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Abstract 
An important question for many companies around the world is how they should report their 

sustainability work as good as possible. This question has been focused on a lot lately. Many 

authors have thoughts about how reports should be written. However few studies have 

investigated the investor’s usage of these reports. This is what we focus on in this essay. How do 

investors use sustainability reports and what information do they demand in such reports. We 

have interviewed three fund managers to see what their opinions are about the subject. Our 

conclusion is that the ethical fund managers in our essay do use sustainability reports in a great 

extent. They all also agreed on that the information in sustainability reports should be well 

connected with the business strategy and wanted to see an explanation of how sustainability 

work could create value for the company. This two were the most important factors for investors 

in their daily work with sustainability reports.  
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Förord 

Först och främst vill vi tacka de respondenter som har haft tid och möjlighet att bidra med sin 
tankar och åsikter till vår studie. 

Vi vill också tacka vår handledare Olle Westin för alla goda råd han gett oss och all tid han lagt 
ner på vår uppsats. 

Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp för alla goda diskussioner och bra synpunkter samt 
feedback 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Idag ser vi ett växande fokus och intresse för hållbarhetsredovisning inom affärsvärlden. Det har 

blivit aktuellt att redovisa hur företaget anpassar sig till en hållbar utveckling och att de tar ett 

socialt ansvar. Det handlar om att företagen vill och även förväntas ge en övergripande bild av 

hur arbetet ser ut när det kommer till miljö, socialt ansvar och etik. Idag är företags 

årsredovisningar och externa finansiella rapporter lättillgängliga med ett stort antal intressenter i 

samhället, detta ställer ökade krav på mer information samt även mer lättbegriplig information. 

På grund av att allt mer fokus har just lagts på miljöfrågor och att redovisa hållbart har en global 

institution vuxit fram, Global Reporting Initiative (GRI). Global Reportning Initiative är en icke 

vinstdrivande organisation vars huvudsyfte är att konstruera standards och principer för 

hållbarhetsredovisningar. Deras mål genom detta arbete är att:  

“Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.” 1 GRI vill alltså att alla människor, organisationer och samhället i stort ska 

tänka på att vår generation ska efterlämna jorden till kommande generationer i det skick vi en 

gång ärvde den av våra förfäder. (globalreporting.org) 

Med detta sagt är det en hel del ny information som har tillkommit till de klassiska 

årsredovisningarna som tidigare, till störst del, har fokuserat på företagets finansiella ställning. 

Många tidigare studier kring området avser undersöka vilka som är en hållbarhetsredovisnings 

intressenter men frågan hur dessa intressenter använder sig av informationen är mindre 

prioriterad. Just användningen av hållbarhetsinformation ser vi som en viktig och intressant 

fråga. Detta är även en fråga som det inte har fokuserats på i tidigare forskning (Frostenson, 

Helin, & Sandström, 2012). Frågan vi alltså ställer oss är på vilket sätt denna nya information är 

intressant för årsredovisningens läsare och användare. En av dessa användargrupper är 

investerare. Denna användargrupp är en av de grupper som har störst inflytande på företagen 

och blir således en av de viktigaste användarna av hållbarhetsredovisningar (Frostenson, Helin, 

& Sandström, 2012).   

 

                                                            
1 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf, s.8 
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För att förstå vad informationsanvändning är, exempelvis användning av hållbarhetsinformation, 

och hur det används kan det ses ur ett bredare perspektiv och hur olika intressenter använder 

samma information på olika sätt. I sin doktorsavhandling resonerar Bertil Thorén (1995) kring 

rapportanvändning. Han konstaterar att använda rapporter och dess informationsinnehåll för 

mätning av resultat, prestationer och ekonomiskt ansvar är en företeelse som går tillbaka till så 

tidigt som år 1912. Det har sedan dess bara fått mer och mer betydelse. Eftersom Frostenson et.al 

(2012) diskuterar den kunskapslucka som finns gällande användning av hållbarhetsinformation 

och Thorén poängterar dess betydelse anser vi att användning av hållbarhetsinformation är ett 

intressant ämne som inte berörts tidigare. 

IASB har i sin föreställningsram definierat ett antal kriterier, kvalitativa egenskaper, som måste 

vara uppfyllda för att denna information skall vara användbar för företagets intressenter. Dessa 

centrala begrepp skall enligt IASB leda till att information följer den grundläggande idén om att 

visa en rättvisande bild. Dessa egenskaper är reliabilitet, relevans, begriplighet och jämförbarhet. 

(Britton, Alexander, & Jorissen, 2003) Det är dessa egenskaper vår uppsats syftar till när vi 

diskuterar användbar information. På så sätt blir dessa begrepp grundläggande i denna studie. 

Jamnik (2012) skriver om hur affärsetik och ekonomi skall integreras och tillsammans bidra till 

sunda affärsmässiga beslut inom organisationer. Han skriver om konflikten som i dagsläget råder 

mellan etiska beslut och ekonomiska beslut och om dilemmat för företagen som idag har en stor 

press på sig att redovisa den etiska sidan samtidigt som ett företag givetvis skall redovisa 

positiva resultat, den mer traditionella sidan. Det är inte bara inom företagets organisation viktiga 

affärsmässiga beslut måste fattas. Företagets intressenter har en viktig roll för verksamheten i 

företaget. En av dessa intressentgrupper, som Frostenson et.al (2012) nämner har stort inflytande 

på företagen, är investerare. Investerares viktiga roll för företagen är också något som diskuteras 

i flera artiklar. (Daniel, Hirshleifer, & Subrahmanyam, 1998) (Easley & O'hara, 2004) Eftersom 

investerare är en viktig del av samhällsekonomin och har som vi motiverat ovan stort inflytande i 

företagens organisationer anser vi att det är en intressant grupp att studera gällande 

användningen av hållbarhetsinformation och hur de anser att information uppfyller deras 

användningsbehov utifrån de fyra egenskaper IASB definierar. 
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1.2 Problemformulering 

• Hur och när använder sig investerare av informationen i hållbarhetsredovisningar? 

• Vilken information vill investerare att hållbarhetsredovisningarna skall innehålla?   

1.3 Syfte 

Vi har till syfte med denna uppsats att beskriva hur och när investerare använder informationen i 

hållbarhetsredovisningar och vilken typ av information investerare vill att redovisningarna skall 

innehålla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 



2 Studiens Referensram  

Med vår studies referensram vill visa olika infallsvinklar på hur hållbarhetsredovisningar har 

behandlats i tidigare forskning. Detta för att ge en helhetsbild över den tidigare 

forskningstraditionen eftersom det område denna uppsats behandlar innehar en kunskapslucka 

som vi redogjort för. Referensramen innehåller även tidigare forskning kring 

informationsanvändning.  

2.1 Hållbarhetsredovisningar, ett aktuellt ämne 

En anledning till varför företagen hållbarhetsredovisar och vad syftet är med att 

hållbarhetsredovisa kan vara att marknadsföra sig själv och sin verksamhet. Att visa på att ”vi 

gör ett bra jobb” och stolt visa upp det hållbarhetsarbete företaget sysslar med. En annan 

anledning kan vara att legitimera sin verksamhet. Att undanröja alla tvivel om att företaget inte 

exploaterar och förstör naturtillgångar samt att företaget lämnar ett så litet ekologiskt avtryck 

som möjligt. Dessa två anledningar är vanligt förekommande om varför ett företag 

hållbarhetsredovisar. En annan intressant aspekt från att redovisa ur ett hållbart perspektiv kan 

innebära en konkurrensfördel och vara vägen till framgång. I och med att intresset för 

hållbarhetsinformation och pressen på att företag skall hållbarhetsredovisa, har vuxit fram ur 

civilsamhället och att det är civilsamhället som oftast är företagets potentiella kunder, så finns 

det en vinning med att hållbarhetsredovisa gentemot dessa intressenter. Det kan vara eventuella 

kunder som tar det mest miljövänliga alternativet på marknaden. Detta framgår i tidskriften 

Balans där Alltransport AB, som 2011 vann pris för årets bästa hållbarhetsredovisning, uttalar 

sig kring varför de hållbarhetsredovisar. Henrik Åkerström hävdar att unga nu är väldigt 

miljömedvetna och ställer högre krav än tidigare generationer på ett hållbart samhälle. Han 

tilläger även att om deras verksamhet överhuvudtaget skall finnas kvar om 15 år, måste de lägga 

stort fokus på hållbarhets frågor. (Lennartsson, 2012) 

I ett reportage från Kalla Fakta uppdagades det att ett av världens ledande klädföretag, Hennes & 

Mauritz (HM), behandlade sina anställda i Kambodja på ett slavliknande sätt. Reportaget sändes 

i oktober 2012 och har väckt stor uppmärksamhet. En anledning till detta är att HM själva anser 

sig vara branschledande inom hållbarhetsfrågor, där socialt ansvar är ett centralt arbetsområde 

för företaget. De slavliknande förhållandena grundade sig i att personalen tvingades arbeta upp 

till 70 timmar per vecka, om inte mer. Dessutom var de anställda tvingade att låna pengar till mat 
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trots arbetstiden. Med andra ord var lönerna väldigt låga. Efter att inslaget sänts har en debatt 

kring dessa arbetsförhållanden blossat upp och det återstår att se huruvida HM tar ställning till 

detta eller inte. (tv4.se, 2012)  

2.2 Informationsanvändning  

Både IASB och FASB har tagit sin utgångspunkt- och fokuserat på vad som brukar kallas de 

primära användargrupperna. Dessa är investerare samt den övriga kapitalmarknaden. Dessa 

intressenter är främst intresserade av mängden, tidpunkten och riskerna/möjligheterna av 

framtida kassaflöden. (Wolk, Dodd, & Rozycki, 2008) En investerares arbetsprocess beskrivs av 

Daniel et.al (1998). Enligt författarna arbetar investerare fram sina beslut genom att föra en 

kontinuerlig dialog med företagsledningar och analysera finansiella rapporter. Det är utifrån detta 

som en investerare fattar sina beslut kring olika företag hävdar Daniel et.al. Det är enligt Britton 

et.al (2003) informationen som dessa intressenter anser vara användbar som ska redovisas. För 

att precisera vad som är användbar information utgår Britton från IASB:s föreställningsram. I 

denna listas fyra kvalitativa egenskaper som ska vara uppfyllda för att informationen skall anses 

vara användbar. Dessa fyra är reliabilitet, relevans, begriplighet och jämförbarhet. 

Relevanskriteriet innebär bland annat att information ska kunna användas i en aktuell 

beslutssituation samt även att den kan bidra med kunskap som tidigare varit okänt för 

beslutsfattaren. Britton et.al. (2003) menar på att det kan vara relevant information om det bidrar 

till användarens möjlighet att uppfylla sina uppställda mål. Reliabilitet innebär att informationen 

som presenteras i rapporterna skall vara trovärdig och inte innehålla någon felaktig information. 

Begriplighet innebär helt enkelt att informationen skall vara begriplig. Jämförbarheten uppfylls 

när informationen kan jämföras med annan information från tidigare år och från andra företag. 

(Britton, Alexander, & Jorissen, 2003)  

Enligt March (1994) finns det fyra bakomliggande faktorer för att fatta ett affärsmässigt beslut. 

De fyra bakomliggande faktorerna March syftar till är för det första vilken inställning 

beslutstagaren har. För det andra vilka övriga alternativ till det definierade ämnet det finns. För 

det tredje vilka förväntningar som finns för resultatet av beslutet. För det fjärde vilka 

regleringar har beslutsfattaren att fatta sitt beslut efter. För att relatera till vår uppsats och 

investerare kan vi konstatera att investerare kan ha olika inställningar dels till företagen de skall 

investera i och dels vilken inställning de själva har som investerare, exempelvis etiska 
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investerare. Vid en investeringsbedömning skaffar sig investeraren förväntningar kring företaget 

och hur arbetet med hållbarhet ser ut i företagen. Investerare har flera alternativa företag att 

investera i. Något som ligger till grund för var investerare väljer att investera är vilken 

investeringspolicy investeraren har, vilken reglering som gäller för en investering. Utifrån 

Marchs teori kring beslutsfattande kan detta vara ett sätt att visa på hur investerare tänker vid 

användandet av information i hållbarhetsredovisningar. 

För att kunna fatta ett affärsmässigt riktigt beslut ska tre steg genomgås. För det första skall 

beslutsfattaren skaffa sig en övergripande bakgrund om det aktuella ämnet. För det andra skall 

all relevant information kring det enskilda beslutet samlas in och analyseras. För det tredje skall 

ett beslut fattas som utifrån informationen beslutsfattaren tillgodogjort sig skall vara logiskt. Det 

centrala för att kunna fatta ett beslut är alltså vilken information som delgivs beslutsfattaren. 

(Hayek, 1945)  

Edman (2000) undersökte hur information användes och beslut fattades i grupp. Edman kom 

med sin studie fram till att desto mer relevant information kring områdena de olika grupperna 

fick desto bättre beslut fattade de. Den mest relevanta informationen fick grupperna i början och 

i slutet av processen kring beslutstagandet. Undersökningen visade också på att deltagarna hade 

nytta av en utökad information till den som tillgodogjordes de vid studiens inledning. Det skall 

dock tilläggas att all utökad information inte var av intresse utan endast en viss del var relevant 

för deltagarnas beslutsfattande.  

James Shanteau (1992) undersöker det han kallar för informationsanvändnings hypotesen. Denna 

hypotes har många forskare tidigare använt när de har tittat på experter och hur deras 

beslutsfattande har sett ut. Hypotesen bygger på att se till vilken mängd av information som 

används och att experter borde använda mer information än vad icke-experter gör. Denna 

hypotes menar på att korrekta beslut måste baseras på en stor mängd information. Mängden 

information mäts genom hur många signaler (cues) som tas i beaktning. Shanteau är dock inte 

helt nöjd med denna slutsats utan har valt att granska den senaste litteraturen på området samt att 

presentera några nya bevis. Han kommer fram till en slutsats, efter att ha granskat 5 studier, att 

experter ofta använder sig av lika mycket, ibland mindre, information som icke-experter men att 

de skiljer sig åt då experter i högre grad använder sig av mer relevant information. Han menar 

därför på att mängden av använd information inte reflekterar graden av expertis utan det är 
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snarare vilken typ av information som används. Tidigare har många förlitat sig på och trott att 

informationsanvändnings hypotesen varit det sanna och denna syn innebär att experter är dåliga 

beslutsfattare, för att de endast baserar sina beslut på ett fåtal viktiga signaler. Genom detta 

synsätt anser dock Shanteau att det finns risk för att vi förbiser vad som gör experter till just 

experter, nämligen deras förmåga att bedöma vad som är relevant i vissa sammanhang.  

2.3 Signaling theory eller falsk marknadsföring 

I en artikel skriven av Mahoney et.al. (2012) resonerar författarna kring om företagen redovisar 

CSR- rapporter (en form av hållbarhetsrapporter) för att de ser bra ut för företagen eller för att de 

verkligen vill visa deras arbete. Med andra ord om de använder rapporterna som en typ av falsk 

marknadsföring eller signalera vad de faktiskt gör. Författarna till denna artikel menar att 

eftersom det inte är obligatoriskt för företagen att redovisa information kring” Corporate Social 

Responsibility” (CSR) kan de vara svårt för dess intressenter att avgöra om företag är ett bra 

hållbarhetsföretag. CSR- rapporterna har många namn men det som utmärker dessa rapporter är 

att de innehåller social- och miljörelaterade information och hur företagen behandlar dessa frågor 

samt om de på något sätt påverkar dessa på något sätt. Bortsett från social- och miljöfrågor ska 

rapporterna även innehålla skillnader gentemot företagets årsredovisning samt information som 

inte framkommer i andra rapporter. Författarna har undersökt huruvida den information 

amerikanska företag redovisar i sina CSR- rapporter stämmer överens med vad de faktiskt 

arbetar för och med eller om det är för att signalera att företaget är månt om samhället och miljön 

men i själva verket inte prioriterar detta. För att ta reda på detta definierade författarna två olika 

hypoteser. Vid framtagningen av dessa hypoteser antar de att det som ligger till grund för första 

hypotesen är att företagen vill signalera till övriga medborgare att de är måna om samhället och 

miljön och att de är engagerade av CSR- rapporterna. De bakomliggande tankarna om andra 

hypotesen är ”greenwashing”, med andra ord, företagen tar fram CSR rapporter för att försöka 

övertyga allmänheten om att de är måna om samhället och miljön samt tar fram värden om dessa 

som antingen kan eller inte kan styrkas. Det innebär även att företagen väljer bara att ta fram den 

positiva informationen om åtgärder som företaget åstadkommit men som i sin tur kan både vara 

vilseledande och partiska då läsaren inte får en överblick över företagets totala bild. Författarna 

kommer slutligen fram till att de företag som tar fram CSR- rapporter i själva verket är goda 

hållbarhetsföretag vilket i sin tur är i linje med ”the signaling theory”.  
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Vilket betyder att de företag som väljer att ta fram CSR- rapporter gör detta för att undvika 

informationsasymmetri när det kommer till vad företaget i själva verket gör och de rapporter de 

tar fram samt att företagen är beredda att ta på sig en extra kostnad för att ta fram rapporterna för 

att de ska anses som ett legitimt hållbarhetsföretag. De kommer även fram till att det är viktigt att 

företagens intressenter trycker på att de vill att företaget ska ta fram CSR- rapporter då det annars 

kan vara svårt att skilja mellan bra och dåliga hållbarhetsföretag. Mahoney et.al anser slutligen 

att det är viktigt att samhället belönar de företag som är bra hållbarhetsföretag och de som tar 

vara på samhället samt står för sin miljöpolitik och åtgärdar det som krävs för att bli bättre. 

(Mahoney, Thorne, Cecil, & LaGore, 2012) 

I en studie på amerikanska företag av Robinsson et.al. (2011) undersöks hur sambandet ser ut 

mellan ett företags hållbarhetsarbete, rykte och företagets värde i förhållande till om de 

kommunicerar (signalerar) sitt hållbarhetsarbete genom att befinna sig på Dow Jones 

Sustainability World Index (DSJI) eller inte. De anser att undersökningen är relevant på grund av 

den ökade efterfrågan på att företag redovisar sitt engagemang för hållbarhetsrelaterade frågor 

för sina intressenter. Eftersom DSJI är världsledande och det mest prestigefyllda indexet för ett 

företag att vara med på, vad gäller hållbarhetsområdet, så ämnar Robinsson et.al. att undersöka 

effekten av att bli inkluderad kontra exkluderad på detta index. Att läggas till i DSJI är ett 

styrkebesked och ett tecken på att ett företags hållbarhetsarbete verkligen omfattar en hög 

kvalitet och standard. Att istället bli exkluderad och borttagen från samma index är självklart ett 

negativt besked och innebär att företagets hållbarhetsarbete inte längre håller måttet för att få 

ingå i detta index. Det borde innebära en lika stor effekt åt båda hållen på ett företags värde och 

rykte men denna studie kommer fram till något annat. Bolag som läggs till på indexet upplever 

en varaktig ökning av aktiekursen och att ryktet stärks. Robinsson et.al. anser att detta är ett 

tecken på att kostnaden för att redovisa tillräckligt mycket för att komma in på DSJI täcks av 

värdeökningen på företagets aktier. De företag som istället blev exkluderade från denna lista 

upplevde knappt någon effekt alls på företagets värde eller rykte.  

2.4 Hållbarhet och lönsamhet 

Det finns en växande diskussion kring om det finns ett samband och hur detta samband ser ut 

mellan lönsamhet och hållbarhet. I tidsskriften International Business & Economics Research 

Journal presenteras en empirisk studie av Petra Dilling (2010) där det undersökts 124 rapporter 
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från 24 olika länder, både rapporter som rapporterar enligt GRI samt rapporter som inte gör det. 

Syftet med rapporten var att undersöka om det fanns betydande skillnader i fråga om storlek, 

finansiella resultat, kapitalstruktur och bolagsstyrning mellan företag som publicerar 

hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI och dem som inte gör det. Dilling påstår att endast ett 

fåtal studier har genomförts där koppling mellan lönsamhet och hållbarhet har undersökts. De 

fåtal studier som har undersökt detta samband har generellt kommit fram till att det finns ett 

positivt samband mellan att redovisa hållbarhet och lönsamhet. Även denna studies slutsats 

styrker det som majoriteten av forskare har kommit fram till, nämligen att företag som är mer 

lönsamma tenderar till att ta fram högkvalitativa hållbarhetsrapporter.  

2.5 Hållbarhetsredovisningar och dess intressenter 

Frostenson et.al. (2012) skriver om hur viktigt det är att identifiera vilka intressenter företagen 

redovisar sina hållbarhetsredovisningar för och vilka de vill nå ut till. Författarna menar att en 

identifiering av intressenter är en viktig fas när det kommer till organiseringen av 

hållbarhetsredovisningar är och GRI:s riktlinjer för detta är kommunikationen och att verkligen 

nå ut till intressenterna. Vidare hävdar författarna att rapporterna är till för intressenterna och en 

redovisning som inte når ut till rätt intressenter har misslyckats fatalt. 

En undersökning gjord av Isaksson et.al. (2009) visar på den problematik Frostenson et.al. 

diskuterar, att för det första nå ut till rätt intressenter och för det andra att nå ut med relevant 

information för dessa intressenter. De har studerat fem hållbarhetsredovisningar som alla 

använder sig av GRI:s standarder och verkar i samma bransch. Branschen de undersökt är 

återförsäljare av cement och syftet med undersökning är att se om dessa GRI-baserade rapporter 

verkligen innehåller den information som är användbar för att bedöma företagets 

hållbarhetsarbete. Att företagen i dagens moderna organisationer skall arbeta med 

hållbarhetsfrågor är nästintill självskrivet men det pågår fortfarande en debatt om hur hållbar 

utveckling bäst skall definieras och beskrivas.  

Isaksson et.al. (2009) kommer i sin rapport fram till att resultatindikatorerna i de undersökta 

rapporterna bara delvis innehöll relevant information för företagens intressenter. Författarna 

ansåg även att samtliga bolag hade svagt kundfokus. Det viktigaste kundsegmentet för globala 

cementföretag är enligt undersökningar kunder i utvecklingsländer som efterfrågar information 

om ”performance per price”, vilket inget av företagen redovisade.  
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Slutsatsen blir att kundernas behov inte tillfredställs tillräckligt i rapporter där GRI:s standards 

används. Det vill säga att hållbarhetsrapporter inte innehåller all relevant information för att 

bedöma ett företags hållbarhetsarbete, trots att de har uppnått den högsta tillämpningsnivån inom 

GRI. Det skall dock sägas att detta endast kan generaliseras inom cementbranschen men att det 

förmodligen kan se ut likadant i andra branscher, trots att det inte framgår i just denna rapport. 

Diskussionen kring hållbarhetsredovisning och dess intressenter förs även av Wheeler et.al. 

(2003). I sin artikel hävdar de att företagen behöver integrera intressenter vid utformandet av 

hållbarhetsredovisningar för att kunna skapa värde för sig själva och sina intressenter både på 

kort och på lång sikt. De poängterar dock att detta måste sammanfalla med företagets 

övergripande strategi, dess kultur och dess styrning. Författarna till artikeln har utifrån 

intressentteorin och sina empiriska undersökningar konstruerat tre olika nivåer för klassificering 

av företag och dess arbete med att skapa värde för- och med hjälp av intressenter vid arbetet med 

hållbar utveckling. Dessa nivåer definieras på följande sätt: 

• Nivå 1 – Företagen har ingen särskild relation till dess intressenter men respekterar de 

grundläggande normerna och värderingarna som finns i samhället.  

• Nivå 2 – Vid denna nivå är det företagets primära intressenter som prioriteras. I denna grupp 

inkluderas kunder, investerare, anställda och leverantörer.  

Företaget ser störst värde i att tillfredställa dessa intressenters behov och exkluderar därmed 

sekundärt prioriterade intressenter. För företag som befinner sig i denna nivå är det alltså centralt 

att identifiera de viktigaste intressenterna. 

• Nivå 3 – När företagen nått denna nivå klassificeras de som ”hållbarhetsföretag”. Företaget, 

dess intressenter och samhället i stort samverkar för att uppnå så stort värde som möjligt för alla 

berörda parter. Detta görs inom alla tre områden inom hållbar utveckling. 

 

I studien undersökte de hur företag arbetade med dessa nivåer. Två företag som väl illustrerar 

deras tes om att utvecklandet och arbetet med de olika nivåerna måste sammanfalla med 

företagets strategi, kultur och styrning har undersökt i författarnas studie. Det första företaget, 

vars ambition var att vara ett företag som kunde klassificeras in i nivå 3, hade endast resurser och 

strategisk profil att kunna matcha ett företag i nivå 1. En annan anledning till att företaget inte 

lyckades uppnå sina ambitioner var att företagskulturen inte sammanföll med ledningens strävan 

15 
 



att bli ett hållbarhetsföretag. Gällande det andra företaget uppnådde de dock sitt mål med att 

avancera från nivå 1 till nivå 2. Detta för att företaget förstod hur de skulle kunna skapa värde för 

sig själva och inblandade intressenter utifrån deras visioner och mål. Flera exempel på detta ges i 

deras undersökning där kärnan för de misslyckanden eller framgångar är, enligt författarna, hur 

företagen kommunicerar med intressenterna och vilken information som flödar mellan parterna.  

En annan framgångsfaktor de betonar i sin undersökning är huruvida organisationen har det som 

krävs för att kunna bli ett hållbarhetsföretag. Det måste finnas resurser, vilja och framförallt 

förståelse för att lyckas. (Wheeler, Colbert, & Freeman, 2009) 

2.6 Värdeskapande genom hållbarhetsredovisning 

I en artikel skriven av Schneider och Meins (2011) styrks den föregående tesen om att företagen 

faktiskt måste förstå varför och hur de ska arbeta med hållbar utveckling. Schneider och Meins 

påvisar att grundförutsättning för hållbarhet samt bidrag till den ekonomiska hållbarheten är 

vilket värdeskapande de har och att detta oftast ignoreras i ett företags bedömningar. För det 

andra menar de att det inte går att skilja mellan företagets verkliga bidrag till dess 

hållbarhetsutveckling och strategi och styrning i de befintliga metoderna. Till sist menar de att 

bara för att ett företag implementerar strukturer och ledningssystem för att utveckla sitt arbete 

med hållbar utveckling behöver inte detta generera framgång. Vad författarna kommer fram till 

är att hantering utav organisationsrelaterade funktioner oftast misstas för prestationsresultat och 

att det därigenom ger en snedvriden bedömning av företagens hållbarhet. De menar att detta i 

värsta fall kan markera ett företag som hållbart främst för att de påvisar vissa särdrag som kan 

leda till hållbarutveckling men som i slutändan visas vara helt ineffektiva. Författarna menar att 

även om de nuvarande indikatorerna påvisar en hållbarutveckling för företaget så ger de inte 

tillräcklig med information för att avgöra hur hållbarhetsarbetet ser ut i framtiden för företaget. 

De vet att det är nästintill omöjligt att förutsäga framtida prestationer men att det finns möjlighet 

att bedöma framtida resultat.  

2.7 Hållbarhetsredovisning som ett styrredskap  

En annan anledning till varför företag väljer att arbeta med hållbarhet är att använda det som 

intern styrning. Frostenson et.al. (2012) skriver att nyckelindikatorerna för hållbarhet kan 

definieras som kvalitetsmått för bolagen att sträva efter, vilket i sin tur kan leda till att företagen 

får en målstyrning att arbeta efter.  
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En undersökning kring utformandet av nyckelindikatorer utifrån arbetet med hållbarhet gjordes 

av Adams och Frost (2008). Dessa indikatorer fungerade som vägledning vid beslutsfattande för 

företag. Några av de tillfrågade respondenterna berättade att de använt sig av konsulter vid 

skapandet av indikatorerna. Dessa konsulter bidrag var att kommunicera med företagets 

intressenter för att få reda på deras åsikter kring vid utformningen av indikatorerna. På detta sätt 

fick företagsledningen redan då kännedom om hur de kunde konstruera sin styrning och strategi 

för att tillgodose sina intressenters behov.  

2.8 GRI 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades 1997 och är ett internationellt nätverk med säte i 

Amsterdam. GRI utvecklar riktlinjer för vad hållbarhetsredovisningar bör innehålla. Dessa 

riktlinjer är dock frivilliga att använda sig av. Ett signifikant ord för GRI är transparens. Genom 

att använda sig av GRI:s riktlinjer kan företagen öka sin transparens gentemot sina läsare. Syftet 

med redovisa i enighet med GRI är för det första att företagets intressenter skall kunna fatta 

beslut som grundar sig i hållbarhetsredovisningar, för det andra fungerar det som ett verktyg för 

att successivt arbeta och förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete. GRI:s ramverk är tvådelat. 

Den första delen innehåller de principer som skall vara vägledande för redovisningens innehåll. 

Den andra delen innehåller de standardupplysningar som på ett mer konkret sätt visar hur 

redovisningen skall vara uppställd i termer och text. Gällande innehållet i 

hållbarhetsredovisningar har GRI definierat tre områden som bör vara med i en 

hållbarhetsredovisning. 

• Strategi och profil – Att visa på vilken grundläggande strategi och profil företaget har för att 

ge en förståelse för redovisningen av företagets resultat samt redogöra vilka prioriteringar och 

inriktningar företaget har gällande hållbarhet. 

• Hållbarhetsstyrning – Att grundligt redogöra hur företagets övergripande arbetsprocess med 

hållbarhet ser ut. 

• Resultatindikatorer – Att mäta resultat inom hållbarhetsområdena. GRI har utvecklat 

indikatorer för respektive hållbarhetsområde. Till dessa indikatorer har GRI tagit fram tre 

stycken nivåer, A, B och C. Dessa nivåer är angivna i företagens hållbarhetsredovisningar och 

förkunnar hur många indikatorer företaget använder sig av. C anger det lägst antalet för GRI:s 
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ramverk medan A anger det högsta antalet. Om bokstäverna efterföljs av ett plustecken innebär 

det att hållbarhetsredovisningen reviderats. 

I skrivande arbetar GRI med att utveckla sitt nya ramverk, G4. Syftet med detta ramverk är att 

riktlinjerna för hållbarhetsredovisningar ska bli mer användarvänliga och mer konkreta, öka 

redovisningens kvalitet och anpassa hållbarhetsredovisningen till andra redovisningsramverk, 

exempelvis IFRS. G4 förväntas släppas någon gång under 2013. (Frostenson, Helin, & 

Sandström, 2012) 

2.9 Sammanfattning och motivering av referensramen 
Samtliga teorier har nu redovisats i långa eller korta drag för att slutligen mynna ut i detta stycke 
som motiverar och knyter ihop studiens referensram samt visar på hur vi ska använda denna. 
Rubrikerna är satta så att 2.9.1 motiverar valet av stycke 2.9 medan 2.9.2 motiverar valet av 
stycke 2.2 och så vidare. Samtliga nyckelbegrepp är fetstilta.  

2.9.1 Hållbarhetsredovisning, ett aktuellt ämne 

Detta stycke har tagits med för att få in läsaren på rätt ämne och visa vad hållbarhetsarbete kan 

innebära för företag. Stycket har också tagits med för att visa att det är ett aktuellt ämne runtom i 

världen. Det visar också på hur viktigt det är för företag att redovisa hållbarhetsinformation och 

att ständigt arbeta med hållbarhet.  

2.9.2 Informationsanvädning 

Britton et.al definierar fyra kvalitativa egenskaper som hållbarhetsredovisningens information 

skall innehålla. Dessa är reliabilitet, jämförbarhet, relevans och begriplighet. Dessa 

egenskaper är grundläggande i denna studie. Reliabilitet handlar om att ta fram tillförlitlig 

information. Som vi sett kan detta vara ett problem då flera företag ägnar sig åt falsk 

marknadsföring istället för att signalera vad de faktiskt. För att informationen skall vara 

tillförlitlig är det viktigt att investerare för en dialog med företagen för att försäkra sig om att 

företagen inte kommunicerar ut falsk information. Med andra ord bygger detta resonemang på 

signaling theory.  Alltså utgör kommunikation integrerat med reliabilitet två viktiga 

grundbegrepp för vår studie. En annan orsak till att reliabiliteten i informationen stärks är att 

vissa regelverk, såsom GRI, efterföljs. Nästa nyckelbegrepp som definieras är jämförbarhet. 

Investerares arbetssätt handlar om att jämföra och välja mellan olika företag. För att detta ska 

kunna möjliggöras är det viktigt att företag inom en viss bransch presenterar information som är 

viktig för just den branschen. Nästa egenskap som definieras är relevans. Relevant information 
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för olika investerare kan variera från person till person eller från företag men en typ av 

information vi genomgående kan se är relevant för samtliga investerare anser vi utifrån vår 

referensram vara information kring hållbarhetsarbetets koppling till företagets affärsstrategi och 

hur de kan skapa värde genom hållbarhet. Relevant information kan också vara branschspecifik 

och måste anpassas till företagets situation. Detta är något man som investerare ta i beaktning vid 

användandet av hållbarhetsinformation. Det fjärde och sista begreppet är begriplighet. Ett 

problem med hållbarhetsredovisningar kan vara att företag inte förklarar informationen i 

hållbarhetsredovisningar på ett begripligt sätt. Detta gör att investerare får svårt att använda 

informationen och förstå dess relevans. Därför är det viktigt att informationen är skriven på ett 

begripligt sätt och väl kopplad till företagets övriga verksamhet.   

Edman och Shanteau diskuterar vikten av relevant information jämfört med mängden 

information. Experter och hur deras beslutsfattande ser ut är något som går i linje med vår 

uppsats. Shanteaus slutsats styrker även den kritik som idag finns mot GRI:s tillämpningsnivåer. 

Det behöver inte nödvändigtvis innebära en bättre hållbarhetsredovisning bara för att det 

återfinns mer information i den, det vill säga att en hållbarhetsredovisning som är A-klassad 

behöver inte vara bättre än en C-klassad hållbarhetsredovisning. Det viktiga är att informationen 

i den är relevant för ett beslutsfattande. Beslutsfattaren och experten i denna studie är 

investeraren. Utifrån Edmans undersökning kan vi alltså konstatera att mängden information kan 

spela in på ett beslutsfattande om den är av relevans. Vid en granskning av 

hållbarhetsredovisningar för en investeringsbedömning har investerarna inledningsvis endast den 

informationen att tillgodogöra sig med. På grund av detta blir det viktigt för investerarna att 

kommunicera till företagen vilken information de vill ha i hållbarhetsredovisningarna. Det blir 

också viktigt för investerarna att kommunicera med företagen för att få mer relevant information 

som beslutsunderlag för en investering.  

2.9.3 Signaling theory eller falsk marknadsföring 

Slutsatserna som framkommer av artiklarna skrivna av Robinson et.al. och Mahoney et.al stödjer 

tesen om att signaling theory spelar en viktig roll när det kommer till företags hållbarhetsarbete, 

det vill säga att signalera att vi som företag jobbar med hållbarhetsfrågor är minst lika viktigt 

som att verkligen jobba med dessa frågor. Signaling theory är ett begrepp som vi kopplar ihop 

med en av de egenskaperna Britton et.al diskuterar för att informationen skall vara användbar, 
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nämligen reliabilitet. Investerare måste kunna lita på den informationen som företagen 

presenterar i sina rapporter för att kunna använda informationen. Därför är det viktigt att 

företagen verkligen signalerar det de verkligen gör och inte ägnar sig åt falsk marknadsföring. En 

annan anledning till varför det är viktigt med signaling theory är att investerare ska kunna 

använda hållbarhetsinformationen vid jämförelse mellan olika bolag. Detta kan endast göras om 

informationen är tillförlitlig.    

2.9.4 Hållbarhet och lönsamhet 

Petra Dilling kommer fram till att företag som är mer lönsamma tenderar att ta fram bättre 

hållbarhetsrapporter. Denna artikel visar att det är viktigt för företagen att koppla ihop hållbarhet 

med lönsamhet och verkligen förstå hur de kan skapa lönsamhet genom hållbarhetsarbete. Vi 

hävdar att en investerare anser att denna typ av information är relevant, som är en av Brittons 

et.als egenskaper, för deras användning av företagens hållbarhetsredovisningar. 

2.9.5 Hållbarhet och dess intressenter 
En problematik vi ser med hållbarhetsredovisningar är att det ibland kan finnas motstridiga 

intressen vad gäller information. Intressenter emellan kan vara intresserad av olika information 

och företaget i sig självt har ett intresse i att ta fram och analysera annan information. Detta är 

något som Isaksson & Steimle samt Wheeler et.al kommer fram till i sina artiklar. Denna 

informationsasymmetri tror vi är en stor utmaning för hållbarhetsredovisningarna att handskas 

med, där en dialog med intressenterna och ett ständigt arbete med att förbättra dessa rapporter är 

en viktig del för att lyckas. För att motverka dessa problem mellan intressenter och företag är 

kommunikation ett nyckelbegrepp. Detta för att hållbarhetsredovisningarna och informationen 

skall uppfylla intressenternas behov. För att klargöra vilken information olika intressenter 

efterfråga är det viktigt att de får ta del av rätt information. Detta kan ske genom kommunikation 

där antingen en löpande dialog parterna emellan förs eller vid anordnade konferenser och möten.   

Begreppet kommunkation är även ett nyckelbegrepp för vår studie. För att informationen i 

hållbarhetsredovisningar ska vara användbar för investerare krävs en ständig dialog mellan 

parterna. Detta för att investerare dels ska kunna arbeta med en proaktiv dialog för att förebygga 

och dels kunna arbeta med en reaktiv dialog när ett misstag väl har inträffat.   
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2.9.6 Värdeskapande genom hållbarhetsredovisning   
Schneider och Meins diskuterar i sin artikel att företag måste förstå hur de kan skapa värde 

genom hållbarhet. Detta är en viktig faktor för investerares användning av 

hållbarhetsinformation. Att investerare kan se att företag verkligen har förstått hur de kan skapa 

värde genom hållbarhetsarbete är viktigt för deras användning av hållbarhetsinformation. Detta 

stärker relevansen på den information som företagen delger i sina hållbarhetsredovisningar 

eftersom då kan investerare se en tydlig koppling mellan lönsamheten och hållbarhetsarbetet. Det 

finns en möjlighet att företagen inte förstår hur detta kan ske men eftersom värdeskapande är 

något centralt för företagen hävdar vi att det är relevant att undersöka.   

2.9.7 Hållbarhetsredovisning som ett styrredskap 
Adams och Frost är inne på att företag ska integrera intressenter vid framtagandet av 

nyckelindikatorer. Om investerare integreras med företaget i deras uppbyggningsfas av 

exempelvis indikatorer i en hållbarhetsredovisning och för en ständig dialog med varandra för att 

skapa dessa nyckelindikatorer leder detta till att investerare redogör för företagen vilken 

information de vill se i hållbarhetsredovisningar för att de skall vara användbara. 

2.9.8 GRI 
Anledningen till att vi valde att just GRI:s riktlinjer är att GRI är världsledande inom 

hållbarhetsfrågor. Deras regelverk är det som används i störst utsträckning i världen idag när det 

kommer till hållbarhetsredovisningar. (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012) 

Denna helhet är grundläggande för att den information som finns i rapporterna skall vara 

användbar för företagens intressenter. Användbar information syftar på att företagets 

intressenter skall kunna ta till sig och på något sätt använda sig av information som finns i 

rapporterna vid ett affärsmässigt beslut. Det vill säga att rapporterna uppfyller intressenternas 

informationsbehov men alla intressenter har olika behov så det är svårt att definiera exakt vad 

som är användbart. För t.ex. investerare, som ofta har långsiktigt fokus, är det viktigt att 

företagen visar på att de har sett till miljöaspekter som kan komma att påverka deras verksamhet 

i framtiden. 
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Vi har i vår uppsats undersökt hur investerare använder hållbarhetsredovisningar. Detta är ett 

förhållandevis smalt forskningsområde traditionellt sätt. Med detta sagt har vi med hjälp av vår 

teoretiska referensram skapat oss en förförståelse och bakgrund för vår frågeställning. Utifrån 

denna kunskap har vi utformat en intervjuguide för att undersöka vår frågeställning. Eftersom 

forskningstraditionen kring vårt syfte är bristfälligt (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012) finns 

det inga självklara teorier att bestyrka utan de resultat och slutsatser som presenteras i detta 

arbete grundar sig på den insamlade empirin. Utifrån detta kan vi konstatera att vår teoretiska 

referensram fungerar som en slags inspirationskälla för att kunna förtydliga vissa oklarheter i det 

empiriska materialet. Det som sker i denna uppsats är alltså en växelverkan mellan teori och 

empiri under arbetets gång. Detta leder till att teori och empiri tolkas på olika sätt under 

undersökningsprocessen. Vi vill få en förståelse för den definierade frågeställningen uttryckt i 

ord utifrån individuella tankegångar. I denna uppsats vill vi undersöka vad investerare anser om 

hållbarhetsredovisningar. Datainsamling sker via intervjuer och vi genomför en sortering av de 

empiriska data vi samlat in vid våra intervjuer. Detta för att en analys av materialet skall kunna 

utföras.  

3.2 Datainsamling 

Vid genomförandet av denna uppsats har vi använt oss av artiklar, böcker och elektroniska 

dokument. Dessa informationskällor innehöll information om hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsarbete, Global Reporting Initiative (GRI) och informationsanvändning. De 

vetenskapliga artiklarna vi studerat behandlade arbetet med hållbarhet och redovisning av 

hållbarhetsinformation och hur företagen arbetade med intressenterna kring dessa områden. 

Vidare behandlade andra artiklar informationsanvändning och beslutsfattande utifrån 

information. Artiklarnas upphovsmän är olika forskare som utfört undersökningar kring nämnda 

områden. Övriga artiklar vi studerade visade på hur företagen själva utnyttjade 

hållbarhetsredovisningar och slutligen hur hållbarhetsredovisningar uppdagades i media. Den 

mediala uppmärksamheten är hämtad från tidskriften Balans och tv4. En av böckerna vi använt 

oss av, Frostenson, Helin, Sandström (2012), har fungerat som ett övergripande uppslagsverk 
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gällande hållbarhetsredovisningar. De andra böckerna, Edman (2000), March (1994), behandlar 

informationsanvändning och beslutsfattande.  

Vi har även tagit inspiration från böckernas referenslista och övriga hänvisningar. För att finna 

vetenskapliga artiklar till uppsatsen har vi använt oss av Google Scholar. De sökord vi använt oss 

av är sustainability, sustainability reports, stakeholder, stakeholder theory, information use, using 

information osv. Gällande informationen om GRI har dokumentet hämtats från GRI:s officiella 

hemsida. Beträffande böckerna är dessa lånade från Örebro Universitetsbibliotek. De empiriska 

data vi samlat in har tillkommit via intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts antingen via e-

post eller via telefon. Vi har utfört totalt tre intervjuer med tre respondenter. Två av dessa har 

skett via telefon, DNB och SEB, dessa tog cirka 30 minuter var att utföra. Den tredje och sista 

intervjun genomfördes via e-post, detta på grund av att respondenten inte hade möjlighet att 

svara på våra frågor via telefon. Vårt mål var att få in empiri från fem respondenter. Detta var 

betydligt svårare än vi tänkte oss då våra påtänkta respondenter var svåra att få tag i. Trots detta 

är vi ändå nöjda med de svar vi fick från studiens respondenter. Detta eftersom vi hävdar att de 

respondenter som deltog i undersökningen hade god insikt i hur branschen fungerade, de hade 

dessutom lång erfarenhet. De var även involverade i utvecklingen och framtagandet av 

hållbarhetsredovisningar. Tack vare det fick vi en god inblick i hur det aktuella arbetet kring 

hållbarhetsområdet ser ut. Slutligen kan vi konstatera att en av våra respondenter hävdade att 

arbetssättet för investerare är standardiserat. 

3.3 Intervjuer  

Vid utförandet och utformandet av intervjuer har vi inspirerats av Kvale (1997). Han redogör i 

sin bok hur han anser att en intervju skall föreberedas, utarbetas och genomföras.  

Intervjuerna har dels varit strukturerade och dels semi-strukturerade. Anledningen till detta utfall 

är att vissa intervjuer genomförts via e-post och vissa via telefon. Vid intervjuer med e-post ges 

respondenterna endast möjlighet att svara på de frågor som sänds till dem och möjligheten till 

direkta följdfrågor baserade på respondentens svar på frågan uteblir. En kritik mot detta sätt att 

samla in data kan vara att om respondenten får frågorna i förhand kan de förbereda svar som de 

tycker låter bra. Vi tror dock inte detta är ett problem då det vi undersöker är deras åsikter och 

hur de använder sig av hållbarhetsredovisningar. Beträffande intervjuer via telefon användes en 

semi-strukturerad intervjumetod. I dessa fall fick vi som intervjuställare möjlighet att ställa 
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eventuella följdfrågor som uppkom under samtalets gång. Gällande de definierade frågorna vi 

tagit fram i vår intervjuguide har samtliga frågor öppna svarsalternativ, vissa är mer öppna än 

andra.  Detta för att respondenterna ska få största möjlighet att ge sin bild kring verkligheten och 

för att kunna generera så mycket information som möjligt. Vi har även försökt att inte ha några 

ledande frågor i vår intervjuguide för att försöka att göra vår egen subjektiva påverkan så liten 

som möjligt. Intervjuguiden är baserad på studiens syfte och frågeställning samt studiens 

referensram. Det som föranledde att vissa intervjuer skedde via e-post och vissa via telefon var 

att vi anpassade oss efter våra respondenters önskemål för att få in så mycket information som 

möjligt. De första minuterna är av yttersta vikt för hur intervjun kommer att fortlöpa. För att få 

intervjupersonen bekväm i sin roll försökte vi visa intresse, förståelse och respekt för 

respondenten. Vi förklarade att respondenten får vara anonym och frågade om en inspelning av 

samtalet var okej. Vi förklarade också vad vi trodde respondenten kunde bidra med till vår 

undersökning. Slutligen gav vi respondenten möjligheten att komma med frågor, synpunkter 

eller tillägga information som denne ansåg betydelsefull.  

3.4 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna definierades utifrån studiens referensram. De inledande frågorna ställdes för att 

få en kännedom om vem personen var och få en bakgrund kring dennes yrkesroll.  

• Fråga 1 – Denna fråga ställdes för att leda in intervjupersonen på ämnet, det är också en 

aktuell fråga kring hållbarhetsredovisningar. 

• Fråga 2 – Fråga 2 ställdes för vi ville undersöka hur deras arbetssätt ser ut rent generellt, 

stämmer detta arbetssätt överens med det Daniel et.al definierade? Det vill säga förs en 

kontinuerlig dialog mellan investerare och företagsledningar. 

• Fråga 3 – Med denna fråga ville vi veta om investerare använder sig av 

hållbarhetsinformation överhuvudtaget. Eller är det bara den finansiella informationen som 

används?  

• Fråga 4 & 5 – Dessa frågor, som behandlar frågor kring investerares informationsbehov, 

tillkom eftersom flera studier i vår referensram, främst det som Isaksson et.al, tog upp angående 

rätt information till rätt intressenter.  
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• Fråga 6 – Studier i vår referensram kommer fram till att det är viktigare med relevant 

information i jämförelse med mycket information. Därför ville vi med denna fråga veta vilken 

information investerare ansåg vara relevant för deras användning. 

• Fråga 7 – Fråga 7 definierades för att undersöka det resonemang Petra Dilling för kring 

hållbarhetsrapporter och lönsamhet. Nämligen att företag som är mer lönsamma tenderar att ta 

fram högkvalitativa rapporter 

• Fråga 8 – Med denna fråga ville vi undersöka investerares åsikter kring det största regelverket 

inom hållbarhetsredovisningar, nämligen GRI. Tycker våra respondenter att GRI är en bra guide 

för företagen att använda sig av för att tillfredställa investerares informationsbehov? 

• Fråga 9 – Flera artiklar behandlar vikten av kommunikation mellan intressenter och företag, 

bland annat Wheeler et.al. Därför ansåg vi det viktigt att ta reda på hur kommunikationen ser ut 

mellan investerare och företag. 

• Fråga 10 – Med denna fråga ville vi se om investerare ansåg att det var ett bra komplement till 

den finansiella informationen. Vi ville även med denna fråga se om investerare ansåg att 

företagen verkligen signalerade det de gjorde och inte ägnade sig åt falsk marknadsföring. 

• Fråga 11 – Med denna fråga ville vi undersöka vad investerare ansåg om kritiken mot GRI. 

Även denna fråga kopplar vi ihop med signaling theory. 

• Fråga 12 – Med denna fråga ville vi helt undersöka hur investerare använder sig av 

hållbarhetsredovisningar. Hur ser deras arbetsprocess med hållbarhetsinformation ut? 

• Fråga 13 – Med denna fråga ville vi undersöka vad investerare tror företagen vill visa med 

hållbarhetsredovisningar. Är det för att marknadsföra sig? Visa hur de kan skapa värde? 

• Fråga 14 – Den sista frågan är en kompletterande fråga ifall våra respondenter ville tillägga 

något.  

3.5 Tillvägagångssätt och Analys  

Idén till studiens syfte uppkom när vi studerade tidigare forskning kring 

hållbarhetsredovisningar. Vi upptäckte då att majoriteten av studierna behandlade själva 

utformningen av hållbarhetsredovisningar, vad de skulle innehålla och vilka de var ämnade för. 

Vi ansåg istället att det skulle vara intressant att granska hållbarhetsredovisningar ur ett 

intressentperspektiv på grund av den kunskapslucka som finns kring området. Att undersöka vad 

intressenterna egentligen ansåg om hållbarhetsredovisningar och hur de använde dessa. Vi 
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avgränsade oss till att undersöka den intressentgrupp vi ansåg mest intressant för en sådan 

undersökning, investerarna. Denna intressentgrupp har som vi tidigare nämnt stort inflytande 

både i företagen och i samhällsekonomin som helhet. Hur det empiriska materialet samlats in 

redogörs det för i andra metodavsnitt. 

Vid vår analys av det empiriska materialet har vi delat in detta i olika kategorier för att på ett 

enkelt sätt kunna hålla isär informationen vid en analys och för att lyfta fram den information vi 

ansåg viktigaste för vår studie. Vi har även utgått från Britton et.als fyra kvalitativa egenskaper, 

reliabilitet, relevans, jämförbarhet och begriplighet. Dessa fyra begrepp är definierade i studiens 

referensram och används för att lyfta fram viktiga delar från empirin till analysen. Detta har skett 

via en sortering av det transkriberade empiriska materialet. Sorteringen har utförts genom att 

markera materialet med siffrorna ett, två och tre. Siffran ett markerade den del av underlaget 

som kunde knytas an till vår definierade frågeställning. Siffran två markerade den del av 

underlaget som kunde kopplas ihop med studiens referensram. Siffran tre markerade slutligen 

den del av underlaget som innehöll information angående hållbarhetsredovisningar. Denna 

sortering ligger till grund för hur empiriavsnittet är uppbyggt och har även inneburit att det 

empiriska materialet vi valt ut är väl kopplat till vår studie.  

Beträffande analyskapitlet utgår detta dels från strukturen i intervjuguiden och dels från 

sorteringen av det empiriska materialet. Sorteringen har underlättat vårt analysarbete då den 

inneburit att vi fokuserat på de viktigaste delarna för vår studie.   

3.6 Urval 

Till en början ämnade vi även undersöka samt att få åsikter kring hållbarhetsrapporter från 

investmentbolag. Efter att vi varit i kontakt med ett antal investmentbolag stod det dock klart att 

dessa inte på samma sätt som fondförvaltare använde sig av hållbarhetsrapporter som ett enskilt 

beslutsunderlag. 

Enligt Wahlberg (2012) bygger Wahlbergs investmentbolag istället sina beslut och 

nyinvesteringar på en mer djupgående analys, oftast med företagsledningen i innehavsbolagens 

hjälp. Istället tipsade Wahlberg oss om att kontakta fondbolag som förvaltade någon form av 

etisk fond. För att komma i kontakt med respondenter för studien gick vi in på internet och sökte 

upp fondbolag, detta gjordes på fondmarknaden.se. Vi gick igenom listan med uppradade bolag 

och valde vilka vi skulle kontakta. Detta resulterade i att mellan 25-30 fondförvaltare 
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kontaktades via e-post och telefon. De vi valde att kontakta var samtliga svenska bolag som 

förvaltade någon form av etisk fond. Det var dock väldigt svårt att få kontakt med respondenter 

som hade möjlighet att ställa upp. Detta mynnade ut i att vi fick tre intervjuer till studiens 

undersökning. Nackdelen med detta är att det blir svårt att generalisera utifrån dessa 

respondenters svar. Det som ändå talar för att tre intervjuer kan anses tillräckligt är att Fries 

(2012) under intervjun förklarade att de flesta fondbolag i Norden använder sig av samma 

tillvägagångssätt vid en investeringsbedömning. Som vi tidigare nämnt hävdar vi att de 

respondenter som deltog i undersökningen hade god insikt i hur branschen fungerade, de hade 

dessutom lång erfarenhet. De var även involverade i utvecklingen och framtagandet av 

hållbarhetsredovisningar. Tack vare det fick vi en god inblick i hur det aktuella arbetet kring 

hållbarhetsområdet ser ut. Slutligen kan vi konstatera att en av våra respondenter hävdade att 

arbetssättet för investerare är standardiserat. 

3.7 Reliabilitet och Validitet 

Eftersom vår undersökning grundar sig på vilken information vi erhåller från studiens 

respondenter är det viktigt att vi ställer rätt frågor för att få den information vi eftersträvar. Med 

andra eftersträva en hög validitet (Bryman & Bell, 2005). För att möjliggöra detta har vi utgått 

från vår teoretiska referensram vid utformningen av undersökningens intervjuguide, som 

förklarades i metodavsnittet intervjufrågor. Detta för att dels få en grund att stå på och dels för att 

få vetskap om vilka begrepp och vilken information som är intressant för vår undersökning, 

alltså öka studiens validitet.   

Den empiri som ligger till grund för arbetet består av respondenternas information från 

intervjuerna. Innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna klargjort för sig vilka vi som 

undersökare var och vilken frågeställning vi undersökte. Vi redogjorde också för vilken typ av 

information vi önskade ta del av från dessa respondenter. De hade alltså ett fritt val att delta och 

var väl införstådda med vad som förväntades av dem. Investerare väljer att göra sina 

investeringar antingen från en unik policy som de utgår från eller från sina egna subjektiva 

bedömningar.  

Detta gör att det inte finns en konkurrenssituation inom branschen kring detta område, således 

leder detta till att respondenterna inte tjänar något på att ge falsk eller annorlunda information till 

oss intervjuare om de valde att medverka i undersökningen.  
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Däremot kan respondenternas information leda till att företagen får kunskap om hur investerare 

resonerar kring investeringsbedömningar. Utifrån det kan de anpassa sina 

hållbarhetsredovisningar och sitt arbete med hållbarhet bättre för att få uppmärksamhet från 

investerare. Detta ger enligt Bryman & Bell (2005) studien en förbättrad reliabilitet. 
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4 Empiri  
 

4.1 Carnegie Fonder AB 
Carnegie Fonder AB är ett svenskt fondbolag som fokuserat och specialiserat sig på svenska 

aktier, nordiska räntepapper samt även aktier på tillväxtmarknader. Vid investeringar utgår de 

från en investeringsfilosofi som är grundläggande för alla investeringsbeslut inom b0olaget, 

fokuserad värdeförvaltning. Det finns en stor kompetens av förvaltning inom företaget och deras 

fondförvaltare har i genomsnitt sjutton års erfarenhet av värdepappersmarknaderna.  

 

Vår respondent, Karin Fries, är en fondförvaltare som har fokuserat på tillväxtmarknader och står 

idag som ansvarig förvaltare för Carnegie Afrikafond. Hon anser att hållbarhetsredovisningar är 

en av många viktiga finansiella instrument och tycker att det borde vara ett obligatorium att 

företag ska hållbarhetsredovisa. Till vilken utsträckning företagen ska hållbarhetsredovisa och 

om alla bolag eller bara vissa bolag ska hållbarhetsredovisa tycker hon är en svårare fråga, det 

handlar om en gränsdragning och vissa företag har lättare att utforma system och rutiner för att 

kunna ta fram hållbarhetsinformation menar respondenten. 

 

Den allmänna investeringsprocess, som innebär bland annat en bedömning av ett företags 

verksamhet, utformas i flera olika steg. Fries berättar att hon börjar kolla på den så kallade 

”Business Modellen” för det aktuella företaget, denna bygger ofta på hur ett företag skapar, 

levererar och fångar värde. Värde är här ett vitt begrepp och kan innebära ekonomiskt, socialt, 

kulturellt och även miljömässigt värde för ett företag. Utöver detta tittar även respondenten till 

en rad olika värderingsmultiplar och tillväxt och utifrån detta har respondenten ett 

värderingsunderlag som hon kan göra en bedömning ifrån. 

 

Respondenten anser att hållbarhetsinformation är viktigt för att kunna bedöma ett företag på ett 

så utförligt sätt som är möjligt och att det är främst den långsiktiga hållbarheten som spelar in vid 

en bedömning. Respondenten menar på att bolag som är tidiga med att hitta mer effektiva sätt att 

producera sina varor kommer nog ha ett övertag i det långa loppet, där till exempel SAB Miller 

är drivande att hitta nya sädesslag för öl framställning som kräver mindre vatten när de odlas. Ett 

nytt innovativt miljömässigt grepp som innebär en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. 
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Hållbarhetsredovisningar är alltså en viktig aspekt för respondenten vid en jämförelse av 

liknande bolag med liknande värderingar. Då får hållbarhetsredovisningar en större vikt även om 

resultatet av deras hållbarhetsinvesteringar ligger långt fram i tiden.  

 

I det dagliga arbetet använder sig dock inte respondenten av hållbarhetsredovisningar i någon 

större utsträckning. Hon tar dock del av den information en hållbarhetsredovisning innehåller 

mer indirekt genom att hon brukar ta hjälp av analytiker som är specialiserade inom området. 

Hon brukar även till stor del se till aggregerad information, där det mesta har blivit indexerat så 

att hon sedan kan se till eventuella trender. Utifrån denna information tar hon ett slutgiltigt beslut 

där alla faktorer är inräknade. Respondenten tycker att hållbarhetsredovisningar är bra och 

nödvändiga för de sätter hållbarhetsfrågorna på agendan och möjliggör granskningar av de som 

har kompetens att förstå dem.  

 

Respondenten tycker inte att det finns någon speciell information som hon tycker att en 

hållbarhetsredovisning ska innehålla för att tillfredställa investerares informations- och 

användningsbehov. Utan det varierar beroende på inom vilka branscher företagen verkar där 

olika mått är olika relevanta. Det spelar till exempel inte så stor roll om en mätning av 

vattenanvändningen hos en bank sker jämfört med om mäter det på jordbruksrelaterade 

industrier. Så allt måste sättas i relation till vad som är branschspecifikt och branschrelevant.  

 

GRI:s riktlinjer är inget respondenten lägger speciellt stor vikt vid, hon vet att de finns, hon har 

läst dem någon gång men utöver det är det inget hon överhuvudtaget arbetar med och inte heller 

kommer i kontakt med under sitt dagliga arbete. Hon tycker dock att frivilighet oftast leder till att 

de som förstår värdet av hållbarhet och har allmänt goda rutiner kring redovisning väljer att 

redovisa hållbarhetsrelaterade frågor. De som inte förstår värdet och kanske inte heller vill visa 

hur böckerna ser ut brukar nog strunta i det. Det är detta hon ser är faran med frivilligheten, att 

de som behandlar miljön väldigt illa kommer inte friviligt visa detta och då får allmänheten inte 

heller reda på hur deras arbete egentligen går till. 
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4.2 SEB 

SEB är en svensk bank som är en av de ledande nordiska finansiella koncernerna. SEB erbjuder 

finansiell rådgivning och ett stort utbud av finansiella tjänster inom hela Norden, Tyskland samt 

även i Baltikum. Vi har vänt oss till den del av SEB som arbetar med fonder och förvaltning, så 

sent som den 21 november 2012 blev de utsedda till bäst i Sverige på fondanalys. Respondenten 

vi valt att intervjua står som förvaltare för två svenska aktiefonder på SEB med fokus på 

hållbarhet. Det är genom SEB Wealth Management, som är en del av SEB, som fonderna 

förvaltas genom. Vår Respondent, Anette Andersson, har sedan 2006 arbetat med dessa fonder 

och har utöver detta 20 års erfarenhet av finansbranschen. 

 

Det finns en diskussion kring om huruvida det borde vara obligatoriskt för alla bolag och inte 

bara statliga svenska bolag att ta fram hållbarhetsredovisningar. Enligt Anette Andersson på SEB 

så är det rimligt att det ska vara obligatoriskt. Detta för att hållbarhet är en del av ett företags 

framtida strategi. Det är av så stor betydelse och är minst lika viktigt som att ta fram finansiella 

rapporter för ett företag menar Andersson. En svårare fråga är om detta ska bli obligatoriskt för 

alla bolag eller om det ska avgränsas till exempelvis stora bolag eller bolag som verkar i 

branscher som har en stor påverkan på miljön. Stora bolag har ju oftast möjlighet, finansiella 

muskler och en stab som gör att de kan klara av att göra hållbarhetsredovisningar på ett mer 

genomarbetat sätt än ett mindre företag som inte har de resurserna tycker Andersson. Trots detta 

anser hon ändå att hållbarhet är så väsentligt och grundläggande att oberoende av storlek borde 

alla bolag visa hur de arbetar med hållbarhet. 

  

Vår respondent är, som vi nämnt tidigare, förvaltare för två stycken särskilda hållbarhetsfonder. 

Vid en första anblick är dock hennes investeringsprocess väldigt lik den traditionella 

investeringsprocessen som de flesta fondförvaltare rättar sig efter, med det tillägget att hållbarhet 

är en del utav processen. Hon anser att företag som arbetar med hållbarhet på ett strukturerat sätt 

också är mer finansiellt välskötta. För en förvaltare handlar det ju till stor del om hur risker 

hanteras men samtidigt även möjligheter. Finansanalytiker och förvaltare räknar på särskilda 

Discounted Cash Flows (DCF) modeller som kan sträcka sig 20 år framåt i tiden och då måste 

företagen visa på att de har förberedelser för hur världen ser ut om 20 år.  
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När respondenten sedan försöker att diskontera kassaflödet tillbaka till dagens kurs och om hon 

helt ignorerar, låt oss säga, att oljepriset går upp eller att det tillkommer en kostnad för 

utsläppsrätter, då uppstår väldigt missvisande kalkyleringar. Alltså måste investerare fokusera på 

dessa aspekter för att se den totala bilden. 

 

Det vi ämnar undersöka i vår uppsats är i vilken utsträckning och om investerare använder sig av 

hållbarhetsredovisningar vid investerings analyser och bedömningar. Enligt Anette Andersson 

lägger hon ner lika mycket fokus på det finansiella som det hållbarhetsmässiga. Hon investerar 

inte, eller i alla fall har hon väldigt svårt att investera i ett bolag, som inte har någon slags 

hållbarhet integrerad i sin strategi eller i sitt tänk. Hon anser att hållbarhet inte bara är något 

företagen ska känna sig tvingade till att göra, det kan också vara en drivkraft i sig, det går att 

identifiera nya trender, nya marknader eller nya tekniska innovationer menar vår respondent. Gör 

du detta i ett tidigt stadium har du chans att positionera dig bättre än dina konkurrenter, att du 

kan hitta din speciella nisch, det vill säga ditt speciella hörn som Porter skriver om i sin 

konkurrens strategi matris menar Andersson. Det är här hållbarhet bara kommer att bli viktigare 

och viktigare samt att det är denna information vår respondent lägger ner stor vikt vid när hon 

använder sig av företags hållbarhetsinformation. Det finns även en vinning för företagen med att 

anpassa sig självmant, för om de istället väntar tills det kommer lagkrav som är tvingande blir 

det mycket mer kostsamt än om företagen kan göra det förändringsarbete som krävs i sin egen 

takt. 

 

Hållbarhetsredovisningar fyller en funktion och är nödvändiga men respondenten anser att 

väldigt många är bristfälliga och hon tycker inte att de uppfyller en investerares 

informationsbehov och kommer inte med relevant information. Vår respondent är ganska 

engagerad i denna fråga och träffar bolagsledningar, på så kallade Stakeholding Engagements, 

där de för en diskussion vad just hon vill att företagen ska jobba med inom hållbarhetsrelaterade 

frågor. Hon möts ofta av företag som är förvirrade och har svårt att förstå vad de ska lägga fokus 

på. Den traditionella finansiella redovisningen är till stor del styrd av regler och det är företagen 

vana vid att redovisa samt att den har hunnit utvecklats i många år, så där känner sig företagen 

mycket mer bekväma med det regelverk som finns. Sedan när det kommer till det 

hållbarhetsrelaterade har de plötsligt ingen aning om vad dem ska redovisa anser respondenten.  
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På grund av denna ovetskap tenderar bolagen till att antingen ta fram ett falskt PR material eller 

så väljer de att redovisa det de kan kommunicera kring eller det som är mätbart men som kanske 

inte alls är det som är viktigast ur ett hållbarhetsperspektiv. För att åskådliggöra denna 

problematik drog vår respondent en parallell som lyder:  

”För mig som investerare är det inte en jätte viktig parameter att veta hur mycket vatten SEB 

gör av med, visst vi kan ha snålspolande toaletter men vi har ingen större påverkan. Om istället 

Hennes & Mauritz redovisar detta är det jätteviktigt, när det gäller bomullsodling och färgning 

av kläder, är det en väldigt relevant parameter som H&M måste ta ansvar för, då dem verkar i 

länder där vatten till viss del är en bristvara.” (Andersson, 2012) 

Det är här Andersson ser ett problem i tänket kring GRI, där företag fokuserar på att redovisa så 

många indikatorer som möjligt men det kan vara 20 indikatorer som är totalt ointressant för just 

den branschen de verkar i. Detta kan det innebära att företaget enligt GRI har uppnått en viss 

tillämpningsnivå, kanske rent av den högsta nivån, men trots det har de inte redovisat det som är 

mest relevant för just det företaget. 

  

Vad vill då en investerare se för information i hållbarhetsredovisningar? Enligt vår respondent 

finns det vissa parametrar som hon tycker är självklart att bolagen borde redovisa, till exempel 

borde alla bolag redovisa till Carbon Disclosure Project (CDP), som är ett FN-organ, där bolag 

världen över kan redovisa sina utsläpp. Utifrån den information som företagen redovisar in 

rankas dem bolagsmässigt, branschmässigt och även sektormässigt. Detta projekt har vuxit fram 

för att möjliggöra en bättre insikt i företagets verksamhet för utomstående som ofta har väldigt 

begränsad information och svårt att få reda på information om exempelvis hur mycket utsläpp ett 

bolag egentligen har. Det är ett väldigt standardiserat formulär och bygger på att investerare ska 

kunna jämföra dessa siffror mot andra bolag. Detta så att det ska gå att förstå vad exempelvis 

siffran tre betyder gällande utsläpp. Utöver detta anser respondenten att alla bolag som är 

internationellt verksamma ska ha skrivit på UN Global Compact (UNGC), som är ett FN-initiativ 

gällande hållbarhetsarbete, samt att företagen skall tillämpa GRI. Gör bolagen det som står här 

ovan bidrar det till att analytiker och förvaltare lättare kan jämföra bolag gällande hållbarhet. 

Detta kan vi som investerare lätt göra när det kommer till den traditionella finansiella 

redovisningen, då den är så standardiserad i dagens läge berättar Andersson.  
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Att jämföra H&M:s tillväxtprognos med Axfoods är ju ingen jättestor utmaning och du får 

ganska snabbt en uppfattning om hur läget ser ut. Respondenten träffar många som inte tror att 

det är möjligt att jämföra och värdera hållbarhetsrapporter men det går. Företagen måste bara 

tänka lite annorlunda. 

 

Beträffande GRI anser Andersson att det är ett bra försök men företagen behöver ingen 

ytterligare lagstiftning och inte heller att det ska bli obligatoriskt, för då kan det bli för tungrott. 

Hon anser att GRI:s problem ligger i att det är en NGO (intresseorganisation) som ligger bakom 

och utvecklar regelverket. I och med detta finns det väldigt många olika intressenter och allas 

intresse ska ju tillgodogöras i denna redovisning. Hon tycker dock att det är en bra start, liksom 

den traditionella redovisningen, så måste det ju börjas någonstans. Hon hoppas att den nya 

versionen av GRI som kommer lanseras ska vara uppdaterat och innehålla ett förbättrat 

regelverket.  

 

Andersson berättar att hon ser en växande trend där hon ser mer och mer företag som är 

kategoriserade att de har så kallade ”positiva kriterier”. Med detta menas att de jobbar väldigt 

mycket med hållbarhet och i vissa fall även har hållbarhet som affärsidé. Det kan till exempel 

vara företag som jobbar med miljötekniker, utvecklande av kritisk infrastruktur i 

utvecklingsländer eller förnyelsebar energi. Detta tror Andersson bara kommer få mer och mer 

betydelse i framtiden. Hon menar på att det är ett företags uppgift trots allt är att tjäna pengar, 

kan företaget då inte tjäna pengar på hållbarhet ser hon ofta hållbarhetsinformation som en 

skönmålande bild av verksamheten och något som används som PR. 

 

Till sist anser respondenten att kvalificera in sig på något av de alla hållbarhetsindex som finns, 

exempelvis DSJI, är ett bevis på att företaget har koll på sina risker. Detta innebär i sin tur en 

större trygghet för henne som investerare att handskas med företaget. Hon tycker även att 

företagen visar på ett långsiktigt tänk när bolagen verkligen tar sig an hållbarhetsrelaterade 

frågor, då det ofta innebär att de beaktar risker och möjligheter som ligger framåt i tiden. Det är 

också givetvis så att det kan vara en jättebra ”morot” för företag att kvalificera in sig i dessa 

index men nästan per automatik blir mindre bolag diskvalificerade på grund av mindre resurser 

för rapportering.  
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4.3 DNB 

DNB Är Norges största finanskoncern och är även en av de ledande nordiska aktörerna inom 

bank, finans och försäkring. Vår respondent, Josefine Ekros, arbetar med hållbara investeringar 

på DNB, där hon har jobbat i två år och utöver detta har hon jobbat med etiska och hållbara 

investeringar sedan 2003. 

  

Ekros anser att det är viktigt att hållbarhetsredovisningar blir obligatoriskt och tycker att det 

skulle vara önskvärt att det regleras eller lagstiftas mot att företagen ska rapportera 

hållbarhetsrelaterade frågor. Hon anser dock att det nödvändigtvis inte behöver vara i 

hållbarhetsredovisningar men att det skall rapporteras i någon form. Hon ser en trend att 

rapporteringen går mycket mot en integrerad rapportering och om det ska lagstiftas mot att 

rapportera en integrerad redovisning eller hållbarhetsredovisning spelar som sagt ingen större 

roll för vår respondent. Vår respondent anser även att det måste finnas någon typ av avgränsning, 

det vill säga att inte alla bolag ska bli tvingade att redovisa hållbarhetsdata. Det ska finnas någon 

typ av gräns. Exempelvis så att det blir stora bolag som får tvingande regler, som baseras på 

omsättning eller något liknande. Det kan vara känsligt att lägga allt för mycket administration på 

små bolag och det är frågan om det är relevant att väldigt små företag redovisar hållbarhet, de har 

ofta ingen större påverkan, varken ekonomiskt, miljömässigt eller socialt menar vår respondent. 

Å andra sidan kan det även vara viktigt för små bolag att redovisa hållbarhetsrelaterade frågor. 

Vår respondent har ibland varit involverad i relativt små bolag som helt har missat att redovisa 

hållbart och har i ett senare skede hamnat i någon typ av problem och hade de då tvingats in i att 

redovisa på ett visst sätt hade det kunnat göra att problemet hanterats på ett bättre sätt.  Rent 

initialt tror Ekros ändå att arbetet borde inledas med en gräns för stora bolag, för att sedan 

successivt utveckla regelverket och anpassa det mot även de mindre bolagen. Att införa någon 

typ av nivåer så de mindre bolagen endast behöver redovisa relativt begränsat men så att de ändå 

får in tänket och upptäcker att det är viktigt. 

 

Ekros arbetar som analytiker och arbetar mycket med SRI frågor, det vill säga social responsible 

investments. Hon arbetar inte med den slutgiltiga bedömningen om en investering skall bli av 

eller inte, utan hon arbetar snarare fram ett underlag som förvaltarna i sin tur tar i beaktning vid 

deras arbete.  
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Analyserna bygger på ett ESG- perspektiv, vilket är en vanlig term inom kapitalmarknaden och 

som innebär att hon ser till miljömässig- och social styrning. Det används av investerare för att 

värdera ett företags beteende samt att försöka förutspå det framtida finansiella resultatet. Det är 

vår respondent samt en till medarbetare som sitter med analysarbetet på DNB. I och med detta är 

det en omöjlighet att analysera alla bolag, så tillvägagångssättet (Ekros, 2012)är att vår 

respondent köper in en del screening från leverantörer, eftersom de inte kan göra allt själv. 

Utöver detta gör hon specifika analyser på bolag som är viktiga för just DNB, det kan antingen 

vara att de är stor ägare eller att de håller stora innehav i ett bolag åt kunder. Sedan jobbar de 

väldigt integrerat just nu mot deras svenska aktieteam där de försöker synka processerna så att de 

integrerar hållbarhetsfaktorerna vid analysen. 

  

I analysprocessen lägger vår respondent stor vikt vid hållbarhetsinformation och det är denna 

information hon använder sig av vid sin analys av bolag, med inriktning på de miljömässiga och 

sociala frågorna. Hon lägger inte jättestor vikt vid GRI rapporteringen, hon kan se att företagen 

använder sig av den och att det kan vara positivt men hon går inte in djupare på exakt hur de 

använder sig av GRI. Grundtanken med GRI är bra men företag som använder sig av det tenderar 

till att överrapportera och de håller sig inte alltid till kärnfrågorna och vad som är mest relevant 

för sitt företag anser vår respondent. Det är ju hållbarhetsfrågorna vår respondent analyserar men 

det är minst lika viktigt hur väl företagen har presenterat dessa. För att i vilket format de väljer 

att presentera det är inte jätteviktigt utan det viktiga är att de relevanta siffrorna finns med. Något 

företagen kan missa om de stirrar sig blinda på GRI är att verkligen koppla hållbarhetsfaktorerna 

till sin affärsstrategi, vilket är en otroligt viktig faktor enligt vår respondent, när hon ska använda 

sig av informationen vid en analys. Det är här GRI har fått mycket kritik, företagen kan redovisa 

alla möjliga faktorer och ha en god GRI rapportering, utan att för den sakens skull koppla detta 

till affärsstrategin och visa på varför dessa indikatorer är relevanta för just sitt företag. Det är här 

vår respondent lägger stor vikt i sitt arbete, att se att hållbarhetsinformationen inte bara är en PR-

grej utan att företagen faktiskt gör det de redovisar, det vill säga att företagens 

hållbarhetsrapporter inte är falsk marknadsföring. Samtidigt att företagen redovisar hur det tjänar 

på dessa frågor, hur det hänger ihop med företagets grundläggande tanke på lönsamhet.  

DNB ingår även i PRI, där de är med i många samarbetsperspektiv med globala företag. PRI är 

ett FN- organ som innehåller principer för ansvarsfulla investeringsinitiativ.  
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Hur kontakten ser ut rent generellt är väldigt svårt att säga för det beror helt på hur situationen 

ser ut berättar vår respondent. De kan inte ha en kommunikation med alla företag de investerar i, 

det skulle bli för omfattande enligt vår respondent. Istället arbetar DNB med en incidentbaserad 

rapportering, som de har gemensamt med de flesta investerare i norden, där de har kontakt med 

företag där det har skett någonting som DNB ser allvarligt på och som det kan föras en dialog 

kring. Rent konkret kan det vara så att DNB får in rapporteringar kring att det har skett incidenter 

som bryter mot de internationella organisationernas regelverk, främst Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) och Global Compact och utifrån det förs en dialog hur 

företaget ska agera och hur det proaktiva arbeta skall fortlöpa så att incidenten inte inträffar igen. 

Det kan sägas att DNB jobbar med två olika typer av dialog, både proaktiv samt reaktiv. Den 

reaktiva är som exemplet ovan, att DNB äger andelar i ett företag som har brist i sitt arbete och 

där det jobbas för att agera ut detta. Märker respondenten att företaget under flera år inte 

förbättrar sina rutiner och sitt hållbarhetsarbete kan det leda till uteslutning. Sedan är det väldigt 

mycket proaktiv dialog, där DNB brukar jobba efter olika teman. För tillfället arbetar de mycket 

med ekologisk odlad bomull och hållbart fiske enligt respondenten. 

4.4 Sammanfattning 

Det finns en allmänrådande investeringsmodell (business modellen) som de flesta investerare 

utgår ifrån och använder sig av. Sedan kan det skilja sig mellan företag hur de sedan utformar 

modellen och vad de lägger vikt vid. Alla våra respondenter lägger mer eller mindre vikt vid 

hållbarhetsrelaterade frågor vid bedömning och analys. De använder dock denna information på 

olika sätt. En av våra respondenter är en traditionell fondförvaltare som inte har något speciellt 

fokus på att förvalta hållbarhetsfonder. Hon använder mest hållbarhetsinformation till att bedöma 

risker, då ett bristfälligt hållbarhetsarbete kan innebära en ökad riskgardering. De två 

respondenterna som arbetar dagligen med hållbarhetsfonder har mycket större fokus på att 

använda sig av hållbarhetsinformation. Anette Andersson, på SEB, säger att hon använder sig 

exakt lika mycket av hållbarhetsredovisningar som finansiella redovisningar. Josefine Ekros, på 

DNB, arbetar dagligen mycket med SRI-frågor och har ett ESG-perspektiv vid analysering av 

företags hållbarhetsinformation.  
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5 Analys 

Samtliga av våra respondenter är överens om att hållbarhetsredovisningar är en viktig 

informationskälla och att det borde vara obligatoriskt att ta fram hållbarhetsrelaterad information.  

Åsikterna skiljer sig dock åt om hur denna information skall redovisas och vilken gränsdragning 

som skall göras. De två respondenterna som jobbar med hållbarhetsfonder anser dock att det är 

så grundläggande information att oberoende av storlek så borde alla bolag redovisa hur de 

arbetar med hållbarhet i mer eller mindre utsträckning. Som All Transports VD resonerade, så 

anser även våra respondenter att för att ett företag ska finnas kvar i framtiden måste de ta miljö, 

sociala och de ekonomiska frågorna på allvar. För att om ett företag ignorerar eller inte fokuserar 

på dessa frågor kan det få förödande konsekvenser. Ett exempel är det som kan läsas i stycket 

som behandlar hållbarhetsredovisning i media i vår referensram där debaclet om minimilöner i 

Kambodja påverkade H&M väldigt negativt. Detta visar på hur viktigt det är för företagen att 

ständigt arbeta med hållbarhetsfrågor för utveckling och förbättring. 

I vår uppsats ämnar vi undersöka hur investerares användning av hållbarhetsinformation ser ut. 

Att hållbarhetsinformation är en viktig del av ett företags verksamhet har vi redan konstaterat, 

men det intressanta ligger i just vilken information och hur investerare använder sig av denna. 

Det finns en överhängande risk att hållbarhetsredovisningar blir mer utav ett PR-material och en 

förskönande bild av verkligheten. Detta leder till att reliabiliteten i informationen sjunker 

eftersom företagen inte signalerar vad de verkligen gör. Det alla våra respondenter anser 

gemensamt är att företagen måste komma ifrån detta tänk, att en hållbarhetsredovisning måste 

vara någonting mer än bara ett pr-mässigt material. Bolagen måste kunna koppla den 

hållbarhetsinformation de redovisar till det rent affärsmässiga. Företagen måste alltså redovisa 

sådan information som verkligen är relevant till rätt intressenter. Detta är något Isaksson et.al 

(2009) diskuterar i sin artikel. Att rätt information verkligen kommer fram till rätt intressenter. 

Just redovisningen av mängden information kontra relevant information är något som Edman 

(2000) och Shanteu (1992) diskuterar. De kommer i sina undersökningar fram till att det viktiga 

inte är mängden information utan snarare att den är relevant. Anette Andersson anser att ta fram 

denna information kan vara en drivkraft i sig och innebära en fördel mot konkurrenter, det är 

denna typ av information som hon lägger stor vikt vid när hon använder sig av 

hållbarhetsredovisningar. Att företagen kan visa på hur hållbarhet hänger ihop med lönsamhet. 
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Detta är något som Schneider och Meins (2011) skriver i sin artikel, att företagen måste skaffa 

sig kunskap om hur de kan skapa värde genom arbete med hållbarhet. Det är denna information 

som Anette Andersson anser vara relevant för att hon ska kunna använda informationen i 

hållbarhetsredovisningar. 

Även Josefine Ekros tycker att det är viktigt att företagen kopplar hållbarhet till affärsstrategin, 

att de visar på varför de indikatorer de redovisar är viktiga samt att företagen kan redovisa hur 

det hänger ihop med företagets grundläggande tanke om lönsamhet. Adams och Frost (2008) 

skriver till exempel om att bolagen kan utgå från hållbarhet vid utformningen av företagets 

styrsystem och på så vis få en direkt koppling mellan hållbarhet och affärsstrategi. Som vi kan se 

anser även Ekros att kopplingen mellan hållbarhet och företagets övergripande affärsstrategi är 

relevant information för hennes användning av hållbarhetsredovisningar. Denna information är 

dock något som inte alla företag har möjlighet att redovisa. Därför är det viktigt att en dialog 

mellan investerare och företagsledning kontinuerligt fortlöper. Detta är något som Wheeler et.al 

(2009) diskuterar. Att företag och intressenter för en kontinuerlig dialog.  

Våra respondenter är även inne på ett viktigt spår, ett företags grundläggande idé och tanke är ju 

att det ska skapa ett ekonomiskt värde, annars finns det inget syfte till att ha ett företag. Det är 

även detta som Schneider och Meins (2011) skriver om i sin artikel, om kopplingen mellan 

lönsamhet och hållbarhet. Problematiken vi kan se här (som även Anette Andersson nämner) är 

att företagare har svårt att veta exakt vilken information de ska redovisa och till vilka intressenter 

informationen skall redovisas för. Detta eftersom ett företag har flera olika intressenter vars 

informationsbehov måste tillfredsställas.   

Två av våra respondenter hävdar att det överlag finns mycket för företagen att jobba på när det 

kommer till hållbarhetsredovisningar. De anser att de i många fall är bristfälliga och inte lyckas 

att nå ut med relevant information som uppfyller deras informationsbehov. Den tredje ansåg det 

väldigt svårt att ta del av och förstå den information som återfinns i hållbarhetsredovisningar att 

hon var tvungen att få hjälp från experter som analyserar dessa rapporter. Det vill säga att 

informationen i hållbarhetsredovisningar inte är tillräckligt begriplig för dess användare. Den 

information som de vill att företagen ska fokusera på och redovisa är framförallt information som 

är signifikant för just deras bransch och kan kopplas till företagets strategi. Det är alltså denna 

information som uppfyller kriteriet relevans.  
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Med andra ord är det denna form av information våra respondenter vill se för att kunna använda 

sig av hållbarhetsredovisningar. Mer konkret vill de också att företagen rapporterar in bland 

annat utsläpp med mera till ett antal olika FN organ. Detta för att öka jämförbarheten mellan de 

olika bolagen. Här kan vi se även en koppling mot det Isaksson et.al. (2009) skrev om, nämligen 

att företag tenderar till att inte lyckas nå ut med rätt information till rätt intressenter. I deras 

studie var det kunderna som inte fokuserades, i vår uppsats ser vi att investerares behov inte 

tillfredställs. Något som dock många av företagen lyckas med är det som Wheeler et.al. (2009) 

skriver om, nämligen att integrera intressenter vid framtagandet av hållbarhetsredovisningar på 

ett tidigt plan. Både Anette (SEB) och Josefine (DNB) var väldigt involverade i företag när det 

kommer till att ta fram dessa rapporter, samt att de bygger sitt arbete kring incidentbaserad 

rapportering och har även kommunikation med företag vid incidenter.  

Som vi nämnt tidigare har GRI vuxit fram för att göra hållbarhetsrapporter mer användarvänliga 

samt möjliggöra jämförelser mellan företag på sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. 

Trots att våra respondenter ser GRI som ett bra initiativ har de även stött på problem med detta 

regelverk. De menar bland annat att företagen som använder sig av GRI tenderar till att 

överrapportera indikatorer, det vill säga att de inte håller sig till de mest relevanta indikatorerna 

för företaget, utan rapporterar så mycket information man kan. Detta leder till att reliabiliteten i 

hållbarhetsredovisningarna minskar eftersom informationen i vissa fall enligt våra respondenter 

inte stämmer överens med företagets affärsstrategi. Våra respondenter anser också att dessa 

rapporter ofta känns mer som ett försök till att marknadsföra sin verksamhet mer än att redovisa 

för sitt hållbarhetsarbete. Det här går i linje med det vi skrev om falsk marknadsföring, nämligen 

att vissa företag tenderar att utnyttja GRI för att marknadsföra sig som ett hållbarhetsföretag, när 

det kanske i själva verket inte fokuserar på relevant information och signalerar ut den. Även 

Shanteaus (1992) slutsats styrker resonemanget kring överrapportering och att mer information 

inte nödvändigtvis likställs med bra information. Något annat som har framkommit som viktigt 

när vi talat med våra respondenter och som gör jämförelse av hållbarhetsdata lättare, är att 

företagen rapporterar in sina siffror till bland annat CDP och UNGC. Detta lägger man sedan in i 

sin hållbarhetsrapport och innebär att kriterierna jämförbarhet och relevans stärks, två begrepp 

som är viktiga för att investerare skall kunna använda sig av hållbarhetsredovisningar.  
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Som vi nämnt tidigare kan hållbarhetsredovisningar användas till flera olika ändamål, något som 

vuxit fram mycket nu på senare tid är enligt en av våra respondenter att företag har hållbarhet 

som affärsidé. Det kan vara att man fokuserar på t.ex. miljötekniker eller förnyelsebar energi. 

Företag som arbetar utifrån detta synsätt kommer automatiskt ta fram relevant information i sina 

hållbarhetsredovisningar efter deras affärsstrategi bygger på hållbarhetsarbete. På så sätt ökar 

reliabiliteten och relevansen i hållbarhetsredovisningarna eftersom det finns en tydlig koppling 

till företagets affärsstrategi som våra respondenter tydligt efterfrågar. 

Ett sätt att få företag att fokusera på hållbarhetsfrågor och att ta fram kvalitativa rapporter kan 

vara att ge företagen olika incitament. Ett incitament vi har skrivit om är att det finns ett antal 

olika hållbarhetsindex som företag kan hamna på om de tar fram högkvalitativa rapporter. Enligt 

en av våra respondenter är det ett bevis på att företaget har koll på sina risker och innebär i sin 

tur en trygghet för henne som investerare i och med en minskad risk. Att företag skulle tjäna på 

att hamna på ett index står klart i studien som är gjord av Robinsson et.al. (2011) där man ser att 

företag som läggs till på DSJI upplever en varaktig ökning av aktiekursen. Mahoney et.al. (2012) 

anser även de att det är viktigt att bra hållbarhetsföretag belönas. Detta kan fungera som en 

morot för företagen att lägga ner mycket energi på hållbarhetsredovisningar. Ett incitament i 

form av exempelvis ett index skulle bland annat öka jämförbarheten mellan olika företag i olika 

branscher. Detta då investerare kan relatera de olika siffrorna i indexet mellan företagen. Ett 

index skulle även öka tillförlitligheten på att företagen tar fram relevant och tydlig information 

om det befinner sig på ett index likt DSJI. Om en investerare väljer mellan olika bolag och ser att 

ett av bolagen finns på indexet kan detta vara avgörande för valet av företag.  
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6 Slutsats 

Vår första frågeställning bygger hur och när investerare använder sig av 

hållbarhetsredovisningar. I vår undersökning har det framkommit att fondförvaltare vi intervjuat 

i stor utsträckning använder sig av hållbarhetsredovisningar vid en investeringsbedömning. Det 

framgår i vår uppsats att de investerare vi intervjuat använder information i 

hållbarhetsredovisningar vid investeringsbedömningar som ett underlag för att jämföra 

investeringsobjekt och för att kontrollera att företagen förstår hur hållbarhet kan skapa värde för 

företagen. Med andra ord om informationen i hållbarhetsredovisningar är relevant för våra 

respondenters användande. De använder också redovisningarna som underlag för en proaktiv och 

reaktiv dialog med företagsledningar vilket ligger som en grund vid en investeringsbedömning. 

Hur detta användande ser ut beror dock på vilken information som redovisas i redovisningarna. I 

vår undersökning har det även framkommit att våra respondenter använder 

hållbarhetsinformationen som ett komplement till den traditionella finansiella redovisningen. 

Detta sker vid en jämförelse mellan olika bolag och vid en långsiktig bedömning av bolaget, 

gällande risker och möjligheter till lönsamhet. 

Vår andra frågeställning handlar om vilken information investerare vill att redovisningarna ska 

innehålla. En av de viktigaste faktorerna för investerare, som framkom i vår studie, är att 

informationen skall vara kopplad till företagets affärskärna och dess övergripande affärsstrategi 

för att skapa värde. Denna information var den våra respondenter ansåg mest relevant för i 

hållbarhetsredovisningarna. Om den informationen finns med i hållbarhetsredovisningarna ökar 

dessutom reliabiliteten eftersom det är kopplat mot de övriga strategierna i företaget. En annan 

viktig faktor för investerare ska kunna använda redovisningarna vid en investeringsbedömning är 

att företagen kopplar hållbarhetsinformation med hur företaget kan generera lönsamhet genom 

arbetet med hållbarhet. Ett problem våra respondenter såg gällande vilken information de vill ha 

med i en hållbarhetsredovisning är att företag som använder sig av GRI tenderar till att 

överrapportera. Med andra ord att företagen ägnar sig åt falsk marknadsföring. Det har dock 

framkommit att kunskapen om hållbarhetsredovisningar hos företagen i vissa fall är bristfällig. 

Därför kan den falska marknadsföringen vara omedveten. Därför är det viktigt att en kontinuerlig 

dialog mellan företagen och dess intressenter förs så att det på ett klart och tydligt sätt redogörs 

vilken information som är relevant att ha med i hållbarhetsredovisningar 
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6.1 Diskussion 
För att komma underfund med problematiken att företag överrapporterar tror vi att GRI:s 

tillämpningsnivåer måste försvinna. Detta för att företagen ska redovisa mer relevant 

informationen för sitt företags situation. Med andra ord satsa på kvalitet före kvantitet. Det kan 

även innebära att intressenter, som exempelvis investerare, blir vilseledda och tror att en A-

klassificerad redovisning inte nödvändigtvis är bättre än en C-klassificerad redovisning. Vilket 

inte nödvändigtvis behöver vara sant, det återfinns mer information men det är inte säkert att 

denna information är mer relevant. 

Det finns en ny trend där företag väljer att använda hållbarhet som affärsstrategi för att nischa sig 

på marknaden. Detta tror vi och en av våra respondenter kommer att bara växa sig starkare ju 

mer omvärlden väljer att fokusera på dessa kritiska frågor, som är väldigt nödvändiga att 

fokusera på för att senare generationer skall kunna behålla den levnadsstandard vi har idag.  

Om företagen gör detta kan investerare vara säkra på att informationen i 

hållbarhetsredovisningarna är kopplad med företagets strategi att skapa värde. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats behandlar en av de många intressentgrupper som finns. Det skulle vara intressant 

att veta hur användandet ser ut hos andra intressenter, till exempel kreditgivare. Just hur olika 

intressenter använder informationen i hållbarhetsredovisningar är ett relativt outforskat 

forskningsområde.  

Det skulle också vara intressant att se hur GRI:s nya ramverk påverkar hållbarhetsredovisningar 

och om det någon gång i framtiden blir obligatoriskt att redovisa hållbarhet på något sätt. Om det 

blir obligatoriskt måste ju företagen lägga mer resurser på hållbarhetsarbetet och informationen 

kommer på något sätt påverkas av detta.  
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär 
Joakim Holmquist 
Tobias Andersson-Kvist 
Örebro Universitet  

Svar skickas till: Joakimholmquist@hotmail.com 

Tack på förhand! 

Namn:     Företag:  

Vad har du för befattning? 
Svar:  

1. Det finns en diskussion kring om Hållbarhetsredovisning ska bli ett obligatorium för alla 
företag, inte bara statliga som det är i dagsläget. Vad tycker du om detta? 
Svar: 

2. Hur ser investeringsprocessen ut? Hur går du tillväga när du ska bedöma och investera i ett 
företag? 
Svar: 

3. Hur stor vikt lägger du vid företagets hållbarhetsinformation vid en bedömning? 
Svar:  

4. Vad är din generella åsikt om Hållbarhetsredovisningar? Är de nödvändiga? Ger de bra 
information till dig som investerare? 
Svar: 

5. Hållbarhetsredovisningar ska tillfredställa alla intressenters behov, hur bra tycker du rent 
allmänt att hållbarhetsredovisningar uppfyller detta? Kanske framförallt uppfyller en investerares 
informations behov? 
Svar: 

6. Vad tycker du att en bra hållbarhetsredovisning ska innehålla? Någon speciell information 
eller resultatmått som du gärna vill att en hållbarhetsredovisning ska ha? 
Svar: 

7. Tycker du generellt att hållbarhetsredovisningar håller en hög standard och kvalité? 
Svar: 
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8. Anser du att GRI:s riktlinjer är ett bra regelverk som ger uttömmande information? 
Svar: 

9. Hur ser kontakten & kommunikationen ut mellan er och de företag ni investerar i? 
Svar: 

10. Anser du att hållbarhetsinformation bidrar till att ge en rättvisande bild ett företags 
verksamhet? 
Svar: 

Om ja, på vilket sätt? 

11.Vad tycker du om kritiken mot GRI? Att regelverket är frivilligt och att företagen lite kan 
välja vilka indikatorer dom vill redovisa, dvs att man kan gömma undan vissa negativa delar med 
företaget och det blir inte helt transparent. 
Svar: 

12. På vilket sätt använder du dig av hållbarhetsredovisningar i ditt arbete? 
Svar: 

13. Varför tror du att företag tar fram hållbarhetsinformation? 
Svar:  

14. Övriga kommentarer (Om det är något du vill lägga till som inte framgår i detta formulär, 
åsikter om GRI, hållbarhetsredovisningar, framtiden, t.ex. G4 etc.) 
Svar:  

 


	Abstract
	Förord
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund och problemdiskussion
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte

	2 Studiens Referensram 
	2.1 Hållbarhetsredovisningar, ett aktuellt ämne
	2.2 Informationsanvändning 
	2.3 Signaling theory eller falsk marknadsföring
	2.4 Hållbarhet och lönsamhet
	2.5 Hållbarhetsredovisningar och dess intressenter
	2.6 Värdeskapande genom hållbarhetsredovisning
	2.7 Hållbarhetsredovisning som ett styrredskap 
	2.8 GRI
	2.9 Sammanfattning och motivering av referensramen
	2.9.1 Hållbarhetsredovisning, ett aktuellt ämne
	2.9.2 Informationsanvädning
	2.9.3 Signaling theory eller falsk marknadsföring
	2.9.4 Hållbarhet och lönsamhet
	2.9.5 Hållbarhet och dess intressenter
	2.9.6 Värdeskapande genom hållbarhetsredovisning 
	2.9.7 Hållbarhetsredovisning som ett styrredskap
	2.9.8 GRI


	3. Metod
	3.1 Vetenskaplig ansats
	3.2 Datainsamling
	3.3 Intervjuer 
	3.4 Intervjufrågor
	3.5 Tillvägagångssätt och Analys 
	3.6 Urval
	3.7 Reliabilitet och Validitet

	4 Empiri 
	4.1 Carnegie Fonder AB
	4.2 SEB
	4.3 DNB
	4.4 Sammanfattning

	5 Analys
	6 Slutsats
	6.1 Diskussion
	6.2 Förslag till vidare forskning

	Litteraturförteckning
	Bilaga 1


