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1 Inledning  
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studien för att ge läsaren en uppfattning om ämnet. 

Vidare presenteras problematisering, frågeställning, syfte, målgrupp samt en disposition över 

studiens gång. 

  

 

För att samhället skall kunna utvecklas på ett positivt sätt och överleva på lång sikt är en 

nödvändig förutsättning att människan värnar om naturen (Larsson, Bratt & Sandahl, 2011). 

Detta kan tyckas vara förståeligt, dessvärre stämmer påståendet inte överens med människans 

agerande. Människans överkonsumtion av jordens begränsade resurser innebär att vi gör av 

med mer resurser än vad ekosystemet klarar av att producera. Detta agerande sprider på så vis 

oro och detta syns allt mer i samhället då vi dagligen möts av rapporter som beskriver jordens 

kritiska tillstånd (ibid). 

 

Missnöjet bland allmänheten innebär att högre krav ställs på företag och för dagens företag 

innebär detta ett större ansvar än tidigare (Ljungberg & Barkland 2010). Tidigare har företag 

fått motta en del kritik då fokus enbart har varit på den ekonomiska aspekten. En allt för stark 

fokusering på det finansiella perspektivet har många gånger resulterat i att produktionens 

påverkan på miljön inte beaktats (ibid). Allmänhetens ökade medvetenhet beträffande 

hållbarhet har inneburit att ett socialt krav på företag vuxit fram. Kravet innebär att företag 

skall ta ansvar för sitt hållbarhetsarbete samt redovisa det externt för allmänheten (ibid). För 

statliga, stora- och medelstora bolag är det dock ett lagkrav att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Ds 2014:45). I Sverige klassificeras 98 procent av alla företag som 

småbolag vilket innebär att majoriteten av Sveriges företag fortfarande erhåller en frivillighet 

att upprätta en hållbarhetsrapport (SCB, 2005). Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning 

erhåller intressenterna en inblick i företagens hållbarhetsarbete utifrån sociala-, ekonomiska- 

och miljöaspekter (Frostenson, Helin & Sandström, 2012). 

 

Företagens arbete kring de sociala och miljömässiga frågorna kan gå under olika 

benämningar. Den allra vanligaste benämningen är Corporate Social Responsibility (CSR). 

CSR förklaras kortfattat som företagets sociala ansvar och beskriver hur organisationer 

förhåller sig till omvärlden. Vidare redogör även CSR för vilket ansvar företag tar för 

verksamhetens inverkan på hållbarhetsområdet (Deegan & Unerman, 2011). Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer är idag ledande inom hållbarhetsredovisning och målet med GRI är 

att utveckla globala riktlinjer som är användbara för alla företag över hela världen (GRI, 

2015). Utvecklingen mellan företagande och hållbarhetsansvar har skapat utrymme för 

Sustainable and Responsible Investments (SRI), där målet med investeringar är att värna om 

miljön, ekonomi och samhället (Jansson & Biel, 2011). SRI antaganden härstammar från 

United Nations Principles of Responsible Investments (UN PRI) ramverket (UN PRI, 2017a). 
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Företagens hållbarhetsredovisning kan presenteras på flera sätt, antingen som en separat 

rapport eller som en integrerad del av den finansiella årsredovisningen. En del företag väljer 

emellertid att publicera hållbarhetsredovisningar i elektronisk form på deras hemsidor (Haugh 

& Talwar, 2010). Enligt flertalet forskare förekommer olika anledningar som förklarar varför 

företag även bör redovisa icke finansiell information. En uttalad anledning är att icke 

finansiella rapporter kan skapa gott rykte samt förstärka företagets varumärke. Vidare anses 

även hållbarhetsredovisningsrapportering bidra med konkurrensfördelar då rapporten påvisar 

ett ansvarfullt företag (Schaltegger, Bennett & Burritt, 2006). 

1.1 Problematisering 

Ett syfte med redovisningen är att bemästra informationsasymmetrin mellan företag och dess 

intressenter (Scott, 2003). Företagens redovisning kan exempelvis användas som underlag för 

ekonomiska beslut. Detta påvisar betydelsen av att redovisningen bör stämma överens med 

verkligheten för att på så vis minska informationsgapet och minimera antalet felaktigt tagna 

beslut (ibid). Gray, Owen och Adams (1996) framhäver att all information som företag 

lämnar ifrån sig bör överensstämma med verkligheten. Detta för att informationen skall anses 

vara relevant samt användbar för intressenterna. För att erhålla en framgångsrik 

kommunikation mellan företag och intressenter krävs det att informationen som företaget 

förmedlar är trovärdig i syfte att skapa förtroende hos intressenterna. Med trovärdighet menas 

att uttalanden är sanna samt att informationen återges på ett korrekt sätt. Trovärdighet är en 

förutsättning för en framgångsrik kommunikation vilket har blivit allt viktigare för företagens 

imageskapande (Hedquist, 2002).  

 

Hållbarhetsredovisningen är idag en frivillig handling för majoriteten av Sveriges företag och 

likaså förekommer det inga lagar eller regler gällande rapportens innehåll. GRI 

standardiserade ramverk innehåller frivilliga riktlinjer och är i viss mån tolkningsbara vilket 

innebär att informationen kan anses vara subjektiv samt selektiv (van der Ploeg & Vanclay, 

2013). Löhman och Steinholtz (2003) anser att bristen på lagar och regler medför att företag 

självmant ges friheten att avgöra vilken information som skall redovisas i rapporterna. Gray 

och Milne (2002) argumenterar för en lagreglering i syfte att eftersträva att företagens 

ansvarstagande för hållbarhetsarbete inte enbart utförs på grund av god tanke. Andra forskare 

anser emellertid att företag kan utnyttja lagstiftning för att ge legitimitet åt informationen som 

presenteras i hållbarhetsrapporten. Buhr (2007) är en av dessa forskare som anser att 

informationen kommer att erhålla en högre trovärdighet eftersom rapporten presenteras enligt 

lag vilket företagen kan komma att utnyttja. Enligt Deegan och Unerman (2011) baseras 

respektive argument på huruvida förespråkare för principbaserad- eller regelbaserad 

redovisning bedömer att informationen från marknaderna är effektiv eller inte.  

 

Enligt en artikel skriven av Larsson och Norregårdh (2003) löper det stor risk att företag 

enbart lyfter fram fördelaktig information i hållbarhetsrapporterna. Företag kan exempelvis 

enbart välja att redovisa särskilda delar av verksamheten som anses generera ett positivt värde 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Park & Brorson, 2005). Tidigare studier har indikerat att 

företag oftast utesluter negativ information i sin redovisning (Reimsbach & Hahn, 2015). 

Liknande resultat framkom i en studie utförd av Adam och Frost (2008) som menar att företag 
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redovisar övervägande positiv information i hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet har många gånger ifrågasatts eftersom rapporterna anses efterlikna reklamtryck 

snarare än tillförlitliga rapporter (Schaltegger et al., 2006). Vidare anser Schaltegger et. al 

(2006) att en granskning och bestyrkning av en oberoende part ökar hållbarhetsrapportens 

trovärdighet vilket utmanar granskningsarbetet. Antalet oberoende granskningar av 

hållbarhetsredovisningar har dock ökat i Sverige de senaste åren (Halling, 2007). 

 

Under de senaste åren har hållbarhetsrapporten fått allt större betydelse för fondanalytiker 

vilket har medfört att investerare alltmer intresserat sig för företagens hållbarhet och 

redovisning av miljö- och socialmässigt ansvarstagande (Ljungberg et al., 2010). 

Miljöfaktorer och frågor kring socialt ansvarstagande anses ha ett betydande värde för 

fondanalytiker då denna information bedöms påverka företagens framtida kassaflöden. En 

fondanalytikers arbete utgår ifrån att hitta relevant information gällande det specifika 

företaget samt branschen som det aktuella företaget verkar i. Informationen ligger sedan till 

grund för en bedömning av företagets framtida utveckling och detta i avsikt att finna aktier 

som kommer att ge en potentiell framtida avkastning (Naturvårdsverket, 2005). Under år 2006 

skapades United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI) efter initiativ från 

Kofi Annan och olika regeringar samt investerargrupper. UN PRI representerar ledande 

riktlinjer hos investerare för ökad kännedom om hållbarhet (UN PRI, 2017a). Sustainable and 

Responsible Investments (SRI) är en allmän internationell benämning som står för hållbara 

och ansvarsfulla investeringar. SRI är en investeringsstrategi vars mål är att generera både 

hög avkastning och god samhällsnytta (Jansson & Biel, 2008). I en studie utförd av Jansson 

och Biel (2011) visar det sig att SRI är drivkraften åt institutionella investeringar och för 

många investerare är det betydelsefullt att framstå som ansvarsfulla inför kunder och 

allmänheten, detta för att undvika eventuell negativ medieexponering. År 2007 presenterade 

Svenska Finansanalytikers Förening (SFF) rekommendationer om hållbarhetsinformation för 

fondanalytiker. I SFF:s rekommendationer om CSR framkom det att fondanalytiker även 

engagerar sig i icke finansiell information i syfte att kunna förstå företagens omvärld samt 

riskanalyser (Svenska Finansanalytikers Förening, 2008). Liknande resonemang framfördes i 

en studie av Lacy, Cooper, Hayward och Neuberger (2010). Författarna menar att 

hållbarhetsfrågor kommer att vara betydande för majoriteten av världens företag vad gäller 

dess framtida risk- och lönsamhetsbedömning (United Nations Global Compact, 2010). Det 

förekommer dock ett flertal studier som menar att fondanalytiker sällan efterfrågar social- och 

miljömässig information i sina analyser. I en studie av Holm och Rikhardsson (2008) fann 

författarna att miljöinformation ansågs vara av mindre betydelse vid beslut om investeringar. 

 

Som tidigare nämnt är upprättandet av hållbarhetsredovisningar frivillig för majoriteten av 

Sveriges företag. Med tanke på att företag själva ges frihet att självmant utforma och 

bestämma över rapportens innehåll är frågan hur trovärdig och rättvisande bild 

hållbarhetsredovisningen förmedlar. Miljö, sociala och etiska frågor har erhållit ett allt större 

intresse i fondanalytikers bedömning av företag. Hur ett företag agerar gällande exempelvis 

utsläpp kan få konsekvenser för företagens ekonomiska utveckling (Willis, 2003). Detta 

påvisar betydelsen av trovärdiga rapporter för att bland annat fondanalytiker skall kunna 

utföra korrekta bedömningar i deras analyser. Dock förekommer en del studier som menar att 
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fondanalytiker inte beaktar social- och miljömässig information då de anses vara av mindre 

betydelse i deras arbete (Holm & Rikhardsson, 2008). Det är därutöver intressant att 

undersöka vad fondanalytiker anser utmärker trovärdighet i företagens hållbarhetsrapporter 

samt vilken användning de har av rapporterna i deras företagsanalyser. Denna studie kommer 

avgränsa sig och enbart utgå ifrån fondanalytikers användning och trovärdighetssyn i 

anslutning till företagens hållbarhetsredovisningar.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad anser fondanalytiker kännetecknar trovärdighet i företagens frivilliga 

hållbarhetsrapporter? 

 Hur väl använder sig fondanalytiker av hållbarhetsrapporter i deras 

företagsanalyser? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap för vad som utmärker trovärdighet gällande 

företagens hållbarhetsredovisning samt studera hållbarhetsrapportens betydelse och 

användning för fondanalytiker.  

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie vänder sig främst till upprättarna av hållbarhetsrapporten samt 

företagens intressenter som är måna om att företaget har ett hållbarhetsarbete. Studien riktar 

sig även till andra individer med ett intresse för hållbarhetsredovisning. 
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1.5 Disposition 

 
Figur 1. Egen konstruerad figur som illustrerar studiens disposition. 

  

1.Inledning 

• Kapitlet presenterar bakgrunden till det valda ämnet följt av en problematisering. 
Problematiseringen redogör för studiens frågeställningar och därefter beskrivs 
studiens målgrupp. 

2.Ramverk 

• Kapitlet inleds med att översiktligt beskriva hållbarhetsredovisningens tre aspekter. 
Därefter presenteras studiens ramverk och slutligen redogörs det för en 
analysmodell. 

3.Metod 

• Kapitlet syftar till att förklara och motivera studiens valda metod för att besvara 
syftet och frågeställningarna. Därefter beskrivs urvalet av respondenter och 
operationaliseringen.  

4.Empiri 

• Detta kapitel presenterar det empiriska materialet som samlats från intervjuerna. 

5.Analys 

• I kapitlet diskuteras resultatet från den empiriska undersökningen. Det empiriska 
materialet analyseras och diskuteras utifrån studiens ramverk. 

6.Slutsats 

• I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån den redogjorda 
analysen. Avslutningsvis beskrivs studiens relation till tidigare forskning och 
förslag på vidare studier.  
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2 Ramverk 
I detta kapitel presenteras huvudsakliga begrepp och tidigare forskning som är av värde för 

studien. 

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

Begreppet socialt ansvar nämndes för första gången i miljöredovisningarna år 1998. Med 

tiden utvecklades sedan denna typ av redovisning till det vi idag benämner 

hållbarhetsredovisning (Grankvist, 2009). Hållbarhetsredovisning kan upplevas som en 

process där organisationer samlar och analyserar relevant data i syfte att skapa långsiktiga 

värden utifrån sociala-, ekonomiska- samt miljömässiga aspekter. De miljömässiga aspekterna 

uppmärksammades först och omfattar områden inom klimatförändringar och 

energiförbrukning. Sociala aspekter innefattar mänskliga rättigheter medan de ekonomiska 

aspekterna fokuserar på intäkter och kostnader (Frostenson et al., 2012). Marrewijk (2003) 

anser att hållbarhetsredovisning kan ses som en strategi för företagen. En strategi för att 

företagen skall överleva på lång sikt, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

 

Enligt GRI (2015) är hållbarhetsredovisning ett samlat dokument vilket främst riktar sig till 

företagets huvudsakliga intressenter och övriga aktörer i samhället. Under rapporteringstiden 

redovisar företaget sitt förhållningssätt till hållbar utveckling genom olika aktiviteter. Enligt 

Chopra och Kanji (2010) beskrivs hållbarhetsredovisning som en frivillig separat redovisning 

av ett företags miljö-, moral- och socialrelaterade förhållanden knutna till den ekonomiska 

utvecklingen. Syftet med att upprätta en hållbarhetsredovisning är att mäta, redogöra samt ta 

ansvar gentemot företagets interna och externa intressenter (ibid). Ziek (2009) framhåller 

företagens hållbarhetsredovisning som den främsta kanalen att kommunicera sina 

hållbarhetsfrågor. En hållbarhetsredovisning skall framhäva ett företags positiva och negativa 

resultat inom hållbarhet (ibid). Adam och Frost (2008) anser dock att det förekommer en stor 

risk med att företag enbart förmedlar fördelaktig information i hållbarhetsrapporterna. Även 

Löhman och Steinholtz (2003) anser att bristen på lagar och regler inom 

hållbarhetsredovisning medför att företag självmant ges frihet att bedöma den information 

som ska redovisas. Hållbarhetsredovisningens trovärdighet har många gånger ifrågasatts 

eftersom rapporterna anses efterlikna reklamtryck snarare än tillförlitliga rapporter. 

(Schaltegger et al., 2006). Detta kan företag åstadkomma genom att enbart välja att redovisa 

specifika delar av verksamheten som genererar ett positivt värde utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv (Park & Brorson, 2005). Reimsbach & Hahn (2015) resonerar på 

liknande sätt och deras studie indikerar att företag oftast utesluter negativ information i sin 

redovisning.  

2.2 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som utvecklar 

standardiserade ramverk inom hållbarhetsredovisning. För cirka 16 år sedan lanserade GRI 

sitt första ramverk bestående av riktlinjer gällande företagens hållbarhetsredovisning. GRI:s 
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ramverk betraktas som det första globala ramverket vilket behandlar hållbarhetsredovisning 

och är ett allmänt använt ramverk runt om i världen. GRI beskrivs kortfattat som riktlinjer för 

organisationers miljömässiga-, sociala- samt ekonomiska faktorer inom hållbarhetsarbete 

(GRI, 2015). 

 

Riktlinjerna består av principer som syftar till att säkerställa och kvalitetssäkra redovisningens 

innehåll. Grundtanken är att riktlinjerna ska fungera som vägledning för organisationer vid 

upprättandet av hållbarhetsredovisningar. Anvisningarna garanterar även kvalitén av 

innehållet inom rapporterna. För att kvalitetssäkra informationen krävs det att företagen bland 

annat redovisar hur risker hanteras, vad målsättningarna är samt hur de följs upp. Riktlinjerna 

innehåller därmed principer för hur redovisningens innehåll skall anges men även 

upplysningskrav för hur redovisningens delar ska utföras (Grankvist, 2009). GRI:s ramverk 

liknar på många sätt den finansiella redovisningens ramverk. Egenskaper såsom neutralitet, 

relevans, tillförlitlighet, fullständighet samt jämförbarhet är likt den finansiella 

redovisningens ramverk även eftersträvande i GRI:s ramverk (Artsberg, 2005).  

 

Ramverket är utformat på ett sådant sätt att alla organisationer skall kunna använda sig av 

innehållet oavsett storlek, bransch eller geografisk förekomst. Företag ska ange vilken 

tillämpningsnivå som har använts vid implementeringen av riktlinjerna. Det skall därmed 

redogöras för om företaget har nyttjat hela GRI:s ramverk eller endast delar av det. En 

rekommendation som GRI uttalar sig om är att hållbarhetsredovisningen bör granskas av 

extern part. Granskning av en extern part anses emellertid inte vara nödvändigt för att följa 

GRI:s utformade riktlinjer (GRI, 2015). Även Schaltegger et al. (2006) menar att granskning 

och bestyrkning av en oberoende part ökar trovärdigheten av företagens 

hållbarhetsredovisningar. 

 

GRI-ramverket består av frivilliga riktlinjer vilket innebär att principerna i GRI kan tolkas på 

olika sätt vilket ger upphov till subjektivitet och selektivitet (van der Ploeg & Vanclay, 2013). 

Gray och Milne (2002) förklarar att en lagreglering kring företagens ansvarstagande för 

hållbarhetsarbete måste upprättas. Detta eftersom hållbarhetsrapporteringen inte ska utföras 

på grund av god tanke. Buhr (2007) anser att hållbarhetsrapporten erhåller en högre 

trovärdighetsnivå om rapporten utförs enligt lag.  Enligt Deegan och Unerman (2006) 

förekommer olika argument kring en lagreglering. Ett argument som nämns för reglering är 

att enhetliga metoder kommer att användas av olika företag. I sin tur kommer detta leda till en 

ökad jämförbarhet samt att regleringen ger skydd för investerare så inte verksamheter lämnar 

ut missledande information. 

2.3 Fondanalytiker  

Fondanalytiker delas normalt upp i två kategorier; köp- och säljanalytiker. Köpanalytiker 

arbetar främst på fondbolag med att fördela medel på olika innehav, branscher och risker. En 

köpanalytikers fokus vid en investeringsanalys är att undersöka om investeringar 

överensstämmer med det egna företagets investeringsstrategi. Säljanalytiker arbetar främst 

med att sälja rekommendationer till företagets kunder och undersöker om investeringen 

lämpar sig för det egna företagets investeringsstrategi (Schipper, 1991). Skillnaden mellan 
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analytikernas analyser är att köpanalytikers analys inte är tillgänglig för parter utanför 

företaget (Investorwords1, 2012). 

 

En fondanalytikers arbete går främst ut på att hitta relevant information gällande det specifika 

företaget samt branschen som det aktuella företaget verkar inom. Informationen ligger sedan 

till grund för bedömning av företagets framtida utveckling i avsikt att finna aktier som 

kommer att ge framtida avkastning. Slutligen resulterar analyserna i rekommendationer som 

påverkar investerare och förvaltares köpbeteenden för att i slutändan påverka aktiepriserna 

(Hong & Kubik, 2003). 

2.4 United Nations Principles for Responsible Investments 

UN PRI är framställda ur sex principer och bildar ett ramverk som förklarar hur 

fondanalytiker och investerare beaktar ESG-faktorer (Environment, Social, Governance) i 

sina analyser. De sex principerna är härledda från investeringsbranschens reflektioner över 

ESG-faktorernas påverkan av investeringars prestationer. Det är således viktigt för investerare 

att ta hänsyn till ESG-faktorerna för att fullgöra sin plikt mot kunderna. Principerna erbjuder 

ett ramverk där alla investerare kan integrera ESG-faktorer i sitt beslutsfattande för att på ett 

bättre sätt överensstämma med krav och målsättningar som förekommer i samhället (UN PRI, 

2017a). I Sverige har 51 företag, varav 38 är fondbolag, skrivit under UN PRI och över 670 

fonder rapporterar sina hållbara handlingar (Eurosif, 2016). Under år 2015 uppgick den totala 

fondförmögenheten som var under förvaltning i Sverige till 353 miljarder euro (Ibid). 

 

UN PRI-Ramverket är konstruerat så att aktörer som undertecknat detta ramverk har 

möjlighet att uppnå tre mål. Det första målet innebär att skapa ansvarsskyldighet för PRI och 

aktörer som har skrivit under detta ramverk. Det andra målet innebär ett standardiserat 

ramverk för ökad transparens av aktörer som har skrivit under ramverket. Det sista målet 

handlar om att bistå de undertecknade aktörerna med feedback (UN PRI, 2017b). 

 

De sex principerna inom UN PRI är enligt fondbolagens förening (2017): 

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser 

och placeringsbeslut. 

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i 

våra riktlinjer och i vårt arbete. 

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning 

hos de företag som vi placerar i. 

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. 

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt. 

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa 

principerna 

 

Sievänen, Sumelius, Islam och Sell (2013) utförde en studie som konstaterade att UN PRI 

principerna kan bidra till tillgängligheten av ansvarsfulla investeringar och uppmuntra 

investerare att åta dessa principer. Genom att samarbeta med stora aktörer av global 

miljöstyrning och engagera företag att investera i ansvarsfulla investeringar kan den bristande 
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samstämmigheten av global miljöförvaltning förbättras. Undersökningen påvisade att 

pensionsfonder anser att den praktiska definitionen av ansvarsfulla investeringar och dess 

implementering är svår att begripa och utföra. Denna ovisshet kan vara ett hinder för att 

främja ansvarsfulla investeringar bland pensionsfonder. UN PRI principerna kan dock fungera 

som ett stöd för att minimera detta hinder och stödja ansvarsfulla investeringar bland 

pensionsfonder (Sievänen et al., 2013). 

2.5 Sustainable and Responsible investments 

Sustainable and Responsible investments (SRI) är ett samlingsnamn för etiska-, sociala-, 

hållbara- och ansvarsfulla investeringar som följer UN PRI. Utgångspunkten för ansvarsfulla 

investerare är att traditionella finansiella underlag blandas med etiska överväganden inför 

investeringsbeslut. Ändamålet är att tillsammans utgöra kriterier som skall ligga till grund för 

beslutsprocessen av investeringar. Ansvarsfulla investerare fokuserar på långsiktiga effekter 

av företagens etiska ageranden snarare än kortsiktiga fokuseringar. Grundtanken är att 

företagens arbete med CSR skall generera en mer långsiktig lönsamhet för företaget, 

kapitalförvaltare samt samhället (Fairtradecenter, 2012). 

 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) är SRI en drivande faktor för fondanalytikers 

användning av den information som ges i hållbarhetsrapporten vid val av företag. I en artikel 

av Starr (2008) argumenterar författaren kring en potential förklaring till vad som driver 

företag till att agera i socialt ansvar. Författaren fann att SRI kan vara en möjlig faktor som 

har en betydelsefull effekt mot en utveckling av företagens sociala frågor. Under de senaste 

åren har konceptet med SRI blivit allt mer populärt. Idag finns det flera fonder, runt om i 

världen, som erbjuder dessa typer av investeringar (Grafström et al., 2008). 

 

Företagsengagemang och screening-metoder är två olika strategier som genomsyras av SRI. 

Dessa strategier kan antingen användas separat eller gemensamt. Företagsengagemang är en 

metod som inbegriper en dialogföring med företagsledningen och användandet av rösträtten 

för att påtvinga hållbarhetsarbete i företag. Screening-metoden uppdelas i positiv och negativ 

screening (Eurosif, 2016). Positiv screening innebär att investeringar görs i företag som anses 

vara förebilder inom hållbarhetsområden. Negativ screening innebär att investerare undviker 

att placera kapital i företag som verkar i kontroversiella områden (Fairtradecenter, 2012).   

2.6 Användning av icke finansiell information 

Enligt Willis (2003) har större marknader allt mer börjat inse att företag som arbetar inom 

miljö och sociala områden kan erhålla mervärde för både aktieägarna och dess intressenter. 

Detta har medfört att investerares efterfrågan av icke finansiell information har ökat genom 

åren (Ljungberg et al., 2010). Företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor anses ha bättre 

lönsamhet och värderas högre gentemot företag som inte beaktar samhällsfrågor. (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2008b). Liknande resonemang framfördes i en studie av Lacy et al. 

(2010), där författarna menar att hållbarhetsfrågor kommer att vara betydande för majoriteten 

av världens företag i framtida risk- och lönsamhetsbedömningar. Enhanced Analytics 

Initiative (2007) undersökte utvecklingen av användningen av icke finansiell information men 
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även dess kvalité under perioden 2003-2006. Studien fann att både kvalitén samt dess 

användning har ökat avsevärt genom åren (Jaworski, 2007). 

 

Vilken typ av icke finansiell information som efterfrågas går att härleda ur flertal 

fondanalytikers rapporter. Gällande miljöinformation rapporterar fondanalytiker mestadels 

kring de eventuella risker och möjligheter som företagets miljörelaterade arbete ger, 

exempelvis en möjlig påverkan av en kommande lagstiftning eller reglering (Hassel & 

Nilsson, 2006). Denna typ av information används sedan för att bedöma hållbarhet, risk samt 

företagsvärdet. 

 

För att inhämta icke finansiell information är den mest väsentliga källan det aktuella 

företagets egna publikationer, som exempelvis hållbarhetsredovisningen och företagets egna 

interna undersökningar (Jaworski, 2007). Enligt en undersökning av Jaworski (2007) anser 43 

% av fondanalytikerna att företagets hållbarhetsrapporter bistår med tillräcklig information för 

att utvärdera effekterna av icke finansiella faktorer. Författaren fann även att företagets 

storlek har en påverkande effekt genom att fondanalytikerna lägger större fokus på etisk och 

hållbarhetsinformation från större företag.   

 

Det förekommer dock ett flertal studier som menar att fondanalytiker sällan efterfrågar social- 

och miljömässig information i sina analyser. I en studie av Holm och Rikhardsson (2008) 

fann författarna att miljöinformation ansågs vara av mindre betydelse vid beslut om 

investeringar. En uttalad anledning till detta var bland annat att hög miljöprestanda är 

kostsamt för företagen vilket i sin tur minskar framtida kassaflöden. En annan förklaring till 

detta kan bero på att avkastning i investeringsbeslut är avgörande inom investeringsvärlden, 

vilket påvisar att traditionella nyckeltal och finansiella mått prioriteras. I studien framkom det 

vara svårt att kalkylera potentiella risker som förekommer beträffande sociala, etiska och 

miljömässiga aspekter. Att hållbarhetsrapporten är en obekräftad rapport som inte genomgått 

granskning tycks även vara en annan anledning, dock fann författarna att miljöinformation 

hade påverkande effekt på investerares val av fördelningar och placeringar. 

 

I en studie av Lorraine, Collison och Power (2004) studerades ändringar på aktiepriset i 

samband med ny publicerad miljöinformation. Vad som gick att tyda var ett negativt samband 

mellan aktiens pris i samband med negativ publicering, dock reagerade inte marknaden lika 

tydligt vid positiv extern publikation. Sammanfattningsvis fann författarna att företag med 

stora utsläpp kan dämpa den negativa effekten genom en väldig utförlig rapport av 

exempelvis företagens utsläpp. I sin tur påvisade detta hur en fondanalytiker kan finna 

fördelar genom att studera hållbarhetsrapporter där sådan information ofta åskådliggörs. 

2.7 Intressentteorin 

Ett företags aktörer influerar eller influeras av företagets handlingssätt vilket innebär att det är 

av stor vikt att företag har förståelse för aktörer som de har en relation till. För att identifiera 

och tydliggöra ett företags mest centrala aktörer kan en intressentmodell utföras. Denna 

modell kartlägger aktörerna omkring företaget. Dessa kan exempelvis vara ägare, kunder, 

leverantörer, medarbetare och investerare (Grafström et al., 2008).  
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Intressenter är ett centralt begrepp inom CSR och oavsett om företag definierar intressenter ur 

ett etiskt- eller hållbarhetsperspektiv så innehar intressenter en betydande roll för företag 

(ibid). Intressenter definieras enligt Löhman och Steinholtz (2003) som ”en individ, grupp 

eller annan företeelse som kan påverka eller påverkas av företagets verksamhet”. 

Intressenterna sätter press på att företag ska ta ett samhällsansvar eftersom de är interagerade 

med omvärlden (ibid).  

 
Figur 2. Egen konstruerad intressentmodell 

Intressenternas inflytande över företag ökar och detta innebär att betydelsen av att 

upprätthålla intressenternas behov alltmer ökar. Efterfrågan från intressenterna kan avse att 

erhålla mer information om företagets handlingar (Freeman, 1984). Ett företags handlingar 

kring socialt ansvarstagande kan vara av stor vikt för aktieägare och andra intressenter. Att 

skapa och tillhandahålla ett gott rykte genom socialt ansvarstagande kan vara en strategi för 

att bibehålla relationer till vissa intressenter (Roberts, 1992). Ett företags redovisning 

framhävs som ett verktyg för att upprätthålla intressenternas krav och utifrån detta erhåller 

företaget legitimitet. Intressentmodellen framställs som ett komplement till legitimitetsteorin 

som beskriver hur ett företag skapar legitimitet till sina intressenter med hjälp av varierande 

strategier (Ljungdahl, 1999). 

2.8 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin anger att företag arbetar utifrån de normer och värderingar som 

förekommer i samhället och existerar enbart om samhället upplever att verksamheten 

överensstämmer med värderingarna (Jutterström & Norberg, 2011). Legitimitetsteorin 

betraktas som att företag tecknar ett socialt kontrakt med samhället. Detta eftersom företag 

genomför socialt önskvärda handlingar i gengäld mot samhällets godkännande av företagets 

verksamhet. Om ett företag inte fullgör det sociala kontraktet med samhället så kan det 

resultera i sanktioner vilket i sin tur kan begränsa företagets tillgång till resurser (Deegan & 

Unerman, 2011). Deegan (2002) anser att legitimitetsteorins främsta argument för företagens 

Företag 

Ägare 

Kunder 

Medarbetare 

Leverantörer 
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överlevnad är att accepteras av sin omgivning vilket innebär att företagens mål och 

värderingar bör vara överensstämda med intressenternas krav (Gray, Owen & Adams 1996). 

 

Företag erhåller olika incitament till att frivilligt redovisa om verksamhetens sociala och 

miljömässiga aspekter. En anledning kan vara ekonomisk rationalitet, att företag erhåller 

ekonomiska fördelar när de hållbarhetsredovisar vilket möjligtvis kan vara en motivation 

snarare än att erhålla social acceptans (Friedman, 1962). En annan anledning kan vara att 

företag anser att de erhåller ansvar och skyldighet att hållbarhetsredovisa till samhället 

(Hasnas, 1998). En ytterligare orsak till att företag väljer att hållbarhetsredovisa kan vara att 

de följer gemensamma värderingar som anges i den bransch de verkar inom eller på grund av 

hotad legitimitet (Deegan, 2002). Vissa företag hållbarhetsredovisar för att vinna utmärkelser, 

vilket i sin tur leder till ett positivt rykte från samhället (Deegan & Carrol, 1993). 

 

Det förekommer klara likheter mellan intressentteorin och legitimitetsteorin. Den distinkta 

skiljaktigheten mellan dessa två teorier är att intressentteorin fokuserar på hur företag 

interagerar med intressenterna. Legitimitetsteorin fokuserar på samhällets förväntningar från 

företag (Deegan, 2002).  

2.9 Agentteorin 

Agentteorin beskriver förhållandet mellan principalen (ägarna) samt agenten 

(företagsledningen) och syftar till att lösa problem som kan förekomma i agentrelationer 

(Ljungdahl, 1999). Denna teori förekommer ofta inom bolagstyrning när det gäller att 

undersöka styrelsens inverkan på hållbarhetsredovisning. Styrelsen vakar över ledningen och 

ser till att aktieägarnas intresse beaktas (Zahra & Pearce, 1989).  

Ljungdahl (1999) anser att företagsledningen kan välja att hållbarhetsredovisa eftersom 

företag vill framstå som ansvarstagande inför samhället och distrahera allmänheten från 

företagets vinster. Utifrån detta synsätt kan politiker vilseledas och på så vis undviks nya 

regleringar. Företag kan hållbarhetsredovisa då aktiemarknaden tenderar att nedvärdera 

aktierna i företag som inte hållbarhetsredovisar eftersom samhället då förutser att sådan 

information är ogynnsam för företaget. Företagsledningen har därmed incitament att redovisa 

så positiv samhällsrelaterad information som möjligt. Att hållbarhetsredovisa kan i och med 

detta funktionera likt en avledande manöver för att undvika nya regleringar, men även sända 

ut positiva signaler till samhället (ibid). 

2.10 Institutionell teori 

Traditionellt sätt anser organisationsteorin att organisationer agerar efter egen vinning 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). De är stabila och påverkas inte av trender förrän de övervägs 

noggrant. Detta synsätt härleds ur agerandet att människan agerar rationellt genom att utföra 

handlingar som alltid är bäst för sig själv oberoende av omgivningens handlingar. Synsättet är 

dock inte accepterat av alla och till följd av missnöjet växte den institutionella teorin fram 

(ibid). 

 

Den institutionella teorin beskriver miljön som organisationer arbetar inom samt vilka 

faktorer som influerar organisationers beslutsprocess. Organisationer imiterar beteenden hos 
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andra organisationer eller följer formella och informella regler som förekommer i samhället 

(DiMaggio & Powell, 1983). Därmed influeras organisationer av en normgivande påfrestning 

som vanligen existerar utanför organisationen. Beteendet kan innebära att organisationer 

anskaffar sig legitimitet. Anpassningen till det normativa perspektivet samt strävan efter 

legitimitet medför att organisationer alltmer liknar varandra. (Zucker, 1987). Ett känt och 

accepterat rationellt antagande anger att organisationer skapar legitimitet genom ekonomisk 

effektivitet (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004). Den institutionella teorin behandlar dock 

organisationers påverkan av andra organisationer och hur dem utifrån detta tar lärdom av nya 

idéer samt förändringar.  

 

 Intressentteorin Legitimitetsteorin Agentteorin Institutionella 

teorin 

Motiv till 

företagens 

ageranden 

Företag arbetar 

efter 

intressenters 

krav och 

inflytande 

Företag arbetar 

efter normer och 

värderingar för att 

erhålla legitimitet 

Förklarar 

relationen mellan 

ägarna och 

ledningen i ett 

företag 

Företag imiterar 

andra företag 

Tabell 1. Egen konstruerad tabell som kortfattat beskriver företagens agerande efter teoriernas 

antaganden. 

2.11  Trovärdighet 

Trovärdighet kan formas på flera sätt och påverkas av människors olika bakgrundskunskaper 

och förväntningar (Hedquist, 2002). Författaren menar att trovärdighet är en förutsättning för 

framgångsrik kommunikation. Författaren har tagit fram ett flertal lämpliga kriterier där 

trovärdighet kan bedömas. Nedan presenteras de faktorer som författaren anser är av 

betydelse för att förmedla trovärdighet.  

2.11.1 Öppenhet 
Hedquist (2002) lyfter fram öppenhet som en av de mest betydande faktorerna för 

trovärdighet. Han anser att dagens samhälle är komplext vilket medför svårigheter för den 

enskilda individen i samhället att bedöma hot och risker som existerar. Att företag agerar rätt 

är en sak, men med öppenhet menas att företag även åskådliggör för andra aktörer att de 

agerar rätt. En viktig aspekt att beakta är den mängd information som företaget redovisar. För 

mycket information kan resultera i ett minskat intresse från samhället till följd av att de anser 

att det blir för mycket information att hantera. Det gäller alltså att kunna bedöma och göra ett 

urval av den information som anses vara relevant att presentera. Vid urvalsstadiet är det 

betydelsefullt att utgå ifrån mottagaren av informationen och inte endast vad företaget själva 

anser är av intresse. Detta för att undvika misstanke mot organisationen. Att kommunicera 

rätt, det vill säga företagets kommunikationsförmåga, är en stor del av öppenhetsfaktorn. Att 

företaget både kan och vill kommunicera är betydande för en ökad trovärdighet (ibid). 

2.11.2 Ärlighet 
Ärligheten är en viktig faktor då informationsmottagarna kommer bedöma trovärdigheten i 

informationen (Hedquist, 2002). För att kunna skapa en bild av ärlighet är det positivt att även 

nämna ageranden som i själva verket är negativa, exempelvis om det finns eventuella risker 
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eller utmaningar som kan påverka bolaget. Att erkänna sina brister kan leda till att högre 

trovärdighet uppnås. Om ett företag upprepade gånger visar sig tala sanning så kan 

trovärdighet för företaget stegvis uppnås (ibid). 

2.11.3 Konsekvent 
I syfte att uppnå trovärdighet är det viktigt att vara konsekvent och med det menas att 

uttalanden överensstämmer med företagets handlingar (Hedquist, 2002). För att kunna 

bedöma om det som uttalas är sant måste trovärdigheten sättas i relation till vad som 

kommuniceras utåt. Den information som företaget redovisar får inte säga emot sig själv samt 

att uttalanden om företagets olika delar skall vara förenliga. Skulle det exempelvis visa sig att 

företagets tidigare uttalanden varit felaktiga, är det viktigt att rätta till uttalandet. Att ändra sitt 

uttalande behöver inte förknippas med något negativt, utan denna typ av ärlighet kan istället 

ha mycket god effekt på trovärdigheten (ibid). 

2.11.4 Integritet 
Hedquist (2002) framför att trovärdigheten kan påverkas av sändarens integritet. Med 

integritet menas sändarens målmedvetenhet samt att agera med övertygelse om vad som anses 

vara rätt eller fel. Partiska sändare medför oftast en lägre trovärdighet. Att anlita en 

utomstående part som granskar information ger ett ökat intryck av trovärdighet (ibid) 

2.11.5 Mottagaraspekten 
Mottagaren av informationen avgör huruvida informationen är trovärdig eller inte (Hedquist, 

2002). Det är inte enbart sändarens handlingar som påverkar trovärdigheten utan även 

egenskaper och erfarenheter som mottagaren besitter har en påverkande faktor. En 

pessimistiskt inställd person kan genom sin inställning missa väsentlig information just på 

grund av inställningen som denne har. Denna inställning bidrar till att mottagaren tolkar vissa 

aspekter på fel sätt eller till och med inte beaktar relevant information på grund av 

inställningen. På liknande sätt påverkas trovärdigheten av en positiv inställd mottagare (ibid).  

2.12 Analysmodell 

Företag upprättar hållbarhetsredovisningar på grund av olika synpunkter och dessa kan 

härröra från olika teorier. Denna studie upplyser fyra centralt sammankopplade teorier i avsikt 

att förstå och beskriva fondanalytikers synsätt och tillämpning av hållbarhetsredovisningen 

och dess trovärdighet. Informationen från de fyra teorierna kompletteras med 

trovärdighetsaspekterna. Trovärdighetsaspekterna består av fem beståndsdelar; öppenhet, 

ärlighet, konsekvent, integritet och mottagare. Dessa beståndsdelar anses vara lämpliga att 

använda som ett verktyg för att bedöma hur trovärdig viss information är. Ramverket som 

berör fondanalytikers användning av icke finansiell information beskriver olika 

ställningstaganden. Uppfattningen av fondanalytikers användning av den icke finansiella 

informationen är beroende av fondanalytikernas ställningstagande. Viss forskning anger att 

fondanalytiker beaktar sådan information vid sitt arbete, medan annan forskning påvisar det 

motsatta. Ramverket som beskriver GRI, UN PRI samt SRI förtydligar fondanalytikernas 

preferenser för användningen av hållbarhetsredovisningarna i sitt arbete. Tratten illustrerar att 

fondanalytikerna kan beakta samtlig information för att skapa sig en uppfattning av 
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hållbarhetsredovisningens trovärdighet samt dess användning i deras arbete, vid exempelvis 

företagsvärderingar eller företagsanalyser. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Egen konstruerad analysmodell som illustrerar ramverkets bakomliggande tankegång som ska 

stå till grund för analyskapitlet.  
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens valda forskningsmetod, undersökningsmetod, urval samt 

analys vid genomförandet av studien. Vidare redogörs en operationalisering av de begrepp 

som ligger till grund för studien samt en diskussion kring studiens kvalité.  

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Vid insamling av data finns två typer av metoder; kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Dessa två metoder använder olika datasamlingstekniker för att generera 

fram ett resultat. Skillnaden mellan de nämnda metoderna är att den kvalitativa metoden 

fokuserar på ord samt utgår ifrån ett tolkande synsätt medan den kvantitativa metoden 

analyserar siffror (Yin, 2013). Studien är av kvalitativt karaktär vilket utmärker en mer 

intensiv metodansats som studerar djupare i sin tolkning. Då avsikten med vår studie är att 

undersöka hållbarhetsredovisningens trovärdighet ansåg vi att den kvalitativa metoden var 

mest lämplig. Den kvantitativa forskningsmetoden ansågs inte vara ett alternativ då studien 

kräver utförliga svar samt en bredare förståelse kring ämnet. Föreliggande studie är utfört med 

en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2014) beskriver detta tillvägagångssätt genom att 

förhållandet mellan teoretiska resonemang och praktik studeras. Studien är baserat på en 

artikelanalys som utfördes på artikeln Corporate social responsibility – from a mere concept 

to an expected business practice skriven av Anjum Amin-Chaudhry år 2016. Utifrån 

artikelanalysen påbörjades en litteraturgenomgång för att hitta lämpliga källor till studien. 

Bryman och Bell (2014) anser att en litteraturgenomgång är behövlig för att finna relevant 

information inom det studerande området. Litteraturgenomgången bidrog med förståelse av 

ämnesområdet och därefter formulerades det tre frågeställningar som arbetet syftar till att 

besvara.  

3.2 Undersökningsmetod 

I denna studie har vi använt oss av telefonintervjuer varav studiens empiriska material har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervjuform innebär att 

intervjuaren har en färdig mall med de frågor som respondenten förväntas besvara. 

Intervjufrågorna baserades på informationen som återfinns i ramverket och bildade på så vis 

en stadig grund för studien (Bryman & Bell, 2014). Enligt författarna bör intervjufrågorna 

vara konstruerade på ett sådant sätt som öppnar möjligheten att fånga in det som efterfrågas. 

Intervjufrågorna bör dock även ge respondenten en möjlighet att frivilligt uttrycka sina 

antaganden kring ämnet. I syfte att genomföra en bra intervju erhölls först en 

kunskapsinhämtning inom relevanta teorier samt tidigare forskning. Intervjuguiden som 

bearbetades utgick utifrån ramverket vilket i sin tur utgick ifrån studiens syfte, (Se bilaga 1 

för intervjuguide). Anledningen till den valda undersökningsmetoden har sin förklaring i 

tidsbrist från respondenternas håll. Det finns en medvetenhet om att fysisk intervju skulle 

kunna bidra med andra aspekter som tyvärr kan gå förlorad vid telefonintervjuer. En nackdel 

med telefonintervjuer är att intervjuaren inte ser personen som intervjuas. Detta kan innebära 

att intervjuaren missar möjligheten att iaktta respondentens kroppsspråk och känslouttryck 

(Bryman & Bell, 2014) Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna via mejl i god tid 

innan intervjutillfället. Detta för att respondenten skulle ges möjlighet till att förbereda sig 
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samt känna sig bekväm med de frågor som ställdes. På så vis kunde respondenten själv gå 

igenom frågorna och därmed en större möjlighet för oss att få de svar som var relevanta och 

mer djupgående. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) finns det även nackdelar med 

att skicka ut intervjufrågorna i förväg. Exempelvis kan respondenten vinkla och undanhålla 

viktig information eller ge svar som passar företagets image. Varje intervju spelades in, vilket 

enligt Merriam (1994), är den vanligaste samt bästa tekniken vid intervjuer.  

3.3 Primär- och Sekundärdata 

Insamling av data delas normalt upp i två typer av data; primär- och sekundärdata. Primärdata 

kan enkelt förklaras som den information som forskaren samlat in för första gången i syfte att 

besvara studiens forskningsfråga. Primärdata kan bland annat samlas in genom intervjuer och 

enkäter. Sekundärdata syftar på tidigare insamlad data som även finns tillgänglig för 

allmänheten. Litteraturer, tidskrifter och artiklar är exempel på källor av sekundärdata 

(Alvehus, 2013). Genom utförda intervjuer med fondanalytikerna erhölls studiens kvalitativa 

primärdata. Som ett komplement till studiens primärdata har en grundlig insamling från olika 

sekundära källor gjorts. Via högskolans databaser har vetenskapliga artiklar sökts varifrån 

relevanta begrepp erhållits genom diverse sökord inom området. Databaserna som användes 

för sökning efter vetenskapliga artiklar var via ABI/ INFORM, Global Discovery och 

Emerald Insight. De sökord som vi använt oss av var bland annat hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsrapport, trovärdighet, fondanalytiker samt dess engelska motsvarigheter. Enligt 

Jacobsen (2002) är en nackdel med sekundära källor att de från början är insamlade för ett 

annat syfte. Då sekundärdata troligen appliceras på ett annat problem har vi haft det i åtanke 

för att minimera risken för eventuella tolkningsfel. Bland annat har vi försökt att sätta oss in i 

vilket sammanhang som sekundärdata är insamlad i. Den kritiska tolkningen av dessa källor 

innehar därmed en väsentlig betydelse för vad som anses vara relevant för vår studie. 

3.4 Urval 

Det första steget i urvalsprocessen är att skapa en översikt över potentiella och lämpliga 

respondenter (Saunders et al., 2012). Då fokus i denna studie ligger i 

hållbarhetsredovisningen trovärdighet och dess användning var vi intresserade av att komma i 

kontakt med personer som jobbar inom det berörda området. Genom hemsidan 

www.Fondbolagensförening.se kontaktades samtliga 45 fondbolagsmedlemmar på hemsidan. 

Fondbolagens förening motsvarar 90 procent av den totala fondförmögenheten på den 

svenska marknaden. Övriga 10 procent är småbolag med en mindre verksamhet. 

Intervjuförfrågningar skedde både via mejl och telefon till potentiella fondbolag. I denna 

studie består urvalet av en fondförvaltare/analytiker från fem olika fondbolag. Totalt 

intervjuades sex respondenter varav två respondenter jobbar inom samma bolag. Trots att de 

är verksamma inom samma bolag presenteras både respondenternas svar. Detta eftersom 

syftet var att fånga deras olika perspektiv då de hade olika befattningar i bolaget, vilket gav 

oss värdefull information för studien. I presentationen av intervjuerna hålls vissa bolag och 

respondenter anonyma eftersom det har varit ett önskemål. De anonyma respondenterna 

betecknas med; ”Fondbolag X”, ”Fondbolag Y”, samt ”Fondbolag Z”.  
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3.4.1 Presentation av respondenter 
Nedan följer en kort bakgrundsbeskrivning om samtliga respondenter. I empiriavsnittet 

kommer endast den insamlade informationen att presenteras varav intervjudatumet redogörs 

nedan. 

Bakgrund om SEB Investment Management och Hans Ek 
SEB Investment Management (SEB IM) är ett dotterbolag till SEB och bildades 1978 som 

SEB:s fondbolag. SEB IM bedriver fondverksamhet med tillstånd från Finansinspektionen 

och förvaltar ett stort antal fonder med olika placeringsinriktningar (SEB, 2017a). SEB IM är 

en av de största kapitalförvaltarna i Norden (SEB, 2017b). 

 

Hans Ek är vice VD för SEB IM och även stabchef. Under stab förekommer arbeten med 

riskfrågor, finansfrågor, ägarstyrningsfrågor och ESG/hållbarhetsfrågor. Hans har arbetat 

inom kapitalförvaltning sedan år 2000 men har arbetat i SEB sedan 1984. Intervjun med Hans 

genomfördes den 12 april 2017. 

Bakgrund om Anette Andersson 
Anette har de senaste 10 åren arbetat med hållbara investeringar som fondförvaltare för flera 

aktieportföljer med SEB:s etiska och hållbara aktiefonder. Anette arbetar även för en fond för 

Svenska kyrkan och driver idag integreringsarbetet inom aktieteamen i SEB och 

bolagsdialogerna. Anette har arbetat inom finansbranschen i över 25 år och Hans Ek är 

Anettes chef. Intervjun med Anette genomfördes den 18 april 2017. 

Bakgrund om Livförsäkringsbolaget Skandia och Helena Larsson 
Livförsäkringsbolaget Skandia, enbart kallat Skandia bedriver bank- och 

livförsäkringsverksamhet i Sverige. Skandia bedriver även genom flera dotterbolag fond- och 

depåförsäkring i både Sverige och Danmark. Skandia är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att 

bolaget ägs av dess kunder (Skandia livförsäkringsbolaget, 2016). Skandia är bland Sveriges 

ledande livbolag (Skandia, 2017).  

 

Helena jobbar framförallt med hållbarhetsanalyser av bolag och även till viss del med 

förvaltningsstrategier. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor i 15 år och de senaste 7 åren 

inom finansbranschen. Intervjun med Helena genomfördes den 12 maj 2017. 

Bakgrund om ”Respondent X” 
”Respondent X” jobbar som fondförvaltare på ”Fondbolag X” och har mer än 30 års 

erfarenhet inom finansbranschen. Han jobbar idag som ytterst ansvarig för att förvalta ”Fond 

X” och finna goda investeringsidéer till den specifika fonden. Respondentens huvudsakliga 

uppgift är att skapa så bra avkastning som möjligt, till en rimlig risk, för sina andelsägare. 

Intervjun med ”Respondent X” genomfördes den 11 april 2017. 

Bakgrund om ”Respondent Y” 
Respondenten vid ”Fondbolag Y” arbetar som fondförvaltare. Respondenten har cirka 15 års 

erfarenhet från finansbranschen och har tidigare bland annat arbetat som analytiker. 

Respondentens huvudsakliga uppgift är att förvalta två fonder och finna potentiella 
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investeringsidéer till de specifika fonderna. Intervjun med ”Respondent Y” genomfördes den 

28 april 2017. 

Bakgrund om ”Respondent Z” 
Respondenten vid ”Fondbolag Z” är chef för ansvarsfulla investeringar och har arbetat inom 

branschen i 12 år. Han ansvarar för bolagets policy för ansvarsfulla investeringar vilket 

inbegriper respondentens involverande i utvecklandet samt implementeringen av policyn i 

bolaget. ”Fondbolag Z” jobbar med att integrera hållbarhetsaspekter i deras förvaltning samt 

att de ska vara aktiva som ägare. Som aktiva ägare förespråkar ”Fondbolag Z” god 

miljömässig och social standard samt god etik i de företag som de är investerade i. Intervjun 

med ”Respondent Z” genomfördes den 2 maj 2017. 

3.5 Operationalisering 

För att lyckas undersöka diverse begrepp krävs att teorin omvandlas till något testbart, med 

det menas till något som är möjligt att mäta empiriskt. Att tolka icke mätbara begrepp till 

konkreta mätbara variabler kräver en operationalisering av teoretiska begrepp (Bryman & 

Bell, 2014). Operationalisering är en central aspekt i forskningen och innebär kortfattat att 

teori förbinds med empiri. Operationaliseringen framställs som handlingssättet att relatera 

teori med empiri och leder till ökad förståelse i form av att operationaliseringen illustrerar 

sambandet mellan specifika intervjufrågor och ramverket (Holme & Solvang, 1997). Bryman 

och Bell (2014) beskriver att operationalisering används vid beskrivningar av operationer 

eller tillvägagångssätt och tillkommer vid mätningar av begrepp. Inför denna studie har en 

operationalisering upprättats för samtliga intervjuer. Detta eftersom samtliga sex respondenter 

ingår i samma yrkeskategori. Operationaliseringen är indelad i tre kolumner där den första 

kolumnen anger intervjufrågans nummer. Den andra kolumnen illustrerar studiens ramverk 

medan den tredje kolumnen anger berörda källor till respektive ramverk samt intervjufråga. 

Frågorna 1,2, 24,25 ,26,27 och 28 erhåller inga källor som är relaterade till studiens ramverk 

eftersom frågorna är ställda om respondentens bakgrund och roll samt diverse sekretessfrågor. 

(Se bilaga 2 för illustrerad figur) 

3.6 Analysarbete 

Efter insamling av primärdata transkriberades samtliga intervjuer för att lättare överskåda 

materialet samt för att få ut relevant information. Syftet med en analys är att studera 

kopplingar mellan ramverk och empiri (Bryman & Bell, 2014). Varje fråga studerades var för 

sig. Detta för att kunna tyda spridningen i hur samtliga respondenter svarat. Ett enkelt 

analysschema konstruerades varpå relevanta rubriker framställdes i avsikt att strukturera upp 

analysarbetet för att identifiera kopplingar och skillnader. På så vis bidrog analysschemat med 

att skapa ett helhetsintryck i det insamlade materialet. I analysen har vi kopplat teoretiska 

resonemang till empirin för att kunna besvara på fondanalytikers användning och 

trovärdighetssyn på hållbarhetsrapporter. Redovisningen av analysen har strukturerats efter 

valda teman som är studiens nyckelord. Genom analysarbetet har vi redogjort för hur vi 

uppfyller studiens syfte. Utifrån analysen formades slutsatser där resultat av 

frågeställningarna redovisas, vilket även markerar studiens slutgång. 
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3.7 Reliabilitet och Validitet 

Två viktiga kriterier för forskning är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2014). Med 

reliabilitet menas huruvida undersökningen erhåller en rättvisande bild. Kort och enkelt 

innebär begreppet att studiens resultat skall anses rimligt och inte bestå av mätfel. Ett sätt att 

styrka en studies trovärdighet är att ställa sig frågan hur resultatet skulle bli om samma 

undersökning och undersökningsmetod utfördes ännu en gång. Skulle resultatet bli lika kan 

det konstateras att undersökningen är reliabel (ibid). Enligt Bryman och Bell (2014) är det 

betydelsefullt att tydliggöra intervjufrågorna i syfte att minska eventuella misstolkningar för 

att öka reliabiliteten. Vid eventuella oklarheter ställdes följdfrågor i avsikt att minimera 

feltolkningar. Intervjufrågorna hölls öppna, d.v.s. utan givna svarsalternativ, för att på så vis 

minimera risken att påverka eller leda respondentens svar. Samtliga respondenter som 

intervjuades har mellan 10-30  års erfarenhet från finansbranschen. Detta tror vi har en positiv 

effekt på studiens trovärdighet då respondenterna troligtvis är mer kunniga inom området. Det 

är även viktigt att ha i baktanken att möjligheten finns att respondenterna vinklar och 

underhåller viktig information. I och med att samtliga respondenter företräder ett visst bolag 

finns risken att den insamlande informationen inte riktigt avspeglar verkligheten. Detta kan 

bland annat bero på att respondenten ger svar som passar företagets image snarare än 

verkligheten. Då varje intervju är unik går det inte att garantera att samma resultat skulle fås 

vid ett annat tillfälle eller genom att låta en annan person utföra intervjun. Detta kan bland 

annat bero på att olika intervjuer kan erhålla olika följdfrågor beroende på de svar 

respondenten ger.  

 

Validitet behandlar studiens pålitlighet, vilket innefattar att forskaren mäter det som ämnas att 

mäta (Bryman & Bell, 2014). I denna studie är syftet att bidra med kunskap om vad som 

kännetecknar hållbarhetsrapportens trovärdighet samt fondanalytikers användning av 

informationen vid företagsvärdering. Vid utformande av intervjuguiden togs mycket hänsyn 

till att en felformulerad eller otydlig fråga kan bidra till bristande validitet. Mycket tid och 

fokus lades på intervjufrågorna. Detta för att de i så stor utsträckning som möjligt skall 

anpassas efter studiens syfte och användningsområde. Enligt Saunders et al., (2012) anses 

fysiska intervjuer ha högre validitet då intervjuaren inte går miste om kroppsspråk. Som 

tidigare nämnts i ”undersökningsmetod” finns både för- och nackdelar med den valda 

undersökningsmetoden. Därmed förekommer en medvetenhet om att telefonintervjuer kan 

medföra hot gällande studiens kvalité. För att styrka validiteten skickades empirimaterialet 

tillbaka till respondenterna för godkännande av det som skrivits, även kallad 

respondentvalidering. På så sätt kunde respondenterna validera informationen att vi uppfattat 

svaren på korrekt sätt och inte vinkla undersökningen efter egna subjektiva värderingar. 

Genom flertal seminarier har studien granskats av utomstående personer för att bland annat 

minska risken för studiens påverkan av personliga värderingar.  
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3.8 Källkritik 

Att hitta källor är ingen utmaning. Att finna tillförlitlig och korrekt information är däremot en 

stor utmaning vilket påvisar källkritikens viktiga roll. Fokus vid insamling av information 

utgick från studiens syfte och frågeställning. Enligt Bryman och Bell (2014) bör forskarna 

förhålla sig kritiskt till internetbaserade källor. Därav är det betydelsefullt att forskarna 

granskar informationen extra kritiskt samt kontrollerar vilken sida informationen härrör från. 

Flertalet källor som påträffades under studiens gång visades sig inte vara tillräckligt relevanta 

eller var av partisk natur. Dock förekommer det information som är hämtade från partiska 

sidor vid beskrivning av fondanalytiker i ramverket. Eftersom denna typ av data inte ligger till 

grund för analysen bör det inte ha någon effekt på studiens reliabilitet. Källans målgrupp är 

viktig att ta i beaktande för att undvika vilseledning och insamling av vinklat material. Detta 

medförde till att nya källor söktes via databaser för att ytterligare stärka kvalitén i studien. I 

studien förekommer genomgående källor som styrker varandra genom att de behandlar 

samma typ av information och fakta. Detta för att i så lång utsträckning som möjligt 

säkerställa att informationen är trovärdig. En stor del av källorna präglas av vetenskapliga 

artiklar. Dessa artiklar är peer reviewed vilket innebär att artiklarna är granskade av forskare i 

avsikt att säkra dess vetenskaplighet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras sammanställningar av de utförda intervjuerna med fondförvaltarna 

varav samtliga har skett via telefon. 

 

 

4.1 SEB Investment Management 

Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet 
Enligt Hans är en hållbarhetsredovisning en ordinarie årsredovisning som även innehåller 

hållbarhetsparametrar. Hållbarhetsredovisningen är integrerad med den finansiella rapporten 

eftersom hållbarhetsrapportering är en del av den dagliga verksamheten. Att 

hållbarhetsredovisa är därmed inte längre en specifik särfrågeställning. Vidare förklarar Hans 

att det är bra att allmänheten ställer krav på företag eftersom hållbarhetsarbeten är viktiga 

frågor. SEB som investerare vill erhålla mer information om företagens hållbarhetsarbete 

eftersom SEB:s kunder intresserar sig för sådan information. Den ökade medvetenheten från 

SEB:s kunder är en parameter som kan förklara varför företag frivilligt väljer att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. En annan parameter som Hans nämner är marknadsföring. Upplever 

ett företag sig att vara bra på att arbeta med hållbarhetsfrågor tenderar de även att producera 

en hållbarhetsrapport. 

 

Hans bedömer hållbarhetsredovisningar som trovärdiga rapporter när rapporten har en viss 

verifiering, är transparent samt inte enbart en intern produktion. En verifiering av 

hållbarhetsredovisningen kan ske genom en utomstående revisor. Revisorn kan bedöma 

hållbarhetsrapporten genom att studera ett företags årsredovisning och sedan jämföra 

årsredovisningen med hållbarhetsrapporten. En sådan granskning höjer hållbarhetsrapportens 

trovärdighet. Transparens erhåller företag när hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig för 

alla aktörer som är intresserade av att studera hållbarhetsfrågor. Hans betonar att SEB inte ska 

behöva ringa ett specifikt företag och be om deras hållbarhetsredovisning. Rapporten ska 

exempelvis finnas tillgänglig på företagets webbsida. Vidare får hållbarhetsrapporten inte bli 

en papperstiger utan rapporten ska bidra med värdefull information. Därefter ska 

hållbarhetsrapporten återspegla företagets arbete med hållbarhetsfrågor och inget annat. 

Utöver verifiering, transparens samt intern produktion förklarar Hans att 

hållbarhetsredovisningen även ska förtydliga vad ett företag har åstadkommit samt beskriva 

vad företaget har förbättrat på i sitt hållbara arbete. Genom att göra detta ökar rapportens 

trovärdighet. Hans bedömer även att hållbarhetsredovisningens trovärdighet kan ökas om det 

införs som ett lagkrav och hoppas att lagkravet kommer att inbegripa småföretag i framtiden. 

 

Hållbarhetsredovisningar som är arbetade efter GRI och andra ramverk visar en högre 

trovärdighetsnivå. Vidare klargör Hans för analytikers och investerares ständiga dilemma med 

att arbeta med företagens ojämna informationsutlämning av rapporter. Förekomsten av olika 

ramverk är behövligt för att företag som upprättar hållbarhetsredovisningar ska få en liten 

knuff och höja den lägsta nivån på deras hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsredovisningens 

trovärdighet har successivt ökat med tiden. Detta med tanke på att hållbarhetsredovisningens 

innehåll har ändrat de senaste fem åren. Tidigare innehöll hållbarhetsrapporten enbart mycket 
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text. Rapporten börjar i dagsläget balansera årsredovisningen genom att 

hållbarhetsredovisningen även innehåller siffror, utvecklingsprogresser samt olika typer av 

parametrar som är kontrollerade av olika aktörer. Hållbarhetsredovisningen uppvisar således 

enligt Hans en ungefärlig trovärdighetsnivå likt en årsredovisning. 

Fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningen 
Hans förklarar att SEB:s fondinvesteringar baseras på företagsanalyser som syftar till att ge 

underlag för fonder som SEB anser har bäst framtidsmöjligheter. SEB ställer idag större krav 

på deras fondförvaltare genom att låta dem analysera hållbarhetsparametrar, vilket inte 

gjordes för fem år sedan. Fondförvaltarna beaktar således hållbarhetsrapporter alltmer 

tillsammans med ordinarie analys. Egenskaper som ett bolags ambitionsnivå, fokusområde 

och progress vid företagsanalyser studeras. SEB arbetar med exkludering, inkludering samt 

engagemang och dessa tre strategier bildar tillsammans SEB:s hållbarhetsstrategi. 

Exkluderingen är uppdelad i tre kategorier; alla fonder, etiska fonder och hållbara fonder. 

Exkluderingen av specifika fonder grundar sig i att SEB anser att de exkluderande fonderna 

inte innehar goda framtidsmöjligheter. Inkludering innebär att SEB integrerar 

hållbarhetsfrågor i traditionella värderingar och engagemang berör bolagsdialoger som SEB 

har med bolag som misskött sig. SEB arbetar således med både positiv samt negativ 

screening. 

 

Företagens branschinriktningar påverkar dess hållbarhetsarbete. Hans exemplifierar detta 

genom att förklara att en bank inte arbetar med liknande hållbarhetsarbeten som ett 

skogsföretag. Hållbarhetsarbetet i en bank är mer relaterad till sin låneportfölj eller fondernas 

investering medan skogsföretaget arbetar med kemikalieutsläpp och återplantering. 

Branschernas olikhet ska dock återspeglas i hållbarhetsredovisningarna, annars blir 

rapporterna urvattnade. Hans förklarar att större bolag mer beaktar hållbarhetsarbeten samt att 

större bolag vanligtvis blir mer ifrågasatta av kunder, investerare samt media. Det finns ett 

indirekt krav på att större bolag ska leverera bra hållbarhetsrapporter. Hans klargör att 

fondanalytikernas fondvärderingar påverkas mycket av hållbarhetsinformationen som 

företagen presenterar. En omedelbar effekt av detta blir att fondanalytikerna graderar bolagen 

i specifika branscher på en viss skala. Denna skala är uppdelad i exempelvis bolag som är bäst 

på att hantera koldioxidutsläpp till bolag som är mindre bra på att hantera och arbeta med 

koldioxidutsläpp. Kategoriseringen av bolagen utförs med hjälp av analyser från MSCI, ESG-

analys och Sustainalytics. Analyserna bidrar med hållbarhetsgraderingar av olika 

hållbarhetsparametrar på bolag och SEB väljer att inte investera i fonder som uppvisar dåliga 

resultat. Enligt Hans är det flera aktörer som tänker på liknande sätt och detta innebär att 

företag som hamnar på den lägre skalan erhåller mindre kapital.  Vidare förklarar Hans att 

fondförvaltarna kontrollerar vilket ramverk företagen använder vid skapandet av 

hållbarhetsrapporten och i synnerhet om företaget utelämnar ny information. Fondförvaltarna 

undersöker även om hållbarhetsinformationen som ett företag utelämnar är verifierat på ett 

godtagbart sätt. Fondförvaltarna studerar exempelvis vilka källor ett företag har använt samt 

om företaget har parametrarar eller jämförelser som inte är branschspecifika. 
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SEB undertecknade UN PRI år 2008 och drivkraften för SEB är att de som organisation ska 

vara en god samhällsmedborgare. I slutskedet av intervjun förklarar Hans att SEB:s etiska 

fonder erhöll en ungefärlig volym samt att det var samma investerare mellan åren 1995-2013 

som investerade i de etiska fonderna. Efter år 2013 expanderade de etiska fonderna i SEB 

med expansiv framfart i både antal samt volym. Hans anser att expansionen av de etiska 

fonderna grundar sig i SEB:s ökade samspråk om hållbarhet och varför SEB anser att 

hållbarhet är en viktig fråga. De etiska traditionella exkluderingarna av vapen, tobak samt 

alkohol är inte attraktivt utan Hans anser att det är arbetet som pengarna kan bidra med ur ett 

hållbarhetsperspektiv som attraherar SEB:s kunder att investera i etiska fonder. 

Traditionsenligt sett ger etiska fonder lägre avkastning än traditionella fonder eftersom de 

traditionella fonderna är mer riskfyllda. Avkastningen kan dock variera beroende på vilken 

tidsperiod fonderna studeras. 

Kort sammanfattning av intervjun med Hans 

Tabell 2. Egen konstruerad tabell som sammanfattar stora delar av intervjun med Hans 

  

 Hållbarhetredovisning och dess 

trovärdighet  

Fondanalytikers användning av 

hållbarhetsrapporter 

Hans - Hållbarhetsredovisningar är inte längre 

en särfrågeställning 

- Ökad kundefterfrågan och 

marknadsföring är parametrar som 

förklarar upprättandet av rapporten 

- Rapporten är trovärdig när den har en 

verifiering, transparens och inte enbart 

är en intern produktion 

- Rapporten får inte bli en papperstiger 

- Lagkravet kan leda till ökad 

trovärdighet av hållbarhetsrapporten 

- GRI leder till högre trovärdighet 

- Hållbarhetsredovisningen uppvisar en 

ungefärlig trovärdighetsnivå likt 

årsredovisningen 

- En granskning av en oberoende part 

höjer rapportens trovärdighetsnivå 

- Fondanalytikerna beaktar alltmer 

hållbarhetsrapporter med ordinarie analys 

- Ambitionsnivå, fokusområde och 

progress påverkar fondanalytikernas 

användning av hållbarhetsrapporten 

- Den omedelbara effekten av 

hållbarhetsrapporteringen blir att 

fondanalytikerna graderar bolagen i en 

viss skala 

- Fondförvaltarna kontrollerar vilket 

ramverk bolag använder vid upprättandet 

av rapporten. 

- Fondförvaltarna studerar även vilka 

källor ett företag har använt 
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4.2 SEB Investment Management 

Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet 
Anette anser att en hållbarhetsredovisning är en redovisning som belyser ett bolags icke 

finansiella hot och möjligheter. Att företag upprättar hållbarhetsredovisningar är nödvändigt 

eftersom den finansiella redovisningen återspeglar halva historien om ett bolag. Den 

finansiella redovisningen åskådliggör bolagets ekonomiska utfall och anger inget om bolagets 

framtidsmål eller hur affärsmodellen är tänkt att hantera hot och möjligheter. Allmänhetens 

efterfrågan för hållbarhetsredovisningar är en annan anledning som förklarar varför företag 

frivilligt upprättar hållbarhetsrapporter. 

 

Anette berättar att trovärdighet uppstår när bolag formulerar relevanta samt realistiska mål. 

Trovärdighet uppstår även när handlingar är härledda från ledningen. Hållbarhetsrapporten är 

trovärdig när relevanta och materiella möjligheter beskrivs samt att ledningen ger en tydlig 

beskrivning om hur möjligheterna uppnås. Att även beskriva vilka hot bolaget har samt hur 

bolaget handskas med riskerna genom olika strategier resulterar till en högre 

trovärdighetsbild. Anette vet inte om företag som följer GRI-ramverket vid skapandet av 

hållbarhetsrapporten uppvisar en högre trovärdighet. GRI-ramverket gör det åtminstone 

möjligt för fondförvaltare och fondanalytiker att jämföra bolag mot varandra samt söka efter 

information på ett strukturerat sätt. När det gäller GRI väljer upprättarna av 

hållbarhetsrapporten självmant vilken information samt hur mycket information 

hållbarhetsrapporten ska innehålla. Bolag som upprättar enligt GRI kan således medvetet 

dölja utmaningar som allmänheten inte får ta del av. Anette förklarar vidare att en oberoende 

granskning kan påverka hållbarhetsrapportens trovärdighet. En hållbarhetsrapport som har 

genomgått en oberoende granskning ger än större tyngd än om hållbarhetsrapporten inte är 

granskad. 

 

Anette nämner att hållbarhetsredovisningens trovärdighet kan både ökas och minskas om 

hållbarhetsrapportering införs som ett lagkrav. Hållbarhetsrapporteringen kan funktionera 

som en strategi genom att bolag enbart rapporterar det som är tvingande och kanske inte det 

som är relevant. Bolag tenderar att hållbarhetsrapportera antingen det som är mätbart eller 

kommunicerbart. Anette exemplifierar detta genom att förklara att det är irrelevant för en 

bank att rapportera hur mycket vatten de har förbrukat. Utmaningen för Anette och hennes 

kollegor är således att urskilja den relevanta informationen från den mätbara samt 

kommunicerbara informationen i bolagens hållbarhetsrapporter. Anette anser att 

hållbarhetsrapportering även kommer att inbegripa småbolag i framtiden. Småbolagen 

kommer att påtvingas att hållbarhetsrapportera för att attrahera större bolag som 

samarbetspartners. Ett framtida hållbarhetslagkrav mot småbolag är dock osäkert. Anette 

anser att det är viktigt att begripa kundnyttan samt syftet med att bolag upprättar en 

hållbarhetsredovisning. Är upprättandet av hållbarhetsrapporteringen enbart något att bocka 

av på en lista eller bidrar informationen med relevant fakta. Det måste vara värdeskapande 

och är hållbarhetsarbetet inte värdeskapande bör företag inte arbeta med det. Anette anser att 

hållbarhetsredovisningar är trovärdiga rapporter trots att det likt årsredovisningen är viss 

marknadsföringsreklam. 
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Fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningen 
Anette förklarar att deras företagsanalyser inleds med en undersökning av bolaget. I 

undersökningen jämförs bolagets finansiella och hållbarhetsmässiga arbeten med sina 

konkurrenter eller sin bransch. Sedan kontrollerar Anette och hennes kollegor om bolaget har 

ett rimligt hållbarhetsarbete och om SEB har en möjlighet att tjäna pengar på investeringen. 

Beroende på om bolaget är svenskt eller nordiskt bestäms sedan en träff med ledningen och i 

mötet förs dialoger om ledningens världssyn. SEB köper även väldigt mycket analysmaterial 

där Anette och hennes kollegor jämför olika analytikers analyser av bolag för att bedöma hur 

marknaden uppfattar bolaget. Sedan förs det diskussioner inom investeringsteamet och efter 

det fattas ett beslut om investering i pappret skall ske eller inte. Anette tillägger att syftet med 

företagsanalyserna är att erhålla en förståelse för bolag och hur det bedrivs samt vart bolaget 

är på väg.  För Anette och hennes kollegor är det även viktigt att bolag arbetar efter 

Sustainable & Develompent Goals. Hållbarhetsrapporterna utgår ifrån materiella frågor vilket 

är ganska branschspecifika. Fondanalytiker och -förvaltare bedömer därefter om bolaget 

redovisar sina hot och möjligheter efter dess utmaningar. Företagsanalyserna anpassas således 

till hållbarhetsrapporterna som varierar beroende på branschinriktning.  Bolagens 

hållbarhetsrapporter ska innehålla vissa policies, riktlinjer och information om jämställdhet 

samt sjuktalen. För H&M är exempelvis kläder och vatten viktiga frågor medan liknande 

frågor är mindre viktiga för Handelsbanken. För Anette är det mer intressant att begripa hur 

exempelvis Handelsbanken resonerar kring finansiering och investeringar. Bolagens storlek 

har en betydande påverkan för hur efterfrågad dess hållbarhetsinformation är. Storlek har en 

stor påverkan utåt men alla bolag kan arbeta med hållbarhetsfrågor oavsett 

organisationsstorleken. Anette nämner vidare att de inte fokuserar på vilket ramverk bolagen 

använder vid skapandet av hållbarhetsredovisningen men att det underlättar deras arbete om 

bolagen arbetar efter GRI. 

 

UN PRI undertecknades år 2008 med utgångspunkt för två aspekter. Kundefterfrågan och att 

UN PRI är värdeskapande. Anette berättar att hållbarhetsredovisningar blir alltmer 

betydelsefulla vid deras företagsanalyser. Hållbarhetsrapportering har gått från att vara 

blygsamma för finansanalytiker till att bli en handling som analytiker måste beakta. Detta 

eftersom SEB blir bedömda genom system som Morningstars hållbarhetsranking som utgår 

ifrån vilka bolag SEB har investerat i. Anette förklarar att det är svårt att veta hur mycket 

SEB:s fondvärderingar påverkas av bolagens hållbarhetsinformation. Det varierar mellan 

bolag och analytiker beroende på synen på direktivet. Vid en finansiell analys studeras olika 

parametrar och de kan inte påstå att exempelvis tillväxt eller utdelningsprocentsatsen är den 

viktigaste parametern. Det viktiga är att alla parametrar tillsammans bildar en god helhetsbild. 

De etiska fonderna har erhållit ett större intresse. Vad gäller dess avkastning så beror det på 

vilken tid man tittar på. Historiskt sätt har de etiska fonderna som enbart arbetar med 

exkludering stundtals haft en sämre avkastning. Detta eftersom det minskar en fondförvaltares 

investeringsunivers utan att arbeta med positiv screening. I vissa tider har dock de etiska 

fonderna haft bättre avkastning än traditionella fonder. Det beror på vilken tidsperiod och 

vilken del av världen som studeras. 
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Kort sammanfattning av intervjun med Anette 

Tabell 3. Egen konstruerad tabell som sammanfattar stora delar av intervjun med Anette. 

  

 Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet Fondanalytikers användning av 

hållbarhetsrapporter 

Anette  - Hållbarhetsrapporten belyser om ett bolags 

icke finansiella hot och möjligheter 

- Efterfrågan och årsredovisningens 

bristfälliga förklaring för hur affärsmodeller 

är tänkta att klara hot och möjligheter är 

parametrar som förklarar rapporternas 

uppkomst 

- Trovärdighet uppstår när bolag formulerar 

realistiska mål och när handlingar är 

härledda från ledningen 

- Osäker om GRI leder till högre 

trovärdighetsnivå på rapporterna. 

Jämförbarheten mellan bolag ökar dock 

- En oberoende granskning höjer rapportens 

trovärdighetsnivå 

- Ett lagkrav kan både öka och minska 

rapportens trovärdighetsnivå 

- Det viktiga är att skilja relevant information 

från mätbar och kommunicerbar 

information 

- Rapporterna måste vara värdeskapande 

- Fondanalytikerna undersöker bolaget 

genom att jämföra bolagets arbeten med 

sina konkurrenter och bransch.  

- Avkastningsmöjlighet studeras 

- Fondanalytikerna bedömer om bolaget 

redovisar sina möjligheter och hot 

- Branschsinriktningarna påverkar 

företagsanalysernas användning av 

hållbarhetsrapporten 

- Fondanalytikerna fokuserar inte på vilket 

ramverk bolagen använder vid upprättandet 

av rapporten 

 

 



 

28 

 

4.3 Livförsäkringsbolaget Skandia 

Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet 
Helena anser att det är en självklarhet att bolag skall redovisa sitt hållbara arbete och tillägger 

att det även är obligatoriskt för vissa bolag. De allra flesta bolagen, på den svenska 

marknaden, redovisar sitt hållbarhetsarbete innan lagkravet för större bolag fastställdes. 

Många bolag har gjort det i över 20 år vilket innebär att det inte är något nytt fenomen. Bolag 

utför hållbarhetsrapporter eftersom informationen är efterfrågad samt att bolaget själva anser 

att hållbarhetsinformationen är relevant. Helena berättar att det fokuseras allt för mycket på 

om hållbarhetsrapporten är separat eller integrerad. För henne spelar det ingen roll. Det 

viktiga är att bolagen redovisar sitt arbete på det vis som de anser är passande. 

 

Hållbarhetsrapporter är trovärdiga rapporter när dess innehåll inte enbart innefattar visionära 

synpunkter. I viss mån kan det visionära tillståndet signalera bolagets ambitioner och planer. 

Men om hållbarhetsrapporten enbart innehåller beskrivningar om visioner utan att redogöra 

för hur bolaget konkret arbetar med hållbarhetsfrågor och vad bolagets tidigare utfall 

genererat så sjunker trovärdigheten. Hållbarhetsrapportens trovärdighetsnivå sjunker även om 

rapporten enbart informerar om bolagens lyckade ansträngningar. Alla bolag har utmaningar 

samt risker och en trovärdig rapport uppnås när rapporten är nyanserad. Vidare förklarar 

Helena att en skillnad görs på hållbarhetsredovisning och marknadsföringsfolder. Skandia vill 

försöka värdera vilka utmaningar bolag står inför samt hur bolagen har tänkt adressera 

utmaningarna. Vidare vill Skandia gärna se längre tidsserier om man pratar om KPI:er i avsikt 

att jämföra bolaget över tid. Att jämföra KPI:er mellan bolag är dock svårt eftersom bolag har 

olika typer av verksamheter. Energiintensitet, vattenintensitet och skadesiffran förblir olika 

oavsett om bolag arbetar likadant med hållbarhetsfrågor. Skandia vill se att bolag går mot en 

positiv riktning. Dessutom vill man inte enbart bli informerad om absoluta siffror som GRI 

tidigare förespråkade. Att bolag redovisar i absoluta siffror ger inte mycket information. 

Genom att studera intensiteten erhåller Skandia istället mer information om hur effektivt ett 

bolag använder sina resurser, vilket är mer intressant. Skandia är även intresserad av att 

studera om bolag kan omsätta sitt kapital på ett effektivt sätt. 

 

Helena berättar att de flesta bolagen på den svenska börsen använder GRI men att ramverket 

inte på något vis är en kvalitetsstämpel. GRI-ramverket ger förslag på vilka indikatorer som 

ett bolag kan rapportera på. Hållbarhetsrapporten behöver inte garanterat uppnå till god 

kvalité bara för att rapporten följer GRI-principer. GRI kan dock ge hänvisningar på hur det 

kan vara bra för bolaget att lägga upp sin redovisning. Skandia är intresserad av 

informationen som presenteras i hållbarhetsrapporterna och fokuserar inte på vilket ramverk 

som bolag använder vid upprättandet av rapporterna. Helena intresserar sig för hur bolag 

presenterar informationen och vad bolaget väljer att lyfta fram. Det viktiga är att studera hur 

bolaget tänker. Hållbarhetsrapporten blir inte mindre användbar om bolag inte följer GRI. 

GRI fyller dock en funktion genom att ramverket funktionerar som ett hjälpmedel för bolag. 

Tidigare GRI-ramverk drev bolag att rapportera på 100-tals indikatorer och som läsare av 

rapporten blir det då svårt att försöka bilda en uppfattning av bolaget. Det är inte alltid 

önskvärt att bolag rapporterar allt. Detta eftersom bolag i sådana fall rapporterar om frågor 
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som egentligen inte är materiella eller relevanta för bolaget. Informationen kan på så vis ge en 

missvisande bild av hur ett bolag arbetar med sitt hållbara arbete genom att bolagen fokuserar 

på frågor som de egentligen inte behöver göra.  Det är mer intressant om bolag prioriterar och 

väljer ut frågor som bolaget arbetar med. De nyare versionerna av GRI-ramverket tenderar 

även att rikta sig mot detta vilket Helena anser är positivt. 

 

En oberoende granskning kan vara ett sätt för bolag att visa allmänheten transparens, 

öppenhet och genomlysning. I de fall där det tidigare funnits tveksamheter i bolagets 

finansiella- och hållbarhetsrapportering anser Helena att en oberoende granskning kan 

behövas. En sådan handling behövs dock inte om ett bolag har gedigna hållbarhetsprocesser. 

För mindre bolag kan en oberoende granskning fungera som ett verktyg och bidra med tips 

för förbättrade processer. Vidare förklarar Helena att revisionen bidrar med störst nytta för 

mindre bolag som nyligen beslutat att hållbarhetsrapportera. För stora företag med gedigna 

processer bidrar inte revisionsprocessen med ett lika stort värde. Utgiftsposten kan dock vara 

stor för mindre bolag med begränsad ekonomi.  

 

En lagstiftning kan innebära att bolag som egentligen inte jobbar med hållbarhetsfrågor 

tvingas rapportera om sitt hållbarhetsarbete. Detta innebär att rapporten kanske inte bidrar 

med en hög trovärdighetsnivå. Å andra sidan kan en sådan lagstiftning innebära att bolag som 

inte tidigare har hållbarhetsrapporerat påbörjar en process. Med tiden kan rapporten sedan bli 

mer tillförlitlig då bolaget lägger större fokus på hållbarhetsfrågor. Det är dock svårt att säga 

om rapportens trovärdighet ökas eller minskas. Helena anser att hållbarhetsrapporter är 

trovärdiga rapporter men att mindre bolag tenderar att motsätta sig själv för mycket. 

Fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningen  
Skandia är en kapitalförvaltare vars uppgift är att skapa god avkastning för deras sparare. För 

att skapa goda avkastningsmöjligheter behöver Skandia analysera bolag som de investerar i. 

Hållbarhetsredovisningarnas användning vid företagsanalyser varierar beroende på bolag, 

bransch, affärsmodellens utseende och vilka typer av frågor som väcker intresse för att 

studera närmare. Det är svårt att ge ett generellt svar för hur man går tillväga. En del 

branscher finns det hållbarhetsfrågor som kan påverka ett bolags resultat och avkastning. I 

andra branscher är hållbarhetsfrågorna inte lika materiella. Även geografisk spridning är en 

avgörande faktor som påverkar fondanalytikers användning och betydelse av 

hållbarhetsfrågor för deras analyser. Helena förväntar sig att större etablerade bolag är mer 

transparenta och upprättar en djupare hållbarhetsredovisning än mindre bolag. Det finns en 

större acceptans för mindre bolag och dess hållbarhetsrapporter. Men bara för att viss 

information inte återsyns i rapporterna så behöver det inte innebära att informationen inte är 

tillgänglig för Skandia. Skandia kan alltid vända sig till bolag och ställa frågor om dess 

hållbarhetsrapport.  

 

Helena berättar att Skandia har undertecknat UN PRI och nämner att kapitalförvaltare 

utmärkte sig om de arbetade med dessa principer vid UN PRI:s uppkomst. Idag sticker 

kapitalförvaltare snarare ut om de inte har undertecknat principerna. Skandia arbetar med 

både positiv samt negativ screening. Den negativa screeningen utförs på grund av etiska och 
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moraliska ställningsstaganden. Skandia investerar inte i bolag som missköter sitt 

hållbarhetsarbete och inte förändrar sitt beteende. De exkluderar ungefär 130 bolag. Den 

positiva screeningen har inte lika exakta kriterier som den negativa screeningen. Skandia har 

inte en ”best in class” modell som specifika hållbarhetsfonder. Deras förvaltare har tillgång 

till bolagens hållbarhetsinformation men sedan är det upp till dem att avgöra hur stor vikt de 

lägger på sådana frågor i sina investeringsbeslut.  

 

I slutskedet av intervjun förklarar Helena att det är viktigt att skilja mellan begreppet etiska 

fonder och hållbara fonder. De etiska fonderna exkluderar fonder som främjar tobak-, 

alkohol-, spel- och vapenbranschen. Detta var vanligt för 15 år sedan när allmänheten pratade 

om etiska fonder. Den här typen av kriterier har en ganska liten betydelse för 

investeringsuniverset. De hållbara fonderna studerar hur bolag arbetar med miljöfrågor, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Dessa fonder kan ha det etiska synsättet i 

grunden men den erhåller som sagt en marginell betydelse för investeringsuniverset. 

Avkastningen för de etiska fonderna är låg och oftast är det tyvärr en förlustaffär. Bolag väljer 

att investera i etiska fonder för att inte få en klump i magen. Har du dock en fond som är 

utsedd till miljövinnare, hanterar de mänskliga rättigheterna på ett bra sätt och har inga 

korruptionsskandaler så kan fonden vara en vinnare i framtiden. Dock skall man skilja mellan 

etiska fonder och hållbarhetsfonder då fonderna har olika avkastningsprofiler.  
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Kort sammanfattning av intervjun med Helena 

 Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet Fondanalytikers användning av 

hållbarhetsrapporter 

Helena - Många bolag har redovisat sitt hållbara 

arbete i över 20 år 

- Hållbarhetsrapportering förekommer 

eftersom informationen är efterfrågad och 

företaget anser själv att informationen är 

relevant 

- Rapporten är trovärdig när den inte är allt 

för visionär. 

- Rapporten ska vara nyanserad och 

innehålla information om bolagets 

utmaningar och risker 

- Helena vill se längre tidsserier 

- Intensitetsiffror är intressanta att studera. 

De är bolagsanpassande och ger 

information om hur effektivt bolaget 

använder sina resurser 

- GRI bidrar inte med en kvalitetsstämpel  

- Helena intresserar sig för hur bolaget 

presenterar information och vad de väljer 

att lyfta fram i rapporten 

- Det viktiga är att bolag rapporterar om 

frågor som är relevanta 

- En oberoende granskning kan bidra med 

transparens, öppenhet och genomlysning 

- Ett lagkrav kan både öka och minska 

rapportens trovärdighet 

- Bolag, bransch, affärsmodell och 

vilka typer av frågor som 

analytikerna är intresserade av 

påverkar fondanalytikernas 

användning. Geografisk 

springning är även en annan 

faktor som påverkar 

fondanalytikernas användning av 

rapporterna 

- I vissa branscher finns det 

hållbarhetsfrågor som kan 

påverka ett bolags resultat och 

avkastning 

- Fondförvaltarna avgör hur stor 

vikt de lägger på 

hållbarhetsinformationen i 

investeringsbeslut 

  

Tabell 4. Egen konstruerad tabell som sammanfattar stora delar av intervjun med Helena. 
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4.4 ”Fondbolag X” 

Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 
Respondenten anser att det är bra att dagens företag belyser hållbarhetsrelaterade frågor i sina 

dagliga verksamheter. Vidare anser respondenten att intresset för att hållbarhetsredovisa har 

sin förklaring i att företagets intressenter ställer så kallade sociala krav på företagen. Att 

företag hållbarhetsredovisar i syfte att erhålla konkurrensfördelar finner respondenten inte 

vara en anledning. Detta eftersom företagen tvingas producera mer information om sig själva 

som en konkurrent möjligtvis kan använda till sin fördel. 

 

Respondenten förklarar vidare att det är viktigt att företagens hållbarhetsredovisning 

genomsyrar hela bolaget. Han upplyser implementeringen i bolaget som en central aspekt för 

trovärdigheten vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Det är betydande att VD:n har 

full koll på vad medarbetarna gör inom hållbarhetsområdet. Med det menas exempelvis att 

ingen avdelning sitter separat någonstans och skriver om bolagets hållbarhetsarbete. Det är 

viktigt att företagen är öppna och redovisar både positiv samt mindre bra information utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. Redovisning av hållbarhetsrelaterade frågor kan vara ett komplext 

arbete. Arbetet kan underlättas genom att företag jobbar efter GRI standarderna. GRI-

ramverket fungerar som en vägledning för företag vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Precis som det förekommer standarder för hur en resultat- och 

balansräkning skall se ut påpekar respondenten även betydelsen för standarder för 

hållbarhetsredovisningens uppställning. Dock anser respondenten att bolag som upprättar 

enligt GRI inte uppvisar en högre trovärdighet gentemot andra bolag. Ramverket verkar mer 

som ett stöd samt ökar jämförbarheten. 

 

De hållbarhetsrapporter som respondenten jobbar med bedöms belysa risker och möjligheter 

på ett bra och trovärdigt sätt. Trovärdighet handlar om att företagens uttalanden skall 

överensstämma med verkligheten. Interna siffror och egen information som exempelvis 

utsläpp och jämlikhet litar man på att bolagen inte förfalskar. Kvantitativa mål förmedlar inte 

mycket nytta eftersom de saknas jämförbarhet i informationen. Specifika risker och hot 

varierar beroende på bransch, storlek samt flertal beroendevariabler. Vidare finner 

respondenten att en revisors granskning skulle kunna medföra en ökad trovärdighet i 

företagens hållbarhetsrapporter. Ytterligare förmodar han att en lagreglering kring 

hållbarhetsredovisningen skulle kunna öka trovärdigheten i rapporterna. Dock poängteras en 

tro på en självreglerad marknad gällande hållbarhetsredovisning. Efterfrågan bör styra 

bolagens intresse att hållbarhetsredovisa istället för att krav skall ställas. Angående ett utökat 

lagkrav i framtiden finner respondenten osäkerhet i frågan. 

Fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningen 

Respondenten framför kortfattat hur deras arbete går till inför ett investeringsbeslut. Att 

analysera och besluta om investeringar är ett kontinuerligt arbete. När ”Fondbolag X” tittar på 

ett nytt bolag börjar de alltid med att kolla på bolaget, produkterna, marknadsposition, 

ledningen och historiken i bolaget. I dessa aspekter har fondförvaltarna mer börjat fundera på 

riskerna i samband med hållbarhetsaspekten. Det är viktigt att analysera vilka de stora 

riskerna är. Har de med inköp att göra, miljöpåverkan, finns det exempelvis en risk i 
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produktionsstrukturen. All tillgänglig och införskaffad information trappas slutligen ner i ett 

investeringsbeslut. 

 

Respondenten berättar vidare att dem har skrivit på FN:s principer om ansvarsfulla 

investeringar (PRI). Ett större tryck från kunderna, som mer eller mindre, kräver att miljö-och 

socialmässiga frågor skall beaktas. Vid undertecknandet av dessa principer åtas även ett 

ansvar att försöka påverka andra intressentgrupper att också skriva på PRI. Ett av 

”Fondbolags X” större tillgångar är att de får träffa bolagsledningar och försöka påverka dem 

att tänka i de termer som PRI förespråkar. Det är viktigt att förmedla budskapet vidare och 

inte enbart tänka i hållbarhersrelaterade termer när ”Fondbolag X” skall investera. En 

investering i en ny aktie kräver hänsyn till hållbarhetsaspekten, framförallt genom att 

identifiera de risker som kan vara involverade i investeringen. De utför positiv/negativ 

screening i förvaltningen som en strategi i processen. Hållbarhetsinformationen har en 

påverkande faktor vid analys och investeringsbeslut. Det kan liknas vid en hygienfaktor i ett 

bolag att vara hållbara idag och att inte verka hållbart ses som en affärsrisk. 

 

Vidare redogör respondenten för hållbarhetsinformationens betydelse vid analyser och 

investeringsbeslut. Han framför en likhet och förklarar att på samma sätt som en 

årsredovisning presenterar en resultat- och balansräkning inom olika affärsområden gör även 

hållbarhetsredovisningen detsamma. Företagens hållbarhetsrapporter anses alltid vara 

betydelsefulla oavsett andra faktorer. Dock tydliggör respondenten att till exempel olika 

branscher har olika utmaningar. Respondenten anger ett exempel om nischade banker som är 

noterade på Stockholms börs. Dessa banker har en väldigt liten miljöpåverkan, men hur ser de 

moraliska utmaningarna ut? Erbjuds icke kreditvärdiga personer lån, likt det som hände i 

finanskrisen i USA. Detta belyser moraliska aspekter, men likaså ett hållbart samhälle. En 

person som hamnar i skuld och saknar förmåga att reglera skulden kan leda till andra 

förhållanden, till exempel brottslighet eller trasiga familjeförhållanden. I vissa branscher 

handlar det mer om miljö och i andra branscher förekommer andra hållbarhetsrelaterade 

utmaningar. Intresset för etiska fonder tror respondenten har erhållit ett större intresse med 

tiden. Dock tycker han att begreppet etisk är lite farligt att använda. Det är lätt att uttala sig 

om att ett visst bolag erbjuder etiska fonder enbart för att man inte investerar i vissa sektioner. 

Det är viktigt att man inte enbart utgår får vissa principer som bockas av i avsikt för att kalla 

fonderna etiska. Det är mer ett kontinuerligt arbete. Hållbara produkter, i ett visst spektrum, 

bedöms vettigare att investera i än icke hållbara produkter. Målet är att investera i en produkt 

som kommer att sälja mer än tidigare år och att det finns en tillväxt i produkten. Det är 

grunden till varför man investerar. Ingen vill investera i ett bolag med fallande försäljning. 

Utöver fallande tillväxt kan det likaså handla om rykterisk, exempel barnarbete och dåliga 

arbetsförhållanden. 
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Kort sammanfattning av intervjun med respondent X 

 Hållbarhetsredovisning och dess 

trovärdighet  

Fondanalytikers användning av 

hållbarhetsrapporter 

Respondent X - Intressenter ställer ett 

socialt krav på företag att 

upprätta 

hållbarhetsrapporter 

- Hållbarhetsrapporter 

upprättas inte på grund av 

att erhålla 

konkurrensfördelar 

- Viktigt att 

hållbarhetsrapporten 

genomsyrar hela företaget 

- Företaget ska redovisa 

både positiv och negativ 

information 

- GRI funkar som ett stöd 

och ökar jämförbarheten 

men leder inte till en högre 

trovärdighetsnivå 

- En revisors granskning 

skulle kunna öka 

rapportens trovärdighet 

- Efterfrågar en 

självreglerad marknad för 

hållbarhetsrapportering 

- Börjar studera bolaget, dess 

produkter, marknadsposition, 

ledning och historik 

- Är viktigt att analysera företagens 

risker och var riskerna finns. 

- Hållbarhetsinformation är en 

påverkande faktor vid analys och 

investeringsbeslut 

- Hållbarhetsrapporter anses vara lika 

betydelsefulla som andra faktorer 

- Olika branscher har olika 

utmaningar 

- I vissa branscher handlar det mer om 

miljö och i andra förekommer andra 

hållbarhetsrelaterade utmaningar 

 

Tabell 5. Egen konstruerad tabell som sammanfattar stora delar av intervjun med respondent X. 
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4.5 ”Fondbolag Y” 

Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 
Respondenten berättar att det är bra och ansvarstagande att företag väljer att redovisa deras 

hållbarhetsarbete utifrån ett miljö- och samhällsperspektiv. I och med en ökad medvetenhet är 

det betydelsefullt för dagens företag att beakta andra aspekter än enbart finansiella mått och 

nyckeltal. Att allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa beror troligtvis på att allmänheten 

kräver att företagen skall ansvara för sina handlingar samt inbegripa hållbarhet i deras 

verksamheter. Det finns en förväntan från kunder och andra intressenter vilket påverkar 

företagens agerande på grund av det utbytesförhållandet som råder i samhället. 

 

Begreppet trovärdighet, i anslutning till redovisningen, handlar om att redovisningens 

uttalanden och information skall överensstämma med verkligheten. För att skapa trovärdighet 

kräver förutsättningarna att all information som återges bör framställas på ett så korrekt sätt 

som möjligt. Som intressent är det viktigt att kunna lita på informationen som återges för att 

undvika negativ påverkan på företagets varumärke och rykte. Som bolag bör man fundera 

över vilka målen är inom hållbarhetsområdet. Sedan gäller det att ärligt kunna redovisa hur 

det går med att uppnå dessa mål. Vilka är riskerna och hur hanteras dem? Hur kan företaget 

gå till väga för att agera hållbart samt ta sitt ansvar? Det blir alldeles för luddigt med alla 

skönmålade bilder och figurer. Att framställa massor med positiv information samt redovisa 

hur bolagets koldioxidutsläpp ser ut är bara löjligt. Det finns ingen jämförbarhet i dem här 

kvantitativa målen. Vidare menar respondenten att det inte skall anses fel att redovisa 

kvantitativa mål, utan att intressenter snarare bör ta dessa kvantitativa mått med en nypa salt. 

Alla bolag har sina utmaningar. Som bolag är det viktigt att kunna identifiera sina utmaningar 

och redovisa hur det ser ut på den fronten i avsikt att skapa trovärdighet. Att redovisa mindre 

positiv information behöver inte alls vara negativt för bolaget utan kan snarare gynna bolaget. 

Detta påvisar på ett seriöst bolag som är medveten om sina risker och utmaningar samt sätter 

mål för hur de potentiellt skall förbättra situationen. 

 

Det är bra att GRI:s ramverk finns som stöd och vägledning för hur informationen skall 

redovisas. Dock finner respondenten osäkerhet i fråga om redovisning enligt GRI har en 

påverkande faktor gällande trovärdigheten. Personligen föredras hållbarhetsredovisningar som 

redovisar enligt GRI framför bolag som utvecklar egna standarder. På sätt och vis framställs 

redovisningen som mer tydlig med GRI:s ramverk. Om det nödvändigtvis har någon effekt på 

informationens trovärdighet råder osäkerhet. En tredje part som bestyrkt redovisningen ger ett 

plus. En revisors granskning höjer absolut trovärdigheten i rapporten. Vidare resonerar 

respondenten kring en lagreglering och menar att det kan verka till nackdel beträffande 

trovärdighetsfronten. Vissa bolag kan komma att känna sig tvingade att producera information 

och utnyttjar på sådant sätt regleringen för att skapa trovärdighet. Dock anser respondenten att 

företagens hållbarhetsrapporter är trovärdiga men att de självklart kan förbättras. 

Fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningen 
Respondenten berättar genomgående om hur analysarbetet går till. Syftet med 

företagsanalyser är att finna de bästa bolagen som ger bäst avkastning. Informationen som 

ligger till grund för analyserna är främst inhämtade in från företagen själva. Informationen 
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består bland annat av årsredovisningar, omvärldsanalyser och hållbarhetsrapporter. Bolag som 

anses vara intressanta och lämpade förs ytterligare analyser på. Även träff med bolagen för att 

djupare kunna diskutera olika frågor. Vid bolagsträffar tittar man till exempel på hur 

produktionen går till för att sedan jämföra med hur det fungerar i praktiken. En grundlig 

analys utförs i avsikt att kunna tyda potentiella risker och möjligheter som verksamheten 

bedöms ha. Slutligen skall all information trappas ned till ett beslut. 

 

År 2009 skrev ”Fondbolag Y” under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Den största 

anledningen till bolagets undertecknande var kravet från kunder som allt mer började 

efterfråga hänsynstagande till miljö och samhällsaspekter. Som en strategi i urvalsprocessen 

utför ”Fondbolag Y” positiv/negativ screening i deras förvaltning. Som en del av den positiva 

aspekten i förvaltningen lyfter ”Fondbolag Y” fram företag som har ett bra hållbarhetsarbete. 

Etiska hänsyn tas i och med att bolag som anses vara kontroversiella exkluderas, som 

exempelvis droger, alkohol och tobak. Utöver detta sätter ”Fondbolag Y” press på andra 

företag. Via bolagsträffar försöker de påverka andra aktörer att tänka i hållbara termer som en 

del av åtagande i FN:s principer. 

 

Vidare upplyser respondenten om företagens hållbarhetsrapporter som en viktig och 

betydelsefull del som granskas vid analyser och värderingar. Vid en helhetsanalys 

uppmärksammas både icke finansiell och finansiell information. Rapporterna är alltid 

betydelsefulla oavsett bransch, storlek samt andra faktorer.  Bland annat ingår det att titta på 

företagets policy och strategier som företaget har inom hållbarhetsområdet. Vad som specifikt 

beaktas i företagens hållbarhetsrapporter går inte generellt att utsäga. Förvaltare tittar mycket 

på att försöka identifiera riskerna men även genomskåda tillväxtmöjligheter. 

Vilket ramverk som företagen använder har ingen väsentlig betydelse. Betoningen läggs 

främst på självaste texten. Dock kan det anses underlättande att ta sig igenom en rapport som 

efterföljer GRI:s ramverk. Detta eftersom det blir enklare att efterfölja informationen då de 

utgår från en och samma standard. Intern information som företagen publicerar måste 

fondförvaltare lita på. Detta anser respondenten inte vara ett problem då förtroende för just 

svenska bolag är ganska hög. Ytterligare klargör respondenten för hållbarhetsrapporterna 

betydelse och menar att de har en påverkande faktor i arbetet samt en betydande roll för 

fondförvaltare. Etiska fonder blir allt mer populära vilket respondenten tror handlar om 

trender i samhället. För oss människor läggs mer och mer värde på egna inre värderingar. 

Dessa så kallade trender i samhället kommer att påverka på företagens agerande. De bolag 

som kommer gynnas är troligtvis de bolag som tar hänsyn och hanterar de relevanta samhälls- 

och miljömässiga frågorna. Om etiska fonder ger bättre avkastning går nog inte att säga. För 

många handlar det om egna inre värderingar snarare än att uppnå bäst avkastning. 
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Kort sammanfattning av intervjun med respondent Y 

 Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet Fondanalytikers användning av 

hållbarhetsrapporter 

Respondent Y - Ökad medvetenhet från allmänheten som 

ställer krav på att företag ska arbeta efter 

hållbara principer 

- Trycket att företag ska hållbarhetsredovisa 

kommer från flera intressenter  

- Trovärdighet uppnås när redovisningens 

handlingar överensstämmer med 

verkligheten 

- Trovärdighet skapas när 

hållbarhetsinformationen framställs på ett 

korrekt sätt 

- Viktigt att bolag funderar över deras mål 

inom hållbarhetsområdet och redovisa hur 

målen ska uppnås. Vilka är riskerna och 

hur hanteras dem 

- Hållbarhetsrapporten blir för luddig med 

alla skönmålade bilder och figurer 

- Alla bolag har sina egna utmaningar och 

det är viktigt att bolaget identifierar dessa 

- GRI funkar som stöd och vägledning. 

Osäkert om GRI påverkar rapportens 

trovärdighet 

- En oberoende granskning av rapporten 

höjer dess trovärdighetsnivå 

- En lagreglering kan vara till nackdel 

angående rapportens trovärdighet då 

informationen blir tvingande 

- Syftet med företagsanalyserna är 

att hitta bolag som genererar bäst 

avkastning 

- Studerar årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter och 

omvärldsanalyser som ger 

analytikerna en grund för att tyda 

risker och möjligheter 

- Hållbarhetsrapporter bidrar med 

betydelsefull information vid 

analysering och värdering 

- Hållbarhetsrapporterna är 

betydelsefulla oavsett bransch 

och storlek 

- Det är svårt att specifikt ange vad 

som beaktas i 

hållbarhetsrapporterna. Många 

faktorer studeras för att 

identifiera bolagets risker och 

dess tillväxtmöjlighet 

- Betoning läggs på informationen i 

rapporten och inte vilket ramverk 

som har använts 

Tabell 6. Egen konstruerad tabell som sammanfattar stora delar av intervjun med respondent Y. 
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4.6  ”Fondbolag Z” 

Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 
Enligt respondenten innebär begreppet hållbarhetsredovisning att bolagen redovisar de 

hållbarhetsrisker och möjligheter som företaget bedömer vara mest relevant och viktigt för 

verksamheten. Att hållbarhetsredovisa är en viktig handling. Bland annat för att bolagets 

intressenter skall få en inblick kring företagens hållbarhetsengagemang. Anledningen kring 

varför företag upprättar en frivillig hållbarhetsrapport är möjligtvis för att fler konsumenter 

och investerare börjar ställa mer frågor kring hur företagen jobbar med hållbarhet. Dagens 

företag vill visa vad de gör inom hållbarhetsområdet vilket medför en enkelhet i att redovisa 

detta direkt till allmänheten. 

 

Respondenten resonerar kring begreppet trovärdighet. Trovärdighet handlar om att 

omgivningen skall kunna lita på det som företaget uttalar sig om. Som intressent skall man 

känna en trovärdighet kring det företaget förespråkar. Det som frambringar trovärdighet i 

företagets hållbarhetsrapporter är att de har satt mål med vad dem vill uppnå. Att bolagen har 

identifierat vad som är viktigt samt hur det går att uppnå de nämnda målen. Det är viktigt 

även för trovärdighetsaspekten att bolagen även redovisar det är som mindre bra ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Respondenten förklarar vidare att han anser att bolag som upprättar 

enligt GRI:s ramverk uppvisar en högre trovärdighet gentemot bolag som utvecklat en egen 

standard. Detta eftersom det skapar mer tydlighet med vad företagen menar vilket minskar 

bevisbördan på att företagens redovisning är otydlig. Dock finner respondenten att bolag som 

upprättar enligt SASB:s ramverk finner ett bra sätt för att styrka trovärdigheten. SASB, till 

skillnad från GRI, tittar mycket på vad som skall redovisas som exempelvis materialitet samt 

vad som är viktigt i olika sektorer. Vidare menar respondenten att många hållbarhetsrapporter 

är fortfarande väldigt otydliga men att rapporterna blir bättre och bättre. I dagens rapporter 

förekommer alldeles för mycket fina berättelser och bilder samt en brist på hårddata. En 

annan aspekt som skapar trovärdighet är om rapporten är granskad av en tredje oberoende 

part. Ett lagkrav kring hållbarhetsredovisningen tror respondenten inte bidrar till en ökad 

trovärdighet. Dock finner respondenten att det snarare kan leda till att företag enklare hittar på 

information då de blir tvingade till att redovisa hållbarhetsaspekten. Respondenten framhåller 

dock företagens hållbarhetsrapporter som trovärdiga rapporter. 

Fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningen 
Respondenten klargör kortfattat hur deras arbete går till från analys till en potentiell 

investering. De har en lista med tänkbara bolag, både globalt och inom Sverige. De utför 

kontroller på vissa kriterier och nyckeltal. Dessa nyckeltal kan både vara finansiella men även 

inom hållbarhetsområdet. Bolag som inte lever upp till kraven väljs sedan bort. På de 

resterande bolagen utförs djupare analyser både på finansiella och hållbarhetsområdet. Det är 

viktigt att båda bitarna är positiva. De investerar inte i bolag som är finansiellt intressanta men 

samtidigt urusla på hållbarhetsområdet och vice versa. Det förekommer även träff med 

bolagen för att diskutera olika frågor. Potentiella bolag som lever upp till ”Fondbolag Z:s” 

krav uppskattas som godkända bolag. ”Fondbolag Z” har en lista med godkända bolag som de 

sedan investerar i när det anser att rätt tillfälle är inne. 
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”Fondbolag Z” skrev under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar år 2014. Drivkraften 

bakom undertecknandet var i stor utsträckning kundtrycket. Allt fler kunder ställer frågor men 

även krav på att man är med i PRI samt att hållbarhetsaspekten skall vara en naturlig och 

integrerad del i investeringsprocessen. Bolaget jobbar efter så kallade positiv/negativ 

screening. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen finner ”Fondbolag 

Z” nya investeringsmöjligheter. På den negativa fronten screenar ”Fondbolag Z” bort de 

bolag som de inte vill vara med och finansiera, som exempelvis vapen och tobak. ”Fondbolag 

Z” exkluderar bolag som dem själva och deras kunder bedömer bedriver oetiska 

affärsverksamheter. På den positiva sidan utför de analyser på bolag som jobbar med 

hållbarhetsfrågor. Om dessa bolag jobbar med hållbarhetsrelaterade frågor på det sättet som 

”Fondbolag Z” bedömer bra så finner de ett potentiellt investeringsbolag. 

 

Hållbarhetsrapporterna är en viktig och mycket betydelsefull aspekt vid analyserna. Utan 

hållbarhetsinformationen kan ingen helhetsanalys utföras. De ligger till grund för deras 

kvalitativa analyser av bolagen. En bedömning görs bland annat på hur företag jobbar med 

hållbarhetsrelaterade frågor samt hur de går för dem. Fondvärderingarna påverkas mycket av 

den information som presenteras i rapporterna. Vilka specifika egenskaper som studeras beror 

bland annat på vilket bolag/sektor det är. Det varierar väldigt mycket från bolag till bolag. 

Dels måste riskerna hanteras men även tillväxtmöjligheter skall tydas. Detta görs genom att 

bland annat studera vilka trenderna på marknaden är samt vad företagen eventuellt kan tjäna 

pengar på. Det är viktigt att beakta vilket ramverk företagen presenterar informationen utifrån 

eller om de valt att kokat ihop något eget. Vidare förklarar respondenten att företagens 

hållbarhetsrapporter är alltid viktiga och efterfrågade trots branschinriktning, storlek samt 

andra faktorer. Samma krav ställs på samtliga bolag. 

 

Intresset för etiska fonder har vuxit genom åren. Avkastningsvis är det svårt att dra en slutsats 

för huruvida etiska fonder genererar en högre avkastning gentemot andra fonder. 

Avslutningsvis menar respondenten att man kan förvalta hållbart och ha jämförbar 

avkastning, men att det även beror på förvaltaren. 
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Kort sammanfattning av intervjun med respondent Z 

 Hållbarhetsredovisning och dess trovärdighet Fondanalytikers användning av 

hållbarhetsrapporter 

Respondent Z - Hållbarhetsredovisning innebär att 

företag redovisar sina hållbarhetsrisker 

och möjligheter som de anser är 

relevanta för verksamheten 

- Konsumenter och investerare ställer med 

frågor kring hur företag arbetar med 

hållbarhet 

- Trovärdighet handlar att man kan lita på 

information som företag uttalar sig om 

- Trovärdighet inom hållbarhetsrapporten 

förekommer när företag sätter upp mål 

och förklarar hur målen ska uppnås 

- Viktigt att företag redovisar det som de 

är mindre bra på för att uppnå en högre 

trovärdighetsnivå på 

hållbarhetsrapporten 

- GRI bidrar till en högre 

trovärdighetsnivå av 

hållbarhetsrapporten 

- Många hållbarhetsrapporter är otydliga 

då det förekommer för mycket fina 

berättelser och mindre hårddata 

- En granskning av en oberoende part ökar 

rapportens trovärdighetsnivå 

- Ett lagkrav bidrar inte med en ökad 

trovärdighetsbild av rapporten då bolag 

tvingas att redovisa sitt hållbara arbete 

- Utför kontroller på vissa kriterier och 

nyckeltal. Nyckeltalen kan både 

beröra finansiella- och 

hållbarhetsområden 

- Investeringar införs inte i bolag som 

är finansiellt intressanta men dåliga 

på hållbarhetsarbete och vice versa 

- Genom att integrera 

hållbarhetsaspekter i 

investeringsprocesser bildas nya 

investeringsmöjligheter 

- Hållbarhetsrapporter är betydelsefulla 

vid analyser och utan 

hållbarhetsinformationen kan ingen 

helhetsanalys utföras 

- Fondvärderingar påverkas mycket av 

hållbarhetsinformationen 

- Bolag och sektor påverkar vilka 

egenskaper som studeras 

- Risker måste hanteras och 

tillväxtmöjligheter ska tydas. Detta 

görs genom att studera trender 

 

Tabell 7. Egen konstruerad tabell som sammanfattar stora delar av intervjun med respondent Z. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens primärdata mot det presenterade i ramverket. Syftet är 

sammankoppla likheter och skillnader. 

 

 

5.1 Hållbarhetsredovisning 

Enligt Chopra och Kanji (2010) beskrivs en hållbarhetsrapport som ett samlat dokument som 

redovisar företagets miljö-, moral-, samt socialrelaterade förhållanden. Samtliga respondenter 

är inne på samma spår och menar att en hållbarhetsredovisning är ett dokument som belyser 

ett företags icke finansiella möjligheter och hot. Utifrån ramverket framkommer ett flertal 

teorier som förespråkar potentiella förklaringar kring varför företag väljer att frivilligt 

upprätta en hållbarhetsredovisning. De intervjuade respondenterna är eniga vad gäller 

drivkraften bakom företagens hållbarhetsengagemang. En ökad medvetenhet och efterfrågan 

från företagets intressenter antas vara anledningarna bakom företagens agerande. Detta går i 

linje med intressentteorin som förespråkar att företag influeras av sin omgivning då de 

befinner sig i ett utbytesförhållande till företagen (Grafström et al., 2008). Likt Freeman 

(1984) menar respondenterna att intressenternas inflytande över dagens företag ökar vilket 

innebär att betydelsen av att tillgodose intressenternas behov ständigt ökar i takt. Det går även 

att finna spår i legitimitetsteorin som redogör för att en ökad medvetenhet har en påverkan på 

samhällets förväntningar på dagens företag. Dessa förväntningar resulterar i att företagen 

redovisar sina insatser i hållbarhet för att finna legitimitet i samhället. Dock nämner en av 

respondenterna marknadsföring som en potentiell bakomliggande förklaring kring företagens 

hållbarhetsrapporter. Även forskarna Deegan & Carrol (1993) menar att en del företag 

hållbarhetsredovisar i syfte för att erhålla ett gott rykte samt vinna utmärkelser snarare än 

social acceptans.  

 

Löhman och Steinholtz (2003) framför att bristen på lagar och regler medför i att företag 

själva ges frihet till att avgöra vilken information de vill redovisa i sina rapporter. Majoriteten 

av respondenterna nämner begreppet relevant information som en viktig aspekt att beakta vid 

upprättande av hållbarhetsrapporterna. Att kunna identifiera riskerna kan bland annat kopplas 

till relevant information. Bland respondenterna nämns att en utmaning är att kunna urskilja 

relevant information samt en tro på att de bolag som kommer att gynnas är de som redovisar 

de mest relevanta hållbarhetsfrågorna. 

5.2 Trovärdighet 

Trovärdigheten i företagens hållbarhetsrapporter har många gånger ifrågasatts av flertal 

forskare som menar att rapporterna efterliknar reklamtryck snarare än tillförlitliga rapporter 

Schaltegger et al. (2006). Utifrån empirin framkommer att trovärdighet handlar om att ens 

uttalanden skall överensstämma med verkligheten, vilket går i linje med Hedquist (2002) 

synsätt på begreppet trovärdighet. Dock anser tre av respondenterna att dagens 

hållbarhetsrapporter skulle kunna förbättras genom mindre skönmålade och visionära 

berättelser. Två av respondenterna skulle vilja ha mer hårddata beträffande verksamhetens 

hållbarhetsarbete. En respondent vill erhålla intensitetssiffror då absoluta siffror inte bidrar 



 

42 

 

med lika mycket information om hur effektivt ett bolag använder sina resurser. Vidare 

framhåller Hedquist (2002) och GRI (2015) vissa kriterier som kan styrka trovärdigheten i 

företagens hållbarhetsrapporter. Bland annat nämns GRI som ramverk, en balans av 

positiv/negativ information, redovisning av mål och uppföljning samt ärlighet. Fyra av 

respondenterna är eniga om att redovisa mål och uppföljningar är en central aspekt som höjer 

trovärdigheten i rapporterna. Respondenterna nämner bland annat att det är betydelsefullt med 

realistiska mål samt att företagen ärligt kan redovisa hur det går med att uppnå målen. Att 

bland annat kunna identifiera vilka utmaningarna/riskerna är och hur de hanteras påvisar på 

ärlighet hos sändaren (Hedqusit, 2002). Med utgångspunkt i empirin framkommer att företag 

som redovisar mindre positiv information påvisar på ett seriöst bolag snarare än en negativ 

effekt (Reimsbach & Hahn 2015) och Hedquist (2002) är inne på samma spår och menar att 

det är positivt att även nämna ageranden som i själva verket är negativt för att kunna skapa en 

bild av ärlighet. Att erkänna brister kan leda till att en högre trovärdighet uppnås. Enligt GRI 

(2015) syftar deras riktlinjer och principer till att kvalitetssäkra redovisningens innehåll. 

Respondenterna är oeniga då majoriteten menar att ramverket mer fungerar som ett stöd, ökar 

jämförbarheten samt att ramverket föredras då det skapar mer tydlighet och struktur i 

rapporterna. Två av respondenterna håller dock med GRI:s uttalanden och bedömer att företag 

som redovisar enligt ramverket uppvisar en högre trovärdighet gentemot andra bolag. En av 

respondenterna finner dock att bolag som upprättar enlig SASB:s ramverk stärker 

trovärdigheten. Detta eftersom SASB:s ramverk, till skillnad från GRI, tittar mycket på vad 

som skall redovisas samt vad som anses betydelsefullt i olika sektorer. 

 

En av respondenterna upplyser transparens i samband med trovärdighet. Respondenten menar 

att transparens erhålls då företagens hållbarhetsrapporter finns tillgänglig för alla aktörer och 

därmed inte enbart är en intern produktion. Två av samtliga respondenter belyser liknande 

tankar beträffande trovärdighet vid utförandet av företagets hållbarhetsredovisning. 

Trovärdighet uppkommer när handlingar är härledda från ledningen vilket kan relateras till 

agentteorin och Zahra och Pearce (1989) som anger att styrelsen ser till att aktieägarnas 

intresse är beaktade. Respondenterna nämner bland annat att det är viktigt att redovisningen 

genomsyrar hela bolaget och att ingen avdelning exempelvis sitter separat och skriver om 

bolagets hållbarhetsarbete.  

 

Enligt Schaltegger et al. (2006) skulle en granskning och bestyrkning av en oberoende part 

öka trovärdigheten av företagets hållbarhetsredovisning vilket utmanar granskningsarbetet. 

Detta påstående stärks av GRI:s (2015) rekommendationer om att låta rapporten granskas av 

en extern part. Samtliga respondenter är eniga och finner en revisors granskning som en 

påverkande faktor för rapporternas trovärdighet. En respondent nämner att en oberoende 

granskning behövs hos bolag som tidigare har haft tveksamheter i dess rapporter. För större 

bolag med etablerade processer bidrar revisionen dock inte med lika stor nytta. Enligt Deegan 

och Unerman (2006) förekommer olika argument kring en lagregling. Vissa forskare anser att 

en reglering kommer att stärka rapporternas trovärdighet vilket i sin tur skyddar potentiella 

investerare från missledande information. Även forskarna Gray och Milne (2002) 

argumenterar för en lagreglering och menar att hållbarhetsredovisa bör vara mer än enbart en 

god tanke. Gällande en reglering inom hållbarhetsredovisning har respondenterna olika 
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synvinklar och tankesätt. Två av respondenterna betraktar en lagreglering som en höjande 

faktor på rapporternas trovärdighet. ”Respondent Y” och ”Respondent Z” anser emellertid att 

en lagreglering kan verka till nackdel för trovärdighetsaspekten. Vidare tror de att företag kan 

komma att känna sig tvingade att producera information och kan även komma att utnyttja 

regleringen i syfte att skapa legitimitet åt informationen. Även forskaren Buhr (2007) är inne 

på liknande tankar och menar att informationen kommer att erhålla högre trovärdighet då de 

presenteras enligt lag vilket bolagen kan komma att dra nytta av. Tre av respondenterna har 

delade åsikter och tror att trovärdigheten kan både ökas och minskas om 

hållbarhetsrapportering införs som ett lagkrav. Dels tror respondenterna att 

hållbarhetsrapporteringen kan fungera som en strategi då bolag enbart rapporterar det som är 

tvingande och på så vis undanhåller information som anses relevant. Detta uttalande går i linje 

med Hedquist (2002) som talar om informationens urval som en betydande öppenhetsfaktor 

för att skapa trovärdighet. Att företagen kan och vill kommunicera ut relevant information är 

en betydande aspekt för en ökad trovärdighet enligt författaren.  

 

Sammanfattningsvis framhåller samtliga respondenter liknande syn på företagens 

hållbarhetsrapporters trovärdighet. En respondent anser dock att mindre bolag tenderar att 

motsätta sig själv. Trots att det kan antas vara svårt att förlita sig på företags interna 

information, utan bestyrkning, är alla överens om att det betraktas vara trovärdiga rapporter. 

En respondent nämner bland annat att förtroendet för svenska bolag är högt vilket medför till 

att rapporterna erhåller vis trovärdighet. Detta ser vi en möjlig förklaring hos Hedquist (2002) 

som nämner mottagaraspekten som en påverkande aspekt för huruvida trovärdigheten 

uppfattas. En persons inställning bidrar till hur en mottagare tolkar viss information och har 

därmed en betydelse för hur trovärdigt informationen uppfattas. 

5.3 Fondanalytikers integrering av hållbarhetsrapporter 

Samtliga respondenter har ett liknande synsätt och tillvägagångssätt vid upprättandet av 

företagsanalyserna. Syftet med respondenternas företagsanalyser av hållbarhetsrapporterna är 

att bidra med underlag för att investera i fonder som har goda framtidsmöjligheter samt 

genererar högst avkastning. Företagsanalyserna bidrar således med en förståelse för bolagen 

och dess ambitioner. Detta går i linje med Fairtradecenter (2012) förklaring av ansvarsfulla 

investerare samt grundtanken bakom CSR långsiktiga arbete med investeringsbeslut. Även 

Hong et al. (2003) nämner att fondanalytikers arbete utgår ifrån att hitta relevant information 

som sedan ska stå till grund för potentiella framtida avkastningsbeslut.  Respondenterna 

studerar vid företagsanalyserna bolagens ambitionsnivåer och jämför sedan bolagens 

finansiella och hållbarhetsmässiga arbete med sin respektive bransch och konkurrenter. En 

utvecklingsprogress studeras även av bolaget där aspekter som dess produkter, 

marknadspositionering, ledning samt historik undersöks. Vid vidare granskning av bolagen 

inför majoriteten av respondenter en bolagsträff där djupare diskussioner genomförs. Detta 

kan relateras till Grafström et al. (2008) och Starr (2008) beskrivning att SRI är en aspekt som 

driver fondanalytikers val av företag samt att SRI är en drivande faktor mot en utveckling av 

sociala frågor. 
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Alla respondenter arbetar även efter positiv och negativ screening i granskningsarbetet av 

fonderna. Respondenterna resonerar liknande vid granskningsarbetet och exkludera fonder 

som intresserar sig för vapen, tobak och alkohol samt investerar i bolag som arbetar med ett 

bra hållbarhetsarbete. Utöver dessa två strategier arbetar SEB även med en tredje strategi som 

de benämner engagemang. Samtliga strategier kan härledas till Grafström et al. (2008) som 

beskriver antalet ökade fonder som erbjuder investeringar efter SRI principer då 

företagsengagemang och screening-metoder präglas av SRI synsätt.  

 

UN PRI framställs även som en betydande strategi för företagens hållbarhetsarbete. 

Respondenterna undertecknade UN PRI och drivkraften bakom undertecknandet var i stort 

sätt identisk. Samtliga respondenter undertecknade dessa principer på grund av 

kundefterfrågan och kundernas inställning till miljö och samhällsaspekter. En respondent 

förklarade att kapitalförvaltare som inte har undertecknat dessa principer utmärker sig på ett 

negativt sätt. Detta kan relateras till DiMaggio och Powell (1983) där organisationer imiterar 

andra organisationers ageranden. I dagsläget har hållbarhetsbeaktandet blivit en norm i 

samhället och organisationers som inte arbetar hållbart motsätter sig till samhällets normer. 

Löhman och Steinholtz (2003) beskrivning av att företagens intressenter pressar dem att 

utföra samhällsönskvärda handlingar kan förklara dess kundefterfrågan. Då företagens 

intressenter alltmer erhåller ett större inflytande ökar även intressenternas krav på företagens 

handlingar, vilket kan relateras till Freeman (1984). Andra anledningar som kan urskiljas är 

att hållbarhetsinformation ska vara integrerad i investeringsprocessen. Även tanken av att vara 

en god samhällsmedborgare nämndes under en intervju.  De varierande anledningarna kan ge 

en förklaring till att 38 svenska fondbolag rapporterar sina hållbara handlingar. Detta kan i sin 

tur relateras till Sievänen et al. (2013) studie som konstaterade att UN PRI kan öka 

tillgängligheten av ansvarsfulla investeringar och uppmuntra investerare att arbeta efter 

principerna. Detta kan sedan leda till ett ökat intresse av att arbeta hållbart eftersom 

samstämmigheten förbättras. Företagsamhet av oetiska arbeten kan påverkas av detta då fler 

företag åtar sig UN PRI principer och inte accepterar affärsverksamheter som inte arbetar 

efter ett hållbarhetsperspektiv. På så vis främjas och ökas företagens synsätt att arbeta enligt 

hållbara principer. 

5.4 Fondanalytikers användning av hållbarhetsrapporter 

Samtliga respondenter beaktar hållbarhersrapporter vid företagsanalyser samt anser att 

rapporterna är av betydelsefull karaktär för fondanalytikers arbete. En respondent anger dock 

att hållbarhetsrapporternas användning varierar beroende på bolag, bransch, affärsmodell 

samt vilka frågor analytikerna är intresserade av. Ljungberg och Barkland (2010) uttalanden 

om att hållbarhetsrapporter alltmer har en större betydelse för fondanalytiker går dock i linje 

med samtliga respondenters uttalanden. Detta eftersom investerare intresserar sig för miljö- 

och socialmässigt ansvarstagande.  Även Willis (2003) förklaring som anger att fler företag 

börjat begripa att hållbarhetsarbete kan resultera till ett större värde går att relatera till 

respondenternas anseende. På grund av det ökande kundintresset efterfrågar investerare 

information av icke finansiellt slag och företag som inte beaktar samhällsfrågor tycks värderas 

lägre. Detta stärks även av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, (2008b) som anser att företag 

som arbetar med hållbarhetsfrågor tycks ha bättre lönsamhet samt värderas högre i jämförelse 
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med företag som inte arbetar med hållbarhetsfrågor. Dock kan det vara viktigt att beakta att 

lönsamma företag har mer resurser att avsätta till hållbarhetsarbete. Lacy et al. (2010) 

beskriver att investerares hänsynstagande av hållbarhetsrapporter även utförs på grund av 

fondanalytikers intresse av att begripa företagens omvärld och riskanalys. Detta går i linje 

med alla respondenters beskrivning av att studera företagens risker som ska stå till grund för 

ett välstuderat investeringsbeslut. Riskerna har en anknytning till det hållbarhetsarbete som ett 

företag utför vilket Hassel och Nilsson (2006) beskriver.  

 

Jaworski (2007) anger att användningen av icke finansiella rapporter ständigt ökar och detta 

överensstämmer med det Hans nämnde, att SEB:s fondförvaltare inte analyserade 

hållbarhetsparametrar för fem år sedan. En intressant aspekt som Anette nämnde var att SEB, 

utöver Willis (2003) förklaring, även berättade att SEB blir bedömda genom diverse system. 

System som Morningstars hållbarhetsranking graderar SEB utifrån investeringsbeslut. Detta 

blir på så vis ett annat motiv som förklarar fondanalytikers hänsynstagande av 

hållbarhetsrapporter. Det är dock svårt att ange hur mycket fondvärderingar påverkas av 

hållbarhetsrapporterna. Respondenterna anger att fondvärderingarna varieras beroende på 

bolag, analytiker, branschinriktning och tillväxtmöjlighet. Detta eftersom 

hållbarhetsrapporterna upplyser om materiella frågor som är relaterade till specifika 

branscher. Varje bolag har olika risker samt utmaningar och på så vis är det svårt att ange vad 

som studeras. Att studera risker anger även Hassel och Nilsson (2006) kan påverka 

företagsvärdet vilket i sin tur påverkas av fondanalytikernas värderingar av företaget.  

 

Jaworski (2007) klargjorde att fondanalytiker fokuserar mer på att studera etisk samt 

hållbarhetsmässig information på större företag. Detta kan förklaras genom att ange att större 

företag blir mer ifrågasatta av aktörer som investerare och media än av mindre företag. Det 

finns ett indirekt krav på större företag att upprätta bra hållbarhetsrapporter. Vissa 

respondenter nämnde detta men andra betonade att företagets storlek inte påverkar 

hållbarhetsrapportens efterfrågan. Hållbarhetsrapporten är betydelsefull oavsett 

företagsstorlek. Vad gäller respondenternas preferenser för att beakta vilket ramverk bolagen 

har använt vid upprättandet av hållbarhetsrapporterna förs det delade meningar. Vissa 

respondenter nämner att fondanalytikerna kontrollerar bolagens ramverk medan andra 

motsätter sig till detta. Respondenterna som anser att diverse ramverk inte är av betydelse för 

hållbarhetsrapporten betonar vikten av att informationen som presenteras i rapporterna är 

viktigare än ramverkets utformning. Hans berättade tillexempel att hållbarhetsinformationen 

även undersöks genom att studera källor och parametrar som inte är branschspecifika i 

hållbarhetsrapporten. För fondanalytikerna blir det dock enklare att utföra deras arbete om 

alla bolag arbetar efter ett och samma ramverk. Där kan GRI funktionera som ett gemensamt 

ramverk för bolag som arbetar efter hållbara frågor. Artsberg (2005) förklarar att GRI-

ramverket innehåller principer som främjar jämförbarhet vilket överensstämmer med synsättet 

att GRI kan underlätta analysarbetet för fondanalytiker. Detta genom att jämförbarheten 

resulterar till att fondanalytikerna studerar och hittar informationen i hållbarhetsrapporterna 

på liknande platser.  

 



 

46 

 

6. Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser med hänsyn till tidigare redovisade 

analyser. 

 

 

 

 Vad anser fondanalytiker kännetecknar trovärdighet i företagens frivilliga 

hållbarhetsrapporter? 

Vad som framkommer utifrån studien är att samtliga intervjuade respondenter anser att 

dagens hållbarhetsredovisningar är trovärdiga rapporter. Respondenterna framhåller dock ett 

flertal trovärdighetshöjande faktorer som är viktiga att beakta vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen. Att redovisa realistiska mål och presentera uppföljningen av dessa 

förstärker informationens trovärdighet. Med redovisning av mål innefattas även att företagen 

identifierar eventuella risker och utmaningar som de kan komma att stå inför samt hur de 

hanteras. Genom att företagen redovisar mindre bra information, utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv, skapas ett intryck av ett trovärdigt och seriöst bolag. En del av 

respondenterna menar att företag som beaktar ett visst ramverk i sina redovisningar kan höja 

trovärdighetsfaktorn såväl som jämförbarheten. En betydande faktor som bedöms höja 

trovärdigheten är en oberoende parts granskning av företagens hållbarhetsrapporter. Mindre 

skönmålad information och mer relevant information beträffande företagens 

hållbarhetsengagemang och utmaningar är nödvändiga för att företagen ska upprätta 

trovärdiga hållbarhetsrapporter.  

 

 Hur väl använder sig fondanalytiker av hållbarhetsrapporter i deras 

företagsanalyser? 

Studien uppvisar att fondanalytikerna beaktar bolagens hållbarhetsrapporter vid 

företagsanalyser i stor utsträckning. Hållbarhetsrapporterna är av stor betydelse för 

fondanalytikernas arbete, det är dock svårt att ange hur mycket företagsanalyserna påverkas 

av hållbarhetsrapporterna. Hållbarhetsrapporteringens användning påverkas av det studerade 

bolagets verksamhet, dess bransch, tillväxtmöjligheter, affärsmodell och vilka frågor 

fondanalytikerna är intresserade av att studera. Andra egenskaper som bolagens 

ambitionsnivå, jämförelser med branschens och konkurrenternas hållbarhetsarbete samt 

utvecklingsprogress och historik granskas. Användningen är på så vis olika eftersom de 

materiella frågorna varierar från bolag till bolag. Fondanalytikernas arbete är att studera 

bolagens risker samt utmaningar och dessa ska stå till grund för analytikernas 

investeringsbeslut. Alla investeringsbeslut är unika och baserar sig på respektive bolags 

arbeten. Därför är det svårt att konkret ange hur mycket fondanalytiker använder sig av 

hållbarhetsrapporter vid företagsanalyserna. 

 

 



 

47 

 

 

6.1 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning visar olika resultat på fondanalytikers användning och trovärdighetssyn av 

hållbarhetsrapporter vid företagsanalyser. Studien utförd av Lacy et al. (2010) påstod att 

hållbarhetsfrågor kommer att vara viktiga för företag att beakta i framtiden vid risk- och 

lönsamhetsbedömningar. Detta går i linje med Jaworski (2007) som antyder att 

hållbarhetsrapportens användning har ökat med tiden. Både Lacy et al. (2010) och Jaworskis 

(2007) resultat kan förklaras ur Ljungberg et al. (2010) som påvisade att investerarens intresse 

för icke finansiell information har ökat. Vår studie visade på motsvarande sätt att 

fondanalytiker använder hållbarhetsrapporter vid företagsanalyser. Att ange i vilken stor 

utsträckning fondanalytiker beaktar icke finansiell information i företagsanalyser varierar och 

påverkas av ett flertal faktorer. Det som gick att tyda från vår studie är att fondanalytiker 

studerar de risker och möjligheter som företagens miljörelaterade arbete bidrar med, vilket går 

i linje med Hassel och Nilsson (2006). Vår studie förstärker därmed antagandet att 

fondanalytiker använder och beaktar hållbarhetsinformation i företagsanalyser som risk- och 

lönsamhetsbedömningar.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utveckla denna studie genom att undersöka om 

fondanalytikernas kulturella bakgrund påverkar dess användning och trovärdighetssyn av 

hållbarhetsrapporter. Den kulturella bakgrunden skulle kunna studeras genom att intervjua 

fondanalytiker från olika länder. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att studera vilka 

effekter det nya lagkravet kommer att bidra med på hållbarhetsrapporterna. Denna studie kan 

sedermera vidareutvecklas genom att studera varför ett lagkrav gällande en oberoende parts 

granskning av hållbarhetsrapporter inte har upprättats med tanke på att forskningen visar att 

granskningen höjer hållbarhetsrapportens trovärdighetsnivå.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Berätta lite kort om vad ni jobbar med.  

2. Hur länge har ni varit verksam inom er bransch? 

 

Hållbarhetsredovisning och trovärdighet 

3. Vad är en hållbarhetsredovisning enligt Er? 

4. Vad tycker ni om idén om att företag hållbarhetsredovisar? 

5. Vad tror ni är en stor anledning kring varför företag frivilligt upprättar en 

hållbarhetsredovisning?  

6. Hur skulle ni beskriva begreppet trovärdighet? 

7. Vad anser ni kännetecknar trovärdighet i hållbarhetsrapporten? 

8. Vilka aspekter anser ni är viktiga att förmedla för att uppnå en hög trovärdighet 

gällande hållbarhetsinformationen?  

9. Känner ni till GRI ramverket? Om ja, anser ni att företag som följer dessa riktlinjer 

uppvisar en ökad trovärdighet i sina hållbarhetsrapporter? Varför? 

10. Känner ni till andra riktlinjer eller faktorer som kan påverka trovärdigheten i 

företagens hållbarhetsrapporter?  

11. Ser ni några problem med hur svenska företag upprättar hållbarhetsredovisningar? 

12. Anser ni att ett lagkrav kring hållbarhetsredovisning kan bidra till en ökad eller 

minskad trovärdighet av informationen?  

13. Tror ni att det nya lagkravet kommer att utökas och även inbegripa småföretag i 

framtiden? Om ja/nej, varför?  

14. Anser ni att företagens hållbarhetsredovisningar är trovärdiga rapporter?  

 

Fondanalytikers användning av hållbarhetsinformation 

15. Kan ni kortfattat beskriva hur era företagsanalyser går till?  

16. Vad är syftet med era företagsanalyser?  

17. Tittar ni på företagens hållbarhetsrapporter? Om ja, på vilket sätt använder ni er av 

hållbarhetsrapporter när ni utför era företagsanalyser? Vad är det för egenskaper 

som ni studerar?  

18. Har olika branschinriktningar eller andra faktorer som exempelvis företagets 

storlek någon effekt på hur efterfrågad hållbarhetsinformationen är för er 

fondanalytiker vid era analyser? 

19. Tittar ni på vilket ramverk företagen använder sig av för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning eller hur de har kommit fram till den information de 

presenterar? 

20. Arbetar ni efter FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)? Om ja, 

vad var drivkraften till att underteckna dessa principer? Om nej, varför inte? 

21. Arbetar ni efter positiv eller negativ screening? Om ja/nej, varför? 

22. Hur betydelsefull anser ni att hållbarhetsredovisningarna är vid era 

företagsanalyser?  
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23. Hur mycket påverkas era fondvärderingar av informationen som presenteras från 

företegens hållbarhetsrapporter? 

24. Upplever ni att så kallade etiska fonder har erhållit ett högre intresse samt ger 

bättre avkastning än andra fonder?  

25. Vill ni tillägga något utöver den information som vi redan har tagit upp? Något 

som du anser är av betydelse för fondanalytikers användning av 

hållbarhetsredovisningar? 

 

Avslut 

26. Vill ni vara anonym? 

27. Vill bolaget ni jobbar på vara anonym? 

28. Får vi återkomma till er om vi har ytterligare frågor? 

29. Vill ni ha en sammanställning av intervjun för Ert godkännande? 
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Bilaga 2. Operationalisering 

Fråga Ramverk Källa 

1 - 2 Ingen anknytning - 

3. 2.1 Hållbarhetsredovisning (Frostenson et al. 2012), (Chopra & Kanji, 2010) 

4. 2.1 Hållbarhetsredovisning (Frostenson et al. 2012), (Marrewijk, 2003) 

5. 2.8 Intressentteorin 

2.9 Legitimitetsteorin 

2.10 Agentteorin 

2.11 Institutionella teorin 

(Löhman & Steinholtz, 2003), (Freeman, 1984), (Roberts, 

1992), (Deegan & Unerman, 2011), (Jutterström & Norber, 

2011),  (Deegan, 2002), (Friedman, 1962), (Hasnas, 1998), 

(Deegan & Carrol, 1993), (Ljungdahl, 1999), (DiMaggio & 

Powell, 1983) 

6. 2.12 Trovärdighet 

2.12.1 Öppenhet 

2.12.2 Ärlighet 

2.12.3 Konsekvent 

2.12.4 Integritet 

2.12.5 Mottagaraspekten 

(Hedquist, 2002) 

7. 2.12 Trovärdighet 

2.12.1 Öppenhet 

2.12.2 Ärlighet 

2.12.3 Konsekvent 

2.12.4 Integritet 

2.12.5 Mottagaraspekten 

(Hedquist, 2002) 

8. 2.1 Hållbarhetsredovisning 

2.12 Trovärdighet 

2.12.1 Öppenhet 

2.12.2 Ärlighet 

2.12.3 Konsekvent 

2.12.4 Integritet 

2.12.5 Mottagaraspekten 

(Larsson & Norregårdh, 2003), (Park & Brorson, 2005), 

(Ziek, 2009), (Adam & Frost, 2008), (Reimsbach & Hahn 

2015), (Chopra & Kanji, 2010), (Hedquist, 2002) 

9. 2.3 Global Reporting Initiative (GRI, 2015), (Grankvist, 2009)  

10. 2.3 Global Reporting Initiative 

2.7 Användning av icke finansiell 

information 

(GRI, 2015),(Schaltegger et al. 2006), (Holm & Rikhardsson, 

2008)  

11. 2.3 Global Reporting Initiative (van der Ploeg & Vanclay, 2013) 

12. 2.3 Global Reporting Initiative (Löhman och Steinholtz, 2003), (Gray och Milne, 2002), 

(Buhr, 2007) 

13. 2.3 Global Reporting Initiative (GRI, 2015) 

14. 2.1 Hållbarhetsredovisning 

2.3 Global Reporting Initiative 

 

(Schaltegger et al, 2006), (Larsson & Norregårdh, 2003), 

(Park & Brorson, 2005), (Reimsbach & Hahn 2015), (Chopra 

och Kanji, 2010), 

15. 2.6 Fondanalytiker 

2.7 Användning av icke finansiell 

information 

(Naturvårdsverket, 2005), (Hassel & Nilsson, 2006) 

16. 2.7 Användning av icke finansiell 

information 

(Willis, 2003), (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008b) 

17. 2.7 Användning av icke finansiell 

information 

(Jaworski, 2007), (Hassel & Nilsson, 2006), (Holm & 

Rikhardsson, 2008), (Lorraine et al, 2004) 

18. 2.6 Fondanalytiker 

2.7 Användning av icke finansiell 

information 

2.9 Legitimitetsteorin 

(Investorwords1, 2012), (Naturvårdsverket, 2005), (Jaworski, 

2007), (Deegan, 2002)  
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19. 2.3 Global Reporting Initiatives (GRI, 2015) 

20. 2.4 United Nations Principles for 

Responsible Investments 

 

(UN PRI, 2017a), (UN PRI, 2017b), (Sievänen et al, 2013) 

21. 2.5 Sustainable and Responsible 

Investments  

(Fairtradecenter, 2012) 

22. 2.5 Sustainable and Responsible 

Investments 

2.7 Användning av icke finansiell 

information 

(Starr, 2008), (Grafström et al, 2005), (Willis, 2003), 

(Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008b), (Jaworski, 2007) 

23. 2.7 Användning av icke finansiell 

information 

 

(Willis, 2003), (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008b), 

(Jaworski, 2007), (Hassel & Nilsson, 2006), (Holm & 

Rikhardsson, 2008) 

24 -29 Ingen anknytning - 


