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REDOVISNING och KOMMUNIKATION 

Hållbarhetsprestanda



22 kunniga och engagerade konsulter 

inom hållbar verksamhetsutveckling



Strategi & Styrning Klimat & Planet

Kemikalier & Material

Inköp & Leverantör

Transparens & Förtroende

Vi stödjer våra kunder med hållbar verksamhetsutveckling 

Allt vi gör ska stärka våra uppdragsgivare och bidra till en bättre värld!

Tillsammans bidrar vi till Agenda 2030 och de Globala målen

https://trossa.se/none


AGENDA

• Bakgrund: 

Hållbar utveckling och Agenda 2030

• Hållbarhetsredovisning: syftet, lagkrav och exempel 

på redovisningsramverk

• Kommunikationsformer



Bakgrund hållbar utveckling



Källa: Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, 2017



BEHOV AV STRATEGI 
OCH  

KOMMUNIKATION 

Stora miljömässiga och 
sociala utmaningar

Föränderlig värld Komplexa värdekedjor

Snabbt ökande 
förväntningar

Sammanfattningsvis



Hållbarhetsredovisning



Vad är en hållbarhetsredovisning

▪ En redovisning av verksamhetens arbete och prestanda ur ett helhetsperspektiv.

▪ Jämfört med en finansiell årsredovisningen inkluderar hållbarhetsredovisningen 
även miljömässigt, socialt och etiskt perspektiv

Beslutsunderlag för intressenter

Vill jag köpa?

Vill jag jobba?

Vill jag godkänna?

Vill jag samarbeta?

Vill jag investera?

Vill jag gilla? 



En bra hållbarhetsredovisning

✓ Blir läst

✓ Fokuserar på det väsentliga – både 
risker och möjligheter

✓ Ger en tydlig bild av vad hållbarhet är 
och var man står

✓ Utvärderas i dialog med intressenterna 
för ytterligare förbättring

Vilka målgrupper? 

Vilka format? 

Vilka ramverk? 

Vilken nivå? 

Vilken omfattning och 
vilka avgränsningar?



En bra 

hållbarhetsredovisning 

skapar värde både 

internt och externt!

Värdeskapande hållbarhetsredovisning

Plattform för trovärdig kommunikation

• Kvalitetssäkrad samlad information 

• Tillgodoser intressenters behov

Pådrivande kraft i  hållbarhetsarbetet

• Skapar intern stolthet 

• Utvecklar styrning och uppföljning





Lagkrav och ramverk ger vägledning

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHoq3Q7pnQAhUEFSwKHT3-D4QQjRwIBw&url=https://twitter.com/globalcompact&bvm=bv.137904068,d.bGg&psig=AFQjCNH50WYzEPAVyPQC9GJbb5CfccQ10w&ust=1478718713003841


HÅLLBARHETSRAPPORTERING ENLIGT ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

Rapporten ska innehålla upplysningar om:  

• Miljö 

• Sociala förhållanden 

• Personal 

• Respekt för mänskliga rättigheter 

• Motverkande av korruption

I rapporten ska följande beskrivas:

• Affärsmodell 

• Relevanta policydokument 

• Resultatet av dessa policyer 

• Väsentliga hållbarhetsrisker och hur dessa 
hanteras  

• Centrala resultatindikatorer som är relevanta för 
verksamheten



Källa: https://globalcompact.se/

https://globalcompact.se/


Global Compacts tio principer för hållbart företagande

Som medlem i Global Compact måste företaget årligen publicera en 
Communication on Progress (CoP). 

En CoP ska bland annat innehålla information om företagets arbete 
med att implementera de 10 principerna samt hur man arbetar med 

att bidra till FN:s globala utvecklingsmål.



www.globalreporting.org

Vad är GRI?

• GRI = Global Reporting Initiative

• GRI Standards = redovisningsramverk för redovisning av icke-finansiell 
information/hållbarhetsinformation

• Världens mest etablerade och använda ramverk för icke-finansiell redovisning 

• Utvecklas kontinuerligt

• Funnits sedan 1998

OBS 

Ny uppdatering kommer 

under 2021, kan komma 

att innebära ändringar i 

metod och väsentlighet.

http://www.globalreporting.org/


Grundläggande Redovisningsprinciper 

för kvalitet och innehåll

Generell information

Styrning 

Ämnesspecifik redovisning 

GRI Standards struktur



Utgångspunkt Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys
• Vilka intressenter som involverats i dialog
• Hur de identifierats och prioriterats
• Hur organisationen arbetar med intressentdialog och 

engagemang i praktiken (hur, hur ofta och syfte…)
• Vilka frågor som lyfts av vem samt hur organisationen 

agerat på dess
• Väsentliga frågor för organisationen

”Focus on what matters, where it matters”

Management Approach för varje väsentlig fråga
• Varför är frågan viktig och var sker påverkan? 
• Styrning: policyer, mål, indikatorer, 

ansvarsfördelning m.m
• Egen utvärdering av ovan.  



Ämnesområden i GRI    
Ekonomi Miljö

Ekonomiskt prestanda, direkt värdeskapande

Marknadsnärvaro: Lokal anställning och förhållningssätt till 
minimilöner 

Indirekt ekonomisk påverkan 

Upphandling och inköp

Anti-korruption

Konkurrensrätt

Materialanvändning 

Energianvändning 

Vatten (användning och påverkan) 

Påverkan på biologisk mångfald 

Utsläpp till luft 

Utsläpp till vatten, avfall 

Lagefterlevnad

Kostnader för miljöarbete

Miljöbedömning av leverantörer 

Sociala frågor 

Anställningsvillkor 

Fackliga relationer 

Hälsa och säkerhet 

Utbildning och 
kompetensutveckling

Mångfald och jämställdhet 

Icke-diskriminering

Föreningsfrihet 

Barnarbete

Tvångsarbete 

Säkerhetsarbete 

Ursprungsbefolkningars 
rättigheter 

Riskanalys avseende MR

Påverkan och engagemang 
på/i lokala samhället 

Politisk påverkan

Social bedömning av 
leverantörer

Lagefterlevnad

Kunders hälsa och säkerhet

Märkning och 
marknadsföring

Kundintegritet



• Ger god vägledning för alla delar i processen

• Omfattande ramverk med mycket detaljer –

tolka till den egna verksamheten och gör till ett 

effektivt verktyg 

• Utgå från väsentligheten

• Redovisning blir ej bättre än verkligheten

• Använd principerna!

Principer för kvalitet 

• Noggrannhet

• Balans

• Tydlighet

• Jämförbarhet

• Tillförlitlighet

• Aktualitet 

Principer för innehåll 

• Hållbarhetssammanhang

• Intressentperspektiv

• Väsentlighet 

• Fullständighet 

Hur tillämpa GRI? 



Källa: https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/GRI_UNGC_SDG_Reporting_An_Analysis_of_Goals_and_Targets_2017.pdf

https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/GRI_UNGC_SDG_Reporting_An_Analysis_of_Goals_and_Targets_2017.pdf


Kommunikationsformer







Frågor?



TACK! Lotta Amsén
lotta.amsen@trossa.se


