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Denna tekniska specifikation är inte en svensk standard. Detta dokument
ersätter SIS-SP 2:2015, utgåva 2.

This Technical Specification is not a Swedish Standard. This document
supersedes SIS-SP 2:2015, edition 2.

En uppdatering har gjorts av Figur 1 - De sju portalfrågorna, med mindre
justeringar för att förbättra läsbarheten.

An update has been made to Figure 1 - The Seven Portal Questions, with minor
adjustments to improve readability.
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LÄSANVISNING
I dessa anvisningar behandlas huvudprinciperna för hur regler och yttre begränsningar anges i standardiseringsprodukter.
Krav
Ett krav är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas. Krav uttrycks med hjälpverbet ska (eller ska inte
för förbud).
Rekommendation
En rekommendation är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger en valmöjlighet eller ett tillvägagångssätt som bedöms vara särskilt lämpligt utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. Rekommendationer uttrycks med hjälpverbet bör (eller bör inte för avrådanden).
Instruktion
Instruktioner anges i imperativ form och används för att ange hur något görs eller utförs. De kan underordnas en annan regel, såsom ett krav eller en rekommendation. De kan även användas självständigt, och är då att betrakta som krav.
Förklaring
En förklaring är ett uttryck i ett dokuments innehåll som förmedlar information. En förklaring kan uttrycka tillåtelse, möjlighet eller förmåga. Tillåtelse uttrycks med hjälpverbet får (eller motsatsen behöver inte). Möjlighet och förmåga uttrycks
med hjälpverbet kan (eller motsatsen kan inte).

READING INSTRUCTIONS
These instructions cover the main principles for the use of provisions and external constraints in standardization deliverables.
Requirement
A requirement is an expression, in the content of a document, that conveys objectively verifiable criteria to be fulfilled, and
from which no deviation is permitted if conformance with the document is to be claimed. Requirements are expressed by
the auxiliary shall (or shall not for prohibition).
Recommendation
A recommendation is an expression, in the content of a document, that conveys a suggested possible choice or course of
action deemed to be particularly suitable, without necessarily mentioning or excluding others. Recommendations are expressed by the auxiliary should (or should not for dissuasion).
Instruction
An instruction is expressed in the imperative mood and is used in order to convey an action to be performed. It can be subordinated to another provision, such as a requirement or a recommendation. It can also be used independently and is then
to be regarded as a requirement.
Statement
A statement is an expression, in the content of a document, that conveys information. A statement can express permission, possibility or capability. Permission is expressed by the auxiliary may (its opposite being need not). Possibility and
capability are expressed by the auxiliary can (its opposite being cannot).
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Orientering
Detta dokument bygger på standarden SS-EN ISO 26000:2021 och de globala målen för hållbar
utveckling. De två sistnämnda är vägledningar som kan användas av alla typer av organisationer.
ISO 26000, som i Sverige är fastställd som SS-EN ISO 26000:2021, är en av de internationellt
bredaste accepterade riktlinjerna för hållbarhetsarbete.
Anm.

De globala målen för hållbar utveckling heter på engelska United Nations Sustainable Development
Goals och förkortas UN SDG.

Detta dokument används vid egendeklaration av hållbarhetsarbete i en organisation i linje med
SS-EN ISO 26000:2021 och syftar till att bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Detta dokument gör det möjligt för alla typer av organisationer att på ett enhetligt sätt beskriva det
operativa hållbarhetsarbete som de bedriver i syfte att maximera sina bidrag till hållbar utveckling
och till de globala målen för hållbar utveckling.

Kraven och frågorna i detta dokument har utformats så att en organisation som använder det visar
att, och hur, den använt riktlinjerna i SS-EN ISO 26000:2021 för att stärka sitt samhällsansvar och
maximera sitt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling. En god förståelse av de globala
målen för hållbar utveckling, riktlinjer för intressentinvolvering samt analys och prioritering av
huvudområden i SS-EN ISO 26000:2021 underlättar i hög grad integreringen av ett verkningsfullt
och fokuserat hållbarhetsarbete i organisationen.

Detta dokument bygger på ISO:s överordnade struktur för ledningssystemstandarder, som på
engelska kallas för High Level Structure, och innehåller frågor i sju underavsnitt (4.2 till 4.8). Varje
underavsnitt innehåller en övergripande portalfråga och stödjande frågor. Syftet är att identifiera,
värdera och prioritera strategiska fokusområden för organisationens samhällsansvar (socialt,
ekonomiskt och miljömässigt påverkansarbete) samt att med stöd av de globala målen för hållbar
utveckling också skapa en tydlig riktning för organisationens engagemang. Det kan handla om att
minimera negativ påverkan, förstärka styrkor och maximera positiv påverkan. Målet är att en
person som läser en organisations egendeklaration förstår organisationens processer för ett aktivt
arbete med hållbarhet och hur organisationen verkar för att maximera sitt bidrag till en hållbar
samhällsutveckling.

Användandet av detta dokument medför inte några begränsningar i fråga om vilka andra riktlinjer,
standarder eller vägledningar som kan användas. Vilka riktlinjer som en organisation väljer för sitt
arbete med hållbarhet kan avgöras genom en bedömning av intressenternas förväntningar och
krav.

Detta dokument har utarbetats av SIS/TK 478 Organisationers samhällsansvar. Vid publiceringen
av detta dokument medverkade följande organisationer i SIS/TK 478: Allies, Arkatay Consulting,
Atea Sverige, CANEA Partner Group, Funktionsrätt Sverige, Insatt, Konsumentverket,
Landsorganisationen i Sverige, Lantero, Nordic School of Management, RISE, Rädda Barnen, Sensus
studieförbund, SIDA, Sidcon, Staples Sweden, Sveriges Konsumenter, Swedac, Unionen och Vati of
Sweden.
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Detta dokument ersätter utgåva 2 av SIS–SP 2. Väsentliga skillnader jämfört med den utgåvan är:

a) dokumentet är helt omgjort både till struktur och innehåll samt hänvisar nu till de globala
målen för hållbar utveckling,

b) dokumentets titel har ändrats från Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration till
Organisationers samhällsansvar – Maximering av bidraget till hållbar utveckling –
Egendeklaration,

c) dokumentets beteckning har ändrats från SP (Specifikation) till TS (Teknisk Specifikation)
eftersom SIS inte längre erbjuder SP som standardiseringsprodukt. Ändringen innebär ingen
förändring i dokumentets status.
Genomförd egendeklaration ger möjlighet till tredjepartsverifiering enligt SIS/TS 3:2021 samt kan
användas i arbetet med hållbarhetsrapportering.

Anm.

4

Information om lagstiftning kring hållbarhetshetsrapportering finns på Bolagsverkets hemsida (se
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/delar/hallbarhetsrapport-1.17962).
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1

Omfattning

Detta dokument specificerar krav och frågor för en organisations egendeklaration av
samhällsansvar enligt SS-EN ISO 26000:2021. Syftet med dokumentet är att tydliggöra hur en
organisation stärker sitt samhällsansvar och maximerar sitt bidrag till de globala målen för hållbar
utveckling.

2

Normativa hänvisningar

Följande dokument hänvisas till i texten på så sätt att deras innehåll, helt eller delvis, utgör krav i
detta dokument. För daterade hänvisningar gäller endast den angivna utgåvan. För odaterade
hänvisningar gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive eventuella tillägg).
SS-EN ISO 26000:2021 Organisationers samhällsansvar (social responsibility) – Vägledning

3

Termer och definitioner

I detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i SS-EN ISO 26000:2021 samt den
som anges nedan.

3.1
maximeringsanalys
analys som utförs i syfte att identifiera de ansvarsområden och delområden i
SS-EN ISO 26000:2021 samt mål och delmål i de globala målen för hållbar utveckling som
organisationen arbetar med för att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling

4

Egendeklaration om organisationens samhällsansvar
samt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling

4.1 Allmänt och ledningens uttalande
Organisationens information om sitt hållbarhetsarbete och bidrag till de globala målen för
hållbar utveckling i egendeklarationen ska spegla verkligheten och vara
målgruppsanpassad.

Organisationen ska minst en gång per 12 månader besvara och dokumentera egendeklarationen
utifrån detta dokument. Vid en förnyad egendeklaration kan organisationen välja att uppdatera
endast de svar som ändrats sedan den senaste egendeklarationen genomfördes.
Anm.

Exempel på hur en rapport av en egendeklaration kan se ut finns i bilaga A.

Detta dokument är tillämpbart på en organisation som avser att:

a) göra en egen bedömning och redovisning av sitt hållbarhetsarbete, till exempel som i en
hållbarhetsrapport,
b) låta en utomstående intressent, till exempel en potentiell kund i en upphandlingssituation, ta
del av egendeklarationen,
c) verifiera att redovisningen av dess hållbarhetsarbete överensstämmer med kraven i detta
dokument.
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En organisation som redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med kraven i detta dokument bör i
ett uttalande uttrycka detta enligt texten nedan:

”Vi följer arbetssätten i SS-EN ISO 26000:2021 i syfte att maximera vårt bidrag till de globala målen
för hållbar utveckling (UN SDG). I den här egendeklarationen - som följer kraven för
hållbarhetsrapportering - redovisar vi hur vi har tillämpat riktlinjerna i SS-EN ISO 26000:2021 och
kraven i SIS/TS 2:2021 Organisationers samhällsansvar − Maximering av bidraget till hållbar
utveckling – Egendeklaration. Egendeklarationen avser XXXX (här skrivs in organisation, enhet,
grupp av människor, avgränsningar).”

Uttalandet ska undertecknas av organisationens ledning som ansvarar för den verksamhet som
egendeklarationens omfattning och avgränsningar åsyftar.
Organisationen ska ange en kontaktperson för egendeklarationen.

4.2 Organisationens förutsättningar och strategi i fråga om samhällsansvar
Syftet med detta underavsnitt är att redovisa organisationens förutsättningar, viktigaste analyser
och ställningstaganden kring arbetet med hållbarhet. Detta underavsnitt är det mest centrala i
egendeklarationen.
I sammanhanget samhällsansvar avser due diligence en omfattande och proaktiv process som
syftar till att identifiera den negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan som en
organisations beslut och verksamhet har eller potentiellt kan få.

Organisationen ska beskriva hur den med hjälp av intressenter, ansvarsområden och
ansvarsprinciper har identifierat och prioriterat sin möjlighet till påverkan för att maximera
organisationens bidrag till hållbar utveckling.

Organisationen ska sätta sig in i alla de sju huvudområdena enligt SS-EN ISO 26000:2021 samt
identifiera vilka delområden som är relevanta under respektive huvudområde. Bilaga B ger en
enkel sammanställning av huvudområden och delområden i SS-EN ISO 26000:2021 för
verksamheten att förhålla sig till vid genomförandet av den mest centrala analysen enligt SS EN ISO
26000:2021 och frågorna 10, 11 och 12 i detta dokument.

Organisationen ska, när den har identifierat relevanta ansvarsområden, undersöka de identifierade
delområdena enligt SS-EN ISO 26000:2021 för att avgöra inom vilka områden verksamheten kan
ha störst positiv påverkan.

Organisationen ska ta ställning till de sju övergripande portalfrågorna i egendeklarationen, vilka
fungerar som ett stöd i utarbetandet av ”ledningens uttalande” enligt 4.1. Om organisationen inte
har svar på en fråga ska detta förklaras. Alla svar på frågorna i dokumentet ska återges ordagrant
vid publicering av organisationens svar, om inte speciella skäl kan anges.
EXEMPEL
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Sekretess kan vara ett exempel på ett speciellt skäl att inte svara på en fråga.
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Figur 1 illustrerar de sju portalfrågorna i dokumentet (se 4.2 till 4.8) och bygger på de centrala
modeller enligt SS-EN ISO 26000:2021 som beskriver ”påverkan, intressen och förväntningar”,
samt ”vägledning för att integrera samhällsansvar inom en organisation”.

Figur 1  De sju portalfrågorna i detta dokument
PORTALFRÅGA A – Beskriv organisationens grundläggande förutsättningar, affärsmodell
och arbete med due diligence samt vilken del av organisationen som omfattas av
egendeklarationen.
Nedan följer de stödjande frågorna till portalfråga A.

Fråga 1: Vilka delar av organisationen, organisationsenheter eller grupper av människor omfattas
av egendeklarationen och varför har eventuella avgränsningar gjorts?

Fråga 2: Vilka verksamhetsområden (processer), vilken storlek, antal anställda och geografisk
placering har organisationen?

Fråga 3: Vilka andra certifieringar eller verktyg/riktlinjer inom hållbar utveckling använder
organisationen?
Fråga 4: Beskriv värdekedjan, med leverantörskedja inklusive geografisk spridning och antal
nivåer, kundgrupper och underentreprenörer.

Fråga 5: Beskriv hur organisationen säkerställer sitt arbete enligt de sju principerna enligt
SS-EN ISO 26000:2021, till exempel för vilka rutiner och arbetsmoment som principerna är viktiga.
Kommentera samtliga principer och ange vilka som har identifierats som viktiga. Principerna är
ansvarighet, transparens, etiskt uppförande, respekt för intressenternas intressen, respekt för
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