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Varför ska man använda GRI?

Skapa enhetliga och transparanta rutiner och processer

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE MED 

GRI-REDOVISNING

Höja kvalitén i verksamheten, skapa en hög lägstanivå

Skapa en medvetenhet och öka kunskapsnivån om verksamheten

Skapa trovärdighet och stärka varumärket

Främja affärer, upphandlingar och affärsrelationer 



GRI 2021

GRI är en standard för redovisning av hållbarhets-
påverkan och ska kunna tillämpas i alla typer av
organisationer.
 
Den reviderade versionen har större fokus på den
faktiska och potentiella påverkan på miljömässig,
ekonomisk och social hållbarhet, inklusive mänskliga
rättigheter. Det blir fokus och en tydlighet kring
ansvarsfullt företagande.

Läs mer om GRI på www.globalreporting.org

https://www.globalreporting.org/


ÖVERGRIPANDE STRUKTUR 
FÖR GRI 2021

Fokus på grundläggande och allmänna upplysningar
samt materiella ämnen

Innehåller branschspecifika upplysningar som skall
redovisas. 

Specifika ämnen som motsvarar de materiella frågor
som organisationen ska rapportera 

I den nya standarden är det en ändrad struktur och består nu av
tre typer av standarder.

Universella standarder

Sektorspecifika standarder

Ämnesspecifika standarder



Rapportering i
enlighet med GRI
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Tillämpa rapporterings- 

principerna

Förstå
nyckelbegrepp

Organisationens kontext

Faktisk och potentiell

påverkan

Bedöm betydelsen av

effekterna

Prioritera vad som ska

rapporteras

 

Identifiera
materiella ämnen -Enl. GRI 3

-Enl. Topic standards

-Skäl för utelämnande

Rapportera

Publicera ett GRI-index

GRI INDEX
Garantera att rapporten

är i enlighet med GRI.

Skicka in rapport till GRI

Meddela GRI
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Briefly elaborate on what you
want to discuss. 

Nyckelkoncept

Konsekvenser av 
 verksamheten på miljö,
samhälle, ekonomi och
mänskliga rättigheter

PÅVERKAN MATERIELLA FRÅGOR INTRESSENTDUE DILLIGENCE
Fokus på den mest
väsentliga frågorna för
organisationen, de
materiella frågorna. 

FYRA CENTRALA BEGREPP 

Process genom vilken en
organisation identifierar,
förebygger, mildrar och
redovisar sina faktiska och
potentiella negativa effekter
på ekonomi, miljö och
människor

Grupper som har intresse
och är av betydelse för din
organisation och som
påverkas av företagets
aktiviteter. 



Noggrannhet

Jämförbarhet

Aktuellt

Redovisningsprinciper

Balans Tydlighet

Fullständighet Hållbarhets-
kontext

Verifierbart

Redovisningsprinciperna är grundläggande för att uppnå en
hållbarhetsredovisning av hög kvalitet. För att en organisation ska
kunna hävda att man redovisar enligt GRI måste man tillämpa
principerna. 

Redovisningsprinciperna vägleder organisationen för att
säkerställa kvaliteten och korrekt presentation av den
rapporterade information. Information av hög kvalitet gör att
läsaren kan göra välgrundade bedömningar och beslut om
organisationens effekter och hur man bidrag till hållbar utveckling.



Hur ser vår värdekedja ut och hur skapar vi värde? Vad
händer i omvärlden som påverkar vår verksamhet idag
och i framtiden. Vilka standarder behöver vi förhålla oss till
och vilken information kan livscykelanalyser ge oss. 

Vilka aktiviteter i verksamhetens värdekedja innebär
faktisk påverkan och vad finns det för risker och
möjligheter som innebär en potentiell påverkan.

Process för 
materiella frågor
Grunden till allt hållbarhetsarbete är att veta vad som är viktiga
hållbarhetsfrågor . Det handlar om att identifiera väsentliga frågor
enligt två obligatoriska perspektiv; ekonomisk, social och miljömässig
påverkan och påverkan som intressenter bedömer är viktiga. 

När man har identifierat vilken påverkan som finns är det
dags att analysera vilken betydelse påverkan har . 

Efter att man rangordnat aktiviteter efter betydelse är det
dags att prioritera vad man ska jobba med. 

Nu vet man vilka de materiella (väsentliga) frågorna är och
nu kan man använde de till bland annat underlag för
hållbarhetsarbetet. 

Förstå organisationens kontext

Identifiera faktiskt och potentiell påverkan

Bedöm betydelsen av påverkan

Prioritera påverkansområden

Materiella frågor

BedömningKontext

Påverkan Prioritera

Materiella 
frågor



Vi vill att företag ska nå sin fulla potential och skapa hållbara resultat. 
Det gör vi genom att leverera konsulttjänster, digitala lösningar och
utbildningar inom våra tre huvudområden: hållbar utveckling,
verksamhetsutveckling och test & kvalitetssäkring. 

I 10 år har vi hjälpt företag att utveckla nya sätt att nå sina mål och
hitta lösningar till sina utmaningar. Våra medarbetare är nyckeln till
Exceeds framgång, och att vår kompetens fortsätter ligga i framkant
är viktigt både för oss och våra kunder.

Läs mer om oss på www.exceed.se


