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Abstract  

How do investors value a company’s sustainability performance? Prior research shows 

different results on whether sustainability reporting has a positive or negative effect on 

investors. Thus, this study aims to improve the understanding of the relationship between a 

company’s sustainability reporting and investors by examining how sustainability reporting 

affect investors in their valuation of companies. An ongoing trend in the subject of 

sustainability reporting is that it's becoming mandatory and by the year of 2017 it’s mandatory 

for a lot of listed companies in Sweden. Since mandatory sustainability reporting is a rather 

new phenomenon there aren’t a lot of prior research on the subject. Therefore, this study also 

aims to investigate if investors valuation of companies changes when sustainability reporting 

is mandatory and if they evaluate information differently because companies are forced by 

law, rather than if it was done voluntarily. Using signaling theory and a qualitative research 

method where seven investors, here defined as professional investors, were interviewed, the 

findings suggests that reporting positive sustainability performances works as a positive signal 

to investors. Moreover, the result show that investors use sustainability reporting to improve 

their understanding of risks in a company, but also how companies handle those risks. 

However, sustainability reporting is also used by investors to find opportunities in companies 

because of sustainability since it can generate return in a longer investment horizon. 

Furthermore, findings suggest that investors do not evaluate sustainability information 

differently if its reported voluntary or because it being mandatory. Lastly the result indicate 

that sustainability reporting isn’t enough of a source for investors to make decisions based on 

a company's sustainability performance since they lack information in this report.  
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

 

I det inledande kapitlet behandlas i första hand bakgrunden till området vilket studien ämnar 

undersöka genom att tidigare forskares slutsatser och resultat presenteras. Det mynnar ut i en 

problemdiskussion, där resultaten och slutsatserna mer ingående diskuteras. Kapitlet avslutas 

genom att studiens syfte och frågeställningar introduceras. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

 

Hur företag framställer information i sina rapporter har under decennier intresserat många 

forskare. Den information som företag utelämnar om sig utgör en stor del om hur 

intressenterna ser på dem. Det handlar inte bara om vilken information som lämnas i bland 

annat årsredovisningar utan även hur den formuleras. Linciano, Lucarelli, Gentile och 

Soccorso (2018) visar att beroende på enkelheten, tydligheten och framställandet av 

information uppfattar olika individer ett företag på olika sätt på grund av att kunskap inom 

området skiljer sig. Generellt sett så uppfattas de företag som har mer lättförståelig finansiell 

information som säkrare att investera sig i. Därför är investerare en intressent till företag som 

påverkas väsentligt av den information företag lämnar ut. Investerare bedömer och värderar 

företag för att avgöra var den helst vill placera sitt kapital. Hur en investerare ska definieras är 

inte självklart, i den tidigare forskning som presenteras är sällan varken distinktionen, mellan 

olika typer av investerare, eller definitionen av investerare entydig. En investerare definieras i 

den här studien som en professionell investerare vilket innebär: “...en individ som besitter 

tillräckligt med kunskap och förmågor för att värdera investeringar” (Rivière-Giordano, 

Giordano-Spring & Cho 2018 s. 343). 

 

Ett ämne som ständigt blir allt viktigare för samhället, däribland investerare, är hållbarhet 

(Ioannou & Serafeim 2017). En förekommande synonym till hållbarhet är “Corporate social 

responsibility” (CSR) och det finns olika definitioner för vad CSR innebär (Hahn & Kühnen 

2013). De skiljer sig främst åt i detalj (Barney, Mackey & Mackey 2007). Ett exempel på en 

definition är: “Företags frivilliga åtaganden för att förbättra sociala eller miljömässiga 

förhållanden” (Barney et al. 2007 s. 818). En annan förekommande förklaring är idén om att 

företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

perspektiv (Fair-business u.å). För att tydliggöra vad som faktiskt menas med det har 

begreppet hållbarhet börjat användas allt mer. En annan anledning till att använda begreppet 

hållbarhet är för att understryka att det också finns ett ekonomiskt ansvarstagande, vilket 

måste finnas för ett långsiktigt samhällsansvar som ska vara integrerat i ett företags 

affärsmodell. 

 

En nyhet inom redovisningen som går att koppla samman till hållbarhet är den lagändring 

som regeringen beslutade om hösten 2016. Lagändringen är till skillnad från den gällande 
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lagen, som gjorde det till ett måste för statliga företag att hållbarhetsredovisa enligt Global 

Reporting Initiative (GRI) (Röhne 2010), riktad mot privata företag av en viss storlek men 

innefattar inte specifikt krav att rapportera enligt ett ramverk (PWC 2016). Lagändringen 

innebär att företagen från och med det räkenskapsår som påbörjas efter 31/12-2016 ska 

upprätta en hållbarhetsrapport samt upplysningar som behövs för förståelsen om 

konsekvenserna av verksamheten, i de flesta fall gäller det från kalenderåret 2017. Tidigare 

har hållbarhetsredovisning varit frivilligt och de företag som omfattas av lagändringen 

uppfyller mer än ett av följande kriterier: 

 

• Medelantalet anställda > 250 Stycken  

• Balansomslutning > 175 Miljoner  

• Nettoomsättning > 350 Miljoner 

 

Lagförslaget har varit omdiskuterat och inte mottagits positivt från alla. Kritik har framförts 

genom att det är resurskrävande för de företag som inte tidigare valt att hållbarhetsrapportera 

att ställa om till att göra det. Dessutom har kritiken handlat om att frivilliga ramverk som GRI 

istället borde styra utvecklingen och bestämma efterfrågan på information snarare än 

tvingande lagstiftning. Frivilliga ramverk gör, enligt kritikerna, att företag får större möjlighet 

att utveckla sin rapportering på ett sätt som passar deras verksamhet och intressenter. 

(Rehnfeldt 2016) 

 

Forskare har också haft olika synsätt på om hållbarhetsrapportering ska vara reglerat eller 

inte. Rodríguez och LeMaster (2007) menar att redovisning, oavsett om den är reglerad eller 

inte, ökar transparensen och trovärdigheten mellan företag och intressenter. Författarna 

argumenterar emot reglerad hållbarhetsrapportering då det påverkar företag bland annat 

genom ökade kostnader, vilket får negativa konsekvenser för marknaden. Ioannou och 

Serafeim (2017) menar däremot att det finns ett positivt samband mellan lagstadgad 

hållbarhetsrapportering och värdering av företag. Studien visar också att en tvingande lag 

leder till att företag hållbarhetsredovisar ännu mer än vad som krävs. Författarna menar att på 

grund av de framväxande sociala och miljömässiga utmaningarna i världen de senaste åren 

har trycket på företagen ökat från investerare, ägare och andra intressenter att visa ett bättre 

förhållningssätt till riskhantering och hållbarhetsredovisning. Vidare beskriver författarna 

också hur investerare har börjat integrera Environmental, Social och corporate Governance 

(ESG)- information i sina värderingsmodeller, vilket har ökat kraven på 

hållbarhetsredovisning. ESG- integrering kan definieras enligt följande: “ESG-integrering är 

när kapitalförvaltaren explicit integrerar ESG-risker och ESG-möjligheter i den ekonomiska 

analysen, och grundar investeringsbeslut baserade på en systematisk process och relevanta 

faktaunderlag” (Brundin 2015). Som en direkt konsekvens av det ökade kravet på ESG-

integrering har många länder börjat kräva att företag delar med sig av sådan information, 

antingen genom lagar och regler eller som ett krav för enbart börsnoterade företag (Ioannou & 

Serafeim (2017). 

 

Inom forskningen finns det olika synsätt på hur företag ska hantera trycket från investerare 

och andra intressenter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barney et al. (2007) beskriver två 
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synsätt som har olika utgångspunkter för hur mycket resurser företag ska förbruka på socialt 

ansvarstagande. Det första synsättet menar att företag inte ska fokusera på socialt 

ansvarstagande eftersom det endast innebär högre kostnader vilket leder till att de inte 

maximerar resultatet. Det andra synsättet menar att företag som endast fokuserar på resultatet 

ignorerar intressenternas intressen. Synsättet utgår istället från att företag ska engagera sig i 

samhället och ta ett socialt ansvar. Enligt synsättet leder det till ett sämre resultat på kort sikt 

men till ett högre värde på företagens framtida kassaflöden eftersom framtida risker minskas 

och därför maximeras avkastningen till företagens framtida potentiella investerare. 

 

I Sverige gjordes en studie av företag på stockholmsbörsen av Hassel, Nilsson och Nyqvist 

(2005) som undersökte hur investerare värderar miljömässiga prestationer av företag. 

Författarna tar upp två olika perspektiv som liknar de synsätt Barney et al. (2007) diskuterar, 

kostnads-perspektivet och värdeskapande-perspektivet. Det förstnämnda argumenterar för att 

kostnaden av miljömässiga företagsinvesteringar är för höga, vilket innebär att det förväntade 

resultatet blir lägre vilket i sin tur betyder att företag blir värderat lägre. Värdeskapande-

perspektivet menar istället att miljömässiga prestationer är ett sätt att införskaffa 

konkurrensfördelar. Företagen får genom konkurrensfördelarna ett ökat resultat som 

sedermera leder till en ökad avkastning för investerare. Resultatet i studien visar att det finns 

ett negativt samband mellan ett företags positiva miljömässiga prestationer och investerarnas 

värdering. 

 

De Klerk, De Villiers och van Staden (2015) refererar till studien gjord av Hassel et al. (2005) 

men får helt motsatta resultat. De studerar hur hållbarhetsredovisning i Storbritannien 

påverkar företags aktiekurser med utgångspunkt att det ska träda i kraft en lag som tvingar 

företag att redovisa hållbarhet. Lagen, som benämns “UK Companies Act 2006”, gick i kraft 

2013 och innebar att företag i sina förvaltningsberättelser måste inkludera bland annat 

information om CSR samt miljömässiga och sociala ämnen. Lagen uppmanar därför, likt den 

svenska lagen, om offentliggörande av information om miljöfrågor, sociala frågor och 

ekonomiska frågor i noterade bolags årsredovisning, men ger inte vägledning avseende exakt 

vad informationen ska innehålla. Precis som den svenska lagen ger den inte heller vägledning 

om exakt vilka ämnen som måste behandlas under de angivna huvudrubrikerna eller i vilken 

omfattning CSR-upplysningar behövs. Resultatet av studien visar bland annat att investerare 

använder sig av information från hållbarhetsredovisning för att värdera företag. Vidare visar 

resultatet att ökad CSR-rapportering leder till en högre aktiekurs, vilket är speciellt påtagligt 

för företag i miljökänsliga branscher. 

 

Cormier och Magnan (2015) studerar också förhållandet mellan investerare och 

hållbarhetsredovisning men har en annan utgångspunkt. Författarna argumenterar för att 

kostnader som bidrar till förbättrade miljömässiga prestationer i företag har potential att i 

framtiden generera intäkter. Dessutom ger hållbarhetsredovisningar investerare mer 

information, samt förbättrar hur företag framställs hos andra intressenter som till exempel 

intresseorganisationer. Att företagen framställs bättre hos andra intressenter innebär att de får 

en ökad legitimitet. Vidare kommer Cormier och Magnan (2015) fram till ett resultat som 

visar att hållbarhetsredovisningen förbättrar kvalitén på den information som framställs till 
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investerare vilket gör det lättare för dem att värdera företag. Effekten hållbarhetsredovisning 

får på hur investerare värderar företag sker dessutom både direkt och indirekt. Det 

förstnämnda genom att det förbättrar kvalitén på den information som framställs. Författarna 

menar även att effekten av hållbarhetsredovisning sker indirekt eftersom företagen får mer 

legitimitet från samhället, främst via media. På grund av den förbättrade kvalitén och den 

ökade legitimiteten minskar osäkerheten och därmed risken i värderingar. Således 

hållbarhetsredovisar företag för att delge investerare den information de behöver samt för att 

uppnå legitimitet från intressenter. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Även om det finns en diskussion mellan forskare huruvida hållbarhetsrapportering ska vara 

reglerat eller inte har forskningen till stor del befunnit sig i en situation där det är en fråga om 

företag ska hållbarhetsredovisa eller inte. Olika argument har då framförts till varför företag 

ändå väljer att redovisa hållbarhet (Barney et al. 2007). Verrecchia (1983), är ett exempel på 

en forskare som kan placeras i det första synsättet som framhålls av Barney et al. (2007), 

argumenterar för att ett företag endast frivilligt kommer att redovisa information om de 

möjliga intäkterna som kan uppkomma väger upp för de kostnader som är associerade med att 

ta fram informationen. En reflektion som kan dras utifrån det är att företag endast skulle 

hållbarhetsredovisa frivilligt om de uppskattar att det ger ett bättre resultat. Vilket går att 

koppla till det tidigare nämnda resultatet i studien gjord av Hassel et al. (2005).  

 

Hassel et al. (2005) anger tre möjliga förklaringar till att hållbarhetsinformation leder till en 

lägre aktiekurs. En första möjlig förklaring skulle vara att miljömässiga investeringar, från 

investerarnas perspektiv, endast innebär ökade kostnader för företag, vilket ger en oförändrad 

risk men en lägre avkastning. En andra möjlig förklaring till varför det finns ett negativt 

samband är att investerare ser redovisade miljömässiga prestationer som att företag skönmålar 

sin verksamhet. Författarna menar att investerarna ser igenom skönmålningar och att det 

därför endast anses vara en onödig kostnad. Den sista möjliga förklaringen är att det negativa 

sambandet beror på att det för investerare handlar om kortsiktiga investeringar och att de 

därför inte lägger vikt vid långsiktiga miljömål eller prestationer som företagen visar upp. Att 

författarna kommer fram till ett negativt samband mellan aktiekurs och 

hållbarhetsrapportering visar att synen investerare har på hållbarhetsredovisning har 

förändrats över tiden. De tre förklaringarna Hassel et al. (2005) beskriver har andra forskare 

som senare studerat problemet andra perspektiv på. 

 

Angående investerares syn på oförändrad risk som Hassel et al. (2005) beskriver ser Ioannou 

och Serafeim (2017) på ett annat sätt utifrån deras diskussion kring ESG-integrering. Studien 

utgår från att företag får en lägre risk om de redovisar hållbarhet och att avkastningen därför 

blir högre vid justering för risk. Justeringen sker enligt Brundin (2015) på två nivåer, både 

genom en minskad risk för värdepåverkande incidenter såsom oljeutsläpp men också genom 

att dra nytta av nya möjligheter, vilket exempelvis kan vara att använda ny energi. Tanken 
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bakom ESG-integrering är därmed i linje med hur Barney et al. (2007) beskriver det andra 

synsättet om socialt ansvarstagande, som ansåg att det är värdeskapande. Den skillnad i 

resultatet som De Klerk et al. (2015) visar i sin studie i jämförelse mot studien av Hassel et al. 

(2005) menar författarna till viss del beror på att normerna i samhället har förändrats. Det har 

påverkat investerarna genom att de värderar information och prestationer som tidigare ansågs 

vara skönmålning eller mindre viktiga långsiktiga mål högre. 

 

När företag redovisar mer hållbarhetsinformation anser De Klerk et al. (2015) att 

informationsasymmetri minskar mellan ledningen i företag och investerare. 

Informationsasymmetri beskriver Kirmani och Rao (2001) som att en part besitter information 

som den andra parten inte har tillgång till, men hade kunnat ta bättre beslut om den hade 

tillgång till informationen. De Klerk et al. (2015) menar att investerare kommer kräva mer 

information från företag för att minska asymmetrin och kunna värdera företag säkrare. Det ser 

författarna som en teoretisk förklaring till varför företag väljer att dela med sig av mer 

hållbarhetsinformation än vad exempelvis en lag kräver till investerare och andra intressenter. 

En utgångspunkt som skiljer sig från De Klerk et al. (2015) är Cormier och Magnan (2015) 

som istället utgår från legitimitet när de diskuterar hur användbar hållbarhetsredovisning är 

för investerare. Författarna ser, i likhet med De Klerk et al. (2015), en direkt positiv påverkan 

på värdering av företag men också en positiv indirekt påverkan genom intressenters reaktioner 

på hållbarhetsredovisning. 

 

De Klerk et al. (2015) diskuterar också huruvida hållbarhetsredovisning bör vara reglerad 

enligt lag eller inte. Författarna menar att det behövs en tvingande lag för att företag annars 

kan påverka sin värdering av investerare genom att bara dela med sig av den 

hållbarhetsinformation som är fördelaktig och utelämna annan information. Dessutom för De 

Klerk et al. (2015) en diskussion där de menar att lagstadgad hållbarhetsredovisning kan 

skapa ett större intresse hos investerare vilket leder till att företagen väljer att redovisa mer 

hållbarhetsinformation. Å andra sidan argumenterar Rodríguez och LeMaster (2007) för att 

hållbarhetsrapportering ska vara frivilligt eftersom de menar att reglerad redovisning skapar 

finansiell oro i företag, vilket försvårar styrningen och försämrar ekonomin. Författarna menar 

att frivillig hållbarhetsrapportering förbättrar kvalitén på redovisningen men även försäkran 

för investerarna. På så sätt anses det att frivillig hållbarhetsrapportering gynnar både företag 

och investerare. Ioannou och Serafeim (2017) visar dock att även om lagreglerad 

hållbarhetsredovisning innebär en ökad kostnad för vissa företag, blir företag överlag 

värderade högre eftersom som investerare har tillgång till mer information. Författarna 

framhåller dessutom att det är positivt med reglerad hållbarhetsredovisning för investerare 

men också företagens övriga intressenter, eftersom informationsasymmetrin mellan företag 

och investerare minskar.  

 

Mot bakgrund av vad tidigare studier har kommit fram till är det tydligt att 

hållbarhetsredovisning har blivit mer aktuellt genom åren. Det märks då forskningen inom 

ämnet har förändrats på så sätt att det gått från att vara mindre intressant eller funnits negativa 

samband mellan hållbarhet och investeringar (Hassel et al. 2005), till att det i senare forskning 

istället finns kopplingar och positiva samband mellan investeringar och hållbarhet i 
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omvärlden (De Klerk et al. 2015). Dessutom råder det inte heller inom forskningen någon 

konsensus om huruvida hållbarhetsrapportering ska vara lagstadgad eller inte, samt vilken 

inverkan det får på investerare vid deras värderingar (Ioannou & Serafeim 2017; Rodríguez & 

LeMaster 2007). Exempelvis menar vissa forskare att reglerad hållbarhetsredovisning leder 

till att företag redovisar ännu mer information och att intresset för hållbarhetsfrågor därför 

ökar från investerare. På så sätt skapas ett intresse för hur investerare bedömer och värderar 

den hållbarhetsinformation svenska företag lämnar ut i hållbarhetsredovisningar samt vilken 

påverkan lagregleringen får på investerares värdering. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att tillföra kunskap om relationen mellan investerares värdering 

av företag och hållbarhetsredovisning. Det genom att bidra med förståelse för hur 

hållbarhetsrapportering inverkar på hur företag värderas. Studien syftar även till att öka 

förståelsen för hur lagstadgad rapportering influerar investerares bedömning av 

hållbarhetsinformation. 

 

1.4 Frågeställningar 
  

• Hur påverkar hållbarhetsredovisning investerares bedömning när de värderar företag? 

 

• Hur förändras investerares värdering av att hållbarhetsrapportering är lagstadgad? 

 

1.5 Avgränsning 

 

Studien avgränsas till professionella investerare i Sverige och till svenska företag. Problemet 

kan undersökas utifrån olika teoretiska utgångspunkter, men den här studien avgränsas till ett 

signalteoretiskt perspektiv. Studien genomförs i slutet av hösten 2018 och därför avgränsas 

den till investerares uppfattning av ämnet vid den tidpunkten.  
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2 Referensram  
___________________________________________________________________________ 

 

Följande kapitel består både av en praktisk och en teoretisk referensram. Den praktiska syftar 

till att fördjupa och förklara en del av de centrala begrepp som används i studien vilket anses 

väsentligt för en förbättrad förståelse. De begrepp som fördjupas är CSR och 

hållbarhetsredovisning, hållbarhetreglering, företagsvärdering samt hållbara investeringar. 

Vidare presenteras den teoretiska referensramen i form av signalteori och teoretiska begrepp 

som används inom teorin. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur teorin ska användas 

för analys.     
___________________________________________________________________________ 

 

2.1 CSR och Hållbarhetsredovisning 
 

Definitioner för den grundläggande terminologin skiljer mellan CSR- och 

hållbarhetsrapportering i de övergripande normativa koncepten (Hahn & Kühnen 2013). Det 

finns olika sätt att definiera både CSR och hållbarhet och det finns mycket likheter mellan 

dem. Vidare menar författarna att CSR handlar om att företag ansvarar för den påverkan deras 

beslut får på samhället, miljö, etiska- och mänskliga rättigheter genom företagsstrategiska val 

och moraliskt beteende. Hållbarhet handlar om att bemöta kravet från företagens direkta och 

indirekta intressenter, utan att kompromissa förmågan att möta framtida behov hos andra 

intressenter. För att uppnå det behöver företag upprätthålla finansiellt, socialt- och rationellt 

samt miljömässigt kapital. Sammantaget anser Hahn och Kühnen (2013) att CSR och 

hållbarhet är koncept som gradvis har växt samman och deras slutsats är därför att det kan ses 

som två liknande koncept. Utgångspunkten är därför densamma i studien, begreppet 

hållbarhetsredovisning används därför synonymt för CSR-rapportering. 
 

Det finns olika utgångspunkter till varför företag väljer att hållbarhetsredovisa, men 

sammantaget handlar det om att de influerar sina intressenter till sin fördel (Mahoney, Thorne, 

Cecil & LaGore 2013). En förklaring till varför företag som redan är framgångsrika inom 

hållbarhet redovisar det är att de vill framstå som hållbarhetstänkande och att de värnar om 

samhället. De företagen har mer incitament och större benägenhet att hållbarhetsredovisa än 

de företag som inte är lika framgångsrika (Hahn & Kühnen 2013). Dock kan de mindre 

framgångsrika företagen också använda hållbarhetsredovisning för att influera intressenterna 

på samma sätt, de gör då en skönmålning av deras hållbarhetsprestation (Mahoney et al. 

2013). Företag väljer då att visa de positiva aspekterna som finns för att fokus ska tas från det 

negativa, något som dock Hassel et al. (2005), som tidigare nämnt, menar att investerare ser 

igenom. En annan förklaring till varför företag som presterar sämre inom hållbarhet ändå 

väljer att redovisa det är att investerare och övriga intressenter sätter press på de företagen 

(Hahn & Kühnen 2013). Det leder i sin tur till att företag väljer att hållbarhetsredovisa mer för 

att minska hotet som finns mot företagens legitimitet och för att minska 

informationsasymmetrin till intressenterna. 
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2.1.1 Hållbarhetsreglering 

 

En reglering av hållbarhetsredovisning innebär att regler i form av lagar, direktiv och 

förordningar gör det obligatoriskt för företag att hållbarhetsredovisa (Borglund, De Geer, 

Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström, Sweet & Windell 2017). Borglund et al. (2017) 

menar det inte ska förväxlas med standardisering vilket är något som sker mellan 

organisationer och standardsättande organ. Vidare beskriver författarna att en standardisering 

har skett i Sverige under många år men hållbarhetsredovisning har tidigare varit frivilligt. 

Trenden att hållbarhetsredovisning går mot ökad reglering är tydlig på både nationell och 

internationell nivå. En bakgrund till den svenska lagen är EU:s ändringsdirektiv från 2014, i 

direktivet anges att stora företag med fler än 500 anställda ska redovisa viss icke-finansiell 

information. Den icke-finansiella information är underförstått hållbarhetsinformation. 

Eftersom Sverige är medlemmar i EU är de skyldiga att införliva direktivet i lagstiftningen 

genom regler som binder företag. EU:s ändringsdirektiv anger endast en miniminivå, Sverige 

har också, som tidigare nämnt, valt att fler företag ska omfattas. 
 

I ÅRL (1995:1554) anges vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Rapporten ska behandla de 

hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av bolagets ställning, utveckling, resultat 

samt konsekvenserna av verksamheten. Företagen måste därför på egen hand göra en 

bedömning gällande vad som anses väsentligt att rapportera (Borglund et al. 2017). Rapporten 

ska vidare också behandla frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, motverkande av 

korruption och mänskliga rättigheter (ÅRL 1995:1554). Det som då skiljer efter ändringen är 

att lagen preciserar vad för icke-finansiell information som måste finnas med i 

hållbarhetsrapporten (Borglund et al. 2017). Gällande bedömning av hållbarhetsrapporten 

finns det inget legalt krav på att en oberoende part, vilket oftast kan ses som en revisor, ska 

göra en kvalitativ bedömning av hållbarhetsrapporten eller utföra revision av 

hållbarhetsarbetet. Däremot ingår det i revisorns uppgifter att se till att en hållbarhetsrapport 

har upprättats enligt lagens föreskrifter. 
 

 

2.2 Investerares värdering av företag 
 

Investerare kan delas upp i institutionella och privatsparare (Borglund et al. 2017). De 

institutionella syftar till organisationer som förvaltar kapital åt andra, vilket exempelvis kan 

vara banker. Kapitalet förvaltas då av tjänstemän som har till uppgift att ge så hög avkastning 

som möjligt på de pengar som har förvaltats i organisationerna. Privatsparare, å andra sidan, 

består av enskilda personer som äger aktier i företag eller investerar i fonder. Investerare 

värderar företag genom analyser som förutser framtida kassaflöden och lönsamheten av 

företagsinvesteringar (Karanovic, Bogdan & Baresa 2010). Vid värdering av företag uppstår 

flera svårigheter, bland annat är det svårt att uppskatta värdet på ett företags olika tillgångar 

då de kan värderas på flera olika sätt. Gällande ett företags sanna värde är det därför viktigt att 

förstå att det aldrig kommer finnas ett enda sant värde, utan att det finns flera perspektiv på 

hur ett företag och dess tillgångar kan värderas. Vilka är bokfört värde, likvidationsvärde, 
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marknadsvärde och börsvärde. Eftersom studien inte ämnar att gå djupare in på vilka 

värderingsmetoder som investerare använder, förklaras således inte begreppen mer ingående. 

Vidare menar Karanovic et al. (2010) att investerare använder analyser för att minska risken i 

investeringar men också för att få en mer detaljerad inblick i företagens verksamhet för att på 

så sätt kunna identifiera styrkor och möjligheter. För att investerare ska kunna göra 

högkvalitativa, objektiva och lyckade analyser vid företagsvärderingar krävs att den 

redovisning som företagen publicerar uppfyller vissa kvalitativa karaktäristiska drag, som är 

förståelighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 
 

 

2.2.1 Metoder för hållbara investeringar 

 

Vid investeringsbeslut menar Borglund et al. (2017) att hållbarhetsfrågor också kan vägas in, 

vilket benämns som hållbara investeringar. För att kunna identifiera hållbara investeringar 

nämner författarna några olika metoder. En metod är positivt urval, vilket innebär att 

investerare utgår från de företag som presterar bäst hållbarhetsmässigt men också finansiellt 

och skapar sedan en aktieportfölj utifrån det. Då investerare kontinuerligt måste utvärdera 

företagens hållbarhetsarbete är metoden resurskrävande. Istället för att fokusera på de företag 

som agerar hållbart kan investerare också exkludera företag som inte agerar hållbart, metoden 

benämns negativt urval eller uteslutning. Den innebär att investerare systematiskt utesluter 

vissa branscher som inte anses vara i harmoni med hållbart och ansvarsfullt företagande. 

Branscher som vanligtvis brukar uteslutas är vapen-, alkohol, tobaks- och spelbranscherna. 

Även företag i fossiltunga branscher såsom olja, kol och naturgas har blivit allt mer 

förekommande att exkludera.   
 

Aktivt ägande är en annan metod som Borglund et al. (2017) beskriver att investerare kan 

använda sig av för att göra hållbara investeringar. Metoden innebär att investerare försöker 

påverka företagen i den aktuella portföljen att bedriva ett bättre hållbarhetsarbete, vilket kan 

ske genom att stimulera företag att nå högre mål i sitt hållbarhetsarbete eller påverka företag 

att rätta till missförhållanden. Ett vanligt tillvägagångssätt är ägardialoger, vilket innebär att 

investerare träffar representanter från företag och diskuterar hållbarhetsfrågor. För att 

identifiera hållbara investeringar behöver inte investerare nödvändigtvis göra en egen 

bedömning, utan kan istället utgå från vad samhället anser vara hållbart. Då exkluderas 

företag som bryter mot samhällets normer i form av lagar, konventioner och regler för vad 

som är hållbart, metoden benämns normbaserad genomlysning. I praktiken kan investerare 

använda en kombination av metoderna för att inkludera och exkludera företag vid 

investeringsbeslut. Oavsett investeringsmetod vid hållbara investeringar så menar författarna 

att de finansiella kraven hos investerare måste vara uppfyllda. 
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2.3 Signalteori 
 

Signalteorin utvecklades till att användas på arbetsmarknaden, men är applicerbar på alla 

marknader där informationsasymmetri existerar (Morris 1987). Connelly et al. (2011) 

beskriver vidare hur det finns två övergripande former av information där asymmetri spelar en 

viktig roll, vilket är information om kvalité och information om avsikt. Det förstnämnda syftar 

till när den ena parten inte har fullständig information om karaktären av den andra parten. 

Information om avsikt innebär att informationsasymmetri också är väsentligt när den ena 

parten är orolig över den andra partens beteende. Frostenson (2015) beskriver hur signalteori 

ger en förklaring i termer av signaler till varför företag väljer att redovisa information 

frivilligt och det kan bero på att företag vill uppfattas på ett specifikt sätt, exempelvis som 

sunda och ekonomiska till utomstående aktörer. Connelly et at. (2011) förklarar signalteorins 

primära element genom en tidslinje. I modellen inkluderar författarna signaleraren (signaler) 

och mottagaren (receiver), vilket de beskriver som de primära aktörerna och det är delarna 

som beskrivs närmare i den här studien. Modellen visar dock också miljön omkring signalen 

(signal) och feedbacken som signaleraren får på sina signaler. Signaleraren är en insider, 

vanligtvis med en beslutsfattande roll inom ett företag, som har information om en individ, en 

produkt eller organisationen som inte är tillgängligt för intressenter. Oavsett om 

informationen är negativ eller positiv har de utomstående intressenterna användning av den. 

 

 
Figur 1: Signaling Timeline (Connelly et al. 2011 s. 44) 

  

Nästa del av modellen är signalen. Connelly et al. (2011) menar att en insider har både positiv 

och negativ information om ett företag, de måste således besluta om och vilken del av 

informationen de vill kommunicera ut till intressenterna. Vidare menar författarna att 

signalteori främst fokuserar på avsiktlig kommunikation av information som är positiv. Dock 

finns det tillfällen när insiders skickar ut negativ information, ett exempel på det är när företag 

gör nyemissioner eftersom det kan signalera att företagsledare anser sin aktiekurs vara 

övervärderad. Det menar Connelly et al. (2011) inte är ett avsiktligt sätt att minska 

informationsasymmetri till intressenterna, utan att det är något som snarare sker oavsiktligt. 

Vidare beskriver författarna att signalteori dock främst fokuserar på åtgärder som insiders tar 

för att avsiktligt kommunicera positiva, ej observerbara, egenskaper hos ett företag. Även 

Frostenson (2015) menar att signalteorin fokuserar på positiv information. Om ett företag har 

positiv information att dela med sig av kommer den signaleras eftersom det är till fördel, 
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omvänt kommer företaget undvika signalering om det går mindre bra och det därför inte finns 

positiv information att signalera ut. 
 

Mottagaren av signalen är den tredje delen i modellen. Connelly et al. (2011) beskriver att 

mottagaren är en utomstående part som saknar information om företag men vill åt den. 

Signaleraren och mottagaren har delvis motstridiga intressen, exempelvis tjänar signaleraren 

på att göra något på mottagarens bekostnad. För att en signalering ska ske, bör en åtgärd från 

mottagaren gynna signaleraren och åtgärden bör ske på grund av signalen. Ett exempel på det 

är att mottagaren gör ett val att investera i signalerarens företag utifrån den information som 

signaleras ut. En viktig aspekt för signalering är därför att utomstående kan vinna, antingen 

direkt eller på ett gemensamt sätt med signalen, från att fatta beslut utifrån den information 

som erhållits från signalerna. 
 

Groening och Kanuri (2018) beskriver att om en signal ska vara effektiv så måste den 

uppfylla vissa kriterier. Till att börja med ska signalen minska informationsasymmetrin 

mellan signalerare och mottagare. Informationen måste vara relevant för både signaleraren 

och mottagaren för att de ska kunna dra nytta av det som signaleras. Till sist är det ett krav av 

mottagaren att signalerna är tillförlitliga. Connelly et al. (2011) beskriver också två 

egenskaper som karaktäriserar en effektiv signal, de är signal-observerbarhet och 

signalkostnad. Den förstnämnda syftar till i vilken utsträckning som intressenter tar emot 

signalen. Om de åtgärder som insiders tar inte märks av för de intressenterna, blir det svårt för 

insiders att använda de åtgärderna för att kommunicera med de tänkta mottagarna av signalen. 

Signalkostnaden är en del av signalteorin och syftar till att kostnaden blir olika för signalerare 

beroende på deras utgångspunkt för att absorbera kostnader. Författarna exemplifierar det 

med att erhålla ett certifikat, för vissa företag kan det nämligen innebära att det krävs stora 

förändringar vilket leder till en hög kostnad, medan det för andra kan krävas få förändringar. I 

sin tur kan det också innebära att det finns tillfällen då signaleraren kan vara motiverad att 

utge falska signaler, dock menar författarna att mottagarna till slut lär sig att ignorera dem. 

För att upprätthålla effektiva signaler lönar det sig därför inte med oärliga signaler, vilket 

beror på att konsekvenserna som uppstår när företag skickar ut falska signaler är för stora 

(Groening & Kanuri 2018). Frostenson (2015) utvecklar resonemanget och menar att 

signalera utan grund också motverkas genom att det troligen uppstår högre kostnader vid ett 

senare tillfälle, eftersom mottagaren inte längre litar på signaleraren. 
 

 

2.3.1 Signalers påverkan på den finansiella marknaden 

 

Zhang och Wiersema (2009) studerar hur signaler i form av bakgrundsinformation om 

koncernchefers erfarenheter och kopplingar till andra företag inverkar på hur företag bedöms 

och värderas på den finansiella marknaden. Författarna menar att signalerna fungerar som ett 

sätt att stärka trovärdigheten för koncernchefer och på så sätt även kvalitén på företagens 

finansiella uttalanden. Zhang och Wiersema (2009) grundar sin teori i tidigare forskning som 

de menar visar att signaler i form av information om bakgrund av styrelser och ledning kan 
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påverka hur investerare uppfattar kvalitén av ett företag vid en emission, och på så sätt 

påverka hur de värderar och bedömer företag. Osäkerhet och informationsasymmetri vid 

emissioner gör det svårt för investerare att förutse hur företag kommer att prestera i framtiden, 

därför förlitar de sig på signaler om kvalitén av företagen. De erfarenheter som författarna 

undersöker är aktieägande, kopplingar till andra företag, tjänstgöringstid och koppling till 

tidigare resultat. Zhang och Wiersema (2009) finner att förutom tjänstgöringstid återspeglas 

samtliga signaler angående erfarenhet i investerarnas värdering av de undersökta företagen. 

Signalerna ger trovärdighet åt koncernchefen, vilket investerarna reagerar positivt på. 
 

Su, Peng och Tan (2014) menar att företag i tillväxtmarknader signalerar ut deras 

hållbarhetsarbete till investerare för att visa att deras företag har bättre kapabiliteter än andra 

företag. Genom att sända ut signalerna till investerare visar företag att de har en högre kvalité 

än andra företag och investerare kan då skilja på dem. Utifrån teorin menar författarna att 

styrkan i signaler skiljer mellan olika institutionella miljöer. Författarnas utgångspunkt är 

därför att signaler om hållbarhetsarbete är starkare i kapitalmarknader såsom 

tillväxtmarknader eftersom det är svårare för investerare att inhämta information. Det beror på 

att de marknaderna innehåller mer informationsasymmetri än mer utvecklade 

kapitalmarknader. Su et al. (2014) visar i sin slutsats att hållbarhet fungerar som en stark 

positiv signal för att urskilja företagens kvalité men att effekten beror på den institutionella 

miljön som företag befinner sig i. Groening och Kanuri (2018) anser också att signaler om 

hållbarhetsprestationer har karaktären av en stark positiv signal till investerare.   
 

 

2.3.2 Trovärdighet 

 

Forskning visar att investerare endast använder den information de anser vara trovärdig när de 

tar beslut gällande investeringar (Reimsbach, Hahn & Gürtürk 2018). Generellt sett antas 

försäkran gällande hållbarhetsinformation från en utomstående part påverka trovärdigheten i 

sådan information. Hållbarhetsinformation är en form av asymmetrisk information eftersom 

företag har tillgång till mer information än den som signaleras ut genom redovisning till 

intressenterna (Hahn & Kühnen 2013). För intressenterna är det dessutom svårt att veta om 

informationen är tillförlitlig, därför påverkas effekten av signalerna direkt av hur trovärdig 

informationen uppfattas. Om den hållbarhetsinformation som företagen signalerar ut uppfattas 

som trovärdig skapas en högre legitimitet till intressenterna, däribland investerare. 

Trovärdigheten i den hållbarhetsinformation som företag signalerar ut genom sin redovisning 

påverkar hur investerare värderar företag (Rivière-Giordano et al. 2018). Trots att fler 

investeringar görs när företag lämnar ut hållbarhetsinformation så kan trovärdigheten av den 

informationen påverka investerarnas benägenhet att investera. Investerare väljer bort företag 

med lägre trovärdighet om de ska välja mellan företag med olika nivåer av tillförlitlighet i sin 

hållbarhetsinformation. Företag som är uppmärksammade av investerare försöker därför 

behålla sin legitimitet genom att konstant signalera hållbarhetsinformation i sina rapporter. 

(Hahn & Kühnen 2013) 
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2.3.3 Informationsasymmetri och transparens 

 

Investerare vill att företag ska vara transparenta i hållbarhetsfrågor (Borglund et al. 2017). I 

sammanhanget innebär transparens att företagen kommunicerar hur de arbetar inom 

hållbarhetsområdet så att investerare får insyn i det, vilket främst sker genom redovisning. 

Hållbarhetsarbetet blir centralt för investerare när de ska göra analyser av företag, vilket kan 

innefatta bland annat riskbedömning eller att särskilja företag utifrån vilka som kommer att få 

en positiv påverkan på lönsamheten via deras hållbarhetsarbete. Investerarna är dock inte bara 

intresserade av att företagen ska rapportera relevant data, utan att den också bör vara 

jämförbar, både över tid men också mellan företag.   

 

Cho, Lee och Pfeiffer (2013) menar att hållbarhetsintresset hos investerare växer. Vidare 

beskriver författarna hur hållbarhet är kopplat till investerare genom att förklara hur 

informationsasymmetrin påverkas av hållbarhetsmässiga prestationer. Det förklaras i en 

modell som består av tre kopplingar. Den första kopplingen handlar om ett index som 

tillhandahållits av KLD, vilket är ett institut som mäter företags hållbarhetsprestationer. Det 

blir relevant för investerare då de potentiellt får mer information än de får från företagens 

egna frivilliga hållbarhetsredovisning. 
  

 
Figur 2 Linking CSR performance with information asymmetry. (Cho et al. 2013 s. 73) 

 

Nästa koppling Cho et al. (2013) beskriver är att det utifrån de gjorda mätningarna på 

hållbarhetsprestationer, skapas en motivation hos företag att frivilligt redovisa mer 

hållbarhetsinformation vilket leder till en högre transparens. Företag som presterar bra 

signalerar prestationerna till intressenterna för att visa på deras kvalitet. De som presterar 

mindre bra signalerar också till intressenterna men av en annan anledning, vilket är att de vill 

förklara varför deras hållbarhetsprestationer ser ut som de gör. Så oavsett om det är positiva 

eller negativa prestationer som företagen signalerar så bidrar det till en ökad transparens 

mellan företag och investerare vilket även betyder att informationsasymmetrin minskar. De 

Klerk et al. (2015) menar också att högre nivåer av hållbarhetsrapportering minskar 

informationsasymmetrin mellan investerare och företagsledningen, på så sätt kan företag 

förbättra investerares värdering genom ökad hållbarhetsredovisning. Craven och Marston 

(1999) beskriver hur företag kan attrahera investerare på ett liknande sätt genom att lämna 

frivilliga finansiella upplysningar. Det leder till att transparensen ökar och att 

informationsasymmetrin minskar till företags intressenter. Att signalera 

hållbarhetsinformation kan därför anses vara lika relevant för investerare som att signalera 

finansiell information (Cho et al. 2013). 
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2.3.4 Signalering av företagskvalité 

 

Connelly et al. (2011) beskriver hur mottagare kan skilja på högkvalitativa och lågkvalitativa 

företag utifrån signalteori. Med kvalité menar författarna de underliggande, ej observerbara 

egenskaper som signaleraren besitter som kan uppfylla de behov eller krav som den som tar 

emot signalen har. Företag vet deras sanna kvalité medan mottagaren, vilken kan ses som en 

investerare, inte vet den och därför existerar en informationsasymmetri mellan parterna. 

Företag har sedan möjligheten att välja om de ska signalera informationen om kvalitén eller 

inte. Om ett högkvalitativt företag signalerar sin kvalité får de en viss återbetalning medan om 

de inte signalerar får de en annan form av återbetalning. Lågkvalitativa företag kan också 

signalera för att få en återbetalning, samtidigt kan valet att inte signalera generera en annan 

typ av återbetalning. Beroende på vad investerare efterfrågar kan det påverka om signalering 

sker från företag. Om investerare upplever den egenskap, vilket i sammanhanget är kvalité, 

som eftertraktad skapar det incitament för högkvalitativa företag att signalera då de får en 

högre återbetalning medan lågkvalitativa företag då inte kommer vilja signalera eftersom det 

ger en lägre utbetalning. Om däremot egenskapen inte är efterfrågad från investerare kommer 

inga företag att signalera, då en signalering endast innebär ökade kostnader och på så sätt en 

lägre återbetalning för båda företagen, och konsekvensen blir då att investerare inte kan skilja 

på kvalitén mellan företagen.   
 

Det kan därför tänkas att det som Connelly et al. (2011) beskriver kan appliceras på 

hållbarhetsredovisning, främst när den är helt frivillig men också när den är lagstadgad 

eftersom exempelvis den svenska versionen inte har exakta kriterier på vad företag måste 

redovisa. Två företag kan då vara likartade på många sätt, men däremot skilja sig åt 

signifikant gällande olika former av hållbarhetsarbete. Investerarna har ingen fullständig 

information om företagens arbete inom hållbarhet, vilket dock företagen själva har, därmed 

existerar informationsasymmetri. Det ena företaget som är framgångsrikt inom hållbarhet och 

har positiva miljömässiga prestationer, vilket kan ses som låga utsläpp, är högkvalitativa. Det 

andra företaget som inte är lika framgångsrikt inom hållbarhet och har sämre miljömässiga 

prestationer, vilket kan ses här som stora utsläpp, är lågkvalitativt. Om mer 

hållbarhetsredovisning och miljömässiga prestationer har en positiv påverkan på investerare 

och hur de värderar företag, vilket forskare menar (De Klerk et al. 2015; Cormier & Magnan 

2015; Ioannou & Serafeim 2017) bör således fallet här vara precis som ovan att det 

högkvalitativa företaget får en högre utbetalning av att signalera. Det innebär att investerarna 

skiljer på företagen och värderar det företaget som signalerar ut sin hållbarhetsredovisning 

högre. Om hållbarhetsredovisning å andra sidan har en negativ påverkan på hur investerare 

värderar företag, exempelvis att det ses som en onödig kostnad, vilket Hassel et al. (2005) 

visar i sin studie, bör fallet istället vara att signalering inte är nödvändigt precis som ovan 

utifrån det Connelly et al. (2011) beskriver då egenskapen inte är efterfrågad. Då kommer 

inget företag att signalera sin hållbarhetsredovisning och på sätt kan investerarna inte skilja 

mellan företagen inom hållbarhet. 
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2.4 Analytisk utgångspunkt  
 

I den här studien ses ett företag som en signalerare som besitter information om prestationer 

och arbete inom hållbarhet. Investerarna är således den andra parten och fungerar som en 

mottagare. De saknar information om företags hållbarhetsarbete och antas vara intresserade av 

att använda informationen för att göra hållbara investeringar. Det som används för att 

kommunicera ut hållbarhetsinformation till investerare är hållbarhetsredovisning, vilket i den 

här studien är en signal. Den signalen visar vilken kvalité ett företag besitter och kvalité syftar 

på hur framgångsrika företag är inom hållbarhetsarbete.  

 

En signalering sker eftersom att företag vill bli värderade högre av investerare, vilket kan 

bidra till en investering. Investerarna är, å andra sidan, intresserade av att få ut så mycket 

information av företag som möjligt för att kunna göra en korrekt värdering. Eftersom 

investerare inte har tillgång fullständig information om företagens hållbarhetsarbete existerar 

informationsasymmetri mellan parterna. Att signalen minskar den asymmetrin är en del som 

krävs för att signalen ska vara effektiv, då investerare antas efterfråga transparens i 

hållbarhetsfrågor. En annan del som krävs för att signalen ska vara effektiv är att investerare 

litar på informationen i hållbarhetsredovisningar, därför påverkas signaleffektivtet även av hur 

trovärdig signalen är. Signalen måste därför uppfylla investerares behov för att företag ska 

kunna få den önskade åtgärd de är ute efter vilket kan vara att hållbarhetsinformation bidrar 

till en investering. Således kommer i studien begreppen informationsasymmetri, transparens 

och trovärdighet användas för att analysera hur effektiv en signal är. Företag signalerar även 

ut finansiell information vilket antas vara det mest centrala för investerare, men signalvärdet 

av hållbarhetsinformation kan i vissa fall vara lika relevant om investeraren vill göra en 

hållbar investering. Lagstadgad hållbarhetsrapportering påverkar vad hållbarhetsredovisningar 

ska innehålla och det görs ett antagande att beroende på om signalen sker frivilligt eller för att 

företagen är tvingade, påverkar det hur investerare bedömer värdet av informationen. 

 

Mot bakgrund av följande teoretiska utgångspunkter är de centrala begreppen som behandlas i 

studien därmed hållbarhetsredovisning, hållbara investeringar, signalvärde, 

informationsasymmetri, transparens, trovärdighet och hållbarhetsreglering. Således kommer 

de begreppen ligga till grund för datainsamling och analys.  
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel behandlas till att börja med valet av metod och det metodologiska 

angreppssättet. Vidare beskrivs undersökningens tillvägagångssätt vid datainsamling genom 

en redogörelse för de urval som gjorts i litteratursökning och av respondenter. Det följs upp 

av en beskrivning av hur de teoretiska utgångspunkterna ska kopplas samman med den 

insamlade datan genom en förklaring av hur den ska analyseras. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

3.1 Val av metod 
 

Forskning kan vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär (Bryman & Bell 2013). Kvantitativ 

forskning betraktas som en strategi där kvantifiering betonas vid insamling och analys av 

data. Den kvalitativa metoden lägger istället vikt vid ord. Enligt Jacobsen (2017) är en fördel 

med att använda sig av en kvalitativ metod för insamling av data att en riktig förståelse skapas 

av ett fenomen eller situation. Bryman och Bell (2013) menar vidare att kvalitativa metoder 

lägger tonvikt vid hur olika individer både uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Syftet 

med studien är att undersöka hur investerare påverkas av hållbarhetsredovisning vid värdering 

av företag. Eftersom det sker en ständig utveckling inom det studerade området valdes 

följaktligen en kvalitativ metod då det ansågs väsentligt att ge erfarna individer inom det 

valda ämnet utrymme åt deras respektive åsikter och tankar.  

 

En kvalitativ forskningsmetod är väl förankrat med ett induktivt angreppssätt (Bryman & Bell 

2013). Ett sådant angreppssätt tar sin utgångspunkt i det empiriska material som samlats in 

och bygger sina slutsatser enbart utifrån det, utan en teoretisk förförståelse (Alvehus 2013). 

Att utgå från en induktiv ansats innebär också att forskaren utgår från det enskilda för att dra 

slutsatser om det allmänna (Frostenson 2015). En deduktiv ansats, å andra sidan, innebär att 

utgå från teoretiska föreställningar i form av hypoteser och provar det mot ett empiriskt 

material (Alvehus 2013). Vidare betyder en deduktiv ansats att forskaren utgår från en allmän 

regel, princip eller ett antagande som hänförs till det enskilda fallet (Frostenson 2015). I 

praktiken är ansatserna två ideal som inte går att leva upp till (Alvehus 2013). Den induktiva 

ansatsen blir ohållbar då det är svårt att tänka sig att en tolkning sker utan någon som helst 

teoretisk förförståelse. En ren deduktiv ansats blir inte heller rimlig i en kvalitativ studie på 

grund av själva tolkningsprocessen, där hypoteser ska testas mot ett kvalitativt material. 

Studien tar sin utgångspunkt i empirin, men påverkas samtidigt av tidigare forskning och dess 

teoretiska utgångspunkter vilket Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver som en abduktiv 

ansats. Även Alvehus (2013) och Jacobsen (2017) menar att en växelverkan mellan det 

deduktiva och det induktiva indikerar en abduktiv ansats. Studien kan därmed karaktäriseras 

vid ett abduktivt angreppssätt. 
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3.2 Datainsamling 
 

För att erhålla den information som ligger till grund för studien användes litteratur 

tillsammans med primärdata i form av intervjuer. En litteratursökning påbörjades i tidigare 

kurslitteratur för att få en grundläggande uppfattning om ämnet, vilket följdes upp med annan 

övrig kurslitteratur som behandlar ämnet och ansågs vara relevant. För att få en ännu tydligare 

och djupare bild av ämnet gjordes sedan sökningar efter artiklar. Sökmotorerna som användes 

var Primo som tillhandahålls av Örebro Universitet och Google Scholar. Sökningar gjordes 

även direkt i databasen Business Source. För att erhålla relevant information användes olika 

sökord, de var: CSR, Disclosure, Investor, Signaling theory, Stakeholder, Sustainability och 

Valuation. De aktuella sökorden valdes med utgångspunkt i vad som skulle undersökas samt 

studiens forskningsfrågor. I vissa fall testades även andra sökord, men då de inte gav 

relevanta träffar användes de inte. 

 

Jacobsen (2017) menar att datainsamlingen blir skräddarsydd för en speciell problemställning 

om primärdata används. På grund av syftet med studien krävdes utvecklade svar och att 

specifika följdfrågor ställdes. En följdfråga kan vara skillnaden på om ett svar blir användbart 

eller inte (Jacobsen 2017). Därav användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjuer 

är användbara när det finns ett intresse för den enskilda individens åsikter angående ett ämne 

och intervjuaren vill få en mer nyanserad beskrivning genom att skapa en klarhet i begrepp 

och fenomen, där relativt få enheter undersöks (Jacobsen 2017). Gällande utformning av 

intervjuerna ansågs det väsentligt att vissa teman berördes, en intervjuguide gjordes därmed 

för hur intervjuerna skulle genomföras. En intervjuguide används för att säkerställa att viktiga 

teman som ska belysas under intervjun berörs (Jacobsen 2017). Eftersom teman valdes ut var 

intervjuerna förhållandevis strukturerade. Samtidigt ansågs det viktigt att lämna utrymme för 

respondenternas egna tankar, reflektioner och funderingar i ämnet, därmed fanns också en 

betydande grad av öppenhet i intervjun för att få med dem. Intervjuerna kan därför 

klassificeras att vara av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att intervjuaren följer ett 

formulär bestående av ett fåtal öppna frågor eller teman som samtalet centreras kring 

(Alvehus 2013). I den typen av intervju behöver inte frågor nödvändigtvis ställas i en specifik 

ordning och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas (Bryman 2018). I likhet 

med det användes därför inte ett strikt manus som skulle följas, utan intervjuerna 

strukturerades snarare till att främja samtal med varje respondent. För att möjliggöra det 

anpassades intervjufrågorna något vid varje enskilt intervjutillfälle. Grundfrågorna ställdes 

därmed på lite olika sätt samt i varierande ordning, på så sätt kunde följdfrågorna därefter 

anpassas efter varje respondent för att få fram den information som krävdes. 
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3.2.1 Urval 

 

Vid urval av vilka respondenter som skulle intervjuas var utgångspunkten studiens 

forskningsfrågor. Eftersom syfte med studien var att undersöka hur investerare påverkas av 

hållbarhetsredovisning vid värdering av företag så blev det naturligt att intervjua investerare. I 

studien har investerare definierats som “...en individ som besitter tillräckligt med kunskap och 

förmågor för att värdera investeringar” (Rivière-Giordano et al. 2018 s. 343). Därför bestod 

målgruppen av personer som arbetar med och har erfarenhet av att värdera och analysera 

företag. De personerna arbetar främst på företag som är institutionella investerare, vilket är 

investmentbolag, förvaltningsbolag och banker. För att identifiera passande företag gjordes 

först en sökning på Google efter investmentbolag, fondförvaltningsbolag och banker. Vid 

google-sökning efter investmentbolag var den första träffen en lista över 44 investmentbolag i 

Sverige och utlandet (Investmentbolag.net 2018). För att göra ett urval utifrån 

investmentbolagen användes vissa exkluderingskriterier, vilket är ett steg i urvalsprocessen 

(Jacobsen 2017). Först och främst så var ett exkluderingskriterium att bolagen aktivt ska 

investera i svenska företag eftersom studien gjordes i en svensk kontext. Dessutom 

exkluderades företag med få anställda då de i många fall saknade personer med yrkesroller 

som var lämpliga för studien. Utifrån kriterierna gjordes ett urval av 17 investmentbolag. På 

samma sätt genererade en sökning efter fondförvaltningsbolag en träff som utgjorde en lista 

med 82 fondförvaltningsbolag (Sparekonomen 2018), där gjordes ett urval av 19 bolag. Även 

här användes exkluderingskriterier. Det första var att exkludera utländska företag. Sedan 

exkluderas även de fondförvaltningsbolag som främst arbetar internationellt. Dessutom 

kontaktades 5 banker där personer som uppfyllde tidigare nämnda kriterier efterfrågades för 

att vara respondenter. 
 

Den här formen av urval beskriver Alvehus (2013) som ett strategiskt urval, vilket innebär att 

intervjuaren vill få tag på respondenter som kan förhålla sig till de specifika frågorna som 

studeras och söker därför efter personer med specifika erfarenheter. Urvalet får ett strategiskt 

element eftersom det utformas utifrån forskningsfrågorna. Bryman (2018) definierar det som 

ett målstyrt urval, vilket innebär att det är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval. Ett 

sådant urval innebär att alla individer i populationen, vilket här kan ses som alla investerare i 

Sverige, inte har samma sannolikhet att vara med i studien. Konsekvensen av urvalet är att de 

privata investerarnas åsikt inte specifikt framförs i studien, dock influerar de institutionella 

investerarnas värdering hur privata investerare värderar företag (Cho et al. 2013). 
 

Initialt kontaktades företagen via mejl där respondenter som uppfyller ovan nämnda krav 

efterfrågades, vilket sedan följdes upp med telefonsamtal. Totalt kontaktades 41 möjliga 

respondenter. Återkopplingen varierade men 34 svarade att de antingen inte hade tid eller 

möjlighet, ovilja att ställa upp eller gav ingen återkoppling alls. Slutligen kunde sju av de 

kontaktade ställa upp på en intervju, en av respondenterna arbetar på ett investmentbolag och 

resterande sex arbetar på olika fondförvaltningsbolag. Alla respondenter har varierande 

befattningar i respektive företag men det alla har gemensamt är en stark anknytning till 

studiens ämne. 
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3.2.2 Utformning av intervjuguide  

 

Intervjufrågorna hade sin utgångspunkt i signalteorin och användes för att kunna erhålla data 

till att besvara studiens forskningsfrågor och på så sätt kunna fullgöra syftet med 

undersökningen. Signalteorin användes som teoretisk utgångspunkt då den förklarar varför 

viss redovisningsinformation kommuniceras ut och hur användare reagerar på den 

(Frostenson 2015). Intervjuguiden utgick från fem kategorier vilket behandlade teman som 

kunde besvara studiens forskningsfrågor och sammankoppla de med den teoretiska 

utgångspunkten. Under respektive kategori fanns huvudfrågor och i vissa fall även 

följdfrågor. Huvudfrågorna ställdes för att ge respondenten utrymme att prata mer 

övergripande om vissa ämnen, medan följdfrågorna användes för att få en ökad förståelse till 

hur eller varför respondenten ansåg eller tyckte vissa saker. Jacobsen (2017) menar att genom 

att inleda en intervju med mer öppna frågor får intervjuaren fram det som respondenten anser 

vara viktigt utifrån dennes egna ord. Om en intervju inleds med allt för snäva frågor får 

intervjuaren bara fram det som den själv anser vara viktigt. Således inleddes intervjuerna med 

två öppna frågor (Se bilaga) där respondenten först fick ge en kort beskrivning av vad den 

arbetade med samt hur den arbetar med att analysera och värdera företag. 

 

Fråga 3 och 4 (Se bilaga) behandlade hållbarhetsredovisning och respondentens syn på det. 

Frågorna tog sig uttryck i hur respondenten arbetar med information som finns i företags 

hållbarhetsredovisningar vid värdering och analys, samt dennes tankar angående 

hållbarhetsinformation i förhållande till finansiell information. Utifrån signalteorin användes 

frågorna för att få en ökad förståelse för signalvärdet av hållbarhetsinformation men också i 

förhållande till värdet i den finansiella informationen. Fråga 5 (Se bilaga) behandlade 

informationsasymmetri och transparens vilket är begrepp inom signalteorin, syftet med frågan 

var att få en förståelse för respondentens syn på om det kan finnas ett informationsglapp 

mellan ett företags hållbarhetsarbete och investerare. Frågan syftade också till att få en 

förståelse för om öppenhet från företag gällande hållbarhetsinformation påverkar hur företag 

värderas av investerare. 

 

Fråga 6 (Se bilaga) utgick från kategorin trovärdighet. Den frågan samt de följdfrågor som 

ställdes syftade till att tydliggöra om trovärdigheten i information påverkar hur investerare 

behandlar och förlitar sig på hållbarhetsredovisningar. Fråga 7 och 8 (Se bilaga) hade som 

utgångspunkt i den lagreglering som skett inom hållbarhetsredovisning. Syftet med frågorna 

och följdfrågorna var att i första hand få en insikt om respondenterna hade kunskap om 

lagregleringen samt om de märkt av någon eller några skillnader i hur företag rapporterar 

hållbarhetsinformation på grund av det. I andra hand syftade frågorna i kategorin till att få en 

förståelse om respondenterna ser annorlunda på värdet i den information som publiceras i 

hållbarhetsredovisningar, beroende på om det sker på grund av att en lag tvingar företag att 

göra det i förhållande till om det sker frivilligt. Frågan ställdes för att få en uppfattning om 

investerare värderar hållbarhetsinformation som publiceras frivilligt annorlunda än om det 

sker eftersom företag är tvingande enligt lag. Kopplat till signalteorin användes därmed den 

kategorin av frågor för att få en förståelse för om regleringen får en inverkan på signalen av 

hållbarhetsinformation. 
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Enligt Jacobsen (2017) är det viktigt att avsluta en intervju mjukt, vilket betyder att den ska 

avslutas på ett naturligt sätt. När alla de ovannämnda kategorierna var behandlade 

informerades respondenterna om att det som författarna var intresserade av hade belysts under 

intervjun. Om en intervju avslutas på ett sådant sätt bör intervjuguiden innehålla en 

säkerhetsventil, vilket enligt Jacobsen (2017) innebär att den intervjuade har möjlighet att ta 

upp saker som inte berörts under intervjun. Annars finns risken att respondenten blir sittandes 

med information som han eller hon vill ha fram. Således var fråga 9 (Se bilaga) i 

intervjuguiden konstruerad så att respondenten kunde tillägga information som den ansåg vara 

relevant och som inte direkt hade behandlats genom intervjuguiden. 

 

  

3.3 Intervjuer 
 

Undersökningen innefattade sju intervjuer, av dem var fyra besöksintervjuer och resterande 

tre var telefonintervjuer. Vid intervjutillfällena var båda författarna till uppsatsen närvarande. 

En av författarna fokuserade på att ställa frågorna utifrån intervjuguiden, medan den andra 

kontrollerade att alla frågor blev ställda och följde upp med eventuella följdfrågor. Vid 

intervjutillfällena blev respondenterna först och främst informerade om studiens syfte, 

bakgrunden till undersökningen och det gavs en kort presentation om oss som genomförde 

studien. Dessutom fick de veta hur den information som framkommer under intervjun skulle 

användas. Att inleda en intervju med att delge den informationen är en viktig del av 

intervjuprocessen då det bidrar till en bra start på intervjun (Jacobsen 2017). Respondenterna 

blev också tillfrågade om studien fick tillåtelse att använda deras namn, befattning samt 

bolagets namn. En del av respondenterna valde att vara anonyma, vilket framgår i empirin. 

Därtill tillfrågades respondenterna om det var okej att intervjun spelades in och det godkändes 

av alla respondenter. 

 

  

3.3.1 Besöksintervju 

 

I undersökningen föredrogs besöksintervjuer för att främja möjligheten till egna tankar och 

reflektioner från respondenten. Fördelen med intervjuer ansikte mot ansikte är att det blir 

enklare att etablera tillit och öppenhet till respondenten enligt Jacobsen (2017) och på grund 

av att besöken gjordes på företagen var de i en trygg miljö. Dessutom menar Jacobsen (2017) 

att besöksintervjuer leder till bra flyt i samtalet och i regel mindre distraktioner eftersom 

respondenten koncentrerar sig helt på intervjun. Däremot är en nackdel med besöksintervjuer 

intervjuareffekten, vilket syftar till hur mycket intervjuaren påverkar respondenten. Bryman 

och Bell (2013) diskuterar också resonemanget och menar att olika faktorer hos intervjuaren 

som bland annat ålder, kön och etnisk bakgrund kan påverka respondenten att svara på ett 

visst sätt som den tror intervjuaren uppskattar. Studien behandlade dock ett ämne där 

intervjuareffekten får anses vara låg, då det upplevdes vara ett ämne respondenterna gärna 

delar med sig av och de hade dessutom möjligheten att vara anonyma. På grund av det 

märktes därför inte effekten av.  
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En annan fördel som Jacobsen (2017) framhåller med intervjuer som sker ansikte mot ansikte 

är att intervjuaren kan observera respondenten och på så sätt ha en bättre kontroll över 

intervjusituationen. Även Bryman och Bell (2013) diskuterar det och menar att vid 

besöksintervjuer kan intervjuaren reagera på tecken och ansiktsuttryck från respondenten som 

antyder att den inte förstår en fråga eller ett begrepp, vilket är en fördel då intervjuaren förstår 

om någonting behöver förtydligas. Således var det en annan anledning till att besöksintervjuer 

föredrogs då det underlättande uppfattningen om de frågor som ställdes uppfattades korrekt av 

respondenten. Av de respondenter som intervjuades via besöksintervjuer befann sig alla på 

företag centralt i Stockholm. Jacobsen (2017) framhåller resekostnaden som en nackdel för 

besöksintervjuer. Intervjuerna gjordes dock på samma dag under vecka 49 och företagen låg i 

närheten av varandra. Därmed var resekostnaderna minimala. 
 

 

3.3.2 Telefonintervju 

 

Då några av de kontaktade respondenterna var svårtillgängliga och det var problematiskt ur ett 

tidsperspektiv att få till besöksintervjuer ansågs telefonintervjuer vara det bästa alternativet. 

Telefonintervjuerna utfördes under vecka 50. En del av de för- och nackdelar som både 

Jacobsen (2017) och Bryman och Bell (2013) beskriver angående telefonintervjuer 

diskuterades under rubriken “besöksintervju”. Bland annat menar Bryman och Bell (2013) att 

en nackdel med telefonintervjuer är att intervjuaren och respondenten inte kan se varandra och 

att intervjuaren därför inte kan reagera på respondentens ansiktsuttryck om den exempelvis 

inte förstår en fråga. Det är i motsats, som tidigare nämnt, en fördel vid besöksintervjuer. Vid 

telefonintervjuerna upplevdes dock inte det som problematiskt, eftersom respondenterna hade 

tagit del av de frågor som ställdes på förhand. På så sätt kunde oklarheter om vissa ämnen 

som berördes redas ut innan själva intervjuerna påbörjades. En annan nackdel med 

telefonintervjuer som Jacobsen (2017) framhåller är att det är svårare att etablera tillit och att 

skapa öppenhet än vid intervjuer ansikte mot ansikte. Nackdelen upplevdes inte som 

problematiskt under telefonintervjuerna då respondenterna hade möjlighet att vara anonyma 

och därför hade de möjligheten att diskutera mer öppet. Dessutom upplevdes respondenterna 

överlag väldigt bekväma i att diskutera det ämnet som uppsatsen behandlar. En fördel med 

telefonintervjuer är enligt Bryman och Bell (2013), som diskuterades som en eventuell 

nackdel under avsnittet om besöksintervjuer, att det förhindrar felkällor i resultatet som inte är 

helt uppenbara. Exempelvis kan respondentens svar påverkas av faktorer hos intervjuaren så 

som kön eller ålder och därför svara på ett sätt som den tror intervjuaren uppskattar. Det svar 

som erhölls i telefonintervjuerna skildes dock inte på något signifikant sätt från 

besöksintervjuerna, därför upplevdes inte den nackdelen vara relevant. 

 

 

 

    



 

 

22 
 

3.4 Analysmetod 
 

Det empiriska materialet analyserades i olika steg. Jacobsen (2017) beskriver att efter en 

intervju är genomförd ska en textanalys påbörjas. Det första steget efter varje intervju var 

därför att en transkribering gjordes med syfte till att kunna analysera materialet kontinuerligt 

utifrån vad respektive respondent har sagt och genom det bekräftades att en rättvisande bild 

framfördes. Transkriberingen möjliggjorde även citeringar som användes till att tydliggöra 

intressanta detaljer i det som diskuterades vid intervjutillfällena. Alvehus (2013) menar att 

efter data är analyserad kan den sorteras efter olika kategorier, vilket benämns att tematisera. 

Det kan göras mer eller mindre systematiskt. Efter transkriberingen utforskades insamlade 

data som sedan kategoriserades i utgångspunkt från det teoretiska ramverket, studiens syfte 

samt forskningsfrågor. Alvehus (2013) beskriver att efter den inhämtade informationen har 

kategoriserats är nästa steg att reducera materialet då det inte går att få med allt 

respondenterna har sagt. Eftersom vissa frågor som ställdes inte genererade relevanta svar för 

syftets uppfyllelse redogjordes svaren inte alls för eller beskrevs övergripande så att 

materialet presenterades på ett så rättvisande sätt som möjligt. Alvehus (2013) menar att den 

data som är relevant för analysen beskrivs mer i detalj och eftersom studien utgår från att 

besvara forskningsfrågor kommer analysens mål vara att göra just det. På så sätt beskrevs 

några av respondenternas svar utförligt under vissa kategorier medan andras åsikter nämndes 

övergripande eller i vissa fall inte alls. Konsekvensen av det, menar Alvehus (2013), blir att 

det material som väljs ut har en stark anknytning till forskningsfrågorna, vilket betyder att 

urvalet av material delvis kommer vara influerat av att forskaren vill besvara dem. 
 

Eftersom intervjuguiden skapades för att besvara forskningsfrågorna med utgångspunkt av 

bland annat nyckelbegrepp i den teoretiska referensramen delades resultatet upp i kategorierna 

hållbarhetsredovisning och hållbara investeringar, hållbarhetsinformation i förhållande till 

finansiell information, informationsasymmetri och transparens, trovärdighet och slutligen 

hållbarhetsreglering. Kategorierna utgjorde sedermera utgångspunkten för hur resultatet 

presenterades och på sätt även en grund till hur analysen byggdes upp. För att analysera det 

empiriska materialet som samlades in ställdes det mot den teoretiska referensramen i syfte att 

besvara studiens forskningsfrågor. Uppdelningen i kategorier underlättade analysen genom att 

vad varje respondent lyfte fram i de olika temana kunde särskiljas och på sätt 

uppmärksammades tendenser, likheter och skillnader i resultatet. Analysen genomfördes 

genom att de olika kategorierna behandlades var för sig för att intressanta samband och 

förbindelser mellan kategorierna i sig skulle identifieras. Det för att mönster, eventuella 

avvikelser eller underliggande orsaker skulle upptäckas. Vid en analys menar Jacobsen (2017) 

att de centrala detaljerna ska lyftas fram för att på så sätt ge en insikt i problemet eller 

fenomenet, vilket sker genom en pendling mellan enskilda detaljer och helheten i en kvalitativ 

analysmetod. I analysen har det skett en pendling mellan empiri och teori i det avseendet, på 

så sätt skapades en förståelse till varför olika mönster, eventuella avvikelser eller 

underliggande orsaker fanns. 
 



 

 

23 
 

En sammanfattande analys sammanställdes för att kombinera analysens delar, vilket i sin tur 

bidrog till att generera slutsatser som besvarar forskningsfrågorna i studien. Utifrån 

slutsatserna gavs därefter förslag till framtida forskning inom ämnet eftersom intressanta 

tendenser och överraskande information återfanns i det empiriska materialet som inte studien 

direkt berörde. 
    

 

3.5 Metodreflektion 
 

För att samla in data till undersökningen kunde eventuellt en kvantitativ metod valts istället 

för en kvalitativ metod. Konsekvensen av det hade varit att mer data kunde ha samlats in och 

på så sätt skulle resultatet kunnat generaliseras till en större population. Samtidigt hade det 

dock inte funnits samma utrymme för reflektioner och tankar från respondenterna. Att 

använda en kvantitativ metod hade också gjort det svårare att specificera urvalet på samma 

sätt som gjordes utifrån den kvalitativa metoden. Det kan också tänkas att den kvalitativa 

undersökningsmetoden kunde ha haft en annan utgångspunkt, exempelvis bestått av att 

intervjua både investerare men också företag för att få båda parters åsikter angående 

hållbarhetsredovisning. Detta hade lett till en bredare syn på ämnet och problemet. Dock är 

studien, som tidigare nämnt, avgränsad till investerares perspektiv.   

 

Valet att semistrukturerade intervjuer användes har också fått konsekvenser, eftersom valet av 

den intervjumetoden innebär att vissa frågor ställs på varierande sätt och i annorlunda 

ordning. Det ledde till att en del svar kunde vara irrelevanta utifrån hur frågan är utformad i 

intervjuguiden, vilket innebar att svaret inte kunde presenteras under någon kategori utifrån 

hur det empiriska materialet presenteras. Således är också det en anledning till att det i ibland 

saknas svar från en respondent under en viss kategori.  

 

 

3.5.1 Tillförlitlighet och autenticitet 

 

För att bedöma kvalitativa undersökningar menar Bryman (2018) att det finns kriterier som 

skiljer sig från de kvantitativa som forskare använder sig av. Det handlar om två 

grundläggande kriterier, tillförlitlighet och autenticitet. Tillförlitligheten kan delas upp fyra i 

delkriterier som alla har motsvarigheter vid kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell 

2013). Den första är trovärdighet, vilket motsvaras av intern validitet. Överförbarhet är den 

andra och motsvarar extern validitet. Vidare är de två avslutade kriterierna pålitlighet och 

konfirmering. Den förstnämnda kan jämföras med reliabilitet och den sista motsvaras av 

objektivitet. För att skapa trovärdighet i den empiri som samlades in skickades ett utkast av 

uppsatsen till respondenterna för att se om de svar de angav uppfattades korrekt. Det beskriver 

Bryman (2018) som respondentvalidering, vilket är ett sätt att stärka trovärdigheten.  

 
Jacobsen (2017) menar att överförbarhet handlar om huruvida resultaten från en undersökning 

kan generalisera till andra enheter än de som har undersökts. Syftet med studien är att 
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undersöka hur investerare påverkas av hållbarhetsredovisning vid värdering och bedömning 

av företag. Som tidigare nämnts är sällan definitionen av en investerare helt entydig mellan 

forskning. Därför är det svårt att bilda sig en uppfattning om resultatet från undersökningen 

kan generaliseras på investerare i det stora hela, delvis eftersom det beror på hur individen 

väljer att definiera en investerare men också då relativt få enheter har undersökts. Jacobsen 

(2017) beskriver att det finns två typer av generalisering: till andra enheter inom samma 

fallstudie och generalisering till andra fall. Utifrån resultatet i undersökningen kan det 

argumenteras för att resultatet kan generaliseras till andra enheter inom samma fallstudie, med 

det menas att om andra professionella investerare hade valts ut som respondenter hade ett 

liknande resultat kunnat uppnås. Jacobsen (2017) beskriver att en generalisering bara kan 

göras sannolikt men inte bevisas i en kvalitativ undersökning, vilket kallas för en moderat 

generalisering. Det innebär att resultaten som har framkommit i en kvalitativ studie också är 

giltigt i andra sammanhang, men att det finns klara begränsningar för hur långt 

generaliseringarna kan göras. Eftersom det inte går att säkerställa om ett representativt urval 

tillfrågades så går det inte att bevisa om en generalisering kan göras på enheter inom samma 

fallstudie. Dessutom är det väldigt svårt att göra generaliseringar till andra fall eftersom det 

delvis beror på utgångspunkten för hur individen ser på investerare samt att fler enheter hade 

behövts studeras. 
 

Genomgående i studien har det redogjorts för val och argumenteras för steg i 

undersökningsprocessen. Dessutom har medstudenter, handledare och bisittare vid flera 

tillfällen granskat arbetet och kommit med kritik under processen. Att utomstående granskar 

studien menar Bryman (2018) är ett sätt att stärka pålitligheten. Sista kriteriet för 

tillförlitlighet är konfirmering vilket syftar till vilken möjlighet som finns att styrka 

slutsatserna. En del av det handlar om hur forskarens objektivitet, personliga värderingar och 

teoretiska utgångspunkter har påverkat resultatet. Medvetenhet finns om att fullständig 

objektivitet är svårt att uppnå då personliga värderingar samt teoretiska utgångspunkter har 

påverkat resultatet av studien, vilket försöktes minimeras genom att bland annat utomstående 

har granskat arbetet. 
 

Autenticitet eller äkthet berör mer generella frågor angående forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet (Bryman & Bell 2013). Eftersom den här undersökningen inte får 

någon större påverkan varken på respondenterna eller samhället i stort, diskuteras det inte mer 

ingående här.  
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4 Empiri 
___________________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel återges information och de åsikter som framfördes genom kommunikation i 

form av intervjuer som genomfördes under december 2018. Då ett flertal av respondenterna 

angav att de ville vara anonyma anges inte deras namn och därför har respektive respondent 

fått en specifik bokstav. De olika respondenterna introduceras inledningsvis och sedan 

presenteras det empiriska resultatet i separata kategorier som följer ordningen i 

intervjuguiden. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av empirin. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Beskrivning av respondenter 
 

Respondent A - Arbetar som analytiker inom ett förvaltarteam på ett fondförvaltningsbolag. 

Har tidigare arbetat med hållbarhetsanalys. 
 

Respondent B - Arbetar som hållbarhetsanalytiker på ett fondförvaltningsbolag. 
 

Respondent C - Arbetar som placeringsrådgivare på den institutionella avdelningen i ett större 

bolag som bland annat bedriver olika former av finansiell rådgivning. 
 

Respondent D - Består av två personer som arbetar på ett större investmentbolag. En arbetar 

med att ta hand om helägda dotterbolag och fortsätta driva de som ägare. Den andra arbetar 

som kommunikationschef och har främst hand om investerarrelationer. 
 

Respondent E - Anita Lindberg, arbetar som ESG-specialist på Alfred Berg vilket är ett 

fondförvaltningsbolag. 
 

Respondent F - Anna Strömberg, arbetar som förvaltare och hållbarhetsansvarig på Catella 

fondförvaltning. 
 

Respondent G - Johanna Landberg, arbetar som hållbarhetsansvarig på SPP pension och 

försäkring. 
  

  

4.2 Hållbarhetsredovisning och hållbara investeringar 
 

Alla respondenter anger att de använder hållbarhetsinformation för att bedöma och värdera 

företag, i vilken utsträckning hållbarhetsredovisning används skiljer dock något åt mellan de 

tillfrågade. Respondent A beskriver utifrån hur de på dennes bolag använder informationen i 

hållbarhetsredovisning: 
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“Vi använder hållbarhetsredovisningen mycket, vi gör hållbarhetsanalys på 

alla företag som vi investerar i” (Respondent A 2018) 
 

Respondent F anser att det är viktigt att företag håller en hög kvalité på deras 

hållbarhetsredovisning. Både genom att företag på ett tydligt sätt har identifierat vilka risker 

som finns i verksamheten, men också att hållbarhetsredovisningar förhåller sig bra till de 

risker företagens affärsmodeller har. Respondenten menar att vissa sektorer har inneboende 

risker och att företag därför beroende på sektor har olika risker att förhålla sig till. 

Sammantaget sätter därför respondent F likhetstecken mellan en god hållbarhetsredovisning 

och att ett företag har koll på sina risker. Gällande hur en god hållbarhetsredovisning påverkar 

värdering av ett företag menar respondenten att man kan minska riskpremien eller förändra 

diskonteringsräntan för att höja värderingen, men samtidigt framhålls svårigheten i att värdera 

en hållbarhetsredovisning. Respondenten förklarar det med att hållbarhetsredovisningen är 

mer av administrativ karaktär, det är ingenting som går att “plug and play” i en analys. 

Hållbarhetsanalys handlar mer om företagens affärsmodeller och hur risksatta de är, det vill 

säga hur företagen gynnas eller missgynnas i hållbarhetsfrågor. En bra affärsmodell anser 

respondenten är en viktigare värdedrivare än att företag har den interna 

hållbarhetsredovisningen på plats. Respondenten uttrycker sig såhär angående värdering med 

hjälp av hållbarhetsredovisning: 

 

“Men hållbarhetsredovisningen i sig säger ju ganska lite om hur hållbarhet 

skapar tillväxt och avkastning för bolaget. Ofta handlar det om att förhålla sig 

till sina risker, men det är svårt att stoppa in det i en finansiell analys. Mer än 

att man kan checka den boxen och säga att här är ett bolag som har kontroll 

på sina risker. Detta är jätteviktigt men det är svårt att säga hur det påverkar 

när vi värderar ett bolag” (Respondent F 2018) 

 

Respondent F beskriver vidare att hållbarhetsredovisningar används främst för att analysera 

och bilda sig en uppfattning om företag, då den säger någonting om företagens kvalité. Om 

hållbarhetsredovisningarna är bra visar företagen hög kvalité, vilket är positivt i 

respondentens analys av företag.   
 

Respondent B beskriver att de på sitt företag tar hjälp med analyser från externa analysbolag 

som sammanställer och samlar in den data som företagen har presenterat i sina 

hållbarhetsredovisningar, på så sätt får de relevanta nyckeltal presenterade för sig. Externa 

leverantörer används också för att exkludera bolag som bryter mot internationella normer och 

konventioner. Respondenten anser att det är tidskrävande att jobba med 

hållbarhetsredovisningar eftersom de innehåller mycket information som inte är relevant för 

värderingen. Därför måste den information som är relevant ur ett finansiellt perspektiv hittas, 

det vill säga den information som kan generera ett aktieägarvärde, vilket det externa 

analysbolaget gör åt respondenten. Ibland arbetar dock respondenten själv med 

hållbarhetsredovisningar. Då används de för att identifiera företagens risker kopplade till 

hållbarhet och hur de jobbar med dem, samt för att ta del av företagens strategier och 

målsättningar för att bilda sig en uppfattning om de verkar rimliga. Sammantaget menar 
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respondent B att det är riskerna, målen och de aspekter som företagen själva har identifierat 

som väsentliga i deras bransch som analyseras i hållbarhetsredovisningar. Respondent A 

diskuterar också risker och menar att hållbarhetsanalyser används som ett mått för att 

identifiera risker i företag kopplade till hållbarhet men också för att belysa vilka möjligheter 

som kan finnas. Hållbarhet ses av respondenten som en stämpel på kvalité.  

  
“Hållbarhet är både en risk och en möjlighet som man alltid haft med i 

investeringsprocessen. Vi märker att det blir en större efterfrågan från kunder 

och andra intressenter hur man faktiskt tar in hållbarhetsaspekten i 

investeringsbeslutet. Därmed kommer hållbarhetsanalysen bli mer central 

också.” (Respondent A 2018) 
 

Respondent E använder främst hållbarhetsredovisningar för att förstå hur mogna företag är 

inom hållbarhet och affärsdrivet hållbarhetsarbete. Respondenten beskriver att ett strategiskt 

och moget hållbarhetsarbete ofta kan vara en förutsättning för att företag ska kunna identifiera 

och realisera den potential som finns inom hållbar affärsutveckling. Det kan finnas en 

underliggande potential kopplad till tillväxtområden som resurseffektivitet, förnybar energi, 

hållbar konsumtion och hälsa. En hållbarhetsredovisning kan ofta signalera hur långt ett 

företag har kommit på sin hållbarhetsresa och det skapas då en förståelse för hur långt 

företaget har kommit med sitt hållbarhetsarbete. Det är sällan som respondenten använder 

hållbarhetsredovisningen direkt, det vill säga för att ta del av rena data eller indikatorer. Det 

köps in av externa analytiker för att effektivisera processen av att analysera 

hållbarhetsredovisningar då det är tidskrävande. Redovisningen är inte heller något som 

respondenten använder för att jämföra företag med varandra, då det inte upplevs som 

meningsfullt. Snarare vill respondent E, i likhet med respondent B, se om företagens trend går 

åt rätt håll gällande strategier eller eventuella mål inom hållbarhet som har satts upp. 

 

Respondent C menar att det huvudsakligen finns två sätt att använda hållbarhet vid 

investering. Det första är negativ screening, vilket är en exkluderingsstrategi, då väljs 

vanligtvis företag inom oetiska sektorer bort, vilket är alkohol, tobak, pornografi, vapen, 

gambling och under de senaste åren även fossila bränslen i form av olja, kol och naturgas. 

Den andra är positiv screening där inkluderas istället företag som ger positiv påverkan. 

Respondenten beskriver att trenden går från att exkludera till mer inkludering. 

Hållbarhetstrenden menar respondenten började för cirka tre år sedan och att trenden med att 

inkludera startade för cirka ett halvår sen. Respondent G diskuterar också exkludering och 

inkludering. När en analys ska påbörjas i respondentens företag exkluderas först de bolag som 

bryter mot internationella konventioner och normer men hänsyn tas även till FN:s globala 

hållbarhetsmål för att se hur företagen arbetar mot dem. Sedan görs en analys av en extern 

leverantör som läser hållbarhetsredovisningarna hos sig och gör en värdering med den 

information de har om respektive företag. Det sammanställs till en poäng och som 

tillsammans med en ytterligare analys, från respondentens egna företag utifrån specifika 

hållbarhetskriterier, utgör en slutgiltig poäng som används vid bedömning av företag. Även 

respondent F använder FN:s globala hållbarhetsmål. Av de 17 mål som finns har det valts ut 
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åtta som det finns en tydlig affärsmässig vinkling till. Sedan bedöms företagen utifrån om de 

har en positiv respektive negativ vinkel mot målen. 
 

Ett annat perspektiv som respondent D diskuterar är viktigt vid investering är att företagens 

affärsidéer ska bidra till samhället. Med det menas att affärsidéerna måste vara hållbara och 

bidra till samhällsnyttan genom olika faktorer, exempelvis mänskliga och miljömässiga. För 

att identifiera hur företag arbetar med hållbarhet använder respondenten bland annat 

hållbarhetsredovisningar för att förstå hur företagen arbetar med att undvika miljörisker både i 

nutid och men också historiskt. Vid analys av företag används även mått om det finns 

tillgängligt, exempelvis för koldioxidutsläpp. Om respondenten går in som ägare i ett företag 

är målet, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, att reducera onödig konsumtion och förbrukning 

samtidigt som nyttan maximeras. Respondent F är också inne på hur förvaltare kan påverka 

företag genom ägandeskap. Om hållbarhetsredovisningen i ett företag är bristfällig, kan 

investerare bidra till att göra den bättre genom dialoger där det uttrycks hur problemet bör 

lösas. 
 

Ett flertal andra respondenter är också inne på att det är viktigt att ha en dialog med 

företagsledningar då det upplevs att företag ger ut mer information vid möten och 

presentationer. Respondent E menar att om man vill ha en förståelse för företagsledningens 

förmåga att ta reda på hållbara möjligheter, så behövs en personlig dialog med de för att förstå 

om de bottnar rent strategiskt. Dock kan det delvis utläsas ur skriftlig kommunikation, men 

respondenten menar även att investerare också behöver lyssna på hur företag resonerar i 

hållbarhetsfrågor. Respondent B anser också att mycket av analysarbetet handlar om att ha en 

dialog och träffa företag, då respondenten upplever att det ger mer information än 

hållbarhetsredovisningen i sig. Det blir mer direkt samt att det skapas en känsla för hur de 

faktiskt jobbar med hållbarhet. Även respondent A är inne på att vid möten med företag 

skapas en känsla för personerna som representerar dem och på så sätt bildas en uppfattning 

om var företagen är på väg i hållbarhetsfrågor. Respondent F beskriver också, i likhet med 

övriga respondenter, att möten med företag är en del i arbetet att inhämta information om 

företag för att skapa en ökad förståelse för deras hållbarhetsarbete. 
 

 

4.3 Hållbarhetsinformation i förhållande till finansiell information  
 

Det alla respondenter framhåller som det viktigaste vid investeringar är att de ska generera 

avkastning, därmed är den generella åsikten att det finansiella är mest väsentligt. Samtidigt 

menar flera av respondenterna att det finns grundkriterier inom hållbarhet som måste vara 

uppfyllda. En är respondent C som framhåller att dennes bolag ser till att vissa kriterier måste 

vara uppfyllda inom hållbarhet, vilket innebär att företagen ska ses som etiska, för att de ens 

ska fundera över att göra en investering.   
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“Vi kommer aldrig att investera i något som vi tror kommer gå dåligt bara för 

de arbetar bra med hållbarhet. Men däremot måste grundkriterierna vara 

uppfyllda.” (Respondent C 2018) 

 

Angående det finansiella anger dock respondent C att det centrala är att pengarna ska ge 

avkastning. Respondenten menar exempelvis att om ett företag går dåligt finansiellt men 

arbetar mycket med hållbarhet jämfört med ett företag som arbetar mindre med hållbarhet 

men presterar bättre finansiellt, ses ändå det finansiella som viktigast. Respondent A menar att 

finansiell information och hållbarhetsinformation går hand i hand vid analysering och 

värdering av företag. Respondenten ser det som att en helhetsbedömning måste göras där de 

stora riskerna och möjligheterna identifieras. Respondent B beskriver också att ett arbete sker 

med båda delarna. Arbete med hållbarhetsinformation används för att hitta synergier och 

identifiera var det finansiella kan överlappa med hållbarhet. Respondenten ger följande 

exempel:   

 

“Vi kan ju se att de nya produkterna och tjänsterna kan generera 

intäktsströmmar eller att energieffektivisering i ett företag leder till 

besparingar, vi försöker hitta den typen av kopplingar. Men det är också den 

typen av frågor som är hela utmaningen med vår roll.” (Respondent B 2018) 
 

Det ser respondent B som något att sträva mot, koppla samman informationen genom att 

integrera hållbarhetsinformation med finansiella data. Gällande hur viktig finansiell 

information är i jämförelse till hållbarhet menar respondent B, i likhet med respondent C, att 

den hållbarhetsinformation företag lämnar ut måste klara ett grundkriterium, eller en gräns. 

Respondent B använder sig av en poängbaserad modell som betygsätter företag utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. När en investering sedan ska göras så används betygen för att se vilka 

företag som går att investera i. Om ett företag inte lever upp till minimigränsen, i den 

poängbaserade modellen, så görs inte en investering i företaget oavsett hur bra de presterar 

finansiellt. Både respondent A och B är också inne på att om det finansiella är positivt men 

hållbarhetsarbetet är något sämre, beror det på var i hållbarhetsarbetet det brister för hur det 

påverkar bedömningen av företag. Respondent D är också inne på att det handlar om var i 

hållbarhetsarbetet det finns brister och menar att om ett företag går bra finansiellt samt har en 

sund affärsidé i grunden, kan de investera i företaget för att sedan hjälpa de med 

hållbarhetsarbetet där det finns brister. 
 

Respondent G, i likhet med många av de övriga respondenterna, framhåller den finansiella 

informationen som viktigare men anser att en fullständig analys av ett företag inte kan göras 

utan en hållbarhetsanalys. En hållbarhetsanalys ses som en adderad finansiell analys, vilket 

innebär att varje nyckeltal ska ha materialitet. Med det menas att även hållbarhetsanalyser ska 

vara kopplade till företagens resultat- och balansräkningar. På så sätt menar respondenten att 

det finns ett samband mellan finansiell information och hållbarhetsinformation. 
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När respondent E får frågan om vikten av finansiell information i förhållande till 

hållbarhetsinformation diskuterar respondenten utifrån en hållbar fond som den har varit med 

och tagit fram. Vid investeringar i fonden tas det mycket hänsyn till att det är bolag som 

sköter finanserna på ett bra sätt, men det finns en större flexibilitet gällande 

investeringshorisonten. Därför har respondent E ett överseende för att de finansiella resultaten 

går upp och ner. Respondenten avslutar med att beskriva det såhär: 
 

“Vi stirrar oss inte blinda på enskilda kvartalsrapporter, vi försöker vara mer 

långsiktiga i vår syn på företag för att oftast finns ju den här potentialen som 

vi söker några år bort för många bolag. Så det kortsiktiga finansiella har en 

mindre betydelse för oss, men vi tror att ett bolag som kan realisera en 

potential i en hållbar drivkraft kommer att gynnas finansiellt framöver.” 

(Respondent E 2018) 

 

 

4.4 Informationsasymmetri och transparens 
 

Gällande huruvida företag undanhåller hållbarhetsinformation i sina redovisningar skiljer sig 

åsikterna lite åt mellan respondenterna. Respondent A anser att företag inte delar med sig 

tillräckligt av hållbarhetsinformation och det är speciellt förekommande i mindre företag. 

Respondenten menar att de möjligtvis gör mycket hållbarhetsarbete men inte rapporterar det 

ändå. I frågan om det ansågs önskvärt med mer hållbarhetsinformation från företag så svarade 

respondenten följande: 

 

“Absolut, det är det och det är fortfarande mycket bristfällig information 

speciellt i de små företagen. Det är väldigt svårt att jämföra till exempel 

miljöfaktorer mellan företag.” (Respondent A 2018) 

 

För att minska svårigheten att jämföra mellan företag menar respondent A att investerare kan 

efterfråga mer information om hållbarhetsfrågor och på så sätt kan få företag att känna mer 

press. Även fast det krävs resurser för att ta fram rapporterna kommer även mindre företag 

dela med sig av mer hållbarhetsinformation på grund av den ökade efterfrågan. Å andra sidan 

ser inte respondent B samma problematik med informationsflödet i hållbarhetsredovisningar. 

 

“Jag tror egentligen inte att vi behöver så mycket mer information än den som 

finns i hållbarhetsredovisningar i dagsläget. Det handlar snarare om att hitta 

ett format som är lite mer konkret och koncist, genom att redovisa den typen av 

materiella och väsentliga information som vi faktiskt tycker är intressant.” 

(Respondent B 2018) 

 

Resonemanget utvecklas då respondent B förklarar att det också handlar om vilken sektor 

man kollar på. Generellt sett anser respondenten att företag i sina redovisningar fokuserar 

mycket på vad som är bra och vilka målsättningar som finns, men att det saknas information 
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om vad företag ser som sina största utmaningar och brister. Det är den typen av information 

som respondenten önskar det fanns mer av. Vidare anser även respondenten att 

hållbarhetsredovisningar ska beaktas som en marknadsföringsprodukt, som oftast har 

bearbetats av en marknadsföringsavdelning. Det leder till att det blir mycket text och försöker 

därför propsa för att hållbarhetsredovisning ska bli mer kvantitativt, genom att koppla 

hållbarhetsinformation till lönsamhetsmått och finansiella nyckeltal. Dessutom önskar 

respondenten att fler företag ska rapportera hållbarhet i kvartalsrapporter för att få en mer 

löpande uppdatering, då det kan hända mycket under ett år även i de frågorna.  
 

Respondent D har märkt av att det kommer fler frågor om hållbarhet från intressenter. På 

grund av det har informationsarbetet ökat och slutkunderna ser hållbarhet som en mycket 

viktigare fråga på senare tid. Överlag är respondentens uppfattning att den typen av frågor går 

mot en ökad transparens. Gällande det ökade intresset anser respondent C att hållbarhet är ett 

trendord och att alla vill kalla sig hållbara. Det handlar inte så mycket om 

hållbarhetsredovisningar i sig, utan snarare överlag hur företag delar med sig av 

hållbarhetsinformation. Vidare diskuteras hållbarhet utifrån ESG-faktorerna, att företag 

överlag lägger mycket fokus på governance och det blir ett problem enligt respondent C som 

anser att det då kan saknas information om sociala- och miljöfrågor. 
. 

“...det är en väldigt tydlig signal att företag alltid har jobbat med g:et, det är 

inget nytt. Liksom governance det är klart att du vill ha bra governance i ett 

företag annars köper du det inte. Det har ingenting med hållbarhet att göra 

överhuvudtaget. Det är bara att du som investerare inte vill investera i ett 

företag med dålig ledning.” (Respondent C 2018) 

 

När respondent F ser att det saknas hållbarhetsinformation från ett företag, finns funderingar 

om varför företaget väljer att inte dela med sig av den. Respondenten anser att det är skillnad 

på om det är ett större eller ett mindre företag som inte delar med sig av viss information. Om 

det handlar om ett mindre företag finns en förståelse för att det kanske saknas resurser till att 

kunna delge informationen via exempelvis hållbarhetsredovisning, medan det i ett större 

företag skapas en känsla av att de möjligtvis väljer att undanhålla informationen. 

Respondenten menar också att risker har att göra med hur avsaknad av information uppfattas, 

då främst ett företags riskprofil. Om det saknas information om utsläpp från ett oljeföretag är 

det mer allvarligt än om ett mindre vårdföretag inte delar med sig av det. 
 

Gällande hur avsaknad av hållbarhetsinformation påverkar hur ett företag värderas menar 

respondent A att det påverkar risken, vilket uttrycks på följande sätt:   
 

“Man får ju väva in den risken om hållbarhet ifall du inte har den 

informationen. Det handlar ofta om risken för incidenter relaterade till 

hållbarhet, för kostnaden relaterat till incidenter har ju verkligen gått upp 

globalt och det slår ju direkt mot resultatet.” (Respondent A 2018) 
 



 

 

32 
 

Även respondent G menar att när hållbarhetsinformation saknas leder det oftast till en ökad 

risk. Det vanligaste resultatet från en sån situation är att de får ett sämre betyg i analysen 

eftersom det inte går att värdera, men beroende på vad det handlar om för typ av information 

får det olika påverkan på bedömningen av företag. 
 

När respondent E får frågan om, och i så fall vilken, information som saknas i 

hållbarhetsredovisningar är det främst företagens tankar om framtiden i företagen som anses 

saknas. Hur det påverkar bedömning av företag beskriver respondenten så här: 
 

“Jag tror att den största utmaningen för hållbarhetsfrågor egentligen ofta, 

men inte alltid, är långsiktighet men du får oftast inte ta del av bolagets egna 

kunskap kring vad de tror var de är om 10 år. Istället får du göra en 

investeringsbedömning baserat på egen kunskap om till exempel en speciell 

teknikutveckling, hur industrin kommer utvecklas eller hur efterfrågan kommer 

förändras på olika sätt.” (Respondent E 2018) 
 

Respondent E beskriver vidare att hållbarhetsmål tenderar att vara lite mer långsiktiga än de 

finansiella och ju längre fram hållbarhetsmålen sträcker sig desto mer diffusa blir de. På så 

sätt kan det saknas information i hållbarhetsredovisningarna eftersom företagen inte är 

utförliga i vad de tror om framtiden. De framtidsanalyser som företagen gör om sin marknad 

och verksamhet framkommer inte i rapporterna och det anser respondenten delvis kan bero på 

konkurrensskäl men också legala skäl. På grund av det saknas analysstöd från företagen på 

områden där de själva har bäst kunskap. Respondent E trycker även på att 

hållbarhetsredovisningar ska ses som ett strategiskt verktyg för företag. Gedigna 

hållbarhetsredovisningar bygger på brett engagemang och förankring i företagen, vilket 

skapar insikt och kunskapsspridning internt. 

 

“Transparens i sig är positivt för både marknaden men även för företagens 

utveckling eftersom man öppnar upp sina böcker och uttrycker ambitioner och 

mål. Då blir ju incitamentet att lyckas så mycket större.” (Respondent E 2018) 

 

Öppenhet från företag i hållbarhetsredovisningar är därför något som respondent E, utifrån ett 

investeringsperspektiv, ser som viktigt. Det är någonting som gynnar både företagen och 

användarna av informationen. 

 

 

4.5 Trovärdighet 

 

Respondent F upplever att hållbarhetsredovisningar från svenska företag är trovärdiga. De 

större företagen har enligt respondenten mycket resurser och kan därför få rapporterna att 

framstå som omfattande och mer sanningsenliga, men i de mindre företagens 

hållbarhetsredovisningar finns det inte lika mycket information och fina grafer. Samtidigt är 
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det lite “nordiskt” att mindre företag håller sig till det som de kan rapportera, de är ärliga och 

öppna istället för att fabricera ihop någonting. På grund av det tycker respondenten att det inte 

handlar om “greenwashing”, så kallad skönmålning, utan att det är på riktigt för de flesta 

företagen. Respondent E har också som utgångspunkt att företagens hållbarhetsredovisningar 

speglar verkligheten. Respondenten menar att de finns andra som tror att det förekommer 

“greenwashing” från företag, men utgångspunkten är att företagen vill tala sanning. Samtidigt 

finns en förståelse för att det är svårt med data inom hållbarhet av olika skäl beroende på 

område, vilket respondenten är medveten om då företag ofta diskuterar svårigheterna. Därav 

anser respondenten att hållbarhetsredovisning är trovärdigt om det ses som en ambition eller 

viljeyttring från företagen att vara hållbara och förbättras. Inom företagen finns dock en 

tendens att vilja vara någorlunda ”färdig” innan informationen släpps. Ett företag som är 

tryggt i sin hållbarhetsstrategi har ingenting emot att ta med sina externa intressenter på resan 

och redogöra för vad som återstår och eventuella brister. 

 

Respondent A menar att man litar på den information som framgår i hållbarhetsredovisningar. 

Dock ses det som problematiskt att företag rapporterar olika mått över åren och att det därför 

bli svårt att analysera och jämföra företag över tiden. Respondent B framhåller också att det är 

just jämförbarheten i företag mellan år som är kopplat till trovärdighet i 

hållbarhetsredovisning. I frågan om hållbarhetsredovisning är trovärdig framhåller 

respondenten en problematik i jämförbarhet.  

  
“Nej, hållbarhetsredovisning kan vara missvisande och det kan förekomma  
olika mått mellan olika år. Absoluta tal jämfört med relativa tal kan göra det 

väldigt komplicerat att sitta och konvertera. Man kanske har jobbat utifrån ett 

mått under flera år men sen så plötsligt så byter man och sätter det i 

förhållande till omsättning, eller liknande.” (Respondent B 2018) 

 

Respondenten förklarar vidare att företag borde rapportera mer konsekvent i 

hållbarhetsredovisningar för att skapa trovärdighet. Om ett företag har satt upp ett mål ska det 

följas upp och redovisas kontinuerligt, redovisningen ska därför inte anpassas och revideras 

efter hur det går. Respondent B menar exempelvis att om ett företag har som mål att minska 

utsläppen över en period men inte lyckas med det, ska företaget ändå redovisa utsläppen mot 

de mål som har satts upp. 
 

I likhet med respondent A och E menar också respondent D att man överlag litar på den 

information som står i företagens hållbarhetsredovisningar. Respondenten diskuterar också 

jämförbarheten som ett problem kopplat till trovärdighet utifrån ett investeringsperspektiv. 

Främst framhävs då avsaknaden av riktlinjer för hur företag ska ta fram den data som finns i 

hållbarhetsredovisningar, vilket skapar problem när hållbarhetsinformation ska jämföras 

eftersom företag mäter på olika sätt. 
 

Respondent A diskuterar också vad i hållbarhetsredovisningar en analytiker har mest nytta av. 

Respondenten efterfrågar mer konkret information i hållbarhetsredovisningar, helst i form av 
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siffror och mått istället för ord. I frågan huruvida hållbarhetsredovisning överlag anses 

trovärdig gav respondenten följande svar: 

 

“Det skulle jag säga. Men sen så kan jag tycka att det ibland kan vara väldigt 

lite konkreta siffror eller mått på hållbarhet. Man har en 

hållbarhetsrapportering som man förklarar väldigt mycket i som kan vara 

väldigt mycket ord och meningar och så vidare, men sen när man benar ner 

vad de faktiskt gör och hur har de utvecklats, det är väl snarare där då liksom 

att man kanske behöver krav på att det här ska redovisas. För att det är lätt att 

också att sväva ut och prata om lite fluffiga mått” (Respondent A) 
 

Respondent E, som också diskuterar ord och siffror i hållbarhetsredovisningar, betonar istället 

att ord kan användas för att beskriva siffror för att göra dem meningsfulla och även mer 

trovärdiga. Generellt skapar ord mer kontext över siffror, däremot är en text som inte åtföljs 

av några mått att uppfatta som mer lös enligt respondenten. När företag presenterar siffror i 

hållbarhetsredovisningar anser respondenten därför att de ska ackompanjeras med text så 

läsaren förstår sammanhanget, det vill säga vad som siffrorna visar och hur de ska tolkas. 
 

Respondent B kommer också in på granskning av hållbarhetsredovisningar. Respondenten 

menar att om ett företags hållbarhetsrapportering har blivit granskat av en revisor ses det som 

något positivt. Samtidigt tydliggörs det att extern granskning inte är ett kriterium för 

investering, utan att det snarare ses som en stämpel på kvalité. 
 

 

4.6 Hållbarhetsreglering  
 

Det finns olika syn på hur lagändringen har påverkat hållbarhetsredovisningen men det många 

respondenter beskriver är att det finns en skillnad främst hur mindre företag som omfattas har 

förändrat sin rapportering. Respondent G reflekterar över lagändringen så här: 
 

“I Sverige och på den svenska marknaden så är bolag i ganska stor 

utsträckning bra både på hållbarhet och på rapportering. Sen tror jag 

definitivt det var så att ett antal företag som inte hade separat 

hållbarhetsredovisning innan lagkravet kom som idag är tvungna att ta fram 

en hållbarhetsredovisning. Det hjälper ju, eftersom Sverige drog åt snaran lite 

hårdare jämfört med EU så finns det många fler företag som påverkas.” 

(Respondent G 2018) 
 

Respondent B och E anser att de inte har upplevt någon skillnad i de större företagen då de 

håller ungefär samma nivå. Däremot anser respondent E att det finns en skillnad i hur de 

mindre företagen rapporterar, exempelvis har de börjat göra väsentlighetsanalyser. Dock kan 

man nästan lägga märke till om företag har svårt att göra en väsentlighetsanalys i hållbarhet 

eller om det är något som företag är vana att göra sedan tidigare. På så sätt kan investerare se 
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hur företag bottnar i den typen av frågor. Att de mindre företagen tidigare inte rapporterat 

menar respondenten kan ha berott på att de inte har haft tillräckligt med resurser trots att 

företagen egentligen har haft mycket att berätta. Respondent B menar också att skillnaden 

efter lagändringen är att mindre företag har börjat redovisa hållbarhet och att det generellt 

skiljer sig mot hur större företag rapporterar. Angående det uttrycker respondenten sig såhär: 

 

“I de mindre bolagen, där är det en viss känsla av att det är något man är 

tvungen att göra. Man gör det väldigt basic och det är mer ”check the boxes” 

enligt de angivna kriterierna.” (Respondent B 2018) 
 

Respondent B hoppas att mindre företag som börjar rapportera på grund av lagändringen ser 

det som en möjlighet att bli mer ambitiösa i sin strategi och inte bara som ett problem eller en 

ökad kostnad. Effekten av lagändringen ska inte bara vara att en pappersprodukt skapas utan 

att det faktiskt påverkar hur företag rapporterar. Vidare menar respondenten att investerare har 

en viktig roll att uttrycka det positiva med att företag har börjat rapportera och försöka ha 

dialoger med dem angående det, exempelvis genom måluppföljning och riskhantering. 

Tidigare har investerare enligt respondent B behövt efterfråga information om företag. Ett 

exempel är ifall de har en hållbarhetspolicy och hur de arbetar med den typen av frågor. 

Respondenten menar att en effekt av lagändringen därför är att företag är mer öppna och 

rapporterar hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Det har på så sätt blivit enklare att föra 

dialoger med företag och diskutera frågorna. 
 

Respondent A anser att företag rapporterar mer information sen lagändringen trädde i kraft 

men också att en standardisering har skett bland större företag att rapportera mer av vissa 

självklara mått. Ett exempel på det är koldioxidutsläpp. Respondenten upplever också att de 

stora företagen utgör en praxis för de mindre företagen och att det är viktigt även för mindre 

företag att ta tag i frågan för att de ska kunna växa. Däremot lägger respondent A ingen 

värdering i om företag rapporterar hållbarhetsinformation frivilligt eller om det sker på grund 

av lagändringen som tvingar företag att göra det, istället är det informationen i sig som är av 

betydelse. Angående frivillig rapportering från företag uttrycker respondenten sig såhär: 

 

“Det är väldigt mycket case till case, men om de gör det frivilligt är ju det 

såklart positivt. Samtidigt om man är skeptisk, varför v ill man visa den fina 

sidan av myntet? Döljer man något annat då? Man kan ju bli både skeptisk 

och tycka att det är bra. Det beror lite på företaget och vad det är för typ. 

Olika hållbarhetsfrågor blir viktiga i olika företag, på grund av att de finns i 

olika sektorer.” (Respondent A 2018) 
 

Även respondent E, i likhet med respondent A, ser ingen kvalitetsskillnad i om information 

presenteras på frivillig basis eller om det sker på grund av att det är lagstadgat. Det är 

nödvändigtvis inte en merit att ett företag tidigare har hållbarhetsredovisat frivilligt, det ser 

respondenten endast som en form av uppslag dedikerat till hållbarhet. 
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Både respondent C och D diskuterar inte om lagen specifikt men båda är inne på att det de 

senaste åren har det blivit en trend där hållbarhetsfrågor framhävs allt mer. På sikt tror därför 

respondent C att exempelvis oljebolag som har stora fossila reserver kommer få det svårt då 

investerare allt mer har börjat väga in hållbarhetsaspekter i sina analyser. Även respondent D 

är inne på hur hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga och en trend för investerare. 
 

”Jag är övertygad om att hållbarhet kommer bli en förutsättning för 

investeringar i framtiden.” (Respondent D 2018) 
 

Respondent A ser också att trenden går mot att hållbarhetsrapportering kommer bli en 

förutsättning, avslutningsvis sägs följande angående lagändringen: 
 

“.... det är svårt att sätta krav på mått i det här skedet. För man kan ju tänka 

sig att det tar otroligt mycket tid för företagen att få fram all den här 

informationen också. Därför blir det som en övergångsperiod på något sätt.” 

(Respondent A 2018) 
 

Respondent F ser också skillnader på grund av att hållbarhetsredovisning har blivit lagstadgat. 

Både genom att fler företag faktiskt gör rapporteringen och får policys på plats, men också att 

företag lyfter fram hållbarhet i presentationer när de träffar investerare. På grund av lagen ser 

också respondenten ett ökat intresse bland investerare genom att allt fler använder hållbarhet 

som en naturlig del av investeringsprocessen. På frågan om respondent F värderar 

hållbarhetsinformation annorlunda om det publiceras på grund av lagkravet eller frivilligt ges 

inget entydigt svar, det kan bero lite på olika faktorer.  

     
“... jag välkomnar de här rapporterna som görs lite med armbågen också. För 

alla bolag har ju oftast satt upp olika mål och ambitioner och så vidare. 

Ambitionen är ju oftast att bli bättre och bättre och ju mer man kollar på de 

här frågorna desto mer tror jag det interna engagemanget i bolaget ökar. Jag 

tror att det verkligen är en positiv spiral i bolagen, det kan jag se i min egen 

bransch.” (Respondent F 2018) 
 

Respondent F utvecklar resonemanget med att även om företagen hållbarhetsredovisar för att 

de måste för första gången, så skapas i de allra flesta fall ett helt annat tänk, energi och 

engagemang i de här frågorna. I de första hållbarhetsredovisningarna så är det oftast fattigt på 

information och väldigt övergripande, vilket inte ger så mycket. Men på grund av att företag 

börjar arbeta mer med hållbarhetsfrågor menar respondenten att företag på ett bättre sätt kan 

förstå sina stora risker samt vilka saker de behöver få plats för att skapa kontroll över dem. 

Sammantaget lägger därför inte respondent F någon större vikt om hållbarhetsinformation 

publiceras för att det är reglerat eller att det sker frivilligt, eftersom det överlag är positivt med 

mer information. 
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4.7 Sammanfattning av empiri 
 

Hållbarhetsredovisningar används indirekt av ett flertal respondenter genom att externa 

leverantörer sammanställer data åt dem. De används också direkt av några för att identifiera 

möjligheter i företag men också risker och hur företag hanterar dem. På så sätt kan de se hur 

långt företag har kommit med hållbarhetsrapporteringen. Utifrån hållbarhetsredovisningar och 

andra informationskällor används olika tillvägagångssätt för att göra hållbara investeringar av 

ett flertal respondenter. Flera anser att det finansiella är det viktigaste vid en investering, men 

samtidigt anger ett antal respondenter att olika former av grundkrav inom hållbarhet måste 

vara uppfyllda. En del respondenter diskuterar att de försöker hitta synergier mellan 

hållbarhetsinformation och den finansiella informationen för att se hur företag kan generera 

avkastning på grund av hållbarhet. Information om hållbarhet ses som en del av den 

finansiella analysen. Respondenterna anser att företag har mer information om sitt 

hållbarhetsarbete än det som redovisas. Det är ett flertal som saknar konkret information i 

form av mer kvantitativa mått i hållbarhetsredovisningar, men vissa respondenter efterfrågar 

också en ökad transparens från företag i deras tankar om framtiden. Respondenterna är eniga 

om att hållbarhetsredovisningar överlag är trovärdiga. Däremot menar ett fåtal att det ibland 

förekommer greenwashing, medan andra anser att så inte är fallet. Det som ett flertal 

respondenter anser vara missvisande är att de mått som presenteras är olika mellan företag 

och år, vilket försvårar jämförbarheten och kan minska trovärdigheten. Efter att 

hållbarhetsredovisning har blivit reglerat märker ett flertal respondenter av en ökad 

rapportering från mindre företag, dock är det ingen skillnad på hur större företag rapporterar. 

En del upplever att det har blivit lättare att diskutera hållbarhetsfrågor med företag efter 

regleringen. Överlag är respondenterna positiva till lagändringen och lägger ingen värdering i 

om företag hållbarhetsredovisar för att de är tvingade av lagen eller inte, utan de fokuserar på 

informationen i sig.   
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5 Analys 
___________________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel analyseras det empiriska resultatet av undersökningen. Analysen är 

uppdelad i samma kategorier som resultatet presenterades i och behandlas utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet avslutas med att de olika kategorierna sammanförs till 

en sammanfattande analys. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Hållbarhetsredovisning och metoder för hållbara 

investeringar 
 

För att kunna identifiera hållbara investeringar förklarar Borglund et al. (2017) fyra olika 

metoder. Av empirin framgår det att när investeringar görs utifrån hållbarhetsinformation så 

kan de fyra metoderna för hållbara investeringar identifieras. Informationen inhämtas bland 

annat från hållbarhetsredovisningar. Resultatet visar att ett flertal av investerarna aktivt 

screenar bort företag i vissa branscher som inte anses förenliga med hållbarhet, vilket kan 

likställas med metoden uteslutning. Exempel på branscher är tobak, vapen och alkohol. Det 

verkar därför som att företag i oetiska branscher undviks då det går emot den generella 

investerares grundkriterium. På så sätt sänder företag ut en negativ signal genom att bara 

befinna sig i de sektorerna och utesluts då från investering. Andra former av uteslutning 

återfinns också i resultatet, då det framgår att modeller används för att bedöma företag utifrån 

hållbarhetsprestationer. De företag som inte uppnår den miniminivå investeraren satt utesluts 

från investering. 
 

Nästa metod som Borglund et al. (2017) beskriver är normbaserad genomlysning. Empirin 

visar att metoden används för att screena bort företag. Det verkar därför som att de företag 

som bryter mot internationella konventioner, normer och regler också sänder ut en negativ 

signal, liknande de som befinner sig i oetiska sektorer, vilket bidrar till att de utesluts från 

investering. Förutom att exkludera företag används också olika inkluderingsmetoder, så som 

FN:s globala hållbarhetsmål. Det kan sammankopplas med den tredje metoden Borglund et al. 

(2017) beskriver vilket är positivt urval eftersom investerare använder inkluderingskriterier. 

Den sista metoden som diskuteras av författarna är aktivt ägande, som också kallas påverkan. 

Metoden innebär att investerare kan påverka företag i sina portföljer till att bedriva ett bättre 

hållbarhetsarbete. Empirin visar att det är en vanligt förekommande metod då investerare 

uttrycker att de genom dialoger med företag framhäver brister i hållbarhetsredovisningen samt 

tankar om hur de kan lösas. Groening och Kanuri (2018) menar att signaler om 

hållbarhetprestationer har karaktären av en stark positiv signal till investerare. Empirin 

indikerar att investerare genom metoden aktivt ägande vill att företagen också ska signalera ut 

bättre hållbarhetsinformation även till andra intressenter. 
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5.1.1 Användandet av hållbarhetsredovisning     

 

Investerare använder sig i olika grad av hållbarhetsredovisning vilket resultatet visar på främst 

två sätt. Den används indirekt genom att externa parter går igenom och analyserar 

informationen för att bespara tid och effektivisera processen. Det beror på att det är mycket 

arbete med att gå igenom hållbarhetsredovisningar då det är mycket som är irrelevant 

information från ett investeringsperspektiv. I sammanhanget är därför kvalité ett 

nyckelbegrepp och det beskriver Connelly et al. (2011) som underliggande, ej observerbara 

egenskaper signaleraren besitter vilket kan uppfylla de behov eller krav som mottagaren av 

signalen har. Su et al. (2014) menar att hållbarhetsinformation fungerar som en stark positiv 

signal för att investerare ska kunna urskilja ett företags kvalité. I empirin antyder ett fåtal 

investerare att de ser just hållbarhetsredovisning som ett mått på kvalité. Vad kvalité är mer 

specifikt skiljer sig åt men överlag indikerar resultatet att investerare kopplar samman 

hållbarhetsredovisning med risker. På så sätt används även hållbarhetsredovisningen direkt, 

både genom att identifiera och analysera vilka risker som finns i företagen men också för att 

ta del av och analysera hur företagen arbetar med dem. Hållbarhetsredovisningen används 

även delvis för att kartlägga och identifiera vilka affärsmöjligheter, mål och ambitioner 

företag arbetar med för att förstå hur långt företag har kommit på sin hållbarhetsresa samt för 

att se hur hållbarhetsinformation framställs ur ett strategiskt perspektiv. Resultatet visar 

därmed att det som hållbarhetsredovisning främst signalerar ut till investerare är hur företag 

hanterar de risker som finns i verksamheten, men även hur företag arbetar med möjligheter, 

ambitioner och mål kopplat till hållbarhet. 
 

 

5.2 Hållbarhetsinformationens signalvärde 
 

Oavsett vilka metoder som används för hållbara investeringar menar Borglund et al. (2017) att 

de finansiella kraven hos investerare måste vara uppfyllda för att investering ska vara aktuellt. 

Det framgår av empirin att även om hållbarhet anses vara väsentligt ses det finansiella som 

viktigare. Cho et al. (2013) argumenterar för att signaler om hållbarhetsinformation kan anses 

vara lika relevanta för investerare som att signalera finansiell information. Då resultatet visar 

det finansiella som den viktigaste aspekten, överensstämmer det inte helt med Cho et al. 

(2013) eftersom signalvärdet i hållbarhetsinformation anses mindre viktig i förhållande till 

den finansiella informationen. Samtidigt måste grundkriterium inom hållbarhet vara 

uppfyllda, vilket blir tydligt då exempelvis branscher som anses oetiska exkluderas från 

investeringsuniversumet. Det innebär å andra sidan att om ett företag signalerar en väldigt god 

finansiell ställning i sin redovisning kan negativa hållbarhetsignaler ändå innebära att 

investering utesluts. På så sätt blir resonemanget Cho et al. (2013) för intressant eftersom det 

utifrån empirin framgår att det är centralt med positiva finansiella signaler, men då det finns 

grundkriterier inom hållbarhet är det också centralt att ett företag inte sänder ut negativa 

signaler. De sänds ut i form av exempelvis ett oetiskt beteende eller brytande mot 

internationella konventioner och normer. Utifrån det kan en tolkning göras att om ett företag 

signalerar dåliga hållbarhetsprestationer är det likvärdigt med att inte leva upp till de 
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finansiella kraven. I resultatet blir det tydligt att om det ses till grundläggande krav inom både 

det finansiella och hållbarhet, är de lika viktiga att signalera ut vilket stämmer överens med 

vad Cho et al. (2013) menar. Om grundläggande krav är uppfyllda indikerar dock resultatet att 

signalvärdet i ytterligare finansiella prestationer är högre än i hållbarhetsmässiga prestationer, 

vilket därför delvis motsäger Cho et al. (2013). 
 

Empirin är dock inte helt entydig. Om det finns brister i hållbarhetsfrågor medan de 

finansiella rapporterna är positiva, beror det på i vilka hållbarhetsfrågor det brister samt i 

vilken sektor företag befinner sig i. Vidare indikerar resultatet att det viktigt för investerare är 

att företags affärsidéer ska vara hållbara i grunden, om hållbarhetsredovisningen inte är helt 

optimal kan det ses över om förbättring kommer ske på sikt. ESG-specialisten på ett 

fondförvaltningsbolag stod ut något i frågan och beskrev en fond där det finns överseende 

med kortsiktiga finansiella resultat i kvartalsrapporter om det finns en potential i företag på 

grund av hållbarhet. Det visar att signalvärdet i positiva hållbarhetsprestationer också kan 

överväga signaler som visar sämre finansiella prestationer.      

 

 

5.3 Vikten av informationsasymmetri och transparens 
 

Kirmani och Rao (2001) beskriver informationsasymmetri som att en part, vilket i studien är 

företag, besitter information som den andra parten, vilket i studien är investerare, inte har 

tillgång till. Vidare kan den andra parten göra bättre beslut om den har tillgång till 

informationen. Hahn och Kühnen (2013) menar att hållbarhetsinformation är asymmetrisk 

eftersom företag har tillgång till mer information än den som signaleras ut genom redovisning 

till intressenter. Empirin visar att investerare saknar information i hållbarhetsredovisningar 

och att det påverkar beslutsfattandet, på sätt finns det en informationsasymmetri. Det förklaras 

genom att det saknas materialitet, det vill säga kontext och kopplingar mellan 

hållbarhetsredovisningar och finansiell information. Då hållbarhetsredovisningar upplevs vara 

väldigt omfattande och tidskrävande att gå igenom efterfrågar investerare också att 

informationen ska vara med konkret. Hur den ska bli mer konkret finns det däremot olika 

uppfattning om. Båda hållbarhetsanalytikerna poängterar en avsaknad av kvantitativa mått 

men ESG-specialisten saknar även mer utförliga beskrivningar av ambitioner, mål, 

affärsmöjligheter och risker. Det finns på så sätt en efterfrågan från investerare på ökad 

transparens som uttrycks i resultatet vilket är en sak Borglund et al. (2017) diskuterar. Vidare 

menar Borglund et al. (2017) att investerare vill få en ökad insyn i företagen för att kunna 

göra bättre analyser genom bland annat säkrare riskbedömning eller att särskilja företag 

utifrån lönsamhet kopplat till hållbarhet. Att särskilja företag på det sätt som Borglund et al. 

(2017) framhåller var något empirin indikerade som problematiskt gällande 

hållbarhetsredovisningar, både för att jämföra företag med varandra men också det enskilda 

företaget över tid. 

 

De Klerk et al. (2015) menar att högre nivåer av hållbarhetsrapportering minskar 

informationsasymmetrin mellan investerare och företagsledningar, på så sätt kan investerares 
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värderingar förbättras genom ökad hållbarhetsredovisning. Av empirin framgår det att 

avsaknad av information leder till en ökad risk, vilket i sin tur får en negativ konsekvens för 

analys och värdering. Mer specifikt är det företagens egna bedömningar om framtiden som 

bland annat saknas i hållbarhetsredovisningen, därmed måste investerare göra 

framtidsbedömningar på egen hand vilket i sin tur påverkar värderingen av företag. 

Informationsasymmetri kan därför få konsekvenser för investerare vid analysering, 

bedömning och värdering av företag. Ett av de kriterier som Groening och Kanuri (2018) 

anger för att en signal ska vara effektiv är att den ska minska informationsasymmetrin mellan 

signalerare och mottagare. Informationen måste dessutom vara relevant för både signaleraren 

och mottagaren för att de ska kunna dra nytta av det som signaleras. Utifrån empirin borde 

hållbarhetsredovisningar innehålla mer konkreta och relevanta nyckeltal som ska gå att koppla 

till de finansiella rapporterna. Det efterfrågas även ökad transparens i form av mer 

information om framtidsutsikter utifrån företagens egna perspektiv. Genom det kan 

hållbarhetsredovisningar skapa en effektivare signal som minskar informationsasymmetrin till 

investerare. 
 

 

5.4 Trovärdighet 
 

Resultatet visar att investerare överlag litar på informationen i hållbarhetsredovisningar. 

Reimsbach et al. (2018) menar att investerare endast använder den information de anser vara 

trovärdig när de tar beslut om investeringar. Dessutom anser författarna att försäkran från en 

utomstående part gällande hållbarhetsinformation kan påverka trovärdigheten i sådan 

information. Endast en av hållbarhetsanalytikerna berörde temat om extern granskning och 

menade då att det inte är ett krav för investering om företags hållbarhetsredovisningar har 

blivit granskade av en revisor men att det ses som något positivt. Det verkar därför som att 

försäkran från en utomstående part inte är en signal som påverkar investerare då 

utgångspunkten är att företag i Sverige talar sanning. I empirin framgår det generellt sett 

därmed ingen misstro mot hållbarhetsredovisningar från investerare men däremot upplevs de 

ibland var missvisande. Mahoney et al. (2013) menar att mindre framgångsrika företag inom 

hållbarhetsarbete kan använda hållbarhetsredovisning för att skönmåla sin verksamhet och på 

så sätt influera intressenter. Empirin visar på en delad mening om skönmålning, en del 

respondenter menar att företag målar upp en bild som inte alltid återspeglas helt av företagens 

verklighet till fullo medan andra anser att svenska företag inte alls sysslar med skönmålning. 

Beroende på hur företag signalerar informationen genom hållbarhetsredovisningar kan 

investerare uppfatta signalen olika och det beskriver Connelly et al. (2011) som att mottagare 

har olika signal-observerbarhet. Empirin indikerar att det förekommer skillnad i hur 

investerare uppfattar de signaler hållbarhetsredovisningar sänder ut. Att det skiljer sig i frågan 

skulle kunna bero på att respondenterna arbetar mot företag inom olika sektorer eller att 

företag av olika storlek analyseras. 

 

Även om hållbarhetsredovisningar upplevs som trovärdiga är framgår det av empirin att de 

kan vara missvisande på grund av svårigheter i jämförbarhet. Borglund et al. (2017) menar att 
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det för investerare är viktigt att data ska vara jämförbar över tid men också mellan företag. Att 

data i redovisningar ska vara jämförbar är också ett av de kvalitativa karaktäristiska drag som 

Karanovic et al. (2010) beskriver för att lyckade analyser ska göras av investerare. Empirin 

visar att investerare upplever problem med jämförbarhet både internt mellan år och externt 

företag emellan. Internt blir det en svårighet genom att företag bland annat byter sätt att 

presentera mått genom att blanda relativa- och absoluta tal mellan åren, vilket gör det mer 

komplext att analysera och använda informationen. Externt lyfts det fram att eftersom företag 

mäter på olika sätt skapar det svårigheter att förstå vad en siffra eller ett nyckeltal i ett 

företags hållbarhetsredovisning verkligen betyder. Det är dock inte måtten i sig som misstros 

utan snarare vilka siffror som företagen väljer att använda, då det i resultatet upplevs en 

tendens att företag väljer de måtten som får företagen att framstå så bra som möjligt. För att 

skapa trovärdighet efterfrågas det därför mer konsekvens i de siffror som företag presenterar 

och att exempelvis mål ska följas upp genom att redovisa samma mått över tid. Vidare 

efterfrågas det mer tydliga riktlinjer så att företagen utgår från liknande hållbarhetsmått och 

börjar mäta dem på samma sätt, vilket skulle främja jämförbarheten samt användandet i 

investeringsanalyser. Hahn och Kühnen (2013) menar att det för intressenter är svårt att veta 

om hållbarhetsinformation är tillförlitlig och signaleffektiviteten påverkas direkt av hur 

trovärdig informationen är. Empirin visar att investerare litar på den information som 

signaleras men att en del information är svår att använda vid analys och värdering på grund av 

bristande jämförbarhet, och på så sätt blir informationen mindre tillförlitlig att använda. Det 

indikeras därför att signaleffektiviteten påverkas av hur användbar informationen är vid 

analys och värdering. 
 

Det andra kriteriet Groening och Kanuri (2018) anger för en effektiv signal är att den ska vara 

trovärdig. Utifrån empirin kan kopplingar identifieras från den informationsasymmetrin som 

finns i relationen mellan investerare och företag till varför hållbarhetsredovisningar upplevs 

som missvisande. Det som behövs både för att minska asymmetrin och skapa trovärdighet är 

jämförbarhet genom att företag rapporterar mer konkreta hållbarhetsmått såsom nyckeltal och 

siffror, vilket behövs för att hållbarhetsredovisning ska fungera som en effektiv signal för 

investerare utifrån kriterierna Groening och Kanuri (2018) anger. 
 

 

5.5 Effekter av hållbarhetsreglering 
 

Angående hur reglering av hållbarhetsredovisning har påverkat värderingen av företag visar 

resultatet att investerare inte har märkt några större skillnader, då den hållbarhetsinformation 

större företag lämnar ut inte har förändrats. Däremot upplever investerare en ökning av 

hållbarhetsrapportering bland mindre företag. På så sätt indikerar resultatet att 

informationsasymmetrin har minskat mellan mindre företag och investerare. Både genom att 

redovisningen blivit mer omfattande men också att det är lättare att föra dialog med företag i 

hållbarhetsfrågor, vilket tyder på en ökad transparens. 
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Resultatet visar också att investerare inte värderar information som företag redovisar frivilligt 

eller på grund av en tvingande lag annorlunda, vilket betyder att hållbarhetsreglering inte har 

en påverkan i den kontexten. Cho et al. (2013) menar att företag som presterar bra inom 

hållbarhet signalerar för att visa på deras kvalitet, medan de som presterar mindre bra också 

signalerar det till intressenterna för att förklara varför hållbarhetsprestationerna ser ut som de 

gör. Så oavsett om det är positiva eller negativa prestationer som företag signalerar anser 

författarna att det ökar transparensen och minskar informationsasymmetrin mellan företag och 

investerare. En förklaring till att resultatet inte visar en förändring i investerares värdering kan 

vara att grunden till informationen inte är väsentlig. Det viktiga utifrån investerarnas 

perspektiv är att få mer information för att kunna göra mer korrekta värderingar. Därför finns 

inget värde i varför den signaleras ut då det leder till ökad transparens och minskad 

informationsasymmetri, oavsett motiv bakom signalen och den hållbarhetsprestation som 

uppvisas. 

 

 

5.6 Sammanfattande analys 
 

Investerare fungerar som en mottagare och företag som en signalerare och den information 

som signaleras ut är hållbarhetsredovisningar vilket visar kvalitén företag besitter. Zhang och 

Wiersema (2009) visar i sin studie att signaler som ger trovärdighet åt koncernchefer är något 

som investerare reagerar positivt på. På ett liknande sätt indikerar resultatet att positiva 

hållbarhetsprestationer är en signal på kvalité som investerare reagerar positivt på. Connelly et 

al. (2011) anser att för att en signalering ska ske, bör en åtgärd från mottagaren gynna 

signaleraren och den åtgärden bör ske på grund av signalen. En viktig aspekt för signalering 

är därför att utomstående kan vinna från att fatta beslut utifrån information som erhållits från 

signalerna. Då resultatet visar att investerare i hög grad använder hållbarhetsinformation vid 

värdering blir det relevant för företag att dela med sig av informationen för att gynna 

investering och även om det finansiella fortfarande är det mest centrala, kan signalvärdet av 

hållbarhetsinformation i vissa fall vara lika starkt.  
 

För att hållbarhetsredovisning ska fungera som en effektiv signal finns det dock fler aspekter 

som påverkar, resultatet visar att investerare saknar information om företag inom hållbarhet. 

Det tyder på att hållbarhetsredovisningar inte ger ut tillräckligt med användbar information 

utifrån investerarnas perspektiv och att det på så sätt finns en informationsasymmetri mellan 

parterna. Investerare efterfrågar mer konkret kvantitativ hållbarhetsinformation för att kunna 

göra bättre värderingar men också överlag en ökad transparens i hållbarhetsfrågor. Rivière-

Giordano et al. (2018) menar att trovärdigheten i den hållbarhetsinformation som företag 

signalerar påverkar hur de värderas och av empirin framgår det att hållbarhetsredovisningar 

upplevs som trovärdiga av investerare. En tydlig tendens i resultatet är dock att innehållet i 

hållbarhetsredovisningar ibland upplevs som missvisande på grund av att företag rapporterar 

olika siffror samt nyckeltal över tid, vilket även försvårar jämförbarhet. Det får i sin tur en 

inverkan på hur företag värderas, vilket överensstämmer med det som Rivière-Giordano et al. 

(2018) menar. Regleringen av hållbarhetsredovisning har påverkat hur redovisningen ska 
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utformas och tvingar företag som inte tidigare har lämnat ut tillräckligt med 

hållbarhetsinformation att göra det. Resultatet visar att investerarnas upplevelse främst verkar 

vara en ökad rapportering från mindre företag, som i sin tur kan betyda att 

informationsasymmetrin har minskat till dem. Däremot finns ingen värdering i varför 

informationen signaleras ut. Av empirin framgår också att investerare upplever, på grund av 

lagändringen, ett ökat intresse från sin egen bransch, företag i allmänhet och även andra 

intressenter i hållbarhetsfrågor. Det stämmer överens med vad Ioannou och Serafeim (2017) 

kommer fram till sin studie och även med det De Klerk et al. (2015) diskuterar i sin studie om 

vilken påverkan lagstadgad hållbarhetsrapportering får.   
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6 Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser, vilket sker genom besvarande av 

syftet och de forskningsfrågor som ställdes i undersökningens inledningsfas. Vidare redogörs 

för studiens bidrag. Kapitlet avslutas med en diskussion och förslag på vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor  

 

• Hur påverkar hållbarhetsredovisning investerares bedömning när de värderar 

företag? 

 

Studien visar att investerare ser möjligheter att investera med hjälp av den 

hållbarhetsinformation företag kommunicerar ut till sina intressenter. På så sätt är den 

informationen en central del vid investerares värdering av företag och hållbarhetsredovisning 

fungerar som en positiv signal från företag till investerare. Hållbarhetsredovisningar används 

av investerare för att förstå vilka möjligheter och risker som finns i företag, men också för att 

förstå hur företag hanterar riskerna. Om företags hållbarhetsredovisningar inte ger investerare 

tillräckligt med information kan det betyda en ökad risk, vilket visar att investerare efterfrågar 

transparens i hållbarhetsfrågor. På samma sätt kan uppvisande av negativa 

hållbarhetsprestationer leda till en ökad risk. Samtidigt kan upplevda affärsmöjligheter eller 

positiva hållbarhetsprestationer ses som möjligheter, vilket leder till att investerare förutspår 

en ökad avkastning. En första slutsats av studien är därmed att hållbarhetsredovisningar ger 

investerare en uppfattning om möjligheter och risker i företag, på så sätt påverkas 

investerarnas bedömning i samband med att företag värderas. 

 

I studien visas att hållbarhetsredovisningar upplevs som omfattande då de innehåller en del 

irrelevant information utifrån investerarnas perspektiv. Dessutom visar studiens resultat att 

investerare upplever en del problem med att använda företags hållbarhetsredovisningar. 

Orsaken är att rapporterna saknar materialitet och jämförbarhet vilket bidrar till 

informationsasymmetri och minskad trovärdighet, som är viktiga faktorer för att skapa en 

effektiv signal mellan företag och investerare. Det saknas på så sätt en finansiell koppling 

men också en kontinuitet i det som presenteras i hållbarhetsredovisningar. Investerare vill 

addera hållbarhetsinformation till sina analyser men på grund av problemen med att 

konvertera informationen så blir hållbarhetsredovisningar svåra att använda. En andra slutsats 

är därför att investerare har svårt att använda hållbarhetsredovisningar vid värdering av 

företag på grund av avsaknaden av relevant och jämförbar information.   
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• Hur förändras investerares värdering av att hållbarhetsrapportering är lagstadgad? 

 

Avslutningsvis visar den här studiens resultat att investerare är positiva till lagändringen, men 

att de endast ser en ökad rapportering från mindre företag och därmed ingen förändring i 

rapporteringen från större företag. Det har därför blivit enklare för investerare att 

kommunicera med mindre företag i hållbarhetsfrågor än tidigare, men också att få tillgång till 

mer information och på så sätt har informationsasymmetri minskat. Till följd av den minskade 

asymmetrin är det möjligt att det har blivit enklare för investerare att värdera mindre företag 

eftersom de har tillgång till mer hållbarhetsinformation, men samma påverkan finns inte hos 

de större företagen. Vidare visar studien att investerare utgår från den hållbarhetsinformation 

som finns tillgänglig i hållbarhetsredovisningarna och påverkas inte av anledningen till varför 

information publiceras. En tredje slutsats är därför att investerares värdering av företag inte 

förändras när hållbarhetsrapportering är lagstadgad.  
 

 

6.2 Studiens bidrag 
 

Syftet med undersökningen är att tillföra kunskap om relationen mellan investerares 

värdering av företag och hållbarhetsredovisning. Det genom att bidra med förståelse för hur 

hållbarhetsrapportering inverkar på hur företag värderas. Studien syftar även till att öka 

förståelsen för hur lagstadgad rapportering influerar investerares bedömning av 

hållbarhetsinformation. 

 

Studien bidrar med en ökad förståelse om relationen mellan investerares värdering av företag 

och hållbarhetsredovisning genom att visa hur investerare använder hållbarhetsredovisning för 

att skapa en uppfattning om möjligheter och risker i företag relaterade till hållbarhet, vilket i 

sin tur påverkar hur företag värderas. På så sätt är den första delen av syftet uppfyllt. Då 

studiens resultat visar att det inte har skett någon större förändring i hur företag bedöms när 

hållbarhetsrapportering är lagstadgat är även den delen av syftet uppfyllt. Signalteorin har 

använts som förklaring av fenomenet, vilket har bidragit till en ökad förståelse för relationen 

mellan företag och investerare. Utifrån studien skapas en insikt om hur 

hållbarhetsredovisningar kan fungera som en signal vilket kan leda till ökad transparens och 

bidra till minskad informationsasymmetri mellan företag och investerare. Studien visar även 

att trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar påverkar hur effektiv denna signal är. 

 

6.3 Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 
 

Gällande studiens första slutsats att investerare använder hållbarhetsredovisningar för att få en 

uppfattning om möjligheter och risker i företag visar det att intresset för hållbarhetsfrågor har 

ökat från investerare. På så sätt har hållbarhetsredovisningar blivit allt viktigare för företag. 

Det innebär att resultatet Hassel et al. (2005) kom fram till i sin studie angående att ökad 

CSR-rapportering leder till en lägre aktiekurs är motsägelsefullt resultat utifrån vad som 
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framkommit i den här studien då hållbarhetsinformation är en del av investeringsprocessen. 

De Klerk et al. (2015) fick ett motsatt resultat i jämförelse mot Hassel et al. (2005) och 

förklarade delvis det med förändrade normer i samhället. Resultatet i den här studien kan 

tolkas som att normerna i hållbarhetsfrågor har förändrats bland investerare, således finns det 

vissa likheter med den förklaringen utifrån studiens resultat. Linciano et al. (2018) menar att 

företag som kommunicerar mer lättförståelig finansiell information upplevs som säkrare att 

investera i, på så sätt är investerare en intressent till företag som påverkas väsentligt av hur 

företag framställer sin information. Den andra slutsatsen visar ett liknande resultat med 

hållbarhetsredovisningar då investerare menar att det saknas tydlighet i rapporterna och anser 

det som problematiskt att företag mäter kvantitativa mått på olika sätt. Därmed påverkas 

investerare även av hur företag framställer informationen i hållbarhetsredovisningar på ett 

liknande sätt som med de finansiella rapporterna. 

 

Bland tidigare forskning som har diskuterats i frågan om reglering finns det delade meningar. 

Ioannou och Serafeim (2017) utgick i sin studie från lagstadgad hållbarhetsrapportering. Den 

visade att investerare reagerar positivt på det och författarna argumenterar för att 

hållbarhetsredovisning ska vara lagstadgad. Rodríguez och LeMaster (2007) argumenterade 

emot en reglering utifrån de kostnaderna som uppstår för mindre företag. Även om studiens 

tredje slutsats är att investerares värdering inte påverkas av att hållbarhetsrapportering är 

lagstadgad, visar studien att investerare är positiva till lagändringen då det är enklare att 

kommunicera med företag i hållbarhetsfrågor. Således finns det likheter med resultatet 

Ioannou och Serafeim (2017) fick i sin studie. 

 

Huruvida studiens resultat går att generalisera är en diskussion som innehåller olika aspekter. 

Först och främst är studien gjord i Sverige med svenska investerare och utgångspunkten är 

svenska företags hållbarhetsredovisning, därmed går det inte att göra generaliseringar till 

andra länder där den institutionella miljön skiljer sig mot den svenska. De investerare som har 

undersökts arbetar alla aktivt med investering och i studien har de definierats som “...en 

individ som besitter tillräckligt med kunskap och förmågor för att värdera investeringar” 

(Rivière-Giordano, Giordano-Spring & Cho 2018 s. 343). Eftersom det i många frågor har 

framförts en entydig bild från respondenterna kan studien generaliseras till andra 

professionella investerare men dock bör urvalet finnas i åtanke. Det går inte göra 

generaliseringar till investerare i allmänhet, dels på grund av att urvalet är litet men också för 

att det endast är professionella investerare som har studerats. 

 

En övrig reflektion utifrån studiens resultat som bör framhållas är hur viktigt hållbarhet har 

blivit för investerare, vilket märks tydligt eftersom investerarna beskriver hur hållbarhet har 

växt fram som en central del i investeringsprocessen. En anledning till det kan vara att 

hållbarhetsredovisning går mot både en ökad standardisering men också en ökad reglering. Då 

många investerare framhåller jämförbarheten som problematiskt mellan företag bör nästa steg 

i regleringen innebära mer tydlighet i vilka mått som ska rapporteras, men också hur de ska 

framställas. En sådan lagändring skulle betyda flera saker, för det första blir det tydligt för 

företagen vad som ska rapporteras men också hur det ska utföras. För det andra främjar det 

jämförbarheten för investerare, då de kan göra bättre analyser och bedömninga r utifrån 
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företagens hållbarhetsprestationer i olika avseenden. Till sist, vilket kanske är det mest 

väsentliga, skulle en sådan reglering skapa incitament för företag att arbeta mer hållbart 

eftersom de inte längre kan laborera med hållbarhetsmått eller presentera de på olika sätt 

utifrån hur företagen presterar. 

 

Vidare blir det intressant att reflektera mer ingående hur investerare samlar in 

hållbarhetsinformation. Någonting som konstateras utifrån studiens resultat är att investerare 

främst inhämtar information från andra källor än direkt ifrån hållbarhetsredovisningar. För det 

första använder investerarna i en större utsträckning externa leverantörer som analyserar 

informationen i hållbarhetsredovisningar åt dem, vilket sedan sammanställs så att de kan ta 

del av relevanta mått. Att det sker beror på att investerare upplever hållbarhetsredovisningar 

som för omfattande och att det därför inte finns tillräckligt med tid för att gå igenom dem. För 

det andra är det också tydligt att investerare inte anser att hållbarhetsredovisningar fungerar 

som den enda källan för information, de får nästan ut mer genom aktiva dialoger med företag. 

Hur stor del av information om hållbarhet som hämtas in av investerare via dialoger med 

företag i förhållande till hållbarhetsredovisningar är ingenting som studien ger svar på, men 

det är ett intressant faktum att investerare ser att de får ut mer information av dialogerna. Ett 

förslag till vidare forskning är därmed att undersöka närmare hur betydande dialogerna med 

företag är vid investering. Eftersom det är första året investerare kan ta del av 

hållbarhetsredovisning efter lagändringen och tendensen inom ämnet är att det går mot en 

ökad reglering, är ett ytterligare förslag till vidare forskning att göra en liknande studie i 

framtiden.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

Innan intervjun: Tacka för att vi har fått chansen att intervjua. Fråga om respondenten vill 

vara anonym. Fråga om det är ok att vi spelar in intervjun. Ge en kort presentation om vad vår 

uppsats handlar om.    

 

Allmänt 

 

1. Berätta kort om vad du arbetar med. 

 

2. Berätta kort om hur du analyserar och värderar företag. Vilka informationskällor 

använder du? 

 

Användning av hållbarhetsredovisning  

 

3. Hur arbetar du med hållbarhetsredovisning när du värderar och analyserar företag? 

 

Hållbarhetsinformation i förhållande till finansiell information 

 

4. Hur viktigt är hållbarhetsinformation kontra finansiell information för dig? Till 

exempel om ett företag är väldigt starkt finansiellt men att du ser i 

hållbarhetsredovisningen att det finns vissa brister inom hållbarhet - hur resonerar du 

då kring investering i företaget? 

 

Informationsasymmetri och transparens 

 

5. Företag ger ut olika mycket hållbarhetsinformation, hur tänker du angående att företag 

väljer att inte dela med sig av all hållbarhetsinformation? 

 

Trovärdighet 

 

6. Anser du att företags hållbarhetsredovisningar är trovärdiga? 

- Hur vet du det? 

- Hur bedömer du trovärdigheten i hållbarhetsredovisningar? 

- Är trovärdigheten i hållbarhetsinformation viktigt för era värderingar? 

 

Reglering 

 



 

 

 
 

7. Hållbarhetsredovisning är numera lagstadgad för större företag, har du sett någon 

förändring i vilken utsträckning företag delar med sig av hållbarhetsinformation sedan 

lagen uppmärksammades? 

- Om ja på vilket sätt? 

 

8. Anser du att värdet av hållbarhetsinformation påverkas av att företag delar med sig av 

den på grund av att en lag kräver det kontra om de gör det helt frivilligt? 

 - Har det någon betydelse för din värdering? 

 

Avslutande fråga 

 

9. Är det avslutningsvis något du vill säga som vi inte har kommit in på förut? 

 


