Lagkrav på
hållbarhetsrapportering
Vad behöver ditt företag göra?

Introduktion
Sedan den 1 december 2016 är det lag på att
svenska bolag över viss storlek måste upprätta
en hållbarhetsrapport. Lagen ska tillämpas från
och med räkenskapsåret 2017 och syftar till att
göra information om hur företag arbetar med
hållbarhetsfrågor mer transparent och jämförbar.
För företag som redan idag arbetar med
hållbarhetsfrågor och har en utvecklad
hållbarhetsrapportering, innebär de nya kraven
troligen ingen större förändring. Däremot behöver de
som idag saknar ett strukturerat hållbarhetsarbete
se över detta i närtid. Vi hoppas att den här guiden
ska fungera som en hjälp på vägen.
Om du eller ditt företag har frågor kring de nya
kraven eller hur ni bör arbeta med hållbarhet
framöver, är du välkommen att kontakta oss.
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Vilka omfattas
av kraven?
De företag som omfattas av
kraven har uppfyllt minst två av
följande kriterier de två senaste
räkenskapsåren:

Koncerner och koncernbolag
För koncerner och koncernbolag
ser kraven olika ut beroende på
vilken kategori företaget tillhör.

• Medelantalet anställda är högre
än 250

Speciella kategorier:

• Balansomslutningen har uppgått
till mer än 175 miljoner kronor

• Kreditinstitut

• Nettoomsättningen har uppgått
till mer än 350 miljoner kronor

• Noterat företag
• Värdepappersbolag
• Försäkringsföretag
• Finansiellt holdingföretag

Tillhör företaget speciell kategori?

JA

NEJ

Uppfyller
koncernen
storlekskriterierna?

Uppfyller
moderföretaget
storlekskriterierna?

JA

NEJ

Hållbarhetsrapport
för koncernen
Inget krav på
koncernrapport

JA

NEJ

Hållbarhetsrapport
för koncernen
Inget krav på
koncernrapport

Vad innebär
kraven?
Lagen trädde i kraft den 1 december 2016 och ska tillämpas för
räkenskapsår som inleds efter 31 december 2016.
Rapporten ska:
• Ingå i förvaltningsberättelsen
eller upprättas som separat
handling.
• Offentliggöras inom samma
tidsfrist som årsredovisningen.
• Undertecknas av samtliga
styrelseledamöter och den
verkställande direktören. Detta
är dock inget krav om rapporten
upprättas separat.

• Presenteras för revisorn
som uttalar sig om en
hållbarhetsrapport har
upprättats eller inte.
Styrelsens ansvar
Från och med nu ingår hållbarhets
frågor i styrelsens ansvar för bolagets
förvaltning. Det finns dock inga
formella krav på att styrelsen ska
skriva under hållbarhetsrapporten.

Vad ska rapporten
innehålla?
1. Företagets affärsmodell
2. De policyer som företaget
tillämpar i hållbarhetsfrågor,
inklusive den granskning som
genomförts
3. Resultat/effekter av policyerna
4. Väsentliga risker som rör håll
barhetsfrågor och är kopplade
till företagets verksamhet
5. Hur företaget hanterar dessa
risker
6. Centrala resultatindikatorer
som är relevanta för verksam
heten
7. Hänvisningar till och ytterligare
förklaringar av de belopp som
tas upp i årsredovisningen
8. Om särskilda riktlinjer har
tillämpats vid upprättandet av
rapporten, ska det anges vilka
dessa är
Mångfaldspolicy
Noterade bolag som uppfyller
storlekskriterierna ska i bolagsstyr
ningsrapporten upplysa om den
mångfaldspolicy som tillämpas för
styrelsen. Mångfald innefattar till
exempel ålder, kön, utbildning och
yrkesbakgrund.

Vad behöver
företag göra?
För att etablera ett värdeskapande hållbarhetsarbete
och uppfylla de nya rapporteringskraven rekommen
derar vi att man går igenom följande fyra steg. Även
de företag som kommit en bit i sitt hållbarhetsarbete
kan använda dessa punkter för att utvärdera befintliga
rutiner.
Fyra steg till ett värdeskapande hållbarhetsarbete
1. Identifiera områden av
intresse
Grunden för ett bra hållbarhets
arbete är att identifiera och analy
sera de områden och hållbarhets
aspekter som har störst påverkan
på verksamheten.
Fånga även upp aspekter och
utmaningar som andra intressenter
identifierat. Det kan exempelvis vara
samarbetspartner, konkurrenter
eller branschorganisationer som
har specifika intressen.
Begränsa inte viktiga frågor till den
egna verksamheten. Istället bör varje
företag bilda sig en uppfattning om
verksamhetens miljömässiga och
sociala påverkan i olika delar av
värdekedjan, från utvinning av rå
material till kundernas användning
av varan eller tjänsten.

2. Prioritera fokusområden
När viktiga hållbarhetsaspekter
identifierats bör dessa prioriteras,
exempelvis genom en väsentlig
hetsanalys. Syftet med en väsent
lighetsanalys är att fokusera tid
och resurser till de områden där
insatser gör mest nytta och ger
störst effekt.
Resultatet från väsentlighetsanalysen
utgör ett viktigt underlag i såväl stra
tegiarbete som policydiskussioner.
Vidare ger väsentlighetsanalysen
vägledning rörande vilka frågor som
bör lyftas fram i hållbarhetsrappor
teringen.

3. Implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete
För att ett arbete med hållbarhets
frågor ska bli effektivt och värde
skapande, är det viktigt att arbetet
struktureras och systematiseras.
Ett strukturerat och systematiskt
hållbarhetsarbete kännetecknas av:
• Tydliga policyer och principer för
hur arbete ska bedrivas
• Definierade roller och ansvar,
fastställda målsättningar
• Formella rutiner för hur relevanta
risker ska identifieras, värderas
och hanteras
• Dokumenterade planer för hur
möjligheter ska tas till vara och
förbättringsbehov åtgärdas
• Definierade processer för hur
utfall och framdrift i arbetet ska
rapporteras och följas upp.

4. Rapportera och följ upp utfall
För att säkerställa att arbetet får
avsedd effekt bör utfall och framdrift
kontinuerligt rapporteras och följas
upp.
Genom att utforma nyckeltal och
indikatorer som tar sin utgångspunkt
i väsentliga hållbarhetsaspekter och
som är relevanta för verksamheten,
skapas en plattform för ett effektivt
och långsiktigt förbättringsarbete.
Baserat på genomfört arbete samt
rapportering och uppföljning av
utfall, sammanställs en hållbarhets
rapport för räkenskapsåret.
För att säkerställa tillförlitligheten
i hållbarhetsrapporteringen bör
informationen vara föremål för
formell kvalitetssäkring.
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