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Vi börjar närma oss tredje året av tillägget i ÅRL om den lagstadgade hållbarhetsrapporten baserad på EU-
direktivet om icke-finansiell rapportering, med syftet att tillgängliggöra hållbarhets- och mångfaldsrelaterad 
information för fler intressenter. Föregående års undersökning om första året med det utökade lagkravet 
visade på att många mindre svenska bolag hade svårt att rapportera fullt ut i enlighet med lagen. KPMG har i 
år utfört en uppföljning på föregående års undersökning, för att kunna följa hur utvecklingen av svenska 
bolags hållbarhetsrapportering går. 

Det utökade lagkravet innebär som bekant att företag som omfattas av årsredovisningslagen ska avlämna en 
hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningens avlämnande. För att omfattas ska ett bolag uppfylla två 
av följande kriterier de två senaste fastställda räkenskapsåren: 

• Medelantal anställda har uppgått till mer än 250

• Företagets balansomslutning har uppgått till mer än 175 miljoner kronor

• Företagets nettoomsättning har uppgått till mer än 350 miljoner kronor 

Hållbarhetsrapporten ska innehålla:

”de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och 
konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, 
personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska ange

• företagets affärsmodell,

• den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts,

• resultatet av policyn,

• de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är 
relevant, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser,

• hur företaget hanterar riskerna, och

• centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.”

Lagstadgad hållbarhetsrapportering beräknades under första året omfatta runt 1 600 bolag inom olika 
industrier, regioner och sektorer. KPMG har under 2019 gått igenom över 100 hållbarhetsrapporter för att ta 
reda på hur det utökade lagkravet fallit ut efter andra året, med fokus på företag som troligtvis inte 
hålbarhetsrapporterat innan implementeringen av EU-direktivet. Årets undersökning baseras på samma urval 
och frågeställningar som föregående års, men med tydligare kriterier på ”medelstora bolag”. Vi har i denna 
rapport sammanställt resultatet från undersökningen, och hoppas att genom detta kunna bidra i utvecklingen 
av hållbarhetsrapportering i Sverige. 
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När vi för andra året sammanställer resultatet av 
årets undersökning ser vi att det följer ungefär 
samma trend som föregående år, med undantag på 
vissa punkter. Hållbarhetsfrågan fortsätter att vara 
aktuell, och det ökade intresset från allmänheten ger 
avslag på förväntningar på stat och näringsliv. 
Intresset har medfört både lagstiftning och allmänna 
förväntningar på bolags hållbarhetsarbete, och i detta 
ingår även rapportering av resultat från arbetet. 

Årets resultat återspeglar andra året av den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten, och processen har 
inte pågått länge nog för att dra slutsatser om trender 
ännu. Årets undersökning avser att bilda en 
uppfattning om vilket håll riktningen går, samt att 
förbättra och tydliggöra frågor som uppstod efter 
föregående år. 

Det är en fortsatt majoritet av bolagen som ej 
rapporterar fullt ut i enlighet med kraven i ÅRL, där vi 
ser en ökning från 71% föregående år till 76% i år. I 
år ser vi dock en ökning av bolag som kommenterar 
avsaknaden och förklarar varför. Detta bedöms som 
en förbättring, då bolagen enligt lagkravet ska 
förhålla sig till principen ”följa eller förklara”, och 
förklara varför de inte rapporterar på ett visst 
område. 

Trots att resultatet ligger på ungefär samma nivå 
som föregående tycker vi se oss en trend som vi tror 
kan innebära att bolagen förefaller ha bildat sig en 
bättre förståelse för lagkravet och vad det innebär. 
Trots att antalet hållbarhetsrapporter som saknar 
något väsentligt har ökat, har samtidigt fler bolag 
börjat förklara varför de saknar komponenten. Vi ser 
även en relativt tydlig förbättring av bolagens 
beskrivningar av hållbarhetsrisker – vilket rimligtvis 
bör lägga grunden för policy och val av uppföljning. 

En noggrant utförd riskanalys kan göra det lättare att 
förklara varför man väljer att inte redovisa på ett 
specifikt område, förutsatt att bolagen inte ser en 
väsentlig risk inom det. Läs mer om rapportering av 
hållbarhetsrisker på sida 8.

Årets resultat visar likt föregående år dock att många 
av Svenska bolag brister i sin 
hållbarhetsrapportering, och att det finns fortsatt 
utrymme för förbättring.

Key Findings: 
 För 9% av bolagen i vårt urval har ingen 

hållbarhetsrapport offentliggjorts på hemsida eller 
som del av årsredovisning.

 Relativt jämn fördelning av placering, 46% (29) 
bolag placerar hållbarhetsrapporten i ett dokument 
separat från årsredovisningen, 31% (35) 
inkluderar den i årsredovisningen, och 26% (33) 
placerar den i förvaltningsberättelsen.

 Bolaget är fortsatt bra på att beskriva sin 
affärsmodell, dock finns en viss variation på hur 
tydligt kopplingen mellan affärsmodell och 
hållbarhetsfrågor framgår

 73% av bolag bedöms fokusera på vad som är 
relevant, och endast 40% av bolagen i 
undersökningen förefaller har utfört en 
väsentlighetsanalys

 37% rapporterar framåtblickande och mätbara mål 
kopplade till hållbarhetsfrågor

 71% av bolagen har redovisat hållbarhetsrisker –
51% av dessa har inkluderat samtliga områden. 

 76% av urvalet saknar något väsentligt utifrån 
ÅRL – 21% förklarar varför. 

Sammanfattning
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Metod & urval för genomförd undersökning

För årets undersökning har vi utgått från ett urval om 
svenska företag som överstiger de gränsvärden för 
hållbarhetsrapportering som framgår i ÅRL, och 
sedan sorterat bort bolag som har fått sin 
hållbarhetsinformation granskad av tredjepart, samt 
de bolag som har en nettoomsättning över 3,5 
miljarder kronor det senaste fastställda 
räkenskapsåret. Syftet med sorteringen avser att få 
fram ett urval av bolag som troligtvis tidigare inte har 
redovisat resultat från sitt hållbarhetsarbete, eller är 
inom utvecklingsfasen för detta. 

Med detta urval har vi slumpartat valt ut 124 bolag att 
ingå i denna undersökning, varav endast 113 hade 
offentliggjort en hållbarhetsrapport som vi kunde 
lokalisera och utvärdera. De 113 utgör därmed basen 
för samtliga frågor i undersökningen, med undantag 
för frågan om offentliggörande där samtliga 124 utgör 
basen. 

Tillvägagångssätt
Därefter har dessa 113 rapporter gåtts igenom och 
utvärderats utifrån ett frågeformulär baserat på 
samtliga krav om hållbarhetsrapportering som 
framgår i ÅRL. Rapporterna har bedömts utifrån 
ungefär 40 frågor som vi bedömer väsentliga utifrån 
ett både lagkravet om hållbarhetsrapportering, men 
även med vissa frågor som inte är ett krav enligt 
lagen, med bedöms vara intressanta att följa. Syftet 
var att få en översiktlig bild över hur bolagen i vårt 
urval förhåller sig till kraven i ÅRL och upplyser om 
övriga frågor som bedöms väsentliga inom 
hållbarhetsrapportering. 

Vi har använt oss av ett strukturerat tillvägagångssätt 
där vi försökt förenkla frågorna i största möjliga mån 
för att säkerställa en kvantitativ ansats, vilket vi 
bedömer ger ett mer rättvist resultat utan utrymme 
för personliga kvalitetsbedömningar. Jämförelsetal 
från föregående års undersökning har inkluderats 
och framgår i parantes under respektive nyckeltal. 
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Metod & urval för genomförd undersökning

Offentliggörande
I FARs FAQ om hållbarhetsrapporten framgår att: ”Om rapporten är en del av förvaltningsberättelsen ska den 
offentliggöras tillsammans med årsredovisningen. Om hållbarhetsrapporten har upprättats separat från 
årsredovisningen ska detta anges i förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten anses vara 
offentliggjord i och med att rapporten har publicerats på webbplatsen.”

I vår undersökning hittade vi endast hållbarhetsrapporter för 91% (86%) av de 124 bolag inkluderade i vår 
undersökning, och kom till slutsatsen att övriga 11 ej hade offentliggjort sin hållbarhetsrapport korrekt. Vi 
kontrollerade att årsredovisning fanns publicerad på hemsida eller databas för samtliga, för att säkerställa att 
bolagen i fråga inte var sena med att publicera dokumenten. Vår undersökning är gjord per september 2019, 
så det finns en möjlighet att de hållbarhetsrapporter vi ej lyckats hitta publicerats senare. Det fanns olika 
förklararingar till varför dessa rapporter ej var offentliggjorda, en del bolag kommenterade inte avsaknaden av 
en hållbarhetsrapport och vissa hänvisar till en rapport som vi ej lyckats hitta. Det är därför möjligt att vissa av 
dessa bolag upprättat en rapport, men inte offentliggjort den på ett korrekt sätt. Vi har sökt efter 
hållbarhetsrapporterna på bolagens hemsidor, i databaser samt med hjälp av sökmotorer på internet. 

14%

86%

9%

91%

(14%)

(86%)
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31% (35%)
Inkluderad i
årsredovisning

26% (33%)
I förvaltningsberättelsen

Vi ser även i år att medelantal sidor fortsätter vara 
relativt få, vilket beror på att vårt urval utesluter större 
bolag som typiskt skulle ha relativt långa rapporter. 

I vår undersökning består majoriteten av relativt korta 
hållbarhetsrapporter, där 85% ligger mellan 1-20 
sidor. 

Det kan vara en svår balansgång att bedöma hur 
lång den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska vara, 
då det ska vara tillräckligt för att uppfylla lagkravet 
men fortfarande vara förståeligt och relevant. 
Därmed spelar bolagens storlek och påverkanskrets 
självklart stor roll när det kommer till hur mycket 
deras hållbarhetsrapportering bör omfatta. 

Antal sidor

<10 10-20 21-30 31-40 41>

48% 37% 6% 4,5% 4,5%

Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Årets undersökning tyder på att flera bolag väljer att 
placera den lagstadgade hållbarhetsrapporten som 
ett eget dokument separat från årsredovisningen. 
Färre väljer också att placera den i 
förvaltningsberättelsen, medan den andel som 
placerar hållbarhetsrapporten i årsredovisningen 
skild från förvaltningsberättelsen är relativt oförändrat 
från tidigare år.

Vi mottar ofta frågor om vart det är bäst att placera 
hållbarhetsrapporten, och hur hänvisning görs 
korrekt. Vi har även märkt av att frågor om 
integrering av hållbarhet- och årsredovisning 
uppkommer allt oftare. Svaret är att det beror på hur 
mycket information och var bolaget vill kommunicera 
den. Dock säger ÅRL att hållbarhetsrapporten ska 
placeras i förvaltningsberättelsen, och om bolaget 
väljer att placera den utanför denna ska en 
hänvisning framgå. 

Placering & omfattning

43% (29%) 
Separat dokument
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Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Vilka områden omfattas?
Likt föregående år har vi startad undersökningen enkelt, innan vi går in på mer svårtolkade krav så stämde vi 
av om områden nämndes överhuvudtaget. Årsredovisningslagen kräver att bolagen redovisar sitt arbete och 
resultat kring områdena miljö, personal, sociala frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption. I 
diagrammet nedan ser vi att resultatet följer samma trend som föregående år, där miljö, personal och sociala 
frågor nämns av nästan alla bolag i undersökningen, men att många fortfarande missar när det kommer till 
mänskliga rättigheter och anti-korruption. 

Detta innebär att mer än 10% av bolagen utelämnar området mänskliga rättigheter helt, utan någon förklaring 
om varför. Då syftet med hållbarhetsrapporten är att läsaren ska bilda sig en bättre bild av hur bolaget arbetar 
med området i sig, förefaller det som att en viss del av bolagen inte arbetar med frågan alls. Detta är varken 
fördelaktigt för bolaget eller i enlighet med lagkravet, då eventuella avsteg alltid skall förklaras. Med andra ord 
ska bolaget grunda beslutet att inte rapportera hur det arbetar med mänskliga rättigheter i en riskanalys eller 
någon annan slags utvärdering med slutsatsen att det inte är väsentligt för bolaget. Läs mer om avsteg på 
sida 13. 

2017
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Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Affärsmodell & väsentlighet
I ÅRL 6 kap § 12 framgår att: ”Rapporten ska ange de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av 
företagets utveckling, samt en beskrivning av bolagets affärsmodell samt koppling mellan denna och 
hållbarhetsfrågorna”.

Nej Ja

Finns beskrivning av affärsmodell?

92%

8%
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Ja,
presenteras ej

Nej, framgår
ej

Har en väsentlighetsanalys utförts?Fokusera och strukturera hållbarhetsrapportern

En väsentlighetsanalys är inte ett krav enligt ÅRL, 
men ett effektivt sätt att identifiera områden att 
grunda hållbarhetsarbetet i. Det ger bolag 
möjligheten att fokusera och koncentrera sin 
hållbarhetsrapportering, och kan bidra till transparens 
och förhöjd kvalitet. Analysen utgör en grund inom 
hållbarhetsarbetet samt stöd för flera av frågor, 
främst för strategiska frågor, men även vid eventuella 
avgränsningar där bolaget kan falla tillbaka på 
analysen och hänvisa till vad som faktiskt anses 
väsentligt av huvudsakliga intressenter. Vad som i 
sin tur anses som mest väsentligt av intressenter är 
mest troligt även vad som det föreligger störst risk i 
för bolaget, och på så vis kan analysen kopplas 
samman med en riskbeskrivning. Läs mer om hur 
KPMG kan hjälpa er att utföra och integrera en 
väsentlighetsanalys i verksamhetsstyrning här.

https://home.kpmg/se/sv/home/tjanster/hallbart-foretagande/strategi-och-mal/vasantlighetsanalys.html
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Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Rapportering av risker

I ÅRL 6 kap § 12 framgår att: ”Hållbarhetsrapporten ska ange de väsentliga risker som rör frågorna och är 
kopplade till företagets verksamhet inklusive, när det är relevant, företagets affärsförbindelser, produkter 
eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser, samt hur företaget hanterar riskerna.” 

71%
Inkluderar någon 
beskrivning av 
hållbarhetsrisker

35%
Inkluderar 
samtliga 
områden 65%

Inkluderar 
inte samtliga 

områden

51%
Inkluderar
samtliga
områden

49%
Inkluderar

inte
samtliga
områden

71% (66%)

29% (34%)

Inkluderar bekrivning
av hållbarhetsrisker

Inkluderar inte
samtliga områden

Utav de 71% som inkluderar minst en hållbarhetsrisk är det 51% som har med samtliga områden, vilket pekar 
på att trenden går i rätt riktning, och bolagen har förbättrat sin rapportering av hållbarhetsrisker. Rapportering 
av risker följer samma trend som övriga områden, där bolagen presterar bäst inom miljö, personal och sociala 
frågor, medan färre rapporterar risker kopplade till mänskliga rättigheter och anti-korruption (44% respektive 
52% rapporterade risk för de två områdena under årets undersökning). I lagkravet framgår att bolagen ska 
beskriva risker kopplade till de fem olika frågorna, men det är även möjligt att förklara varför man inte ser en 
risk inom ett särskilt område. Det är rimligt att alla bolag inte har identifierat risker för samtliga frågor, t.ex. kan 
vissa industrier inneha särskilt låg påverkan gällande ett eller flera områden i ÅRL, och därmed inte kunnat 
identifiera en väsentlig risk inom området. Bolaget ska dock fortfarande nämna att de har genomfört en 
utvärdering av risk för området, där de förklarar att de helt enkelt inte kunnat identifiera någon. 
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Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Beskrivning av policy
I ÅRL 6 kap § 12 framgår att: ”Hållbarhetsrapporten ska ange den policy som företaget tillämpar i frågorna, 
inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts. 

Rapportering av policy fortsätter att visa ett varierat resultat, där approach för rapportering varierar stort, mest 
beroende på område. Vi ser fortsatt i år att bolag är mer beskrivande och utförliga när de beskriver hur de 
arbetar med områden som miljö, personal och sociala frågor, motsatt mänskliga rättigheter och anti-
korruption där fokusen tenderar att ligga på policydokument snarare än arbetssätt. 

Vi diskuterade även i föregående års rapport om vad som är att föredra, och står fast vid vår slutsats i år. 
Visst är det bra att ha ett fastslaget policydokument, men tanken med hållbarhetsrapporten är att läsaren ska 
bilda sig en uppfattning om hur bolaget arbetar med samtliga frågor. Därmed anser vi att fokusera på vad 
som ingår i policyn och hur man arbetar för att denna ska bli vedertagen i organisationen är klart bättre än att 
exempelvis förklara att man har en uppförandekod, som antagligen inte gör läsaren så mycket klokare då hen 
inte vet vad som ingår i koden. 

Överlag ligger dock bolagens prestation gällande övergripande rapportering av policy på en stabil nivå, där 
majoriteten av bolagen faktiskt rapporterar en policy för de flesta områden, men där vi som vanligt ser ett litet 
tapp för mänskliga rättigheter och anti-korruption. 
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Finns policybeskrivning? Fokus på vad som ingår Fokus på vilka policydokument
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Vi har även i år noterat hur många av bolagen i vår undersökning som har rapporterat framåtblickande mål för 
sitt hållbarhetsarbete. Att sätta och rapportera mål är inget som inkluderas i lagen om hållbarhetsrapportering 
i ÅRL, men det är en mekanism vi anser vara effektiv för att kommunicera att bolaget faktiskt har en ambition 
med sitt hållbarhetsarbete, både till externa och interna intressenter. Att även kommunicera målsättningen 
publikt innebär att bolaget tar målen på allvar. 

Årets resultat visar att området i sig har ökat, och att många fler bolag rapporterar framåtblickande mål i årets 
undersökning jämfört med föregående år. Bolagens rapportering av framåtblickande mål har ökat från 19% till 
37%, vilket är mycket positivt. Vi hoppas på att lagkravet har en del i denna ökning, i den omfattning att de 
nya kraven på hållbarhetsrapportering har öppnat upp för en upptrappning av hållbarhetsarbetet på många 
bolag i Sverige, däribland en ökning av målsättning. 

63% (81%)

37% (19%)

Rapporterar ej
framåtblickande mål

Rapporterar
framåtblickande mål

Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Målsättning
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Finns resultatindikator Varav inkluderat uppföljning

Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Uppföljning, resultat & KPI
I ÅRL 6 kap § 12 framgår att: ”Hållbarhetsrapporten ska ange resultatet av policyn, de 
granskningsförfaranden som har genomförts samt de centrala resultatindikatorer som är relevanta för 
verksamheten”.

I tabellen nedan framgår hur bolagen i år har presterat vid rapportering av resultatindikatorer och uppföljning, 
och därefter de mest använda resultatindikatorerna för respektive område. I likhet med föregående år är även 
resultatindikatorer och uppföljning av områdena är svårast att rapportera för bolagen i årets undersökning. 
Faktumet att fler även inkluderar resultatindikatorer än uppföljning indikerar på att de bolag som har en KPI 
att visa har svårt att förklara hur de följer upp och utvärderar det numeriska resultatet. Till exempelvis är 
sjukfrånvaro en vanlig KPI för personal, men det framgår inte alltid att bolaget har utvärderat faktorer som 
påverkar vad som påverkar mätningen. Vi rekommenderar bolag att anpassa resultatindikatorerna till arbetet 
som faktiskt utförs, vilket ofta bidrar till högre kvalitet i rapporteringen. 
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Resultat – hur blev utfallet av nya lagkravet? 

Avsteg från kraven
I ÅRL 6 kap 12 § framgår att: ”Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första 
stycket, ska skälen för detta tydligt anges”.

Även i år ser vi att en övergripande del av bolagen inte redovisar på samtliga komponenter som det utökade 
kravet i ÅRL efterfrågar. I utfallet av årets undersökning framgår det att endast 24% rapporterar alla 
komponenter som hållbarhetsrapporten ska innehålla, för samtliga områden. Det framgår tydligt att rapportera 
centrala resultatindikatorer verkar vara bolagens största utmaning, där exempelvis mindre än 40% av bolagen 
redovisar en resultatindikator för området mänskliga rättigheter. Varför mänskliga rättigheter förefaller vara det 
absolut svåraste området att rapportera på kan bero på olika skäl, men resultatet visar tydligt att det är några 
svenska bolag behöver bli bättre på.  

Trots att 76% (71) saknar något som ingår i lagkravet, vill vi dock lyfta en förbättring som vi anser indikera på 
att bolagens förståelse för vad lagkravet är och hur det ska tolkas har förbättras. I diagrammet nedan ser vi 
nämligen att 21% av samtliga av dessa bolag förklarar varför de utelämnar komponenter som egentligen bör 
inkluderas, vilket är helt i enlighet med lagkravet. Faktum är att rapporteringen ska grundas på bolagens 
väsentliga risker, och rapportering ska ske utifrån dessa. Om ett bolag inte kan rapportera fullt ut på ett eller 
flera områden ska det förklaras varför enligt ÅRL. Därmed bedöms dessa 21% ha avlämnat en 
hållbarhetrapport enligt ÅRL i undersökningen. 

Ja Nej

21% (15)

79% (85)
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Slutsatser utifrån resultatet

KPMG rekommenderar
Resultatet pekar tydligt på att många av svenska bolag har svårt att hållbarhetsrapportera i enlighet med 
ÅRL. Vi vill skicka med 5 tips för att förbättra hållbarhetsrapportering på ett holistiskt sätt – dessa resulterar i 
en stadig grund för hållbarhetsarbetet som underlättar vid rapportering. 

1. Identifiera vad som är viktigt för er. Det som bör lägga grunden för varje bolags hållbarhetsarbete är 
dess väsentliga påverkan och risker inom hållbarhetsområdena. Alla bolag bör ta reda på vad som är 
viktigt för interna och externa intressenter, för att kunna fokusera och koncentrera sitt hållbarhetsarbete. 

2. Börja arbeta utifrån identifierade områden och risker. Alla bolag bör sträva efter en effektiv 
riskhanteringsprocess, där områden med högst risk prioriteras först. Detta gäller inte endast finansiella 
risker, utan samma princip bör appliceras på hållbarhetsrisker. Det är viktigt att det finns en effektiv 
styrning för dessa områden, med syftet att hantera och minimera risk, och minimera påverkan. 

3. Glöm inte bort möjligheterna. Ibland uppfattas hållbarhetsarbete som en nödvändigt ont, som endast 
de stora börsbolagen ägnar sig åt. Vi rekommenderar att man inte endast fokuserar på risker, men även 
gör en genomlysning av möjligheter relaterade till hållbarhetsarbete. Finns det t.ex. möjligheter till 
kostnadsbesparingar vid ökad energieffektivitet eller minskade sjuklönekostnader? Eller kanske finns det 
möjligheter att nå en ny kundkrets eller öka investerares intresse? 

4. Mät och följ upp. Efter att man har fokuserat och koncentrerat sitt hållbarhetsarbete bör man börja mäta 
och följa upp de identifierade väsentliga frågorna. För att kunna visa ett rättvist och transparent resultat 
bör resultatindikatorerna används för mätning vara relevant för området. Rekommenderat är också att en 
faktiskt uppföljning och utvärdering av resultatet görs, och att man faktiskt använder den data man samlat 
på sig till att driva organisationen framåt istället för att endast mäta. 

5. Rapportera. Om bolaget har följt ovan steg och mäter på väsentliga områden finns goda förutsättningar 
för en transparant hållbarhetsrapport med god kvalitet. Årligen bör rapporteringen ses över, och för att 
göra detta på ett effektivt sätt tar många bolag professionell hjälp. Vi rekommenderar även att föra en 
löpande dialog med revisor som kan komma med värdefull feedback.
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