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Vad betyder priset för Ericsson? 
   – Vi är hedrade att få mottaga detta erkännande för 
vårt arbete med att rapportera vårt hållbarhetsarbete. Vi 
strävar alltid efter att kommunicera en balanserad och 
transparent bild av våra framgångar och utmaningar. Vi 
är övertygade om att hållbarhetsrapportering ska ge en 
balanserad syn och inte bara vara ensidigt positiv.

Vilket/vilka ramverk använder ni och är er hållbar-
hetsredovisning kopplad till affärsverksamheten  
och integrerad med övrig finansiell rapportering? 
   – Vi rapporterar enligt GRI på nivån A+ och på  
UN Global Compact Advanced Level och det nya  
rapporteringsramverket för FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter. Ericssons håll-
barhetsarbete är tydligt kopplat till vår affärsverksamhet.

Varför valde ni att tillämpa det nya ramverket UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights? 
   – Ericsson har under flera år arbetat såväl med frå-
gor om mänskliga rättigheter som att rapportera detta 
arbete. Det nya rapporteringsramverket för FN:s väg-
ledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
är ett värdefullt verktyg som ger företag bra vägledning 
för att på ett strukturerat och transparant sätt redovisa 
hur de arbetar med dessa viktiga frågor.

Vilket värde ser ni i att låta granska rapporteringen? 
   – Att få hållbarhetsrapporten externt granskad och 
godkänd är grundläggande för vår rapportering till våra 
intressenter. Att anlita en extern part för oberoende 
granskning av vårt arbete är värdefullt för att styrka 
trovärdigheten i vår rapportering men också att hjälpa 
oss att kontinuerligt bli bättre. Att göra detta säkerstäl-
ler också att vi lever upp till de krav som ställs på  
”Inclusivity, Materiality and Responsiveness”. 

Hur ser du på förslaget att hållbarhetsredovisning 
ska göras obligatoriskt?  
   – Obligatoriskt eller inte, vi har gett ut en hållbar-
hetsrapport i 22 år så detta är inget nytt för oss. Vi är 
övertygade att det är mycket viktigt att kommunicera 
”triple bottom line approach” till alla våra intressenter. 
Vi ser också att detta blir än mer viktigt i framtiden.
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Hur använder ni redovisningen internt och externt  
– vilken är målgruppen? 
   – Som de flesta stora börsnoterade bolag så har vi ett 
antal viktiga intressenter som i vårt fall är intresserade 
av vårt arbete med hållbarhet - investerare, kunder, 
partners och medarbetare. Vår målsättning är att skapa 
en hållbarhetsrapport som är en bra och relevant sam-
manfattning av vår verksamhet och det vi uppnått för 
att möta alla intressenters förväntningar på informa-
tion. 


