
Hållbar och transparent redovisning
som redskap för inköpare och 
leverantörer



Hållbar leverantörskedja: Tre trender 2016

Eliminera risker i leveranskedjan är den främsta drivkraften: Över 34% av de tillfrågade 
företagsledarna sade att de drivs av att eliminera risker i leveranskedjan.

Mänskliga rättigheter är prioritet nr 1: 47% av de tillfrågade har identifierat detta som den 
största utmaningen. Andra viktiga frågor är spårbarhet och miljö. 

Industrisamarbeten ses som den största möjligheten: 20% av de tillfrågade uppgav att 
industrisamarbeten är den enskilt mest spännande möjligheten. Den näst mest spännande 
möjligheten är att skapa en cirkulär ekonomi och den tredje är resurseffektivitet.



Transparens blir viktigare och viktigare

Växande trend att kunder, NGO:s och investerare vill veta mer om företagens
leverantörskedjor

Transparens gällande leverantörskedjor skapar förtroende

Allt fler företag redovisar var produktionen sker

Högre krav på redovisning av arbete i leverantörskedjan genom 

nya lagförslaget







Grad av transparens

Källa: MIT Sloan Management Review



Redovisning av hållbara inköp

Krav 

Nya lagförslaget om obligatorisk hållbarhetsredovisning

Verktyg
FN:s Global Compact

Global Reporting Initiative

UN Guiding Principles on Business & Human Rights (Protect, 
Respect, Remedy)



Global Reporting Initiative G4



Global Reporting Initiative Standards New!!

DISCLOSURE 102-9 SUPPLY CHAIN
A description of the organization’s supply chain, including its main elements as they relate to the organization’s activities, 
primary brands, products, and services.

GRI 308 SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
Disclosure 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria
Disclosure 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

GRI-408 CHILD LABOUR
GRI 409 FORCED OR COMPULSORY LABOUR

GRI 412 HUMAN RIGHTS ASSESSEMENT 
Disclosure 412-1 Operations that have been subject to human rights policies or procedures
Disclosure 412-2 Employee training on human rights policies or procedures
Disclosure 412-3 Significant investment agreements and contract that include human rights screening 

GRI 414 SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
Disclosure 414-1 New suppliers that were screened using the social criteria
Disclosure 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 



Analysera era leverantörers arbete med hållbara inköp

Hur kan du få information om leverantörers arbete med hållbar leverantörskedja genom att läsa deras 
hållbarhetsredovisningar? 

Grad av transparens i beskrivningen av leverantörskedjan 

• Vad säger väsentlighetsanalysen och intressentdialogen?

• Har de gjort en kartläggning av hur leverantörskedjan ser ut (spårbarhet)? 

• Offentliggör de listor på underleverantörer?  

• Har de styrning på plats (GRI DMA) för att hantera risker i leverantörskedjan?

• Gör de riskanalyser av leverantörskedjan, due diligence?

• Redovisar de uppföljning och eventuella avvikelser samt hur dessa hanteras?

• Ingår de i branschsamarbeten för att hantera risker i leverantörskedjan?

• Redovisar de utmaningar?



Ex på redovisning av arbete med hållbara inköp 

H&M:s 
kartläggning av 
påverkan och 
utmaningar i 
värdekedjan



Diskutera med grannen

Hur har krav från beställare utvecklat ert arbete med hållbar leverantörskedja?

Kan det lägsta priset komma från en leverantör som tar ansvar? Vad är din erfarenhet? 

Är ni redo att bortse från ansvar och missförhållanden om det bara finns en leverantör och produkten är 
strategisk? Hur kan ni tänka? 



Tack!
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