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BÄSTA HÅLLBARHETSRAPPORTER 2021
Under sommaren och hösten 2022 har vi granskat
Mid Cap-bolagens hållbarhetsrapporter utifrån tre
kriterier: Värdeskapande, Trovärdighet och Fokus.

väsentlighetsanalys. Denna analys kan ju vara ganska utmanande i sig, säger Gustaf Théel Braunstein,
hållbarhetskonsult.

Nästan hälften av 86 granskade Mid Cap-bolag
använder ramverket GRI och nio av tio hänvisar till
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Då trycket från investerare ökar det kan finnas
ekonomisk vinning att följa etablerade ramverk
som underlättar navigeringen i hållbarhetsinformationen. Det kan leda till att investerare inte väljer bort företaget.

– Av dessa företag är det däremot bara en tredjedel som gör en fullständig rapportering enligt GRI
och lika många av de som hänvisar till FN:s globala
mål är faktiskt anslutna till Global Compact. Vissa
använder inget ramverk alls.
– Att luta sig mot etablerade ramverk, såsom GRI,
ökar jämförbarheten medan andra ramverk, till
exempel TCFD, är effektivt för att skapa en dubbel

Ambitionsnivån i hållbarhetsredovisningarna varierar, exempelvis, få företag redogör för en egentlig
färdplan i sin rapportering. Det är också många
som inte inkluderar rapporten i förvaltningsberättelsen, trots att det väntas bli obligatoriskt för
många med att EU:s regelverk CSRD träder i kraft
inom ett par år.
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