
GRI-index

GRI STANDARDS

GRI 102: Generella upplysningar

Upplysning Beskrivning Kommentar Sida

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn 2

102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster 20-31

102-3 Huvudkontorets lokalisering 103

102-4 Länder där organisationen har verksamhet 56

102-5 Ägarstruktur och företagsform 56-58

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 56

102-7 Organisationens storlek 3, 44, 75-77

102-8 Information om anställda och andra som arbetar för organisationen 43-44, 75-76

102-9 Leverantörskedja 47

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedja 76

102-11 Försiktighetsprincipen 78-79, 81-83, 87-88

102-12 Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer/omfattas av 4, 32, 80 samt se 
skandia.se

102-13 Medlemskap i organisationer 32, 80 samt se 
skandia.se

Strategi

102-14 Uttalande från ledande befattningshavare 5-7

102-15 Beskrivning av organisationens påverkan, risker och möjligheter 8-10, 16-17, 80-88, 
113-123

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer 41-42, 47, 82-83

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 56-63

Intressentdialog

102-40 Lista över intressentgrupper 11

102-41 Kollektivavtal 44

102-42 Identifiering och urval av intressenter 11-12

102-43 Metoder för intressentdialog 11-12

102-44 Viktiga frågor som lyfts 11-12

GRI-index
Skandias ambition med en årlig hållbarhetsredovisning är  
att öppet och balanserat redovisa ställningstaganden, 
aktiviteter och resultat inom de områden som vi identifie-
rat som väsentliga för ett hållbart företagande. Processen 
för att fastställa de väsentliga områdena beskrivs på sidan 
11-12 i Skandias års- och hållbarhetsredovisning 2021. Vår 
bedömning är att Skandias års- och hållbarhetsredovisning 
för kalenderåret 2021 gör det möjligt att göra en rättvisande 
bedömning av bolagets hållbarhetsarbete. 

Årets hållbarhetsredovisning, som är Skandiakoncernens 
elfte, har upprättats för att uppfylla kraven enligt GRI Stan-

dards inklusive branschtillägget för finansaktörer (Financial 
Services, FS). Skandia Fastigheter, helägt dotterbolag, ingår i 
de fall där referenserna till bolaget förekommer. I enlighet 
med ÅRL 6 kap 11§ har Skandia valt att upprätta den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten som en som en del av Skandias 
års- och hållbarhetsredovisning 2021. Den har upprättats för 
att uppfylla kraven enligt GRI Standards. Detta GRI-index 
anger var i Skandias års- och hållbarhetsredovisning 2021 
upplysningar och resultatindikationer återfinns. Skandias års- 
och hållbarhetsredovisning 2021 återfinns i sin helhet på 
skandia.se. 

https://www.skandia.se/globalassets/pdf/om-skandia/finansiell-information/skandias-livbolag/skandias-ars-och-hallbarhetsredovisning.pdf


GRI-index

Upplysning Beskrivning Kommentar Sida

Redovisningspraxis   

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen 75

102-46 Definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsning 2, 80

102-47 Lista över väsentliga frågor 11-12, 14

102-48 Förändringar av information Från 2019 avser hållbarhetsinformationen endast verk-
samhet i Sverige. Från och med 2018 inkluderas fjärrvärme 
och från 2020 även fjärrkyla som en del i beräkningarna av 
 koldioxidutsläpp

46, 53

102-49 Förändringar i redovisningen Inga väsentliga förändringar från tidigare redovisnings-
period,

2

102-50 Redovisningsperiod 1 januari 2021 - 31 december 2021 2

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen Års- och hållbarhetsredovisning 2020 publicerades den 30 
mars  2021

102-52 Redovisningscykel 1 januari 2021 - 31 december 2021 2

102-53 Kontaktperson för redovisningen 2

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards 2

102-55 GRI-index GRI-index ligger separat på Skandia.se

102-56 Extern granskning 2

VÄSENTLIGA FRÅGOR   

Upplysning Beskrivning Sida 

EKONOMISKA STANDARDER

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 201: Ekonomiska resultat

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-17

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 4-7, 14-17

201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter på grund av 
klimatförändringarna

78-82, 86-88

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-17

203-1 Investeringar i infrastruktur och stöd åt tjänster 23

203-2 Väsentligt indirekt ekonomiskt värdeskapande, inklusive omfattningen 
av effekterna

14-15, 18-23, 
28-29, 48-51

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 205: Anti-korruption    

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 41-42, 80

205-2 Kommunikation och utbildning i anti-korruptionspolicyer och rutiner 41-42, 82-83

205-3 Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder Under 2021 har två fall av internt bedrägeri inom Skandia-
koncernen kopplat till enskilt anställda bekräftats. Skandia 
har vidtagit åtgärder vid uppdagandet av händelserna.

MILJÖMÄSSIGA STANDARDER

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och 302-1 Energianvändning inom organisationen   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 45-47, 
52-53, 80-82 

302-1 Energianvändning inom organisationen Specificering av förnyelsebart görs endast för el 45-46, 52-53

GRI 103: Hållbarhetsstyrning, 305 Utsläpp av växthusgaser och 308 Miljöbedömning av 
leverantörer   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 45, 52-53, 
85-91

305-2 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla 45-46, 52-53

305-3 Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Utsläpp från resor (flyg, tåg, bil) samt uppströmsemission-
er från el och fjärrvärme

45-46, 52-53

308-1 Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier 47



GRI-index

Upplysning Beskrivning Kommentar Sida

SOCIALA STANDARDER

 GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 43-44, 
82-83

403-2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro 
samt arbetsrelaterade dödsolyckor

Skandia är ett tjänsteföretag och frångår därför GRI:s 
 indikator 403-2. Vi fokuserar på sjukfrånvaro

43-44

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 404: Utbildning och kompetensutveckling   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 43-44, 
82-83

404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av 
prestation och karriärutveckling

Vi följer löpande upp prestation, motivation, upplevd 
arbetsmiljö och utveckling genom fokusdialoger mellan 
chefer och medarbetare.

44

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 405: Mångfald och likabehandling   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 43-44, 
82-83

405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda 43-44

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 414: Arbetsvillkor hos leverantörer  

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 47, 82-83

414-1 Andel leverantörer som utvärderats enligt kriterier för arbetstagarrät-
tigheter

47

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 417: Produktansvar och marknadskommunikation

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12

417-3 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder gällande marknadskom-
munikation,  inklusive  annonsering, marknadsföring och sponsring, inte 
efterlevts

Inga fall har rapporterats under 2021

GRI 103: Hållbarhetsstyrning och GRI 418: Kundintegritet   

103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning, hur 
organisationen ser på frågan och hanterar den samt hur organisationen 
utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen

11-12, 83

418-1 Underbyggda klagomål gällande överträdelser av kundsekretess och 
förlust av kunddata

Inga klagomål under 2021

HÅLLBARHETSSTYRNING FINANSSEKTORN

FS1 Riktlinjer för miljö och sociala faktorer i affärsområdena 80-88

FS2 Rutiner för att utvärdera och granska miljömässiga eller sociala risker i 
affärsområdena

18-19, 41-42, 
80-88

FS5 Interagerande med kunder/investeringar/affärspartners med miljömäs-
siga och sociala risker och möjligheter

18-27, 34-35, 
41-42, 47

FS6 Portföljens fördelning per region, storlek och sektor 22

FS7 Värdet av produkter och tjänster som syftar till att skapa socialt värde 15, 28-29, 38, 
48-51

FS11 Andel av förvaltat kapital som omfattas av miljömässig eller social 
screening

100% av investerat kapital i noterade aktier och före-
tagsobligationer genomgår screening med avseende på 
avvikelser från internationella normer, involvering i tobaks-
produktion, kontroversiella vapen1), produktion och/eller 
distribution av cannabis, utvinning av termiskt kol. Detta 
gäller både livbolaget och fondbolaget

18-27, 34-35

FS13 Närvaro eller tillgänglighet i glesbefolkade eller ekonomiskt utsatta 
områden

48-51

FS15 Riktlinjer och policy för sund utformning av rådgivning av finansiella 
tjänster

34-35, 41-42

FS16 Initiativ för att öka allmänkunskaper i vardagsekonomi och finansiell 
planering för olika grupper 

36, 48-49

1) Med kontroversiella vapen avses klustervapen, antipersonella landminor, kemiska och biologiska stridsmedel samt kärnvapen. 
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