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Skapa bättre struktur för hållbarhetsdata
Kalkylarken och mejlslingorna kan bli milslånga 
för många som jobbar manuellt med att samman-
ställa hållbarhetsdata. Idag krävs ofta stora mäng-
der hållbarhetsdata och en ostrukturerad hantering 
riskerar att kvalitet och spårbarhet blir lidande. 
Digitala verktyg och processer skapar en bättre 
struktur för arbetet och kommer att bli nödvän-
digt för att uppfylla framtida granskningskrav.

Varför automatisera datainsamlingen?
Genom att övergå från manuell till digital insamling 
av hållbarhetsdata, via exempelvis en webbase-
rad plattform, blir data mer tillförlitlig och trans-
parent. Några av fördelarna med digital datain-
samling är;
• Tidsbesparingar

• Inbyggd kunskap för rapportering mot multipla 
ramverk

• Enkelt vid hög rapporteringsfrekvens

• Tillgång till analysverktyg och emissionsfaktorer

• Dataverifiering

• Minimera antalet felkällor

Att snabbt och löpande kunna redovisa korrekta 
hållbarhetsdata kommer att bli allt viktigare i takt 
med att CSRD träder i kraft.

Hur kan vi hjälpa er?
Vi hjälper er att implementera effektiva processer 
och rutiner för insamling, analys och bearbetning 
av hållbarhetsdata tillsammans med vår samar-
betspartner Evaluate. Företaget har en SaaS- 
lösning, ett digitalt verktyg med fokus på insam-
ling, bearbetning och analys av hållbarhetsdata 
i scope 1–3 för rapportering till nuvarande och 
framtida ramverk samt Due Diligence av värde- 
kedjor. Plattformen är skalbar vilket underlättar 
anpassning till framtida utveckling.

I vårt erbjudande ingår;

• Strategisk hållbarhetsrådgivning

• Workshop - behovsplanering

• Rutinanpassning för att underlätta datainsamling

• Utbildning och utrullning

• Projektledning

• Support och uppstartsstöd

Ring eller maila oss så berättar vi mer om hur vi 
kan hjälpa er med insamling och bearbetning av 
hållbarhetsdata.
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Relevant och trovärdig data är en förutsättning för ett målinriktat och framgångsrikt  
hållbarhetsarbete. Några av de största utmaningarna i hållbarhetsarbetet är att löpande ta 
fram, sortera och lagra den data som kan mätas, jämföras och följas upp över tid. Genom 
att digitalisera insamlingen och bearbetningen kan kvaliteten öka och framtida krav mötas.
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