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Sju trendsättare inom ESG

Hållbarhetsfrågan är mer relevant än 
någonsin och Environmental, Social 
& Governance (ESG) är det nyckeltal 
som för närvarande är på allas läppar. 

Många bolag gör krafttag för att stärka sina 
positioner inom detta fält och vi har tagit en 
titt på sju olika aktörer som har stått ut lite 
extra det senaste året med sitt ESG-arbete.

Hög tid för hållbarhet
Enligt S&P’s Global Sustainability Yearbook 2021 valde 7 032 bolag 

att tillgängliggöra ESG-data under 2021, något som kan jämföras 

med 4 700 året dessförinnan vilket innebär en ökning med 49,62 % 1.

Att företag återinvesterar i sina nätverk för att stärka relationen 

med sina beslutsfattare är inget nytt. Socialt ansvarstagande bland 

företag (CSR) började redan på 70-talet då varumärken som Ben & 

Jerry’s började baka in sina värderingar i affärsmodellen och ESG 

som begrepp populariserades 2 under tidigt 2000-tal. 

Om hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande bland företag går 

att bakdatera ett halvt sekel, varför börjar investerare plötsligt fråga 

efter ESG-data nu efter att ha låtit det bero under så många år? 

Även om sociala och politiska frågor som aktualiserades under 

2020 säkerligen spelar in finns det även forskning som ger en 

bredare förklaring: Företag med stark och syftesdriven ESG-policy 

korrelerar väl med positiva finansiella resultat. Att använda ESG-

data kvalificeras som en proxy-mätpunkt, något som över 1 400 

olika studier bekräftar 3.

Betydelsen av Investor Relations 
Officers
Forskning spelar stor roll för investerare. Under 2020 gick $51.1 

miljarder till hållbara fonder, det vill säga nästan en fjärdedel av alla 

nya flöden till amerikanska fonder. En häpnadsväckande siffra och 

mer än dubbelt så mycket som 2019 4. Då det inte finns några 

signaler som tyder på att denna trend skulle avta gör Investor 

Relations Officers (IROs)  klokt i att inkorporera ESG till sina 

förvaltningsuppgifter för att knyta till sig nya investerare. Tre saker 

att starta med:

1 Formulera en ESG-strategi för investerare

2 Kvantifiera och tillgängliggöra resultat

3 Förbereda chefer för att framgångsrikt kunna svara 
aktieägare på frågor om företagets framsteg 
kopplat till ESG

Utan officiella standardiseringar i USA för vilka ESG-mätvärden som 

finns tillgängliga eller hur utvecklingen ska rapporteras är det 

lättare sagt än gjort för IRO’s att lyckas sin roll. Kommunikationen 

inom det här området utvecklas snabbt; nya trender, 

standardisering för rapporter och nya idéer för att locka investerare 

kommer veckovis, om inte dagligen.
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Våra analyser visar att BlackRock under 2020 fick mer ESG-relaterad mediesynlighet än något annat 

finansiellt varumärke, detta under ett år där det sattes rekord för nyheter kring det ämnet. Genom att 

uppfylla sina interna mål relaterat till mångfald och inkludering (D&I) och förnybar energi ligger BlackRock 

i framkant. Genom Larry Fink’s 2021 letter to CEOs gjordes ett djärvt försök att börja förbereda för en 

klimatneutral ekonomi där de: uppmanar till transparens kring hur företag kommer att anpassa sin 

affärsmodell efter denna framtid, efterlyser en ny standard för hållbarhetskommunikation och införande av 

uteslutningsmetoder som ger negativ påverkan på företag som bedriver en affärsverksamhet med negativ 

påverkan på klimatet.

Efter att ha satt aggressiva mål under 2019, mötte Cisco dem genom att uppnå 100% förnybar elektricitet i 

USA och delar av Europa för räkenskapsåret 5. Som en del av företagets åtaganden för en medveten kultur 

kring D&I visade Cisco’s CSR Report 2020 inte bara detaljer om chefer baserat på kön och etnicitet, utan även 

nyanställningar, ledande aktörer och leverantörer. Cisco tillhandahåller en ESG Reporting Hub för investerare 

och övriga intressenter som innehåller deras Impact Report, GRI Content Index, relaterade policys samt ett 

arkiv som går att bakdatera till 2005. Allt en investerare vill veta finns till hands med andra ord.

Under ett väldigt krävande år stor Verizon ut som ett bra exempel då företaget lyckats göra rätt både för 

anställda och kunder. På Forbes lista ’ Nations’ Top Employers’ Responses to Pandemic placerade de sig 

på första plats. Verizon förtjänade platsen genom att erbjuda en väl tilltagen sjukskrivningspolicy med 

upp till 26 veckor betald ledighet efter en COVID 19-diagnos och åtta veckor betald ledighet för COVID-

19-relaterad frånvaro 6. De har även hjälpt till i utsatta områden genom att erbjuda rabatter på internet till 

låginkomsttagare, ta bort påminnelseavgifter och tillhandahålla mobila hotspots för studenter i NYC 7.

Något som ofta glöms bort när det kommer till ESG är den sista bokstaven G som står för Governance, 

det vill säga bolagsstyrning. Apple har valt att knyta an denna punkt till miljö- och sociala frågor genom 

att implementera ett pay-for-performance-initiativ för att kunna inkludera ESG. Apples Compensation 

Committee utvärderar beslutsfattare efter hur väl de angränsar med Apples värderingar och andra key 

community initiatives under 2021, detta för att kunna justera bonusutbetalningar upp till 10 % 8. Genom detta 

initiativ ansluter Apple sig till de 20 % av företag på listan Russel 1000 som kopplar bonusutbetalningar till 

ESG-initiativ 9.

Trendsättare att hålla koll på 
Som med alla nya trender finns det företag som ligger i framkant och uppmärksammas för sina ESG-initiativ. IRO’s som vill ta sina 

ESG-strategier till nästa nivå och differentiera sig från konkurrenter kan ta inspiration från följande organisationer: 

Blackrock

Cisco

Verizon

Apple
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Under 2020 gick Bank of America (BofA) ihop med the World Economic Forum för att ta fram ett ramverk 

baserat på 21 icke-finansiella mätvärden för att sätta en global ESG-standard. Ramverket innehåller 

välkomstmall för IRO’s som söker efter best practice-tips och 60 andra företag har anslutit sig till BofA’s 

ramverk för att införa en ny branschstandard 10. Istället för att nöja sig med att vara ledande inom ESG-frågor 

fortsatte BofA med sitt arbete för att nå etnisk jämlikhet. Företaget lade $1 miljard utspritt över fyra år 11, 

utfärdade en ESG-obligation på $2 miljarder 12, och dedikerade $15 miljarder till 13.

Sedan 1999, när Home Depot implementerade sin Wood Purchasing Policy, har företaget varit ett etiskt 

föredöme i sina riktlinjer för inköp. Home Depots strikta riktlinjer är ämnade att hjälpa utvecklingsländer och 

länder i konflikt. För det här ändamålet hämtar Home Depot en majoritet av sitt trä från nordamerikanska 

skogar 14. Dessutom publicerar de årligen en Responsible Sourcing Report som bland annat innehåller 

standarder, granskningsprocesser, leverantörspartnerskap.

Under 2020 fortsatte NextEra att överträffa andra aktörer på miljöfronten med ett 55 % lägre CO2-utsläpp än 

genomsnittet bland övriga aktörer i USA 15. Investerare som är intresserade av att ta del av siffrorna bakom 

framgången kan göra det genom att ta del av NextEras 2020 report på NextEra's ESG Resources Page. 

Rapporten är en EEI ESG Quantitative Template, det vill säga en sammanställning som bryter ner siffrorna 

med en bakdatering till 2016, tillsammans med en ESG-utvärdering av S&P och annan relevant information.
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NextEra 
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Bubblare: Bacardi 
Som en del av the Good Spirited initiative har Bacardi introducerat en helt biologiskt nedbrytbar flaska, som företaget tror kommer finnas 

tillgänglig för försäljning 2023 och därmed ersätta de 80 miljoner plastflaskor som cirkulerar på marknaden i dagsläget. Det är ett stort 

steg mot Bacardis ambition att vara plastfria i slutet av detta årtionde. (Här kan du läsa en undersökning om hur Bacadri mäter inverkan 

av the Good Spirited initiative på deras förtjänade och ägda media.)

1 https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/index

2 https://www.ifc.org/

3 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917

4 Sustainable_Funds_Landscape_2021.pdf (morningstar.com)

5 https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/about/csr/esg-hub/_pdf/csr-report-2020.pdf

6 https://www.verizon.com/about/news/letter-christy-pambianchi-to-verizon-employees

7 https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19

8 Apple Notice of 2021 Annual Meeting of Shareholders and Proxy Statement 

9 https://www.cnbc.com/2021/01/16/apple-ceo-tim-cook-cash-bonus-not-tied-to-sales-profits.html

10 https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1

11 https://www.forbes.com/sites/dporterfield/2020/12/17/how-bank-of-americas-1-billion-commitment-advances-equity-for-students-of-color/

12 https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-11-14/esg-could-be-the-entire-market-bank-of-america-s-montag-finucane-video

13 https://www.reuters.com/article/us-bank-of-america-mortgage/bank-of-america-triples-affordable-housing-commitment-idUSKBN2A3203

14 https://corporate.homedepot.com/responsibility/sourcing-responsibility

15 https://www.alpha-sense.com/blog/top-rated-esg-stocks/

https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/
https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1
https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1
https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1
https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1
https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1
https://www.businessinsider.com/60-major-companies-agree-to-start-reporting-on-esg-metrics-2021-1

