STHLM KOMMUNIKATION & IR
HÅLLBARHETSERBJUDANDE

GRI
STANDARDS
Ramverket GRI är en metod för att, på ett jämförbart och trovärdigt sätt, redovisa den
inverkan på ekonomi, miljö och människor som företaget har. GRI är relevant för många
intressenter; investerare, beslutsfattare, kapitalmarknaden och civilsamhället. I Sverige
rapporterar alla statliga samt många privata och noterade bolag sitt hållbarhetsarbete
enligt GRI.

Vem bör rapportera enligt GRI:s riktlinjer?
Alla företag kan GRI-rapportera, oavsett storlek,
branschtillhörighet, privat eller publik. Företag
som vill ha ett strukturerat och trovärdigt arbetssätt för sin hållbarhetsrapportering bör rapportera
enligt ramverket.
Fördelarna med GRI
• Stärker trovärdigheten och skapar ett systematiskt
arbetssätt för hållbarhetsredovisningen/eller
rapporteringen.
• Standardiseringen av hållbarhetsarbetet är ett
sätt som många intressenter förstår.
• Ramverket uppmanar till en aktiv intressentdialog och väsentlighetsanalys som bidrar till
att sätta en riktning för företagets hållbarhetsarbete.
• Underlättar för framtida tredjepartsgranskning.
Vad behöver redan rapporterande företag göra?
GRI genomförde under 2021 sin största uppdatering
av ramverket sedan 2016. Den nya uppdateringen
är obligatorisk att tillämpa från och med den 1
januari 2023.

Hur kan vi hjälpa er?
Vi har god och bred erfarenhet av GRI-rapportering
och kan hjälpa er under hela processen. Oavsett
om ni redan rapporterar enligt GRI eller inte så
skräddarsyr vi upplägget.
I vårt erbjudandet ingår;
•U
 ppstartsmöte för att diskutera företagets
behov och förväntningar
•S
 para tid med GRI-introduktion för icketidigare-rapporterande företag
• GAP-analys och benchmark
• Identifiera nya väsentliga frågor och nyckelindikatorer för att mäta och redovisa
•H
 jälp till en smidig övergång från GRI Universal
Standards 2016 till den nya uppdateringen 2021
•W
 orkshop för att upprätta en intressentdialog
och väsentlighetsanalys
• Integrering, design och lämpligt redovisningsformat för GRI-information i årsredovisningen/
hållbarhetsrapporten
Ring eller maila oss så berättar vi mer om hur vi
kan hjälpa er med GRI-rapportering.

STHLM KOMMUNIKATION & IR, KARLBERGSVÄGEN 32A, 113 27 STOCKHOLM
STHLMKOM.SE. INFO@STHLMKOM.SE. 070-064 41 06

