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E N FOT N OT O M H ÅLLBARH E TS RAP P O RTE R

FLER OCH FLER TITTAR PÅ ER
HÅLLBARHETSRAPPORT
Nyligen gjorde vi vår fjärde och årliga granskning, Bästa Hållbarhetsrapport, där vi går genom
rapporterna på Nasdaqs Small Cap-lista.
Så hur kan vi öka trovärdigheten och kvaliteten på
vår hållbarhetsrapport? Exempel på våra urvalskriterier:
Precision: Informationen ska vara tillräckligt konkret för att intressenter ska kunna uppfatta att
arbetet är grundligt utfört. Hur har data samlats
in, bearbetats och vilken metodik har använts vid
uträkningar och mätningar?
Balans: För att vara trovärdig bör rapporteringen
beskriva positiva och negativa resultat. Uppnådde
ni verkligen alla mål eller finns det någon alternativ
påverkan i den faktiska måluppfyllelsen?
Tydlighet: Informationen ska vara förståelig och
tillgänglig. Var medveten om att exempelvis ratinginstitut som MSCI och Sustainalytics samlar in
data som så småningom kommer utgöra beslutsunderlag hos portföljförvaltare.
Jämförbarhet: Information ska väljas, sammanställas och redovisas konsekvent så att intressenter
har möjlighet att analysera förändringar i bolagets
resultat över tid, och underlätta jämförelser bolag
emellan. Varför inte även presentera mål och utfall
för de tre tidigare räkenskapsåren?

Tillförlitlighet: Information och processer som
använts för rapporten ska redovisas så att dess
kvalitet och väsentlighet kan granskas av oberoende part. Det ska finnas belägg för de antaganden och uträkningar som görs.
Allt fler kommer att titta på bolagens hållbarhetsrapporter och genom att utgå från de här kriterierna ökar kvaliteten och ni förbereder er för de
rapporteringskrav som är på väg.

Björn Borg, en av årets tre bästa rapporter
”Alla som någonsin har satt ihop en
hållbarhetsrapport vet att det är en ljuv,
nästan himmelsk känsla att efter mycket
slit trycka på knappen för publicering.
Priset känns inspirerande och fungerar
som en bra vitamininjektion inför nästa
rapport. Tack Sthlm Kommunikation för
höstvitaminerna!
Pernilla Johansson och Anders Wirtén, Björn Borg
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