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Sammanfattning av hållbarhetsindikatorer

GRI Beskrivning Hänvisning

G4-1 VD-ord s. 4, 25

G4-3 Organisationens namn s. 40

G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och 
tjänster s. 19, 21, 23

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor s. 42

G4-6 Länder där verksamhet bedrivs s. 34, 70

G4-7 Ägarstruktur och företagsform s. 42, 106, 107

G4-8 Marknader som organisationen är verksam 
inom s. 18-23

G4-9 Organisationens storlek s. 16-17

G4-10 Antal anställda s. 37, 74

G4-11 Andel av personalstyrkan som omfattas av 
kollektivavtal s. 37

G4-12 Organisationens leverantörskedja s. 36

G4-13 Betydande förändringar under 
redovisningsperioden s. 111

G4-14 Försiktighetsprincipen s. 31, 39

G4-15 Externt utvecklade initiativ som 
organisationen följer s. 31

G4-16 Sammanslutningar som organisationen är 
medlem i s. 31-33

G4-17 Enheter som ingår i redovisningen s. 34, 111

G4-18 Process för definition av innehållet i 
redovisningen s. 28-29

G4-19 Väsentliga aspekter s. 28

G4-20 Avgränsningar inom organisationen för varje 
väsentlig aspekt s. 111

G4-21 Avgränsningar utanför organisationen för 
varje väsentlig aspekt s. 111

G4-22 Effekter av förändringar i tidigare redovisad 
information S. 111

G4-23 Väsentliga förändringar från tidigare 
redovisningar s.  111

G4-24 Intressentgrupper som organisationen har 
kontakt med s. 28

G4-25 Identifiering och urval av intressenter s. 28

G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med 
intressenter s. 28

G4-27 Viktiga frågor som har lyfts av intressenter och 
hur organisationen svarar på dessa frågor s. 28

G4-28 Redovisningsperiod s. 111

G4-29 Publiceringsdatum av senaste redovisningen s. 111

G4-30 Redovisningscykel s. 111

G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen s. 111

G4-32 Redovisningsnivå och GRI-index s. 111

G4-33 Extern granskning s. 39, 111

G4-34 Redogörelse för företagets bolagsstyrning s. 96-101

G4-56 Organisationens värderingar, principer, 
standarder och normer s. 31, 39

GRI Beskrivning Hänvisning

G4-DMA Ekonomisk prestanda s. 14

G4-EC1 Skapat och distribuerat värde s. 111

G4-DMA Material s. 33-35, 111

G4-EN1 Materialanvändning s. 33-35, 111

G4-DMA Energi s. 34-35, 111

G4-EN3 Energiförbrukning s. 34-35,111

G4-EN5 Energiintensitet s. 111

G4-DMA Utsläpp s. 34-35, 111

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) s. 34-35,111

G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) s. 34-35,111

G4-EN 17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser 
(Scope 3) s. 35, 111

G4-EN18 Växthusgasutsläpp intensitet s. 24, 34, 111

G4-EN21 Utsläpp till luft s. 35, 111

G4-EN23 Avfall s. 35, 111

G4-DMA Leverantörsbedömningar avseende miljö s. 36, 39

G4-EN32 Andel nya leverantörer granskade avseende 
miljö s. 36, 111

DMA Hälsa och säkerhet s. 37

G4-LA6 Arbetsrelaterade skador och olyckor s. 37, 111

G4-DMA Leverantörsbedömning avseende arbetsmiljö s. 36, 39

G4-LA14 Andel nya leverantörer granskade avseende 
arbetsmiljö s. 36, 111

G4-DMA Leverantörsbedömningar avseende mänskliga 
rättigheter s. 36, 39

G4-HR10 Andel nya leverantörer granskade avseende 
mänskliga rättigheter s. 36, 111

G4-DMA Anti-korruption s. 39

G4-SO5 Antal rapporterade ärenden som strider mot 
uppförandekoden och vidtagna åtgärder s. 39

Standardupplysningar Specifika standardindikatorer

GRI-Index
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