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PÅ ”G” TILL GLOBAL COMPACT

På ”G” till Global Compact och 
åtagandet om att stödja FN:s tio 
principer för mänskliga rättig
heter, arbetsrätt, miljö och anti
korruption. Det innebär också 
att vi årligen kommer att rappor
tera till FN om byråns pågående 
arbete med att implementera 
principerna.

” Trots att vi på Sthlm Kommunikation huvudsak
ligen arbetar med att hjälpa våra kunder med 
deras löpande hållbarhetsarbete så måste vi 
självklart också tänka på vår egen interna verk
samhet. Valet att ansöka till Global Compact 
och speciellt att bidra till ett av FN:s globala 
delmål, 12.6, känns naturligt eftersom initiativet 
är i linje med våra värderingar och företags
kultur.”  
 
Otto Rathsman, delägare och hållbarhetsstrateg
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GRI 2016 BLIR GRI 2021

Global Reporting Initiative (GRI) lanserar snart en 
rad uppdateringar i sitt världsledande ramverk. 
Men vad innebär dessa förändringar för bolagens 
hållbarhetsredovisning? 

EU skruvar åt kraven på företagen och då kommer 
även GRI att genomföra en rad revideringar. Den 
tidigare versionen från 2016 har ersatts av den 
uppdaterade GRI Universal Standards 2021, som 
träder i kraft den 1 januari 2023.

Tanken är att det nya GRIramverket ska vara i 
linje med EU:s regler för due diligence och FN:s 
och OECD:s vägledande principer. Två områden 
som berörs är mänskliga rättigheter och biologisk 
mångfald. 

Rapporteringskraven om mänskliga rättigheter är 
nu högre och rapporteringen förväntas bli effekti

vare. EU hoppas på så sätt att greenwashing i håll
barhetsrapporteringen kommer att minska.

Med anledning av det globala hotet mot den  
biologiska mångfalden har rapporteringskravet 
skärps även inom detta område. Mindre än vart 
fjärde av de större företagen, vars verksamhet 
påverkar den biologiska mångfalden, redovisar 
något om detta. Målsättningen med revideringen 
är därför att visa en global ”best practice” inom 
rapportering om biologisk mångfald.

GRI uppmanar rapporterande företag att snarast 
påbörja utfasningen av den gamla versionen och 
starta implementeringen av den nya. Läs gärna 
mer här.

Har du frågor om GRI? info@sthlmkom.se eller 
08410 076 05.

Sthlm Kommunikations kärnverksamhet är finansiell kommunikation. Vi hjälper bolag med IR och hållbar 
hetsrådgivning, produktion av års, kvartals och hållbarhetsredovisningar, formgivning och design, webb, 
foto, översättning, tryck, distribution med mera. Förutom vår breda erfarenhet och kunskap sätter vi en stolt
het i att vara engagerade och tillgängliga. Varumärkes och designuppdrag görs genom systerbyrån Uniform.

Sthlm Kommunikation & IR, Karlbergsvägen 32A, 113 27 Stockholm 
sthlmkom.se. info@sthlmkom.se. 08410 076 05


