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Att engagera sig i UN Global Compact
Vad innebär de olika medlemskategorierna?
För att stärka värdeskapandet för medlemmar infördes i januari 2018 två olika
sorters medlemskategorier – Participant och Signatory. I tabellen nedan ser du en
sammanfattad information om vad som skiljer kategorierna åt. En mer utförlig lista
hittar du längre ner i dokumentet.
Vad är en Participant?

Vad är en Signatory?

Participants engagerar sig i UN Global
Compact på global nivå, utöver
engagemanget på lokal och regional
nivå. Som Participant får företaget:

Signatories engagerar sig i UN Global
Compact på nationell nivå. Som
Signatory får verksamheten:

-

Fullständig tillgång till globala,
såväl som nationella
evenemang och resurser

-

Fullständig tillgång till
nationella evenemang och
resurser

-

Fullständig tillgång till UN
Global Compacts digitala
plattform och verktyg

-

Grundläggande tillgång till UN
Global Compacts digitala
plattform och verktyg

-

Utökad offentlig profil på UN
Global Compacts webbsida,
vilken lyfter fram företagets
resultat från arbetet med de tio
principerna och Globala Målen

-

Offentlig profil på UN Global
Compacts webbplats

-

Inbjudan till nationella
evenemang

-

Inbjudan till UN Global
Compacts globala evenemang
samt nationella aktiviteter
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Medlemsavgift

Medlemsavgiften till UN Global Compact baseras dels på medlemskategori
(Participant eller Signatory), dels på företagets omsättning. Tabellen nedan visar de
olika avgiftsnivåerna. Medlemsavgifterna går till att skapa värde för medlemmarna i
olika former – både praktiska guider för hållbarhetsarbete och aktiviteter i de lokala
nätverken.

PARTICIPANT
COMPANY REVENUE TIERS BY
ANNUAL GROSS SALES/REVENUE

SIGNATORY

REQUIRED ANNUAL CONTRIBUTION

 USD 5 billion

USD 20,000

USD 10,000

USD 1 – 5 billion

USD 15,000

USD 7,500

USD 500 million – 1 billion

USD 10,000

USD 5,000

USD 250 – 500 million

USD 7,500

USD 3,750

USD 50 – 250 million

USD 5,000

USD 2,500

USD 25 – 50 million

USD 2,500

Local Network
fee may apply*

 USD 25 million

USD 1,250

Local Network
fee may apply*
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Global Compact Engagement Levels
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