
GoodMorning! 

Vad innebär de nya GRI standarderna?



Vi är Goodpoint!

På Goodpoint jobbar 28 konsulter…
Civilingenjörer
Ekonomer
Jurister
Kemister
Toxikologer
Biologer
Miljövetare
Statsvetare
Kommunikatörer
Geovetare
m. fl.
...med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete.



Helhetsgrepp för hållbar utveckling

Hållbarhetsstrategi, kommunikation
och hållbarhetsredovisning

Kemi och miljö Verksamhetsstyrning

Hållbar leverantörskedja Konsult på plats Utbildning



Några av våra kunder



Program

• GRI Standards

• Ändringarna i ÅRL – obligatorisk hållbarhetsredovisning

• Frågor



GRI Standards

https://www.globalreporting.org/standards



Terminologi



Paketet med standarder inkluderar

• 3 universella standarder 
som ska användas av alla 
rapporterande 
organisationer 

• 33 topic-specific
Standards. Uppdelade på 
Ekonomi, Miljö, Socialt

Organisationer väljer och använder bara de topic-specific
standards som är relevanta för dem, baserat på deras väsentliga 
frågor



Översikt - Universella standarder 

De universella standarderna gäller alla organisationer som 
rapporterar i enlighet med GRI.

GRI 101: Foundation – inkluderar de tio 
rapporteringsprinciperna, den grundläggande processen för 
att arbeta med standarderna samt grunderna för att 
använda och hänvisa till standarderna

GRI 102: General Disclosures – allmänna 
standardupplysningar om organisationen och dess 
rapporteringsrutiner

GRI 103: Management Approach – organisationens styrning 
av varje väsentlig hållbarhetsfråga



GRI 101 - Foundation



GRI 102 – General Disclosures



GRI 102 - General Disclosures

Information om den redovisande organisationen och dess redovisningsrutiner.



Tydliggörande kring innehåll och väsentlighet

Impact / Påverkan

• Effekter på ekonomin, miljön 
och/eller samhället (handlar 
inte om påverkan på 
organisationen!)

• För att använda väsentlighets-
principen krävs förståelse av 
”impact”



GRI 103 - Management Approach



GRI 103 – Management Approach



Översikt - Topic-specific Standards

33 topic-specific standards

Ekonomi (200 series) inkluderar G4-aspekterna från 
kategorin Ekonomi plus aspekterna för anti-
korruption och konkurrensbegränsning

Miljö (300 series) inkluderar de flesta G4-aspekterna 
från kategorin Miljö, men t ex så har aspekten 
”Overall” tagits bort och ”Transports” har bakats ihop 
med ”Emissions”

Socialt (400 series) inkluderar de flesta G4-
aspekterna från kategorin Socialt men 
underkategorierna har tagits bort (Labour practices, 
Human rights, Society). Anti-korruption och 
korruptionsbegränsning har flyttats till Ekonomi



Den största förändringen i struktur – 46 aspekter är nu 33 ”topics” (TSS)  



Är det inte bara att byta nummer i GRI-indexet? 
NEJ – topics har slagits ihop och har nytt innehåll

G4 Aspects GRI Standards

• Diversity and Equal Opportunity
• Equal Remuneration for Women and Men

Diversity and Equal Opportunity

• Investment (Human Rights)
• Assessment (Human Rights)

Human Rights Assessment

• Supplier Assessment for Labor Practices
• Supplier Human Rights Assessment
• Supplier Assessment for Impacts on Society

Supplier Social Assessment

• Product and Service Labeling
• Market Communications

Marketing and labeling

• Compliance (Society)
• Compliance (Product Responsibility)

Socioeconomic compliance



G4 Aspects GRI Standards

• Anti-corruption
(Social Category)

Anti-corruption
(Economic series)

• Anti-competitive Behavior
(Social Category)

Anti-competitive Behavior
(Economic series)



Informationskrav

Nummer och titel på disclosure

Rapporteringskrav
-disclosures innehåller kraven på 
information att rapportera
-en del har extra krav gällande 
hur informationen ska 
presenteras

Rapporteringsrekommendation
”Actions” som uppmuntras men 
som inte är krav

Vägledning
Bakgrundsinformation, 
förklaringar & exempel





Ikraftträdande

• 1 juli 2018 – efter detta datum ska alla GRI redovisningar vara enligt Standarderna

• Tidigare övergång uppmuntras

• GRI G4 går i graven den 1 juli 2018





Informera GRI

bättre uppföljning av tillämpningen av standarderna







Nya lagkrav

• 2014: EU-direktiv som ålägger medlemsstater att 
införa krav på redovisning av hållbarhet och mångfald

• 2016: implementering av direktivet genom ändringar i 
ett flertal lagar, varav de mest betydelsefulla är ÅRL 
och ABL

• De nya reglerna ska tillämpas första gången för 
räkenskapsåret 2017

• Två ”redovisningsprodukter”:

1. Ny ”hållbarhetsrapport”

2. Ändring av ”bolagsstyrningsrapport” 

• Lagreglerna kompletteras av bindande och ej 
bindande reglering och riktlinjer



Vilka omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering i ÅRL?

Stora företag

Företag som under de senaste två 
räkenskapsåren uppfyllt minst två av nedan 
kriterier ska upprätta en hållbarhetsrapport 
för företaget:

1. Medelantalet anställda: 250

2. Balansomslutning: 175 mkr

3. Nettoomsättning: 350 mkr

Kravet gäller den juridiska personens storlek.

Vissa koncerner

Stora företag som är moderföretag i en koncern ska 
upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen.

Detsamma gäller för moderföretag som är:

1. Noterat eller ett finansiellt företag 
(kreditinstitut, värdepappersbolag, 
försäkringsbolag e.d.) 

2. Koncernen uppfyller storlekskraven för 
stora företag



Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?

Miljöpåverkan

Mänskliga rättigheter

Sociala förhållanden 
och personal

Motverkande av 
korruption

 ”Upplysningar som 
behövs för förståelsen av 
företagets utveckling, 
ställning och resultat och 
konsekvenserna av 
verksamheten”

 Individuell bedömning

 Vad som är väsentligt ska 
avgöras med hänsyn till 
vad som är av intresse för 
företagets intressenter

 Lagstiftningen följer devis 
principen ”följ eller 
förklara”

Företagets affärsmodell

Policys inklusive resultatet av 
dem och genomförda 
granskningsförfaranden

Hållbarhetsrisker förknippade 
med verksamheten och dess 
affärsförbindelser

Relevanta resultatindikatorer

Rapporten ska redogöra för: Åtminstone följande områden 
ska behandlas:



Hur ska affärsmodellen beskrivas?

• Den information om affärsmodell som lämnas i hållbarhetsrapporten kan vara 
kortfattad.

• Beskrivning av hur företaget genererar och bevarar värde genom sina produkter 
och tjänster på längre sikt.

• Vad ett företag gör och hur och varför det gör det.

• Beskrivningen av företagets affärsmodell bör ”naturligen relatera till aktuella 
hållbarhetsfrågor”.

Utmaning för många företag att koppla hållbarhetsarbetet till värdeskapandet.



Vad menas med policy och granskningsförfaranden i 
hållbarhetsfrågor? 

Policy

• Dokumenterade grundprinciper för företagets handlande. 

• Strategier med avseende på väsentliga hållbarhetsfrågor, huvudsakliga mål och 
handlingsplan för att nå dessa.

• Ledningens och styrelsens ansvarsområden och beslut.

• Resursfördelning kopplat till mål, riskhantering och avsedda resultat.

• Resultatet av företagets aktiviteter och verksamhet.

Granskningsförfaranden

• Styrmedel och system för att identifiera, förebygga och mildra befintliga eller potentiella 
negativa konsekvenser (jfr engelskans due diligence).

• Information om den due-diligence som genomförs, inklusive leverantörskedjan om 
relevant.



Väsentliga hållbarhetsrisker och hur de hanteras

1. Frågor som är kopplade till företagets verksamhet och där 
negativa konsekvenser sannolikt kan uppstå.

2. Frågor där det redan uppstått allvarliga konsekvenser.

• Kan röra t ex företagets verksamhet, produkter, tjänster, 
leverantörskedja, affärsförbindelser.

• Identifiering och bedömning av risker.
• Hur riskerna påverkar affärsmodell, aktiviteter, finansiella 

resultat och konsekvenser av verksamheten.
• Kort, medellång, lång sikt.
• Hantering och mildring av risker.

Måste
rapporteras

Måste inte
rapporteras

Sa
n

n
o

lik
h

et

Allvarlighet

Väsentlig risk?



Relevanta resultatindikatorer

• Centrala resultatindikatorer som krävs för att förstå företagets 
utveckling, resultat, ställning samt konsekvenserna av dess verksamhet.

• Kvantitativ information för att mäta framsteg och lämpliga förklarande 
beskrivningar. 

• Bidrar till transparens och jämförbarhet.



Krav på upplysning om mångfaldspolicy

• Endast noterade företag som uppfyller mer än ett av villkoren för om 
hållbarhetsrapport ska upprättas

• Beskrivning av den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om bolagets 
styrelse

• Mångfaldskriterier som tillämpas och varför dessa valts
• Mål för relevanta mångfaldsaspekter
• Hur policyn har tillämpats
• Resultatet av policyns tillämpning

Om bolaget inte tillämpar någon mångfaldspolicy ska skälen för det anges.



Placering

• Enligt ”huvudregeln” ska hållbarhetsrapporten vara en del av 
förvaltningsberättelsen 

• Företaget får välja att upprätta rapporten som en handling ”skild från 
årsredovisningen” (vilket ska anges i förvaltningsberättelsen)



Hur förbereda sig på bäst sätt?

• Få koll på kraven i ÅRL och ta vägledning av förarbeten och FARs FAQ
• Identifiera gap i er nuvarande ÅR gentemot kraven i ÅRL
• Om ni inte har koll på era väsentliga hållbarhetsfrågor - gör en risk- och 

väsentlighetsanalys, inklusive intressentdialog
• Bestäm ambitionsnivå – ska ni använda ett ramverk som GRI eller inte?



Vägledning

http://www.regeringen.se/49e317/conten
tassets/f927320bd4a04c798fc8066285129
8a2/foretagens-rapportering-om-
hallbarhet-och-mangfaldspolicy-prop.-
201516193

https://www.far.se/contentassets/2b2cc98
8a3dd4056b3dbad9450d96dee/faq-
hallbarhetsrapportering_slutgiltig.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0
705(01)&from=SV



Stort tack!

Kajsa Rives
Kajsa.rives@goodpoint.se

0708-213126

http://miljo-utveckling.se/utbildning/

mailto:Kajsa.rives@goodpoint.se
http://miljo-utveckling.se/utbildning/

