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KPIer – Likestilling

KPI ENHET KILDE

Kjønnsbalansen totalt i virksomheten og for ulike stillingsnivåer Kjønnsforskjeller i antall og prosent

GRI 405
Likestillings- og 
diskriminerings

loven

Midlertidig ansatte Kjønnsforskjell i antall eller prosent

Ansatte i deltidsstillinger Kjønnsforskjell i antall eller %

Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn Antall

Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå og totalt for virksomheten Kjønnsforskjeller i kroner eller %

Ansatte som jobber ufrivillig deltid Kjønnsforskjeller i kroner eller %



KPIer – Helse og sikkerhet

KPI ENHET KILDE

Sykefravær % og antall dager 

SASB IF-HB-320a
GRI 403

Fraværsskadefrekvens H1 (Lost Time Injury)
Antall personskader med fraværsdager per million arbeidstimer 

𝐻𝐻𝐻 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠 × 𝐻 000 000

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

Frekvens

Personskadefrekvens H2 (Total Recordable Injuries)
Antall personskader per million arbeidstimer

𝐻𝐻𝐻 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠 × 𝐻 000 000

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

Frekvens

Fraværsfrekvens F

𝐹𝐹 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝐻 000 000

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
Frekvens 



KPIer – Menneskerettigheter og ansvarlig
leverandørkjeder
KPI ENHET KILDE

Beskrivelse av:
• prosess knyttet til aktsomhetsvurderinger. 
• faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold. 
• tiltak som virksomheten har iverksatt for å stanse eller begrense faktiske og potensielle 

negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
og resultatet/forventede resultater av disse tiltakene

Tekst 

Åpenhetsloven
GRI 412

Andel av porteføljen hvor det er gjennomført aktsomhetsvurderinger % 

Andel av (1) ansatte og (2) leverandører som har gjennomgått opplæring i menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold

%



KPIer – Lokalsamfunn

KPI ENHET KILDE

Beskrive de faktiske og potensielle positive og negative konsekvenser på lokalsamfunn av 
virksomhetens aktiviteter Tekst GRI 203

WEF

Andel av

1. nybygg 
2. rehabiliteringsprosjekter 
3. drift av bygninger

som har eller kan ha negativ påvirkning på lokalsamfunn.  

Redegjør for hva de negative påvirkningene er. 

% og tekst GRI 413

Andel av

1. nybygg
2. rehabiliteringsprosjekter
3. drift av bygninger 

som har gjennomgått konsekvensutredning for å forstå de faktiske og potensielle positive og 
negative konsekvenser på lokalsamfunn av virksomhetens aktiviteter

% GRI 203



KPIer – ESG-styring

KPI ENHET KILDE

En beskrivelse av 

• ESG-relaterte retningslinjer, styringsdokumenter og prosedyrer
• ESG-relaterte målsetninger og tiltak for å møte målene
• Varslingskanal – minimum intern, helst også ekstern 
• Etiske retningslinjer for leverandører

Tekst GRI 3: Material Topic
2021



KPIer – Anti-korrupsjon og Eierskap

KPI ENHET KILDE
En beskrivelse av 
• tiltak for å forhindre og avdekke korrupsjon og hvitvasking

Tekst 

GRI 205

Andel av portofølgen hvor det er gjennomført risikovurderinger for risiko relatert til korrupsjon 

Redegjør for hvilke risikoer som er identifisert gjennom risikovurderingen

%

Andel av (1) ansatte og (2) leverandører som har gjennomgått opplæring i anti-korrupsjon %

Presenter selskapsstrukturen på en måte som er transparenent når det gjelder skatt og faktisk 
eierskap  

Tekst eller illustrasjon 
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