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01 Hvordan ble det en jungel?

02 Hva er investorforventninger? 

03 Hvordan møte jungelen?



Selskapsverdi er først og fremst immateriell
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… selskapsrapportering kommer gradvis etter
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► Global Reporting Initiative 
(GRI)

► UN Global Compact
► AA1000

► Principles for Repsonsible
Investment (PRI), CDP

► MSCI, Bloomberg, 
Sustainalytics, Dow Jones 
Sustainability Index

► IIRC, TCFD, 
► Regulators and exchanges
► Sustainable development

goals



97% av investorene bruker ESG data på en strukturert eller ustrukturert måte

… En økning på 20% siden i fjor



96% sier at ESG har hatt en avgjørende betydning i beslutninger det siste året

… En økning på 30% siden i fjor



Forretningsetikk, leverandørkjede, menneskerettigheter og klimaendringer er temaene 
som vektlegges mest



Selskapene har blitt bedre på å rapportere vesentlige tema

… men bedre på G enn S & E



Hvordan møte jungelen? 

Vesentlig Strategisk 

Enkelt Standardisert

Målbart



Hvordan identifisere vesentlige bærekraftstema

1 Verdikjedeanalyse Hvordan skapes og ødelegges verdier?

2 Interessentanalyse Hva er kunder, myndigheter og ansatte opptatt av? 

3 Markedsanalyse Hva skjer med teknologien, og hva gjør andre? 

4 Scenarier Hva er fremtidige endringer vi tror på?

5 Prioriter Hva skal ledelsen diskutere regelmessig?



Internasjonalt har integrerte rapporter seilet opp som den mest nyttige kanalen for ESG 
informasjon

… En økning fra  57% siden i fjor!



Integrated reporting is about communicating how you will create value in the short and 
long-term
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Integrert/strategisk rapportering skal gi het helhetlig bilde på verdiskaping



Gi innsikt i strategien for langsiktig verdiskaping
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Takk for meg!
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