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Oroväckande brister i rapporteringen  
av företagens hållbarhetsarbete
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BAKGRUND
EU:s direktiv 2014/95 om icke-finansiella upplysningar 
kom till med utgångspunkt 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 Årsredovisningslagens (ÅRL) 6 kap. Reglerna 
träffar 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.

Introduktion Så ser bolagens hållbarhetsrapportering ut år 2019
I denna studie har över 100 hållbarhetsrapporter analyserats utifrån ett antal 
kriterier baserade på hållbarhetsrapporteringskraven enligt Årsredovisningslagen 
(ÅRL). Det är andra året i rad som vi genomför en studie av bolagens hållbarhets-
rapportering. Men urvalet är nytt för i år då vi sorterat bort de största och de 
minsta bolagen och istället valt att fokusera på mellanskiktet, där vi bedömer att 
denna typ av studie kan göra mest nytta. Vi har också gjort en fördjupning inom 
områden där stora brister noterades föregående år. Dessa områden inkluderar 
risker och riskhantering samt mänskliga rättigheter och antikorruption. Min 
förhoppning är att denna studie ger dig vägledning och inspiration för att 
utveckla och förbättra hållbarhetsrapporteringen.

Fredrik Ljungdahl
Partner, Hållbarhetsansvarig, PwC

”Vi på PwC kan, för andra året i rad, konstatera 
att det finns stora brister i rapportering baserat 
på ÅRL:s krav och vi har inte sett så mycket 
förbättring i förhållande till föregående år.”
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Övergripande 
resultat

De största bristerna finns fortsatt avseende risker och riskhantering samt en 
osäkerhet i hur rapporteringen kring mänskliga rättigheter och antikorruption ska 
hanteras. Orsaker till varför vissa områden inte är rapporterade förklaras sällan 
och revisorns yttrande finns ofta inte inkluderad i rapporten. Det är tydligt att 
transparens och kvalitet behöver höjas för att dagens bolag ska uppfylla ÅRL:s  
krav och syfte. 

OMRÅDE MILJÖ SOCIALA  
FÖRHÅLLANDEN PERSONAL MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER
ANTI- 

KORRUPTION

Risker 67% 69% 72% 46% 55%

Policy 72% 95% 95% 79% 90%

Styrning 87% 72% 87% 56% 70%

Uppföljning 72% 72% 79% 38% 50%

Nyckeltal 77% 77% 90% 36% 50%
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.

I urvalet har 57 % hänvisat till koncernens 
hållbarhetsrapport. Vi har gjort en övergripande 
analys av dessa och konstaterar att de flesta, 
med några få undantag, som hänvisat till kon-
cernens hållbarhetsrapport faktiskt inkluderas i 
den och därmed uppfyller ÅRL:s krav. 

För 5 % av bolagen har vi inte kunnat hitta 
en hållbarhetsrapport, vilket är en markant 
förbättring i förhållande till föregående år då det 
var hela 18 % av rapporterna som inte hittades. 
Detta trots att ÅRL säger att rapporten ska publ-
iceras senast samma dag som årsredovisningen. 

Av de, återstående ca 40 bolag har 74 % 
separat rapport och 26 % har integrerat rappor-
teringen i förvaltningsberättelsen.
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Generellt rapporteras området personal bäst, där 
72 % av bolagen beskriver risker och riskhantering 
samtidigt som 95 % har en personalrelaterad policy 
på plats. Styrning och uppföljning presenteras till  
87 % respektive 79 %, tillsammans med 90 % som 
har personalrelaterade nyckeltal. Även områdena 
sociala förhållanden och miljö visar på relativ bra 
rapportering. Dessa områden är de mest mogna, 
vilket kan vara en följdeffekt av att vi haft lagstiftning 
på arbetsmiljö och miljö under en längre tid.   

Det område som beskrivs sämst är mänskliga 
rättigheter där hela 79 % har en policy men bara 
46 % beskriver risker och riskhantering. 56 % 
av bolagen som är med i vår studie beskriver sin 
styrning på området, knappa 38 % beskriver upp-
följning. Nyckeltal redovisas enbart till 36 %. Liksom 
förra året är mänskliga rättigheter, tillsammans 
med antikorruption, de områden som bolagen har 

svårast att rapportera inom. En anledning till detta 
resultat kan vara att många bolag har en policy inom 
mänskliga rättigheter och antikorruption men att det 
sedan är svårt att veta vad man faktiskt ska göra för 
att följa den. Se samlade resultat på sidan 2 för alla 
sakområden i ÅRL.

Då vi noterade en brist i nyckeltal inom mänskliga 
rättigheter och antikorruption föregående år så 
gjorde vi en djupdykning inom dessa områden i 
årets studie. Den visar att av de 36 % av bolagen 
som redovisar nyckeltal inom mänskliga rättigheter 
är det enbart två tredjedelar som är kopplade till 
bolagets risker och förebyggande arbete inom om-
rådet. Resterande tredjedel av nyckeltalen som finns 
i bolagens hållbarhetsrapportering har ingen direkt 
koppling till vad som tidigare har rapporterats. Vi kan 
se att det finns liknande resultat inom antikorruption, 
även om det området ligger steget bättre till. 

Resultat

ÅRL kräver att ett yttrande från 
bolagets revisor ska fogas till 
hållbarhetsrapporten. Detta 
verkar vara något som missats 
av många. I mer än 65 % (50 % 
föregående år) av fallen då en 
separat rapport har upprättats har 
revisorns yttrande inte bifogats till 
den publicerade rapporten. 
Om detta beror på att revisorn inte 
utfört sin kontroll i enlighet med 
FARs rekommendation RevR 12 
eller om bolaget enbart inte info-
gat det erhållna uttalandet till sin 
hållbarhetsrapport kan vi inte dra 
någon slutsats om. Däremot visar 
det att en tydligare kommunika-
tion behöver göras mellan bolaget 
och revisorn. 

Vår slutsats är att bolagen inte vet hur man ska arbeta med mänskliga 
rättigheter eller antikorruption, vad som är viktigt att lyfta fram och att 
områdena är aktuella i hela värdekedjan, inklusive leverantörsled, ordinarie 
verksamheten och kundled.



Resultat,  
fokus risker

Risk kan utgöras både av risker som bolaget för med sig, samt risker som föränd-
ringar i omvärlden medför för bolaget (som t.ex. klimatförändringar). Att visa att 
bolaget har en process för att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker 
är inte bara ett lagkrav, det möjliggör en bättre koppling mellan bolagets risker, vad 
som bör finnas inom de områden det finns arbetssätt och policyer för, samt vilka 
nyckeltal bolaget mäter och följer upp. Utöver en röd tråd i rapporteringen skapar 
en sådan process förtroende i allra högsta grad. 

I förhållande till föregående år kan vi se förbättringar 
då fler bolag inkluderar en riskbeskrivning. Dock 
ser vi samma bristtendenser i år. En orsak till den 
bristfälliga rapporteringen inom området risk kan 
förklaras med att 50 % av bolagen beskriver hur 
prioriteringen har gjorts av vad de ska rapportera i sin 
hållbarhetsrapport, vilket kan ses som en viktig del i 
arbetet att ta fram vilka risker som finns inom respek-
tive område. 

Vår studie visar att endast hälften av bolagen  
kopplar hållbarhetsrisker till affärsmodellen. Endast 
få bolag (ca 20-35 % beroende på område) väljer att 
använda sig av en riskbedömningsprocess för att 
ta fram hållbarhetsrisker och identifiera eventuella 
riskkonsekvenser. Studien visar också en obefintlig 
koppling mellan risker och styrningen på något av 
de fem områdena som ÅRL lyfter fram. På personal- 
området är kopplingen störst, ca 60 % har gjort en 
koppling mellan de risker som har identifierats och 
den styrning som har implementerats. Området med 
sämst koppling mellan risk och styrning är mänskli-
ga rättigheter (36 %). 
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”Det är viktigt att 
våga vara transparent 
avseende både 
positiva och negativa 
konsekvenser av 
bolaget.”

Enligt ÅRL ska bolagen välja att antingen ”följa” 
eller ”förklara” vilket innebär att om skall-kraven 
enligt ÅRL ska uppfyllas, behöver det tydligt 
förklaras varför man inte redovisar informationen 
i hållbarhetsrapporten. På riskområdet, där 
många bolag inte rapporterar, är det endast ett 
fåtal av bolagen som använder sig av ”förklara” 
alternativet. Genom att utelämna information 
misslyckas bolagen med att uppfylla lagkravet. 
Vår studie visar ett undermåligt resultat, där 
mänskliga rättigheter ändå förklaras bäst, även 
om det bara är 13 % av bolagen som förklarar 
varför man inte tar upp detta område. Övriga 
områden är det ingen, eller nästan ingen, som 
har valt att förklara. 
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Nyckelkomponenter  
för ett bättre arbete  
och rapportering

IDENTIFIERING  

Fokusera på att lägga rätt grund för ert arbete och 
rapporteringen. Genom att identifiera väsentliga om-
råden och risker får ni har rätt fokus i er verksamhet. 
Denna identifiering ska täcka hela värdekedjan och 
det är dessa som ligger till grund för övriga arbetet. 

STYRNING  

Se till att ha relevanta policyer, mål och processer 
för varje identifierat fokusområde. Strukturen för hur 
ni styr på dessa områden behöver finnas på plats 
med allt från styrelsens ansvar till det operationella 
ansvaret i organisationen.

INTEGRERING  

Väsentliga hållbarhetsområden och risker bör 
integreras i befintliga arbetssätt och riskhanterings-
process. Det ska var tydligt hur organisationen följer 
upp på sina policyer och mål.

MÄTNING  

För att kunna mäta resultat på de väsentliga områ-
dena ska centrala resultatindikatorer för respektive 
område finnas. Processer för att samla in data och 
kontrollera denna bör ha ambitionen att följa de 
finansiella processerna med relevanta system, intern 
kontroll och redovisningsprinciper. Mätningen bör 
ske med jämna mellanrum, oftare än på årsbasis.

RAPPORTERING  

Har ovanstående nyckelkomponenter utförts blir 
rapportering enligt ÅRL betydligt enklare. Ni kan tyd-
ligt beskriva era väsentliga områden så att läsaren 
får en helhetsbild av affärsmodell, risker, policyer, 
styrmedel, arbetssätt och nyckeltal. Det blir även 
enklare att förklara varför vissa områden eventuellt 
inte redovisas.

Om ni väljer att hänvisa till en koncernrapport, 
säkerställ att ni omfattas av denna och att den 
uppfyller ÅRL:s krav på innehåll.

Säkerställ att det särskilda yttrandet från revisorn 
utförs och bifogats den separata rapporten.

För att kunna uppfylla ÅRL:s krav 
och syfte och dessutom få en håll-
barhetsrapport som är mer än bara 
en pappersprodukt rekommenderar 
PwC att ett helhetsgrepp tas som 
inte enbart fokuserar på rapporte-
ring utan även processerna bakom. 
Allt behöver inte göras på en gång 
men en handlingsplan borde skapas 
för att få detta på plats.

Identifiering Styrning Integrering Mätning Rapportering



Aktuellt 
framöver

Klimatrelaterad information
Som en del av EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt 
finns en uppdaterad guide till EU-direktivet om 
icke-finansiell rapportering avseende klimatrelaterad 
information. Den tidigare guiden har fokuserat på 
konsekvenserna av bolagets verksamhet, exem-
pelvis utsläpp till naturen. Medan den uppdaterade 
guiden förtydligar hur klimatet påverkar bolagets 
utveckling, ställning och resultat. De har i princip 
synkat kraven i ÅRL med riktlinjerna från TCFD (task 
force on climate related financial disclosures) för att 
uppmuntra fler bolag att redovisa klimatrelaterade 
risker, arbetssätt och nyckeltal – en materiell fråga 
för de flesta bolagen.

För att se hur väl förberedda bolagen är på en  
utökad rapportering kring klimatet har vi undersökt 
om bolagen i dag lämnar klimatrelaterad information. 
Studien visar att endast ett fåtal bolag nämner 
klimatrelaterad information i sin rapportering, vilket 
indikerar att många bolag har ett utvecklingsarbete 
framför sig. 

Granskning av hållbarhetsrapporten
Revisorns yttrande av den lagstadgade hållbarhets-
rapporten enligt FAR:s rekommendation RevR12 
innebär enbart en sign off på att hållbarhetsrappor-
ten finns, och inte en granskning av informationen. 
Sverige har valt att hålla granskning av hållbarhets-
rapporten frivillig till skillnad från vissa andra länder 
i Europa som har krav på detta. En granskning av 
hållbarhetsrapporten skulle innebära bland annat 
ökad trovärdighet hos investerare och andra viktiga 
intressenter, ökad transparens och förbättrad kvalitet 
i processer, data och rapportering. Givet det ökade 
trycket på hållbarhetsinformation rekommenderar 
vi starkt att låta sin revisor åtminstone översiktligt 
granska hållbarhetsrapporten.

Utöver de externa faktorerna medför även en sådan 
granskning en förstärkning av interna processer och 
en utveckling av rapporteringen samt det bakom-
liggande arbetet.
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”Studien indikerar 
att många bolag har 
ett utvecklingsarbete 
framför sig kopplat 
till rapportering av 
klimatrelaterade risker 
och information.” 

Mycket sker just nu inom hållbar-
hetsrapportering. Omställningen 
går snabbt med nya regleringar och 
ökat tryck från investerare och an-
dra intressenter. Ökad transparens 
och förbättrad kvalitet i processer, 
data och rapportering är en förut-
sättning framöver. 
Klimatrelaterad information och 
granskning av hållbarhetsrapporter 
är två viktiga utvecklingsområden 
kopplade till den lagstadgade håll-
barhetsrapporteringen.
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