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LÄRDOMAR OM ESG-RATINGS

Några användbara lärdomar från vår genomgång 
av ESG-ratinginstituten och hur deras rapporter 
kan hjälpa företagets hållbarhetsarbete. 

ESG står för ”Environmental, Social and Gover-
nance”. Det är ett hållbarhetsmått som används 
för att utvärdera bolag utifrån kriterier kring miljö, 
socialt ansvar och styrningsfrågor.

Det finns många olika ratingföretag och de har 
fokus på olika saker: t ex:
 
• CDP och Equileap har fokus på ett till två ESG- 

segment.

• MCSI, Sustanalytics och ISS ESG kombine-
rar objektiva och subjektiva data för alla ESG- 
segment

 
Väsentlighet 

Vissa aspekter kan anses oväsentliga ur ett svenskt 
perspektiv, men glöm inte att kapitalmarknaden är 
internationell.

Lär av de bästa 

Ratinginstitut redogör ofta för best practice bland 
företag med högst rating inom din industri. Titta 
på dessa för att få tips på vad som kan förbättras.

Transparens är A & O 

Ju mer av er information som finns publikt till-
gänglig desto bättre för slutbetyget. Att vara 
transparent i sin rapportering är vitalt och det är 
också vad samtliga utvärderade institut förmedlar. 

Notera viktning 

Instituten kategoriserar delar av företagets verk-
samhet i olika ESG-segment och de har skiftande 
betydelse, s.k. viktning, i förhållande till varandra. 
Fokusera på de segment som har en hög viktning 
eftersom de påverkar ert slutbetyg mest.

Fokuserar ditt företag på rätt saker? 

Förstå hur instituten har kategoriserat just ditt 
företag. En ESG-utvärderingsrapport innehåller 
betygsättning på upp till 100 aspekter med till-
hörande poänggivande indikatorer. Se om vikt-
ningen överensstämmer med det som ni själva 
har identifierat som väsentliga ESG-områden 
tidigare.

Olika tillvägagångssätt 

Kanske frustrerande men vi får acceptera att insti-
tutens tillvägagångssätt gällande metodik och 
betygsättning skiljer sig åt. Bra att förstå på vad 
respektive institut lägger sitt primära fokus.
 
Stöd att få 

Institutens utvärderingsrapporter rymmer ofta 
mycket stöd och konkreta tips på åtgärder till 
företaget, exempelvis i sina appendix och best 
practice-listor.
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Nya direktiv inom Sustainable Finance 2022 

Det kommande året bjuder på en hel del nya 
direktiv och förordningar från EU med ökade rap-
porteringskrav, främst inom området Sustainable 
Finance. Håll dig uppdaterad kring:
 
CSRD: Detaljerna för EU:s nya direktiv och rap-
porteringsstandard Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) förväntas antas under 
oktober 2022. CSRD ersätter och skärper rap-
porteringskraven i det nuvarande direktivet om 
icke-finansiell rapportering NFRD. Syftet är bland 
annat att minska den breda variationen på rappor-
teringen och bidra till ökad jämförbarhet. Allt fler 
företag kommer att omfattas av tvingande håll-
barhetsrapportering i och med det nya direktivet.

EU-taxonomin: 2020 antogs taxonomiförord-
ningen som en del av EU:s gröna tillväxtstrategi 
med syfte att vara ett verktyg för att definiera 
vilka verksamheter som anses miljömässigt håll-
bara. Under 2022 träder rapporteringskrav för 
räkenskapsår 2021 i kraft där många företag 
kommer behöva rapportera andelen av sina eko-
nomiska aktiviteter som omfattas av de tekniska 
granskningskriterierna kopplat till de två första 
miljömålen. Den delegerade akten med tekniska 
granskningskriterier för de fyra resterande miljö-
målen förväntas också antas av Europaparlamentet 
under 2022 (?).

Taxonomikompassen är ett användbart online-
verktyg som kan hjälpa er att navigera genom 
förordningens olika delar för att kontrollera vilka 
aktiviteter som ingår för varje miljömål och dess 
kriterier. 

SFDR: 2019 antogs Disclosureförordningen (även 
kallat SFDR) som är en annan del av EU:s gröna giv. 
Den ställer krav på finansbranschen att informera 
om hur de tar hänsyn till olika hållbarhetsaspekter 
i sina investeringsbeslut. EU-kommissionens mål 
var att de tekniska standarderna för förordningen 
skulle börja gälla med tillämpningsdatum den 1 juli 
2022. I ett brev till EU-parlamentet som kom nu 
i december meddelade dock kommissionen att 
tillämpningsdatumet senareläggs till den 1 januari 
2023.

Är du osäker på om ert företag omfattas av en 
eller flera av dessa rapporteringskrav? Kontakta 
oss så hjälper vi er.
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