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MORGONDAGENS AGENDA

• Välkomna och introduktion

• Hur har vi gjort och vad fann vi?

• Trender

• Fokus, Värdeskapande
och Trovärdighet

• Vinnarna





HUR HAR VI GJORT?

Avgränsningar

Utifrån 98 (104) bolag på Nasdaqs Small Cap-lista gjordes 
avgränsning till de som publicerat en hållbarhetsrapport på 
8 sidor eller mer.

Tre huvudkriterier:

• Fokus Väsentlighet, avgränsningar, var påverkan sker

• Värdeskapande Integration med strategierna

• Trovärdighet KPI, granskning, standarder, transparens



STATISTIK
Vår genomgång i siffror



STATISTIK

• I snitt 11 (13) sidor, -15%. Antal rapporter 74, (78) –5%

39 (42) rapporter har 8 eller fler sidor, –8%

• Längsta rapporterna är inom konfektion, ex Björn Borg 88 (92) sidor

• Borträknat konfektion är medelantalet 10 sidor (9), +10% 

• Företag med 8 eller fler sidor hade i snitt 1,5 miljarder kronor i 
försäljning –2% jämfört med föregående år

• En rapportsida per 85 miljoner kronor i försäljning

• Av 39 företag med 8 eller fler sidor refererade 85 (69)% till SDG, 
69 (31)% till Global Compact och 31 (29)% till GRI



SPANINGAR
Några trender vi ser



SPANINGAR

• Mindre om intressentdialogen

• Mer om de globala hållbarhetsmålen, ibland lite ansträngt

• Ökat fokus på värdekedjan

• Hållbarhetsdata i bilaga 

• Klimatet tar plats

• Risker behandlas på olika sätt 



MENTI 1



MENTI 1

Rätt svar är i genomsnitt 70%
Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över.
Scope 2: Indirekta utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla.
Scope 3: De indirekta växthusgasutsläpp, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser.



FOKUS
KRITERIUM 1



FOKUS

Finns diskussion kring intressenters prioriteringar och hur dialogen 
upprätthålls?

Förklaras processen kring väsentlighetsanalys och val av fokusområden?

Finns för varje fokusområde:

1. beskrivning?

2. använda metoder och standarder?

3. risker och riskhantering?

4. kvantifierbara kortsiktiga mål och måluppfyllelse?

5. kvantifierbara långsiktiga mål?

6. koppling till skallkraven?
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FOKUS – VISION OM HÅLLBARHET

Projektengagemang



Björn Borg

FOKUS – VÄRDEKEDJA
Odd Molly

GHP



FOKUS – INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGHET

15

Green Landscaping



FOKUS – VÄSENTLIGA OMRÅDEN
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Green Landscaping



FOKUS – STANDARDER
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Nilörn



FOKUS – MÅL OCH UTFALL
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Apoteket



FOKUS –SKALLKRAVEN
Björn Borg



MENTI 2



MENTI 2

Taxonomiförordningen är en del av EU:s Green Deal och som hjälper investerare att identifiera 
och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Detta görs genom ett gemensamt 
klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.



MENTI 2

I samband med att CSRD ersätter NFRD kommer hållbarhetsrapportering bli föremål för 
obligatorisk granskning av tredje part. Syftet är att säkerställa att informationen som inkluderas i 
hållbarhetsrapporten uppfyller kraven och är tillförlitlig.



FOKUSVÄRDESKAPANDE
KRITERIUM 2



VÄRDESKAPANDE

Visar rapporterna på ett trovärdigt sätt hur värdeskapandet 
är hållbart?

1. Talar vd eller styrelseordförande om hållbarhet?

2. Förstår man vikten av hållbarhet för företagets framgång?

3. Är hållbarhet integrerat i affärsmodellen?

4. Finns en illustration om var i värdekedjan påverkan sker?

5. Finns något om hållbarhet i Kort om året?
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VÄRDESKAPANDE – VD-ORDET

25

Björn Borg

GHP



VÄRDESKAPANDE – VÄRDEKEDJA
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Magnolia



VÄRDESKAPANDE – VÄRDEKEDJA
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Nilörn
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VÄRDESKAPANDE – VÄRDEKEDJA



VÄRDESKAPANDE – MODELL
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Green Landscaping



MENTI 3



MENTI 3

Rätt svar är i genomsnitt 70%
De globala målen är en del av FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och utgör 17 globala mål som innefattar 169 delmål 
och 244 indikatorer. Genom dessa är syftet att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och 
rättvisa, och att lösa klimatkrisen.



FOKUSTROVÄRDIGHETTROVÄRDIGHET
KRITERIUM 3



TROVÄRDIGHET 

Följer man erkända standarder GRI, ISO, branschinitiativ 
och certifieringar såsom Amfori, FSC, Bluestep? 

1. Talar man klarspråk om hur företaget påverkar?

2. Hur styrs arbetet, extern verifiering, revision?

3. Finns jämförbarhet i redovisningen? 

4. Visas balans genom att redovisa både positiva och 
negativa aspekter?
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TROVÄRDIGHET – CASE
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Projektengagemang



TROVÄRDIGHET –JÄMFÖRBARHET
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Beijer Electronics
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Björn Borg

TROVÄRDIGHET – LEVERANTÖRSREVISION



TROVÄRDIGHET – RISKHANTERING
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Arctic Paper



MENTI 4



MENTI 4

CSRD är ett EU-direktiv som kommer att ersätta kraven i NFRD inför rapporteringen 2024. Syftet med ändringarna av 
direktivet är att säkerställa att det finns jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information angående bolags hållbarhets-
arbete. I tillägg till detta vill EU sammankoppla den övergripande hållbarhetsrapporteringen med kommande krav enligt 
deras gröna giv, bland annat taxonomin och disclosureförordningen.

Rätt svar: Corporate Sustainability Reporting Directive



MENTI 4

Rätt svar: Task Force on Climate-Related Financial Disclosure

TCFD lanserades 2017 och är ett ramverk för att kunna identifiera bolagens klimatrelaterade finansiella risker 
och möjligheter. Rekommendationerna tar avstamp i styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och 
målbilder. Riktlinjerna är i dagsläget frivilliga men förväntas bli krav i framtiden.



GRATTIS TILL 
ÅRETS BÄSTA! 
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ÅRETS UPPSTICKARE...
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TACK!
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