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BAKGRUND
Utgångspunkten i EU:s direktiv 2014/95 
om icke-finansiella upplysningarnas är att 
det behövs mer och bättre publik icke-
finansiell information för att investerare, 
kunder, lagstiftare och andra intressenter 
ska kunna fatta relevanta beslut. I Sverige 
finns reglerna om hållbarhetsrapportering 
i ÅRL 6 kap. Reglerna omfattar bolag 
som under de två senaste faställda 
räkenskapsåren uppfyller minst två av 
följande kriterier; 350 MSEK i omsättning, 
175 MSEK i totala tillgångar eller 250 
anställda. 

ÅRL ställer krav på redovisning inom fem 
områden; miljö, sociala förhållanden, 
personal, mänskliga rättigheter 
samt antikorruption. Kopplingen till 
affärsmodellen ska framgå tydligt och för 
varje område ska det beskrivas:

• risker
• hur man minimerar sina risker genom 

policyer och styrning
• hur man arbetar med uppföljning av 

implementerade policyer och styrning
• resultat, gärna i form av nyckeltal 

Arbetet med hållbarhet har växt fram över tid. Det är 
inte längre en filantropisk fråga eller miljöregelverks-
fråga, utan innefattar flera olika områden som bör ta 
plats i kärnverksamheten eftersom de innebär risker 
och möjligheter som är viktiga för ett bolags långsiktiga 
värdeskapande och fortsatta utveckling. 

Karin Juslin & Isabelle Hammarström
PwC Sustainability & Climate Change

För att förstå hur långt bolag har kommit med denna integrering 
har vi för tredje året i rad undersökt hur svenska bolag tillämpar 
Årsredovisningslagens (ÅRL) krav och syfte i sin hållbarhetsrapportering. 
Samtliga intressenter har nu långt större krav på bolagens hållbarhetsarbetet 
samt att rapportering sker på ett transparent och trovärdigt sätt. 

Sedan kravet kom 2017 har vi sett en kraftig ökning i antalet hållbarhets-
rapporter, med en variation i både kvalitet och mognad - något som även 
bekräftats i våra studier. Det generella resultatet har blivit bättre från år 1 till 
år 3 och flera bolag har kommit långt. Däremot ser vi sedan första året vissa 
återkommande utmaningar för många bolag. I studien vill vi därför tydliggöra 
dessa utmaningar inklusive frågeställningar som; vad är påverkan, vem är 
ansvarig och hur trovärdighet och transparens kan ökas. Vi tar även upp mer 
sakspecifika utmaningar som vad är skillnaden mellan områdena personal, 
sociala förhållande och mänskliga rättigheter, samt belyser det mest rele-
vanta sättet att rapportera sitt antikorruptionsarbete. 

De mest tydliga slutsatserna från vår studie är att hållbarhet i de flesta fallen 
fortsatt ses som en fråga som är skild från den övriga verksamheten. Många 
bolag har svårigheter att ge läsaren en fullständig bild av affärsmodellen 
samt att beskriva styrelsens involvering inom olika hållbarhetsområden i den 
externa rapporteringen. Det medför att det blir mer utmanande att rappor-
tera efterlevnad av policys, möta sina risker eller nå sina mål. Vi vill ändå 
poängtera att det finns många bolag som ligger långt fram i sitt hållbarhets-
arbete och i sin rapportering i Sverige som vi tror och hoppas är förebilder 
för andra bolag som nyss har påbörjat sin hållbarhetsresa. 

Vi hoppas att du efter att ha läst denna rapport känner att du är mer rustad 
för att följa med på den resan och att börja agera nu.
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Studiens viktigaste slutsatser –  
synliggör förankring i affärsmodell och ansvar

Det är sedan gammalt att en läsare av en årsredovisning ska få information 
om vad som påverkar bolagets utveckling, ställning och resultat. Från 
och med 2017 ska läsaren även kunna förstå konsekvenserna av bolagets 
verksamhet i hela värdekedjan, allt enligt Årsredovisningslagens krav. Det 
gäller alltså att både konkretisera vad och vilka som påverkas av bolaget, 
samt även vad som påverkar bolaget och dess verksamhet.

Vidare ska man därmed kunna förstå vilka risker och möjligheter som 
bolaget har och hur detta speglas i affärsmodell, strategi och målsättningar 
– Alltså inget separat spår för hållbarhet. Få bolag i studien beskriver sin 
affärsmodell på det här sättet. Vår uppfattning är att fler bolag troligen nu 
fått större insikt om det holistiska synsättet, givet påverkan från covid-19. 
När liknande globala händelser inträffar igen är det därför viktigt att ha en 
affärsmodell som kan hantera sådana utmaningar och förhoppningsvis 
förutse dessa.

Precis som tidigare är styrelsen ansvarig, och det är framgent ännu vikti-
gare att det framkommer i den externa rapporteringen. Dock är det sällan 
vi ser en tydlig beskrivning i årsredovisningen, hållbarhetsrapporten eller 
bolagsstyrningsrapporten av styrelsens faktiska involvering. Ibland fram-
går kortfattade punkter om mål och antagandet av olika policys, men hur 
styrelsen är involverad kan tydliggöras i rapporteringen med exempelvis 
beaktande av klimatförändringarna, diskussioner om mångfald och inklude-
ring eller framtida anpassningar för organisationen. En sådan beskrivning, 
tillsammans med styrelsens faktiska undertecknande av års- och hållbar-
hetsredovisningen i sin helhet är något bolagen bör sträva efter.

+
96 % hade hållbarhetsrapporten 
publicerad på sin hemsida. En 
kraftig ökning sedan 2017 

I 87 % av rapporterna omnämns 
mångfald som en återkommande 
sakfråga  

Markant ökning i riskbeskrivningar 
kopplat till mänskliga rättigheter 
sedan 2017

Fler relevanta nyckeltal presenteras

-
18 % av rapporterna har missat att 
bifoga revisorns yttrande

Hälften av alla affärsmodeller är 
endast kortfattat beskrivna

Närmare hälften av rapporterna 
beskriver inte styrelsens involvering 
i olika hållbarhetsområden
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Årets resultat –  
bättre men inte tillräckligt

URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR STUDIEN 

Studien har utgått från ett slumpmässigt urval om 125 bolag som alla uppfyller minst 2 av 3 krav för när bolaget måste ska upprätta en 
hållbarhetsrapport enligt ÅRL. Bolagen är av olika storleksordningar, noterade som icke-noterade och med lång eller kort erfarenhet från 
hållbarhetsredovisning och rapportering. Analyserna och det sammanställda resultatet baseras på publika separata hållbarhetsrapporter 
alternativt hållbarhetsrapporter inkluderade i förvaltningsberättelsen. 

Hållbarhetsrapportens placering och var den är publicerad är av betydelse enligt ÅRL:s krav och det finns flera alternativ. Ungefär en 
fjärdedel har använt möjligheten att hänvisa till koncernens hållbarhetsrapport varför de inte ingår i studien. Bolagen som därmed ingår i det 
analyserade resultatet har alltså en bolagsspecifik rapport även om det kan föreligga ett koncernförhållande. Av de analyserade bolagen har 
cirka 80% valt att hålla rapporten separerad från förvaltningsberättelsen. 

Övergripande resultat
I vår kartläggning har vi likt tidigare år fokuserat på års-
redovisningslagens krav om beskrivning av de specifika 
områdena miljö, sociala förhållanden, personal, mänsk-
liga rättigheter, antikorruption, samt hur dessa påverkar 
affärsmodellen och verksamhetens risker, riskhantering, 
styrning och nyckeltal. I år har vi vidare gjort fördjup-
ningar inom områdena klimat och mångfald.

Vi ser att rapporternas kvalitet och lagefterlevnad har 
förbättrats genom åren och framförallt beaktat en något 
bättre grundförståelse för hur lagen ska tolkas. Det över-
gripande resultatet visar att sakområdena som krävs 
enligt ÅRL har på något sätt inkluderats i merparten av 

rapporterna. Däremot ser vi att många bolag fortsatt 
har stora utmaningar i att förklara affärsmodellen och 
HUR de faktiskt arbetar inom respektive område, det 
vill säga styrning och uppföljning. Vilket framgår av 
tabellen nedan. Det går förmodligen att hitta förklaringar 
till varför HUR:et saknas i många rapporter. Vi tror det 
beror på utformningen av lagstiftningen som i dagsläget 
är en ”följa eller förklara lagstiftning” utan tydlig dikte-
ring i hur något uttryckligen ska tas fram, bearbetas eller 
bäst presenteras. 

Varför bolag väljer att inte rapportera ett område 
förklaras sällan; transparensen och helhetsförståelsen 
behöver alltså förbättras.  

Miljö Sociala 
förhållanden Personal Mänskliga 

rättigheter
Anti- 

korruption

RISKER

POLICY

STYRNING

UPPFÖLJNING

NYCKELTAL

0–55%

56–70%

71–85%

86–100%

ÅRL ställer krav på redovisning inom fem områden: miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt 
antikorruption. Inom varje område ska kopplingen till affärsmodellen framgå, samt risker och hur man mitigerar riskerna 
genom policyer och styrning (dvs säkerställande av att rutiner och riktlinjer finns på plats hos bolaget för efterlevnad av 
policyn), samt uppföljning som hänvisar till hur bolagen arbetar för att följa resultatet av implementerade policyer och 
den styrning som finns på plats. Vidare ska även de nyckeltal som finns inom respektive område redovisas.
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Affärsmodell – få insikter om att 
hållbarhetsperspektiven ingår 
En grundläggande pusselbit för att vara framgångsrik 
i sitt arbete inom de olika hållbarhetsområdena är att 
bolaget har förankrat helhetsbilden av allt som är viktigt 
i hela värdekedjan i affärsmodellen. I de lagstadgade 
hållbarhetsrapporterna ska en beskrivning finnas av 
affärsmodellen sammankopplat med hur den också 
beaktat områdena från ÅRL. 

Enbart 14% av bolagen i studien beskriver en affärs-
modell som även omfattar hela värdekedjan. Vi noterar 
att alla dessa har höga ambitioner avseende sitt hållbar-
hetsarbete och de är stora organisationer som arbetat 
länge med frågorna. 

I motsats till det, visar vår studie att uppemot hälften av 
bolagen ger en mycket kort beskrivning av sin affärs-
modell. Det indikerar att det fortfarande inte är naturligt 
att hållbarhetsperspektiven ingår i affärsmodellen och 
därmed också troligen arbetas med i mindre omfattning. 
Följaktligen finns därför inget HUR att beskriva.

För att en läsare ska ha möjlighet att förstå vad som 
påverkar verksamheten och hur verksamheten påverkar 
omvärlden bör bolagen vidareutveckla sin beskrivning 
av affärsmodellen på ett sätt som fångar hela bilden 

av bolaget, dess intressenter och omvärld. Det här kan 
underlättas genom förenklade illustrationer i års- och/
eller hållbarhetsredovisningen.

Ett exempel på hur det här kan se ut illustreras (se 
illustration 1) nedan där fokus i mitten är bolagets 
verksamhet och affärsmodell. På den vänstra sidan ser 
vi vad som behövs för att kunna bedriva verksamheten. 
På den högra sidan illustreras det som kommer ut från 
verksamheten både i form av själva produkten eller 
tjänsten men även andra effekter eftersom allt som förs 
in i verksamheten också påverkar både positivt och 
negativt, som ringar på vattnet genom hela värdekedjan. 

Till exemplet lägger vi till olika megatrender (urbanise-
ring, digitalisering, klimatförändringar, demografiska 
förskjutningar), regleringar och intressentkrav som 
påverkar verksamheten. Sammantaget kan vi få en 
förståelse för bolagets relevanta risker och möjligheter 
avseende alla tänkbara aspekter.

Genom en sådan övning är vi övertygade om att det 
även är lättare att identifiera och förstå vilken påverkan 
bolaget har på omvärlden och hur omvärldsfaktorer 
påverkar verksamheten. 

Illustration 1



Styrelsens ansvar är otydligt
Kravet på hållbarhetsrapportering ingår i årsredovis-
ningslagen och därmed är följaktligen också styrelsen 
ansvarig för hållbarhetsrapporten i samma utsträckning 
som andra delar av en årsredovisning. En styrelse-
ledamot skulle kunna hållas ansvarig för bristande 
rapportering enligt årsredovisningslagen gentemot 
tredje man.

I strax över 10% av rapporterna har styrelsen under-
tecknat hållbarhetsredovisningen. Sammantaget är det 
över hälften av bolagen som visar styrelsens ansvar 
genom att de antingen skriver under den separata 
hållbarhetsrapporten eller indirekt genom förvalt-
ningsberättelsen, alternativt att de beskriver ansvaret 
och sin involvering i löptext i hållbarhetsrapporten. 
Undertecknandet är dock inget krav från ÅRL. 

I studien ser vi däremot att närmare hälften av de bolag 
som redovisar en separat rapport inte beskriver styrel-
sens ansvar utifrån de kriterier som studien tittat på. 

Vi förstår att styrelser arbetar på olika sätt och det finns 
som sagt många bolag som kommit långt, men studien 
visar också att hur styrelsen är involverad inte syns i 
den externa rapporteringen. Framgent rekommenderar 
vi alla bolag att säkerställa så att de styrmodeller som 
styrelsen etablerar och övervakar har en tydligare 
koppling till alla väsentliga områden för bolaget och att 

de implementeras internt samt även rapporteras externt. 
Vi vet att det ligger i många styrelsers intresse att det 
som rapporteras externt har gedigna processer med 
god intern kontroll för att säkerställa den kvalitet som 
efterfrågas av intressenter.

Vad som rapporteras – tydligt men ändå inte
I hållbarhetsrapporten är det viktigt att ha gjort en 
väsentlighetsanalys för att veta vilka områden som 
främst påverkar, eller påverkas av, bolaget. Det är inget 
krav från lagstiftaren men vi ser att det har blivit praxis. 
Enligt vår studie rapporterar merparten av bolagen sin 
process för väsentlighetsanalys. Det är dock tydligt att 
dessa analyser utförts med olika mognadsgrad och 
perspektiv. Områdena personal och miljö omnämns i 
stort sett i alla rapporter på något sätt och inom dessa 
områden specificeras även vilka som är de viktigaste 
underområdena för bolaget. Däremot, när det kommer 
till mänskliga rättigheter och antikorruption är det inte 
lika tydligt specificerat vad som är väsentligt inom 
dessa eller varför. Därtill är det lätt att fastna i lagkra-
vets begrepp och inte reda ut vad dessa sakområden 
betyder för det enskilda bolaget, främst när det gäller att 
skilja på områdena personal, sociala förhållanden och 
mänskliga rättigheter.

Hur skiljer sig områdena sociala förhållanden, personal och mänskliga rättigheter?

I många fall är det svårt att mappa upp dessa områden under lagtextens rubriker. Det är inte sällan som ovan områden klumpas ihop. Vår 
tolkning av lagtexten är att man valt att separera ovan tre områden för att säkerställa att dessa sociala frågor spänner över hela värdekedjan. 
Vi brukar försöka särskilja dem enligt följande: 
Det finns en risk att bolagets verksamhet negativt kan påverka grundläggande mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan. Detta kan 
avse exempelvis barn- eller tvångsarbete i egna fabriker eller i leverantörskedjan, såväl som risker i kundledet eller hälsorisker för medar-
betare. Det har inte sällan en koppling till var i världen som verksamheten bedrivs. Riskerna bör alltså kartläggas för hela värdekedjan och 
kommer då även att överlappa de andra två områdena. Personalen är ganska givet – hur påverkar vi människorna inom vår organisation, 
både positivt och negativt. Förutom nämnda risker finns frågor om till exempel mångfald, inkludering, kompetensutveckling och ledarskap. 
Området sociala förhållanden brukar vi beskriva det som hur man påverkar människor utanför organisationen. Här ingår allt från buller till 
samhällsengagemang och hur dialog förs med lokala intressenter. Återigen handlar det som att förstå hur man påverkar omvärlden.

5    
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Risker – svårigheter att identifiera,  
konkretisera och hantera
Inom samtliga rapporteringsområden har större andel 
av hållbarhetsrapporterna än tidigare år beskrivit sina 
väsentliga risker. Inom miljö, personal och antikorruption 
har över 80% av rapporterna täckt in riskerna. Likt våra 
tidigare studier har mänskliga rättigheter samt sociala 
förhållanden färre rapporter med riskbeskrivningar, 
enbart runt 70%, där beskrivningen av risker kopplat till 
mänskliga rättigheter är det som utvecklats mest jämfört 
med första årets rapportering om cirka 35%. 

Studien har inte djupdykt i om riskbeskrivningarna är 
fullt ut relevanta för ett specifikt bolags verksamhet och 
därmed ger en rättvisande bild, utan visar snarare på 
förståelse för hur områdena påverkar bolagets riskbild 
samt att förståelsen för lagstiftningen har förbättrats. 
Trots glädjande förbättringar är det en besvikelse att 
notera att de allra flesta bolag som inte kunnat redovisa 
risker till ett rapporteringsområde heller inte lämnat 
någon förklaring på varför. Endast enstaka bolag är 
tillräckligt transparenta.

Även om många bolag beskriver riskerna så är resultatet 
sämre inom samtliga områden när det kommer till hur 
bolagen arbetar för att mildra dessa risker. Vad beror 
det här på? Vår uppfattning är att det dels är svårt, samt 
dels hänger samman med att integreringen av hållbar-
hetsperspektivet inte genomsyrar affärsmodellen eller 
riskarbetet fullt ut. Risker inom olika hållbarhetsområden 
har ett längre perspektiv än finansiella risker och är 
därför svårare att hantera i ett kortsiktigt perspektiv.

Styrningen behövs förbättras!
Inom miljö, personal och antikorruption anger nästan 
alla bolag att det finns styrande dokument som policy 
kopplat till området. De övriga områdena har något 
lägre utfall där ca 75% av rapporterna anger att det 
finns styrande dokument.

Att ha ett styrande dokument är en förväntan utifrån 
lagstiftningen och framförallt en väldigt bra grund för 
fortsatt arbete och utveckling. Styrande dokument 
faller dock platt om inte bolagen samtidigt också har 
rutiner för att följa upp att man efterlever dessa styrande 
dokument. ÅRL kap 6 §12 frågar efter ”granskningsför-
faranden som har genomförts av tillämpad policy”. Vår 
undersökning visar att det inom samtliga områden är 
ca 5 procentenheter färre bolag som berättar om dessa 
rutiner jämfört med antal bolag som beskriver att de 
faktiskt har en policy. 

Det bekräftas ytterligare i studien genom analysen av 
”resultatet av policyn” saknas i ännu större omfattning, 
det vill säga vilken effekt och hur bolagen har arbetat 
med att implementerat policyn. Studien visar att det här 
är var de största bristerna finns för samtliga områden. 
Det är väsentligt lägre utfall avseende hur bolagen har 
lyckats få läsaren att förstå hur de olika områdena styrs. 
Vår analys är att allt naturligtvis hänger ihop. Inkluderar 
bolagen beskrivning av styrande dokument, samtidigt 
som affärsmodell och riskhantering för områdena 
saknas, ja då blir det svårt att beskriva hur arbetet kring 
styrning och riskhantering genomförs eftersom det 
troligen saknas eller finns i liten omfattning. Att förstå 
hur ett bolag arbetar med styrning inom hållbarhetsom-
råden kan ge investerare, personal, kunder och andra 
intressenter en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
frågorna tas på allvar och om bolaget tar sitt ansvar och 
ser sin delaktighet i förflyttningen mot en mer hållbar 
värld. Det är, i vår mening, vad ”rättvisande bild” handlar 
om enligt årsredovisningslagen!

Miljö Sociala 
förhållanden Personal Mänskliga 

rättigheter
Anti- 

korruption

RISKER

POLICY

STYRNING

UPPFÖLJNING

NYCKELTAL

0–55%

56–70%

71–85%

86–100%
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Förbättring inom resultat! 
Den sista informationen avseende hållbarhetsupplys-
ningar som ska ges i hållbarhetsrapporten är centrala 
resultatindikatorer (som är relevanta för verksamheten) 
inom respektive område. För miljö och personal har 91 
respektive 97% angivit detta. För sociala förhållanden 
och antikorruption är siffran 80%. Mänskliga rättigheter 
har färre rapporter (65%) med resultatindikatorer för 
området. Denna studie har pågått i tre år och även om 
de representerade bolagen inte är helt detsamma, ser 
vi förbättringar inom alla områden. Bolagen har blivit 
bättre på att hitta lämpliga nyckeltal och berätta om 
dem. Vi tror att det handlar om en viss mognadsgrad 
inom respektive område och en förståelse för varför 
frågan är viktig och varför de behöver mätas. 

Vi ser likt tidigare år att de områden som har haft ett 
större fokus historiskt (tack vare bland annat lagstift-
ning) också har indikatorer att rapportera på. Här berörs 
framförallt miljö och personal och dessa finns oftare 
representerade i hållbarhetsrapporteringen. Det är 
glädjande att läsa att, trots att styrningen och framförallt 
beskrivning av hur bolagen arbetar inom områdena är 
bristfällig, så väljer många bolag ändå att rapportera 
mätetal. Detta tyder på att det borde finnas ett intresse 
för att göra förflyttningar och förbättringar inom de olika 
områdena.  

Revisorns yttrande är inte alltid med
Till varje hållbarhetsrapport ska ett yttrande från 
bolagets revisor om att ”en hållbarhetsrapport har 
upprättats” bifogas. Trots detta krav i ÅRL är det 18% 
av bolagen som inte har med detta yttrande, vilket är i 
linje med första året. Vi har noterat att det oftare saknas 
i de bolag som har lägre omsättning eller färre antal 
anställda. Vår bestämda uppfattning är att kommunika-
tionen mellan bolagen och revisorn behöver utvecklas 
så att det obligatoriska yttrandet bifogas i hållbarhets-
rapporten när den publiceras. Vår rekommendation är 
att alltid ha yttrandet inkluderat i hållbarhetsrapport-
dokumentet, som en egen sida eller del av en sida.

Vilket är det mest relevanta sättet att 
rapportera på sitt antikorruptionsarbete?

De flesta bolag har en antikorruptionspolicy. Men när 
det kommer till att rapportera nyckeltal avseende sitt 
antikorruptionsarbete är ”noll fall av korruption har 
rapporterats under året” vanligt förekommande. Även 
om nyckeltalet ger en ”check” i uppfyllnad av den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten så anser vi att det 
är långt ifrån den mest relevanta för att säkerställa 
ett effektivt antikorruptionsarbete. Istället bör man 
satsa på nyckeltal som ”antalet utförda riskanalyser”, 
”antalet medarbetare som fått utbildning” eller 
”åtgärder till följd av misstänkta fall”. Det är inte heller 
rimligt att förklara bort området som oviktigt genom 
att konstatera att man är enbart verksam i Sverige, 
endast välgrundade riskanalyser kan föranleda 
sådana förklaringar. 

Ovan resonemang är även tillämpligt för att rapportera 
nyckeltal relaterade till mänskliga rättigheter.

Hur ökas trovärdighet och kvalitet?

För att uppnå trovärdighet är begrepp som balans 
och transparens av stor vikt i rapporteringen. 
Balans i form av att rapporten inte enbart presen-
terar goda exempel från året som gått utan även 
adresserar risker och utmaningar som bolaget 
står inför. Det kan exempelvis göras genom att 
visa sin påverkan i hela värdekedjan och att vara 
öppen om mål som inte nåtts, eller incidenter som 
inträffat ökas transparensen. 

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i 
rapportering av nyckeltal är att bolaget har 
väletablerade och dokumenterade processer på 
plats (gärna med inbyggda interna kontroller och 
kvalitetssäkring genom exempelvis ”fyra ögon- 
principen”), samt att så mycket som möjligt kan 
göras genom ett formellt systemstöd.  

I nuvarande lagstiftning ska revisorn enbart 
yttra sig om att en hållbarhetsrapport finns. I det 
yttrandet görs inte någon bedömning av huruvida 
informationen som beskrivs är rätt eller fel, utan 
enbart att informationen är inkluderad enligt ÅRL. 
Skulle bolag istället låta sin revisor revidera eller 
översiktligt granska hållbarhetsrapporten enligt 
uppställda kriterier ökas inte bara trovärdigheten, 
bolaget förstärker även interna processer samt en 
utveckling av rapporteringen och det bakomlig-
gande arbetet. 



Årets fokusområden 
I årets undersökning har vi även valt att 
studera två kritiska områden för alla  
verksamheter – klimat och mångfald.  

KLIMAT
När vi pratar klimat i detta hänseende avses effekterna 
av, och anpassningen till, klimatförändringarna påverkar 
verksamheten. Att inkludera klimatrelaterade risker 
i verksamheten är idag en oumbärlig förutsättning i 
arbetet för ett hållbart samhälle. 2019 kom EU kom-
missionen ut med sin guide om hur bolagen borde 
rapportera på dessa risker, vilket bygger till stora 
delar på ramverket från TCFD som släpptes 2017. Vår 
förståelse är att nämnden för Svensk redovisningstillsyn 
bevakar bolagens applicering av detta. Men vår uppfatt-
ning att detta område är svårbedömt och att bolagen 
inte vet riktigt i vilken ände de ska börja. 

Ungefär hälften av bolagen i studien inkluderade någon 
information kring klimatförändringarnas påverkan på 
verksamheten. Strax över en tredjedel av dessa använ-
der sig av TCFD:s ramverk. Däremot är det bara några 
enstaka bolag som översätter klimatinformationen till 
monetära termer. Av de som inspireras av TCFD baseras 
denna information generellt inte på utförda scenarioana-
lyser. Det är väldigt få som beskriver vad och hur som 
behöver förändras framåt i verksamheten.

Att rapportera redan nu enligt TCFD ger bolag ett kon-
kurrenskraftigt och kommunikativt försprång. Dessutom 
är det av högsta vikt att beskriva hur man minskar sin 
verksamhetsrisk och vilka åtgärder man vidtar för att 
styra verksamheten och stärka affärsstrategin. 

Vill du veta mer om hur du identifierar klimatrisker och 
-möjligheter samt hur du rapporterar 
enligt TCFD? Hör av dig till vår klimat-
expert Johan Jacobsson!

johan.jacobsson@pwc.com 
070 929 40 27

MÅNGFALD
Ingen arbetsplats vill bli förknippad med diskriminering.  
Sedan 2008 har vi en diskrimineringslag i Sverige som 
förbjuder diskriminering enligt grunderna kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning och ålder. Det är visserligen inget 
krav i ÅRL att nämna denna lag, även om 13% faktiskt 
gör det i sin hållbarhetsrapport enligt studien. 

Mångfald och inkludering har blivit en allt viktigare fråga 
för alla och majoriteten av bolagen i studien (87 %) 
inkluderar detta i sin redovisning. Däremot befinner sig 
bolagen fortfarande i ett läge där kvantitativ informa-
tion mest består av jämförelse mellan kön och andra 
mångfaldsdimensioner utelämnas. Det specifika kravet 
om mångfald i ÅRL avser styrelser och ska beskrivas i 
bolagsstyrningsrapporten. Det finns ett stort antal stu-
dier som visar ett tydligt samband mellan mångfald och 
bolagens finansiella utveckling. Mångfald i team och en 
inkluderande arbetsmiljö ökar engagemanget, prestation 
och innovationsgraden. Dessutom spelar bolag en viktig 
roll i att bidra till ett samhälle som är rättvist och inklu-
derande för alla. 

Vill du veta mer om hur ni kan integrera mångfald i er 
organisation samt rapportera detta arbete 
externt, kontakta Nasim Khosravi, specialist 
inom mångfald och inkludering!

nasim.khosravi@pwc.com    
070 929 17 63
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Många studier visar på att vi har långt kvar för att kunna 
nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Näringslivet 
har en stor roll att spela i omställningen som vi alla 
måste göra. EU har tagit en ledarroll i att få till denna 
omställning. Därför ser vi nu ett flertal nya regleringar 
som påverkar allt från riskbedömningar, styrning och 
rapportering. Här några exempel:

• Taxonomiförordningen klassar vad som anses som 
hållbart och inför nya KPI:er i hållbarhetsrapporten 
som avser 2021 - hållbar omsättning och hållbara 
utgifter. Många investerare har redan börjat efterfråga 
denna information och att det kan vara fördelaktigt att 
rapportera på dessa tidigt för att bli, eller fortsatt vara, 
en attraktiv investering.

• Disclosureförordningen i sig kräver inte att hållbar-
hetsrapporten uppdateras. Men många bolag kommer 
att få krav på sig från investerare att rapportera 
hållbarhetsrelaterade risker och vissa sociala och 
miljömässiga KPI:er avseende bolagets negativa 
påverkan från verksamhetsåret 2021.

• Lagkravet om hållbarhetsrapport i ÅRL kommer att 
uppdateras genom en uppdatering av det underlig-
gande EU direktivet. Denna process har nyligen inletts 
med ett första utkast att vänta under sista kvartalet 
2020. Baserat på arbetet inom EU är det rimligt att tro 
att uppdateringar sker kring, 1) vilka som omfattas av 
kravet, 2) vilka områden som ska vara obligatoriska att 
rapportera på, 3) en ny EU standard för rapportering, 
samt 4) att revisorn (minst) ska översiktligt granska 
hållbarhetsrapporterna. 

De senaste tre åren har många bolag brottats med att 
efterleva de befintliga kraven i ÅRL och vissa gör det 
fortfarande medan andra bolag ligger långt fram i både 
sitt arbete och i sin rapportering. Den närmaste framti-
dens nya regleringar från EU, kommer att utmana den 

befintliga hållbarhetsrapporteringen, och det är viktigare 
än någonsin att göra rätt för både näringslivets och 
samhällets bästa. Hur ska då alla ta sig dit? På PwC ser 
vi fem nyckelkomponenter för ett effektivt hållbarhetsar-
bete och rapportering, där varje komponent kan stärkas 
vidare år efter år. 

Grunden är att förstå vilken påverkan 
verksamheten har i hela värdekedjan 
och vad som påverkar verksamheten, 
dvs att identifiera väsentliga områden, 
risker och möjligheter. 

När man har identifierat vad som är väsentligt är det där 
man ska fokusera sitt arbete och sin rapportering. 

Det bör finnas en övergripande styrningsstruktur för 
arbetet som helhet, från styrelse och ledning till det 
operationella ansvaret. Varje fokusområde bör omfattas 
av satta policies och mätbara mål, där det finns en 
tydlighet inom organisationen hur mål följs upp och hur 
man ska arbeta för att säkerställa att policys efterlevs.

Det är viktigt att dessa hållbarhetsrelaterade fokus-
områden är integrerade med övrig verksamhet, både i 
styrprocesser, risk management och övriga arbetssätt. 
Processer för att samla in och mäta data bör följa de 
finansiella processerna med relevanta system, intern 
kontroll och redovisningsprinciper. Hållbarhetsrapporten 
ska sedan spegla allt detta så att läsaren får en helhets-
bild av affärsmodell, risker, policyer, styrning, uppföljning 
samt nyckeltal genom hela värdekedjan. 

Det är dags att vi slutar tänka på att enbart efterleva lagkravens text. Istället måste 
vi alla fokusera på att driva ansvarsfulla bolag som ställer om till en låg-koldioxid, 
klimatresilient och ansvarsfull värld samt integrerar alla hållbarhetsperspektiv fullt ut 
i verksamheten.
Tuffare regleringar hjälper oss på traven men vi behöver alla förstå vår påverkan och 
vad som påverkar oss, vara ärliga, transparenta och tydliga. Vi behöver alla agera nu.
#ageranu

Identifiering Styrning Integrering Mätning Rapportering

Vägen framåt mot ett mer hållbart samhälle



|    PwC    |    Hållbarhetsrapporteringen bland svenska bolag 202010    

www.pwc.se

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och 
affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. 
Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 
36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i 
alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder 
våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras 
verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet.  
Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 
länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt  
och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Kontakta oss idag så stöttar vi dig! 

Karin Juslin
Specialist inom hållbarhets- 
rapportering, taxonomi och granskning
+46 (0)72 995 25 52
karin.juslin@pwc.com

Isabelle Hammarström
Specialist inom hållbarhets- 
rapportering, taxonomi och granskning
+46 (0)70 929 39 37
isabelle.hammarstrom@pwc.com

Åsa Ekberg
Specialist inom hållbarhetsrapportering 
och granskning, Göteborg
+46 (0)72 880 98 45
asa.ekberg@pwc.com


