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FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredo-
visning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga 
hållbarhetsredovisningen. Genom åren har priset utvecklats och 
priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns 
bedömning har vässats. Syftet med priset har alltid varit detsamma  
– att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt 
redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.
 
Vi utser inte bara årets Bästa hållbarhetsredovisning. Vi har även i år 
valt att ge ett hedersomnämnande för en hållbarhetsredovisning som 
bidrar till redovisningspraxis på ett föredömligt sätt.
 
Vi lägger mycket vikt vid företagsledningars och styrelsers ansvar.  
Vi ser vidare en rad olika trender för företagens hållbarhetsredovisning. 
Det finns ett fortsatt ökat intresse för mänskliga rättigheter, 
antikorruption och affärsetik. Det är också allt f ler bolag som väljer  
att integrera hållbarhetsinformationen med övrig rapportering.
 
Viktigast av allt är att vi ser att företag använder hållbarhetsredo-
visningen för att visa hur man skapar värde och vilka utmaningar  
man står inför. Det är ju därför hållbarhetsredovisningen är så viktig!
 
FAR kommer självfallet fortsätta att följa trenderna och rapportera 
spännande iakttagelser.



Juryns motivering: 

Ericsson – Bästa  
hållbarhetsredovisning 2014

Ericsson har under flera år gjort mycket bra hållbarhetsredo-
visningar och 2014 års redovisning är det senaste beviset 
på detta. Hållbarhetsredovisningen upplevs som en väl 
bearbetad, läsvärd och komplett rapport med en bra balans 
mellan text, grafik och data.
   Det är en förhållandevis koncis men innehållsrik redovis-
ning som också behandlar för branschen aktuella och svåra 
hållbarhetsfrågor som yttrandefrihet och rätten till privatliv. Till 
grund för detta ligger en till synes grundlig väsentlighetsanalys 
som också presenteras på ett tydligt och transparent sätt.
   Redovisningen tar upp alla relevanta hållbarhetsfrågor som 
nämns i EU:s direktiv om rapportering av icke-finansiell infor-
mation – miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga  
rättigheter och anti-korruption – och berör såväl policy, 
risker, som resultat av arbetet med dessa frågor.
   Ericsson har en hög ambitionsnivå för sin hållbarhetsrap-
portering och har i 2014 års redovisning också som ett av 
de första företagen tillämpat det nyligen lanserade ramverket 
för rapportering om mänskliga rättigheter i enlighet med UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights.
   Hållbarhetsfrågorna har också en naturlig plats i Ericssons 
årsredovisning, där en summering av hållbarhetsarbetet 
presenteras såväl i framvagnen som i förvaltningsberättel-
sen. Därmed blir det tydligare att styrelsen tar ett ansvar för 
hållbarhetsrapporteringen, även om det saknas ett formellt 
undertecknande i den separata hållbarhetsredovisningen.



Urval av företag

Hedersomnämnande 
ICA – Föredömligt format för rapportering

En väsentlig utmaning i samband med 
upprättandet av års- och hållbarhetsredo-
visningar är att hitta ett format för samspel 
mellan å ena sidan omfattande krav i redo-
visningsramverk, och å andra sidan läs- och 
användarvänlighet.

ICA Gruppen inkluderar sin hållbarhetsredo-
visning i årsredovisningen för 2014. Läsaren 
får en helhetsbild av bolaget tack vare att 

finansiell rapportering, bolagsstyrning och 
hållbarhetsrapportering med beräknings-
principer inkluderas i en sammanhållen  
rapport. 

ICA Gruppen lyckas i sin redovisning för 
2014, med en väl avvägd balans mellan 
detaljer och omfattning, förmedla verksam-
hetens viktigaste hållbarhetsfrågor på ett 
läsvänligt sätt.

Alla svenska företag som har granskade 
hållbarhetsredovisningar utvärderas av 
juryn. Det företag som vunnit priset före-
gående år ingår inte i årets utvärdering.

•	 I år har juryn utvärderat totalt 69 håll-
barhetsredovisningar mot 10 olika 
kriterier. Förra året utvärderades 64 
stycken och året innan 61 hållbarhets-
redovisningar.

•	 De mest utvecklade redovisningarna 
har diskuterats, analyserats och jäm-
förts i detalj.

Årets jury:  
Jenny Fransson, KPMG  
Charlotte Söderlund, EY  
Andreas Drugge, Deloitte  
Fredrik Ljungdahl, PwC  

Markus Håkansson,  
Grant Thornton



HÅLLBARHETSREDOVIS
NINGEN SKA VARA  

EXTERNT GRANSKAD AV EN 
KVALIFICERAD REVISOR

Syftet är att revisorn ska säkra och 
granska att hållbarhetsredovisningen har 

upprättats i enlighet med tillämpliga kriterier och 
att användarnas informationsbehov är tillgodosedda. 
De kriterier som oftast används vid upprättandet 
av en hållbarhetsredovisning hämtas från Global 
Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbar-
hetsredovisning. Den senaste versionen GRI, G4 
presenterades i maj 2013 och ska senast tillämpas på 
hållbarhetsredovisningar avseende år 2015.

STYRELSENS ANSVAR
I företag med ett väl utvecklat hållbarhetsarbete finns 
ofta en engagerad styrelse som förstår hur viktiga 
hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter ser ut för 
företagets framtida utveckling. I de nya riktlinjerna, 
G4, har kravens på styrelsens ansvar för hållbar-
hetsredovisningen stärkts. Vid utvärderingen av en 
hållbarhetsredovisning är det viktigt att styrelsen står 
bakom den information som lämnas och att redovis-
ningen har behandlats vid ett formellt styrelsemöte. 

VÄSENTLIGHET OCH INVOLVERING  
AV INTRESSENTER 
Det är viktigt att hållbarhetsredovisningen inklu-
derar information som är väsentlig för att förstå 
företagets framtida utveckling. Processen för att 
fastställa vilken information som är väsentlig att 
rapportera i hållbarhetsredovisningen ska vara tydlig. 
Resultatet, oftast i form av en materialitetsanalys, ska 
vara fastställd av företagsledningen. 
   Det är viktigt att redovisningen inte är vilseledande 
och att den tillgodoser användarnas berättigade infor-
mationsbehov. Det uppfattas också som viktigt, av mån-
ga intressenter, att företaget i sin hållbarhetsredovisning, 
kommenterar i vilken utsträckning man tagit hänsyn 
till synpunkter från olika intressentgrupper - både vid 
utformningen av hållbarhetsarbetet och vid utvecklin-
gen av hållbarhetsredovisningen.  

VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING  
FÖR FÖRETAGET?
Hållbarhet är olika för olika företag, och många 
redovisningar har till och med olika namn. För att 
användaren av hållbarhetsredovisningen ska förstå 
vad hållbarhet är för det specifika företaget, och för 
att möjliggöra jämförelse över tiden, är det viktigt 
att det tydligt i redovisningen framgår hur företaget 
definierar hållbarhet.

VILKA HÅLLBARHETSFRÅGOR  
ARBETAR MAN MED?
Det är viktigt att kommunicera fastställda visioner, 
övergripande mål och strategier för de viktigaste 
hållbarhetsfrågorna som man arbetar med. Dessutom 
är det viktigt att beskriva vilka utmaningar, risker och 
möjligheter som man står inför. 

HUR ARBETAR MAN MED HÅLLBARHETS
FRÅGORNA OCH VAD BLEV RESULTATET?
Information om hur hållbarhetsarbetet bedrivs är 
viktigt att beskriva. Hur är ansvaret fördelat? Vem 
driver arbetet och vem följer upp? Vad blev resulta-
tet? I GRIs riktlinjer kallas detta för ”Disclosure on 
Management Approach”. Vid bedömningen av en 
hållbarhetsredovisning tittar vi speciellt på om det 
är rätt information som presenteras. Vissa företag 
har kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete att det 
är integrerat i övrig verksamhetsstyrning, och kanske 
inte möjligt att rapportera kring i detalj. 
   Till exempel rapporterar inte företag i detalj kring 
hur de driver det operativa arbetet eller den finansi-
ella rapporteringen i årsredovisningen. Tydlig rap-
portering kring utfall och resultat inom exempelvis 
nyckeltal, trender och analyser av resultat är däremot 
viktigt. 
   Vi brukar säga att en tydlig och stark röd tråd är 
viktigt för en bra och användarvänlig hållbarhetsre-
dovisning.

10 
KRITERIER

Utöver de 10 kriterier som kännetecknar en bra hållbarhetsredovisning har  
vi i år valt att också titta på hur väl förbedda företagen är inför det kommande 
kravet om hållbarhetsrapportering i årsredovisningslagen.  Vi har även tittat på 
hur företagen hanterat frågan kring format för års- och hållbarhetsredovisningen.

... för en bra hållbarhetsredovisning



BALANS, TRANSPARENS  
OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET
Syftet med en hållbarhetsredovisning är att företag-
ets intressenter ska kunna använda den för att fatta 
relevanta beslut. Detta syfte uppnås inte om informa-
tionen i hållbarhetsredovisningen baseras på otydliga 
urval, utelämnar betydelsefulla uppgifter eller 
presenteras på ett sätt som riskerar påverka läsarnas 
slutsatser på ett felaktigt sätt.
   En balanserad redovisning innebär bland annat 
att företagets hållbarhetsresultat kommuniceras på 
ett neutralt sätt med tydlig åtskillnad på fakta och 
organisationens tolkning av utfallet. Balans innebär 
även att hållbarhetsfrågor avhandlas i redovisningen 
med hänsyn till deras relativa betydelse så att ingen 
enskild fråga dominerar på bekostnad av andra samt 
att det finns en tydlig koppling till företagets mate-
rialitetsanalys.
   Omfånget styr även frågan om format och val av 
kommunikationskanal. Allt fler företag går mot digi-
tala distributionsformat som PDF eller interaktiva 
webbplatser. Värt att notera är att en hållbarhetsre-
dovisning som utgör en del av årsredovisningen inte 
hindrar att distributionen av hållbarhetsredovisnin-
gen kombineras med andra distributionsformer.
   Det finns inget rätt eller fel format för en hållbar-
hetsredovisning, det beror på hur företaget på bästa 
sätt når sina intressenter. Eftersom informationsbe-
hovet hos intressenterna kan förändras över tid kan 
det även finnas behov av förändrade rapporterings-
format.
   Vid bedömningen av en hållbarhetsredovisnings 
användarvänlighet görs en analys av hur lätt den är 
att ta till sig och att det för användaren går att förstå 
vad som är den ”formella” hållbarhetsredovisningen 
samt var man hittar GRI-index och bestyrkande-
rapporter.

 
 
 

TILLÄMPNING AV RIKTLINJER  
OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
För att användaren ska förstå den information som 
lämnas i hållbarhetsredovisningen är det viktigt att 
veta utifrån vilka kriterier och ramverk den utgår 
från. Det överlägset mest använda riktlinjerna är 
Global Reporting Initiatives riktlinjer. 
   Hållbarhetsredovisningar kan också upprättas efter 
egenutvecklade riktlinjer eller en kombination av 
flera olika riktlinjer. Oavsett val är det av vikt att de 
kriterier som tillämpas, på ett relevant sätt anpassas 
till den egna verksamheten. Andra viktiga regelverk 
som kan ligga till grund för redovisningen är den 
information som av årsredovisningslagen efterfrågas i 
förvaltningsberättelsen, information kopplad till FNs 
Global Compact. Annan lagstiftning som framförallt 
svenska företag som befinner sig på den globala 
marknaden tar hänsyn till vid sin rapportering kan 
vara UK Bribery Act samt Dodd Frank Act. 

INTERN KVALITETSSÄKRING
Uppgifterna i en hållbarhetsredovisning är betydelse-
fulla för intressenterna och för hur dessa bedömer 
organisationens verksamhet och styrning av hållbar-
hetsarbetet. Det är därför viktigt att uppgifterna som 
rapporteras är korrekta och kvalitetssäkras innan de 
publiceras. Information om hur kvalitetssäkring av 
hållbarhetsinformation och hållbarhetsarbetet går till 
är därför relevant att kommentera i en hållbarhetsre-
dovisning. 

INTEGRATION, INNOVATION  
OCH AFFÄRSUTVECKLING
Syftet med hållbarhetsredovisningen är i många fall att 
visa hur arbetet med hållbar utveckling bidrar till lång-
siktigt affärsvärde. Tydliga beskrivningar kring hur håll-
barhet integreras i verksamhets- och affärsutvecklingen, 
samt bidrar till innovationer och utveckling, premieras 
vid utvärderingen av en riktigt bra hållbarhetsredovis-
ning. På samma sätt är det viktigt att redovisningen i sig 
visar på integration och innovation.



2015  
Vilka trender ser vi?
• Ökat fokus på mänskliga rättigheter,  

affärsetik och anti-korruption vilket 
medför mer öppenhet kring uppförande-
koder, avvikelser och arbetet med att 
motverka korruption.

• Väsentlighetsanalysen blir allt viktigare 
som grund för företags hållbarhets-
arbete och rapportering. 

• Mer omfattande beskrivning av och 
fokus på värdekedjan, framförallt lever-
antörsledet men även avseende risker 
och möjligheter i kundledet.

• Ökad variation i hur hållbarhetsinfor-
mationen presenteras, från integrering i 
förvaltningsberättelsen till helt separata 
hållbarhetsredovisningar. Generellt är 
integrering ett genomgående tema. 

• Ökad redovisning av värdeskapande 
genom exempelvis samhällspåverkan
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