförbindelser i sina hållbarhetsredovisningar,238 trots krav på föredömlighet 

samt efterfrågan på ökat fokus på korruptionsproblematiken. Med tillämpning av 6 kap. 12 § 

ÅRL torde en förändring krävas av bolagens väsentlighetsbedömningar vid etablering av 

affärsförbindelser, på grund av ett ökat rättsligt ansvar. Beaktat den begränsade kontrollen av 

risker för korruption, borde risken bedömas som relevant och proportionell att redovisa för, 

oavsett dess storlek. Förvisso skulle undantaget i 6 kap. 13 § ÅRL kunna tillämpas vid 

etableringen, men möjligheten att underlåta redovisning av risker får därmed anses begränsad 

till den precisa tidsperioden för förhandlingarna och etableringen av affärsförbindelserna.  

 

5.2.3 Säkerställer hållbarhetsredovisningsdirektivet dess ändamål i praktiken?  

Motiven till hållbarhetsredovisningsdirektivet är att öka enhetligheten mellan 

medlemsländerna vad gäller transparens i företags redovisningar av icke-finansiell 

information. 239  Det svenska genomförandet av hållbarhetsredovisningskravets materiella 

innehåll i 6 kap. 12 § ÅRL har utformats i språklig överensstämmelse med direktivet, varför 

en granskning av genomförandets praktiska konsekvenser även torde spegla direktivets 

uttryck. Trots ett ökat rättsligt ansvar för bolagen i samband med att 6 kap. 12 § ÅRL blir 

gällande, har konstaterats att den språkliga utformningen fortfarande erbjuder viss möjlighet 

att undgå redovisning, exempelvis med hänvisning till bristande intresse hos intressenterna. 

Intressant i sammanhanget är därför huruvida direktivets ändamål kan säkerställas genom att 

det rättsliga ansvaret kan göras gällande i praktiken vid åsidosättande av 6 kap. 12 § ÅRL. 

Bortsett från övriga lagöverträdelser, i form av exempelvis mutbrott enligt brottsbalken, torde 

felbedömningar i form av överträdelser av 6 kap. 12 § ÅRL vara svåra att påvisa. En 

angripbar felbedömning kan tänkas bestå av att ett bolag har bortsett från redovisning av en 

fråga som intressenterna har värderat som väsentlig eller att ett bolag bedriver verksamhet på 

en uppenbart korruptionsutsatt marknad utan riskhantering. Mindre uppenbara 

felbedömningar med resulterat att bolaget har utelämnat en risk torde vara svårare att angripa, 

beaktat den fortsatta flexibilitet som hållbarhetsredovisningsdirektivet erbjuder. 

 

                                                
238 10 utav 44 bolag med upprättade hållbarhetsredovisningar; se avsnitt 4.2.2.1. 
239 Se avsnitt 3.2.1. 
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Det kan ifrågasättas varför inte hållbarhetsredovisningsdirektivet utformades på så sätt att de 

frågor som företag rekommenderas att redovisa riskerna för föreskrevs som krav. Den 

språkliga utformning som direktivet har idag, torde medföra att garanti i praktiken saknas för 

den enhetlighet som hållbarhetsredovisningsdirektivet syftar till att säkerställa mellan 

medlemsländerna. Mot bakgrund av EU-rättsliga principer har förslaget till direktivet 

motiverats av att CSR är en fråga på området för den inre marknaden, på vilket EU har fulla 

befogenheter, dock med beaktande av subsidiaritetsprincipen.240 Den inställning som EU har 

antagit tycks vara att medlemsländerna själva har att utforma krav och säkerställa en 

utveckling med vägledning att vissa unionsenhetliga minimiregler.241  Mot bakgrund av 

legalitets- och proportionalitetsprincipen torde EU kunna försvara mer långtgående initiativ 

på området för CSR och anti-korruption, men i enlighet med subsidiaritetsprincipen kan 

anföras att regleringen ska göras på medlemsstatsnivå. Mot bakgrund av det stora 

handlingsutrymmet för hur företags riskbedömning ska göras samt beaktat kritiken mot EU:s 

bristande åtgärder mot korruption, skulle subsidiaritetsprincipen sannolikt inte ha bedömts 

vara åsidosatt genom att direktivets rekommendationer istället hade utformats som krav. 

 

Beaktat att medlemsstater ska genomföra direktiv så ändamålsenligt som möjligt, torde 

samma stora handlingsutrymme som direktivet erbjuder, kunna förutses en återgivelse av på 

medlemsstatsnivå. Således skulle behovet av ytterligare krav för säkerställande av en 

enhetlighet inom EU på området för redovisning av icke-finansiell information kunna anföras 

ligga på unionsnivå, snarare än på medlemsstatsnivå. Möjligheten att rättsligt angripa företags 

felbedömning av risker kan antas vara liten, varför säkerställande av vilka frågor som alltid 

ska hanteras i hållbarhetsredovisningar blir viktigare, för att uppnå den enhetlighet som 

direktivet syftar till. Hållbarhetsredovisningsdirektivet och dess nationella genomförande 

fyller en viktig funktion med tanke på den rättsliga skyldigheten som företag tillskrivs. En 

annorlunda språklig utformning av hållbarhetsredovisningsdirektivet, med krav på analys och 

redovisning av vissa frågor i bolagens hållbarhetsredovisningar, hade dock kunnat säkerställa 

ändamålet med direktivet i högre utsträckning. I dess nuvarande form kan det ansvar som 

statligt ägda bolag åläggs, i kombination med ägarpolicyns föreskrifter, bedömas vara 

ändamålsenligt med direktivet ur teoretisk synpunkt. Emellertid kan ur praktisk synpunkt 

brister konstateras i ändamålsenligheten för de statligt ägda bolagens ansvar, vad gäller 

möjligheten att upptäcka och påvisa eventuella överträdelser av ansvaret.   

                                                
240 Se avsnitt 2.1.2.1. 
241 Se avsnitt 2.1.2.1-2.1.2.2. 
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Bilaga 1: Empirisk data 
Nedan presenteras de data som den presenterade empiriska studien i avsnitt 4.2 baseras på. 

Samtlig information har inhämtats från nämnda bolags års- och hållbarhetsredovisningar för 

verksamhetsåret 2016, med undantag från de bolag som saknar hållbarhetsredovisningar.242  

 

  
Statligt ägt bolag 

4.2.2.1 Har bolaget redovisat risk för 
korruption? 

Akademiska Hus Aktiebolag Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
ALMI Företagspartner AB Risk identifierad som hög 
Apotek Produktion & Laboratorier AB( APL) Nej 
Apoteket AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Arlandabanan Infrastructure AB Risk identifierad som hög 
Aktiebolaget Svensk Exportkredit Risk identifierad som hög 
Aktiebolaget svensk Bilprovning Risk identifierad som måttlig 
Aktiebolaget bostadsgaranti AB Rapport saknas, bolag under avveckling 
Kungliga Dramatiska teatern AB Nej 
Green Cargo AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
AB Göta kanalbolag Nej 
Infranord AB Risk identifierad som måttlig 
Jernhusen AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Lernia Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Metria AB Risk identifierad som låg 
Miljömärkning Sverige Nej 
Kungliga Operan AB Riskbedömning pågår 
Orio Nej, men fråga identifierad som väsentlig 
Postnord AB Nej, men fråga identifierad som väsentlig 
RISE Research Institutes of Sweden AB Frågan diskuteras 
Samhall Aktiebolag Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Saminvest Rapport saknas, nystartad verksamhet år 2016 
SAS AB Risk identifierad som medelhög 
SBAB Bank AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
SJ AB Nej 
SOS Alarm Sverige AB Risk identifierad som hög 
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag Risk identifierad som hög 
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) Nej 
Sveaskog AB Risk identifierad som låg 
Svensk-Danska Broförbindelsen (Svedab) Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Svenska rymdaktiebolaget (SSC) Riskbedömning pågår 

                                                
242 Se avsnitt 4.2.1. 
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Svenska Skeppshypotekskassan Risk identifierad som existerande 
AB Svenska Spel Risk identifierad som hög 
Svevia AB Risk identifierad som hög 
Swedavia AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Sweden House Rapport saknas, bolaget följer rysk lagstiftning 
Swedesurvey Risk identifierad som hög 
Swedfund International AB Risk identifierad som hög 
Systembolaget Aktiebolag Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
TeliaCompany Aktiebolag Risk identifierad som hög 
Teracom Group AB Nej, men frågan identifierad som väsentlig 
Vasallen AB Nej, men frågan identfierad som väsentlig 
Vattenfall Risk identifierad som hög 
V.S. VisitSweden AB Nej 
Voksenåsen AS Nej 
 

 

Statligt ägt bolag 
4.2.2.2 Har bolaget redovisat risk för korruption 
i affärsförbindelser? 

Akademiska Hus Aktiebolag Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
ALMI Företagspartner AB Ja 
Apotek Produktion & Laboratorier AB( APL) Nej 
Apoteket AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Arlandabanan Infrastructure AB Ja 
Aktiebolaget Svensk Exportkredit Ja 
Aktiebolaget svensk Bilprovning Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Aktiebolaget bostadsgaranti AB Rapport saknas, bolag under avveckling 
Kungliga Dramatiska teatern AB Nej 
Green Cargo AB Nej 
AB Göta kanalbolag Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Infranord AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Jernhusen AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Lernia Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) Ja 
Metria AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Miljömärkning Sverige Nej 
Kungliga Operan AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Orio Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Postnord AB Ja 
RISE Research Institutes of Sweden AB Nej 
Samhall Aktiebolag Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Saminvest Rapport saknas, nystartad verksamhet år 2016 
SAS AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
SBAB Bank AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
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SJ AB Ja 
SOS Alarm Sverige AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag Ja 
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) Nej 
Sveaskog AB Ja 
Svensk-Danska Broförbindelsen (Svedab) Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Svenska rymdaktiebolaget (SSC) Nej 
Svenska Skeppshypotekskassan Nej 
AB Svenska Spel Ja 
Svevia AB Ja 
Swedavia AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Sweden House Rapport saknas, bolaget följer rysk lagstiftning 
Swedesurvey Ja 
Swedfund International AB Ja 
Systembolaget Aktiebolag Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
TeliaCompany Aktiebolag Ja 
Teracom Group AB Ja 
Vasallen AB Nej, men uttryckliga krav på leverantörer 
Vattenfall Ja 
V.S. VisitSweden AB Nej 

Voksenåsen AS Nej 
 

 

Statligt ägt bolag 
4.2.2.3 Har bolaget redovisat risk för 
korruption i utländska affärsförbindelser? 

Akademiska Hus Aktiebolag Nej 
ALMI Företagspartner AB Nej 
Apotek Produktion & Laboratorier AB( APL) Nej 
Apoteket AB Nej 
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Nej 
Arlandabanan Infrastructure AB Ja 
Aktiebolaget Svensk Exportkredit Ja 
Aktiebolaget svensk Bilprovning Ja, men risk identifierad som låg 
Aktiebolaget bostadsgaranti AB Rapport saknas, bolag under avveckling 
Kungliga Dramatiska teatern AB Nej 
Green Cargo AB Nej 
AB Göta kanalbolag Nej 
Infranord AB Nej 
Jernhusen AB Nej 
Lernia Nej 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) Ja 
Metria AB Nej 
Miljömärkning Sverige Nej 
Kungliga Operan AB Ja 
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Orio Nej 
Postnord AB Ja 
RISE Research Institutes of Sweden AB Nej 
Samhall Aktiebolag Nej 
Saminvest Rapport saknas, nystartad verksamhet år 2016 
SAS AB Nej 
SBAB Bank AB Nej 
SJ AB Nej 
SOS Alarm Sverige AB Nej 
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag Nej 
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) Nej 
Sveaskog AB Ja 
Svensk-Danska Broförbindelsen (Svedab) Ja 
Svenska rymdaktiebolaget (SSC) Nej 
Svenska Skeppshypotekskassan Nej 
AB Svenska Spel Ja, men risk identifierad som låg 
Svevia AB Nej 
Swedavia AB Nej 
Sweden House Rapport saknas, bolaget följer rysk lagstiftning 
Swedesurvey Ja 
Swedfund International AB Ja 
Systembolaget Aktiebolag Nej 
TeliaCompany Aktiebolag Ja 
Teracom Group AB Nej 
Vasallen AB Nej 
Vattenfall Ja 
V.S. VisitSweden AB Nej 

Voksenåsen AS Nej 
 


