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Lagkrav på hållbarhetsredovisning 

 
Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa.  
Forskning visar att hållbarhetsrapportering är en drivande faktor för företags hållbarhetsarbete och 
näringslivet är en viktig pusselbit om samhället ska kunna uppfylla målen för hållbar utveckling som 
Agenda 2030 och Sveriges miljömål. Företag ägda av svenska staten fick redan 2007 krav på sig att 
hållbarhetsredovisa och nu har turen kommit till stora och medelstora privata företag och 
organisationer. 

 

Årsredovisningen- lag 
2 kap. 3 § 1 st. ÅRL 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det 

lämnas tilläggsupplysningar.” 

Hållbarhetsrapporten 

6 kap. 12 § ÅRL 

”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.” 

Vilka omfattas av rapporterings-kraven 

• Mer än ett av nedan villkor: 

1) >250 anställda 

2) >175 MSEK i balansomslutning 

3) >350 MSEK nettoomsättning 

• Beräknas på bolagsnivå  

• Beräknas på koncernnivå för noterade företag  

• Börsnoterade bolag (reglerad marknad) – även krav på mångfaldspolicy 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616300816
http://www.globalamalen.se/
https://sverigesmiljomal.se/
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Vad är en hållbarhetsrapport?  

• Del av eller skild från årsredovisningen 

• Bokföringsbrott ej tillämpligt på separat rapport 

• Ska offentliggöras samtidigt som årsredovisningen 

• Information som behövs för förståelsen av bolagets utveckling, ställning och resultat samt 

konsekvenserna av verksamheten 

• Bedömning upp till företaget 

• Utgångspunkt i relevansen för bolagets intressenter 

 

Rapporten ska ange: 

• Affärsmodell 

• Policyer (inkl. granskningsförfaranden) 

• Resultat av policyerna 

• Väsentliga risker 

• Hantering av riskerna (t.ex. nya arbetsrutiner och utbildningsinsatser) 

• Centrala resultatindikatorer (jämförbar information) 

• Riktlinjer som följts (t.ex. GRI) 

• ”Följ eller förklara” 

 

 


