
Souldiarity & Human 
Rights 

Project Soulidarity 

Hållbarhetsredovisning – 
2020/2021 GRI och 
Process



Verksamhetens värdekedja .

Soulidarity & Human Rights (NGO)

• Project Soulidarity har varit verksamt sedan april 2020, under ledning av Soulidarity & Human Rights NGO. Det primära uppdraget är att hjälpa unga i utsatthet med; tak över huvudet, 
mat och tillgång till psykosocialvård & hälsa (MHPSS), i egenskap med att respektera varje individs rättigheter och autonomi. Uppdraget baseras på det individuella och 
samhällsmässiga behov som uppstår av ofrivilligt utanförskap i relation till demokratins principer gällande individens rätt till sin autonomi, mänskliga rättigheter & 
människovärdesprincipen och en global hållbar utveckling.

• För att bedriva verksamheten samverkar flertalet organisationer genom en styrgrupp bestående av representanter från olika delar av; Röda Korset, Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén, 
War Child, Ny Gemenskap och Fryshuset. Under förra året bidrog alla som är i styrgruppen med ekonomiska medel, direkt eller indirekt, för att genomföra projektet. Även aktörer 
utanför styrgruppen bidrog med ekonomiska medel, däribland Stockholms Stadsmission som bidrog till möjligheten att korrigera det ekonomiska underskottet som uppstod under 
2020, samt Röda Korsets Ungdoms Förbund som bidragit med medel till praktiska aktiviteter.

• Under 2020 kunde målgruppen genom nätverket erbjudas mer än 7200 heldygn med ”tak över huvudet” och serverade mer än 21 600 måltider. Nätverket tillgodosåg även ytterligare, 
icke kvantifierade, akuta sovplatser och delade ut matkassar till dem som inte kunnat deltaga i den primära verksamheten. Vidare kunde nätverket direkt och/eller indirekt förmedla 
sjukvård och ge psykosocial stöttning och omsorg. Det psykosociala stödet innefattas av flera delar och anpassas efter individ, resurs och mål. Arbetet består av bland annat hjälp till; 
fysisk & psykisk vård, kunskap & utbildning, rättshjälp, läxhjälp, terapeutiska samtal, fysisk aktivitet och liknande. Sammantaget har Project Soulidarity under 2020 mött ett par hundra 
individer som direkt och/eller indirekt fått ta del av hjälpinsatser. I syfte att hjälpa och motivera individer ur sin nuvarande levnadssituation för att finna hållbara och långsiktiga 
lösningar för ett samhällsenligt liv.

Verksamhetens värdekedja 2020 ”från vagga till grav”.

• Input: Individen som befinner sig i utanförskap och inte kan få sina behov medfödda mänskliga rättigheter och autonomi tillgodosedd genom samhällsmässiga och/eller statliga 
resurser.

• Processen: Den primära verksamheten utgår från en verksamhet som omfattar trettio boendeplatser för att tillgodose de basala humanitära behoven, tak över huvudet, mat, fysisk- 
och psykosocial -vård & hälsa. Samt att identifiera individens levnadsstatus och förutsättningar, för att gemensamt med individen få insikt om den nuvarande levnadssituation och 
påverka möjligheterna till ett samhällsdelaktig leverne. Att arbeta med påverkans och upplysningsarbete gentemot stat och samhälle om den aktuella icke hållbara situationen och 
bidraga till att finna hållbara lösningar i enighet med internationella åtaganden och konventioner.

• Output: Individen får möjlighet till att vara delaktig i samhället genom självförsörjning.



Input: Individen ansöker om att få 
stöd och hjälp.

• Individ i utanförskap p g a yttre  
omständigheter, juridiska 
komplikationer och/eller 
bristande nationella eller 
internationella humanitära 
samhällsresurser.

•  Avsaknad av möjligheter till att 
arbeta och försörja sig själv

• Ungdom mellan 18 - 25 år.
• Pågående asylprocess utan 

möjlighet till stöd och hjälp från 
andra instanser.

• Limboprocess, papperslös 
och/eller statslös, utan rättsliga 
möjligheter att försörja sitt 
uppehälle och/eller ta sig vidare 
till en plats som kan tillgodose 
individen med försorg som står i 
enighet med de mänskliga 
rättigheterna. 

Process: Kartlägga och tillgodose 
individens basala behov i egenskap 
av att lindra nöd och att finna. 
metoder avhjälpa den nuvarande 
livsstuation

• Boendeplats inklusive drift; 
vatten, el och sopor. 

• Mat, hygien och 
förbrukningsmaterial.

• Psykosocialt stöd i egenskap av 
att stärka individens inre hälsa i 
relation till yttre påverkans 
faktorer.

• Finna möjligheter för utbildning 
och/eller arbete.

• Juridiskhjälp.
• Vård & hälsa.
• Att finna juridiskt godtagbara 

framkomliga vägar för ett 
hållbart liv.

• Insamling individuell data för att 
identifiera vilka yttre 
systematiska faktorer som 
behöver förändras för avhjälpa 
den uppkomna situationen för 
målgruppen  påverkans arbete

Output: Individen är klar och tar 
nästa steg för att bli självförsörjande 
och en bidragande 
samhällsmedborgare. 

• Individen har fått kunskap om 
sin egen situation som i sin tur 
underlättar och motiverar 
individen att ta nästa steg i livet. 

• Individuellt förbättrade 
psykosociala omständigheter.

• God psykisk & fysisk hälsa.
• Fått möjlighet till arbete 

och/eller utbildning. 

I all enkelhet kan man beskriva värdekedjan utifrån att den primära ”produkten/varan” är en individ som befinner sig i utanförskap som genom föreningens 
förtjänst blir en samhällsdelaktig individ. De primära intressenterna är de som bidrar till att verksamheten kan fortlöpa.  



Identifikation de viktigaste hållbarhetseffekterna i värdekedjan inklusive klimat, biologisk mångfald och fattigdom och beskriv hur dessa relaterar till Planetens gränser och till 
Agenda 2030. 

De Planetära gränserna och Agenda 2030.

Det finns nio planetära gränser som gemensamt beskriver vårt globala ekosystems. Planetens nuvarande och framtida habitalla tillstånd är beroende av hur dessa gränser påverkas i relation  till människligutveckling. 
Gränserna är sammanflätade i ett interagerat slutet system, vilket innebär att gränserna påverkar och är beroende av  varandra, i egenskap av att skapa en helhetslösning för att vårt nuvarande habitat ska kunna 
existera. 

Två av de planetära gränserna, klimatförändring och förlust av biologiskt mångfald,  har ur ett hierarkiskt perspektiv identifierats som överordnade. 

1.Klimatförändring relaterar till mänsklig påverkan genom koldioxidutsläpp i atmosfären. Den drivande processen, människliga effekten, kopplas till; ekonomisk utveckling, bostäder, transport, mat produktion och 
produktion av andra varor. 

2. Förlust av biologiskt mångfald i relaterar mänsklig påverkan i egenskap av att bevara ekosystemets tjänlighet och ett biologiska mångfald. Den drivande processens kopplas till; mat produktion och produktion av 
varor & tjänster. 

Att överskrida en eller båda av dessa två gränser leder till att planeten som vi känner den kommer rubbas in i ett nytt stadium. 

Det finns en sammankoppling mellan de planetära gränserna och Agenda 2030. Agendan innefattas av 17 hållbarhets mål och 169 delmål vilka tillsammans ska bidra till en hållbar utvecklingen inom; ekonomiska-, 
miljömässiga- och sociala(samhälle)- dimensioner. I stort syftar Agendan till att bringa harmoni inom och mellan fem primära (5P) områden; människor, planet, välfärd, fred och partnerskap. 

Mål 1 ”Ingen fattigdom” är ett primärt utifrån ett människoperspektiv och att fattigdom leder till annat lidande som i sin tur påverkar andra hållbarhetsmål. Extrem fattigdom(Mål 1,1) ligger således delvis till grund för 
mål 2 ”ingen hunger” och mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”. Vidare kan planetensgränser, inte minst genom att Klimatförändring kopplas samman med hållbarhets mål 13 ”bekämpa klimatförändringen” och dess 
delmål, samt  förlust av biologiskt mångfald kan kopplas samman med mål 14 ”Hav och marina resurser” och mål 15 ”ekosystem och biologiskt mångfald”. 

• PLANETÄRA GRÄNSER 

• 1. Klimatförändring.

• 2. Förlust av biologisk mångfald.

• 3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären

• 4. Havsförsurning.

• 5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler).

• 6. Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning)

• 7. Färskvattenanvändning

• 8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i 
atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)

• 9. Nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska 
föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och 
mikroplaster).



Hållbarhetseffekter i relation till planetens gränser. 
Verksamheten drivs i ett större kollektivt boende/hotell var den primära arbetsprocessen består av ; utkörning och leveranser av mat & andra produkter, produktion av mat, drift i form av 
energi och vatten förbrukning för att tillhandahålla boende för trettio individer, transporter & energi förbrukning i samverkan med andra aktörer som gynnar individen att uppnå sitt mål, 
samt tillverkning och intern & extern distribuering av mat.  Sammantaget innebär det verksamhetens hållbarhetseffekter i värdekedjan kan identifieras som:

• ”Klimatpåverkan” och ”havsförsurning” identifieras genom verksamhetens process i att tillhandhåller boende, transporter, producerar mat och expanderar sitt företagande. 
Påverkansindikatorer mäts genom koldioxidutsläpp.

• ”Förlust av biologiskt mångfald” identifieras utifrån verksamheten producerar och delar ut mat och andra varor. Påverkansindikatorer mäts genom antal biologiska arter som utrotas / år.
• ”Aerosoler i atmosfären” och ”Nya kemiska substanser” identifieras utifrån att verksamhetens primära process i behov av transporter och produktion av varor & tjänster. 

Påverkansindikatorer är i skrivande stund ej identifierade. 

Figur 1 förklaring: 
För att identifiera de viktigaste hållbarhetseffekterna, genom 
ett vagga till grav perspektiv, i  verksamhetsbeskrivningen 
placeras värdekedjan och företagandet i ett subordinerat 
system till det globala systemet. Det överliggande systemet 
definieras av Planetens gränser och Agenda 2030, vilket 
innebär att hållbarhetseffekterna identifieras ur ett 
helhetsperspektiv. Varpå planetens habitat är de drivande 
resurser och därigenom även primära intressenter. 

Figur 1.



Hållbarhetseffekter i relation till Agenda 2030
Verksamheten syfte är att förbättra de levnadsvillkor utifrån en förhoppning att genom arbetsprocessen kunna påverka och upplysa omvärlden om den ohållbara situationen i egenskap 
av att eliminera utanförskapet och bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. Verksamheten relaterar till  Agenda 2030 och den direkta arbetsprocessen ställs i relation till de global 17 
målen och delmål genom att identifiera verksamhetens  hållbarhetseffekter utifrån: 

• Mål 1 ”Ingen fattigdom” 
• 1.1 Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag. 
• 1.3 Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

• Mål 3 ”God hälsa och välbefinnande” 
• 3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

• Mål 4 ”God utbildning för alla” genom delmål 
• 4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
• 4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och 

entreprenörskap.
• 4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.
• 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 

livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.
• Mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor”

• 8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av 
barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

• 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga 
anställningar.

• Mål 10 ”Minskad ojämlikhet”
• 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, 

ekonomiska och politiska livet.
• 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, 

ekonomiska och politiska livet.
• 10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

• Mål 11 ” Hållbara städer”
• 11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

• *Mål 12 ”Hållbarbar konsumtion & produktion”.  Vidare beskrivning gällande delmål 12.3-12.6, bild 8.
• Mål 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen” 

• 16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
• 16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
• 16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
• 16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering. 
• 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
• 16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.



Hållbarhetsindikatorer (nyckeltal) för din verksamhet med utgångspunkt i Triple Bottom Line och GRI standarderna (se till att hitta relevanta 
GRI-standarder).

Genom att verksamheten definierar sin värdekedja utifrån Triple Bottom Line (TBL) innebär det att företagsvärdet ställs i relation till dess påverkan på människa, miljö och samhälle. 
Värdekedjan beskriven genom TBL är således i paritet med hållbarhetsdefinitionerna enligt GRI standard. Hållberhetsrapporter enligt GRI utgår från att verksamheten identifierar 
väsentliga nyckeltal i relation till vad som är gällande för värdekedjans primära arbetsprocess. Nyckeltalen relaterar således till värdekedjans väsentliga, positiva eller negativa, 
direkta eller indirekta; ekonomiska, miljömässiga och/eller social hållbarhetspåverkan. I GRI är hållbarhetsindikatorerna standardiserade och kategoriserade genom tre dimensioner;   
ekonomiska – GRI200, miljömässiga - GRI300 och sociala - GRI400. Därigenom kan Soulidarity & Human Rights ledning redovisa nyckeltal som är kopplade till verksamhetens 
väsentliga hållbarhetspåverkan.

Förslag på hållbarhetsindikatorer för Soulidarity & Human Rights. 

• Indirekt ekonomisk påverkan GRI 203, värdekedjans arbetsprocess och det individuella slutresultatet påverkar den externa ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Då en positiv 
hållbarhetseffekt inom den ekonomiska dimensionen är en väsentlig del av organisationens strategi, mål och arbete, bör verksamheten fokusera på hållbarhetsindikatorer 
baserat på kraven beskrivna i 203 -1 & -2.

• Utsläpp GRI 305, värdekedjans primära arbetsprocesserna; transporter, matproduktion och driften av boendet, har både direkt och indirekt påverkan gällande utsläpp av 
växthusgaser. Verksamheten bedrivs på så sätt att den kan följa rapporteringskraven beskrivna genom GRI 305-1. 

• Avfall GRI-306, värdekedjan innefattar produktion och/eller distribution av framför allt mat, men även kläder, hygienartiklar, elektronik och liknande artiklar för dagligt bruk. 
Merparten av biprodukterna och avfallet hanteras på ett och samma ställe som tillhandhålls av verksamheten. Hållbarhetsindikatorer står således i enighet med 
rapporteringskraven beskrivna genom GRI 306 -1 & -2.

• Miljömässig bedömning av leverantör GRI-308, verksamheten är genom hela värdekedjan beroende av olika leverantörer för att kunna utföra sin primära arbetsprocess. 
Leverantörerna har en väsentlig hållberhetspåverkan speciellt inom den miljömässiga dimension och det är fullt möjligt att rapportera i enighet med kraven under 308 -1 &-2.

• Bedömning av Mänskliga Rättigheter GRI-412, Verksamhetens värdegrund och existensberättigande vilar på människorättsprincipen och utgår således från de Mänskliga 
Rättigheterna. Det är väsentligt att utgå från  hållbarhetsindikatorer genom hela värdekedjan kopplat till detta området. Verksamheten bör definiera hållbarhetsindikatorer 
baserat på GRI 412 -1, 2 & -3. 

• Lokala föreningar GRI 413, Den primära delen av organisationens marknadsföring och företagsstrategi beslutas genom en styrgrupp bestående av ledande representanter från 
civilsamhällesorganisationer. Det är således en väsentligt för verksamheten att rapportera om dess positiva och negativa påverkan på lokala föreningar och dess omgivning. 
Verksamheten bör nyttja hållbarhetsindikatorer beskrivna enligt GRI 413 -1 & -2.

• Socialpåverkans bedömning av leverantörer 414, verksamheten är genom hela värdekedjan beroende av olika leverantörer för att kunna utföra sin primära arbetsprocess. 
Leverantörerna kan en väsentlig hållberhetspåverkan i den social och samhällsmässiga dimension, det är således väsentligt, utifrån organisationens syfte, att nyttja 
hållbarhetsindikatorer inom det område, i enighet med de krav som beskrivs genom GRI 414 -1 &-2.

• Socioekonomisk efterlevnad 419, verksamhetens primära uppdrag genom Project Soulidarity syftar till att verka inom ett socioekonomiskt utanförskaps område. Det kan således 
vara  en väsentlig hållbarhetsindikator i enighet med kraven GRI 419-1.  



Konkreta hållbarhetsmål till 2030 för de fem viktigaste nyckeltalen (indikatorerna) som beskriver hållbarhet i din verksamhet (relaterar till yttre krav). 

Miljömässiga hållbarhets mål för Soulidarity & Human Right: 

*Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” och dess delmål kan kopplas  till hållbarhets indikatorer beskrivna genom; Utsläpp GRI 305, Avfall GRI-306 och Miljömässig bedömning av 
leverantör GRI-308. Verksamheten hanterar många individer och därigenom tillhandahåller produkter för tillagning av mat, hygienprodukter och andra varor. Det tillreds och/eller lagas 
mat flera gånger om dagen, för minst trettio personer vid varje tillfälle. Dessutom delas det ut en hel del matkassar till andra behövande. Detta medför sammantaget en hel del onödig 
matsvinn (delmål12.3) och avfall (delmål 12.5). Verksamheten bedriver på samma plats som matproduktionen sker ett boende och det dagliga driften medför en hel del avfall genom 
användning av tvål-, schampo-, hälso- & sjukvård-, elektronik och klädes- produkter medför en hel del blandade sopor, vilket bör sorteras och hanteras (delmål 12.4) på ett miljömässigt 
hållbart sätt.  Verksamheten är beroende av en hel del olika leverantörer för driften som kan kopplas till  leverantörer av varor och tjänster, vilka i sin tur medför en hel del utsläpp av 
växthusgaser. Att granska att försäkra sig om att värdekedjan tillämpar (delmål 12.6) hållbara metoder för att verka är fullt möjligt.  Vidare innebär detta en, genom värdekedjans 
leverantörer och samarbetspartners,  direkt och/eller indirekt koppling till hållbarhets mål 13 ”Bekämpa klimatförändringar”,14”Hav och marina Resurser” & 15”Ekosystem och biologiskt 
mångfald”. Hållbarhetsarbetet kommer att påverka de planetära gränserna, i synnerhet de kritiska gränserna ”Klimatpåverkan” och ”Förlust av biologiskt mångfald”, som inte minst 
affekteras av värdekedjans arbetsprocess genom utsläpp av koldioxid och växthusgaser.

Socioekonomiska hållbarhets mål för Soulidarity & Human Right:

Arbetet med de globala 17 målen syftar till bland annat att skapa jämlika och jämställda samhällen ur flera perspektiv. Verksamhetens individuella, icke monetära, resultat går således i 
paritet med det och kan möjligtvis bidraga till en positiv socioekonomisk utveckling för människa, miljö och samhälle. Syftet är att finna vägar för att bryta långvarig utanförskap som är 
slitsamt för såväl individ som samhälle. Under 2020 har fokus legat på att bidraga till att minska lidande som medföljer av globalmigration, för såväl individ och samhälle. Arbetsprocessen 
innefattar att påvisa de systematiska nationella och/eller internationella juridiska komplikationer som förklarar problemet, och därigenom samhällets, ohållbara situation. Därefter arbeta 
med att finna och sammanfläta lösningar som bäst gynnar individ, samhälle och den globala utvecklingen. 

I praktiken innebär det att en lösning kan vara att bistå individen att finna en trygg levnadsplats, där hen kan få sin medfödda rättigheter tillgodosedda och möjligheter till utvecklas i 
paritet med demokratins autonomi princip. Vilket med individen stärker upp samhällets resurser, genom att tillföra arbetskraft inom exempelvis bristyrken som; stål och el industrin i 
samband med  den gröna omställningen, äldreomsorg och inte minst pandemivården. Vidare berättigar verksamheten sin påverkan, som ämnar att bringa harmoni mellan individ och 
samhälle, genom olika konventionsåtaganden. Utifrån det kan värdekedjan kopplas nyckeltal som  ”indirekt ekonomisk påverkan GRI - 203” och ”Bedömning av Mänskliga Rättigheter GRI 
- 412”. Det innebär att värdekedjans inre och yttre  arbetsprocess kan kopplas till global socioekonomisk hållbarhetspåverkan i relation till de krav som kopplas till Agenda 2030 genom mål; 
1 ”Ingen fattigdom”, 3 ”God hälsa och välbefinnande”,4 ”God utbildning för alla”, 8 ”Anständiga arbetsvilkor”,10 ”Minskad ojämlikhet ” och 16 ”fredliga samhällen”. Sammantaget innebär 
det ett slutgiltigt lyckat resultatet kan härledas till en icke miljömässig kvantifierbar positiv hållbarhetseffekt på de planetära gränserna och därmed bidra till minskad negativ påverkan på 
de kritiska områdena.



Verksamheten sett ur ett större sammanhang där den utökade värdekedjan är underordnad det gemensamma globala systemet. Vilket medför att det är primärt att nyckeltalen kopplas till 
miljömässig påverkan, trots att den interna arbetsprocessen innefattas ett medvetet socioekonomiskt hållbarhetsarbete. Varvid det interna arbetet som tar avstamp i Agenda 2030 har en 
medveten samhällsmässig effekt, men att det inte nödvändigtvis är de målen som verksamhetens nyckeltal skall fokusera på. Det eftersom en stor del av värdekedjans arbetsprocess har en 
direkt och indirekt påverkan på planetens resurser och därmed de planetära gränserna. Det innebär att nyckeltal med ursprung i GRI och med en direkt påverkan på de yttre gränserna kopplas 
framför allt till mål 12 och därigenom mål 13,14 & 15.Sammantaget innebär det att även om verksamheten skulle ”vilja” koppla nyckeltalen till andra hålbarhetsmål, inom exempelvis den 
samhällsmässiga dimensionen då den syftar till arbeta för en hållbar utveckling inom det området, så skulle det inte representera de primära nyckeltalen. Slutsatsen är således att ur ett större 
perspektiv kopplas nyckeltalen, direkt eller indirekt, genom GRI standard till de yttre miljömässiga mål och gränser som beskrivs genom Agenda 2030 och Planetens gränser om värdekedjan 
ställs i rätt perspektiv.  
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