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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka samtliga respondenter som ställde upp på intervjuer 

för vårt examensarbete och bidrog med både sin tid och kunskap. Intervjuerna 

har varit mycket lärorika och utan ert bidrag hade inte examensarbetet varit 

möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Inger Esperi för 

värdefulla synpunkter under arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka våra 

kurskamrater som deltagit med konstruktiv kritik och gett förslag på 

förbättringar så att vi har kunnat förbättra kvaliteten på vårt arbete. 

Vi intygar att båda författarna har bidragit med lika insats vid upprättandet av 

detta examensarbete. 
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Sammanfattning  

Oetiskt förfarande, social oansvarighet och klimatförändringar bidrar alla till 

en ohållbar utveckling. Att förändra vårt beteende för att bidra till en hållbar 

utveckling har därför hamnat allt mer i fokus. Denna ökade medvetenhet kring 

företagens samhälls- och miljöpåverkan har inneburit att hållbar utveckling 

blivit en viktig fråga både för företag och individer. En viktig faktor för att 

bidra till ett hållbart samhälle är att rikta kapitalflöden till hållbara investeringar 

och intresset för att investera hållbart har ökat under de senaste åren. Därmed 

har pressen på företag ökat när det gäller att arbeta mer med hållbarhet och att 

kommunicera det arbetet externt genom att upprätta en 

hållbarhetsredovisning.  

En viktig intressentgrupp till företag är institutionella investerare. Vårt syfte 

var att ta reda på hur de använder företagens hållbarhetsredovisningar för att 

analysera ett företags arbete med hållbarhet, samt vad de anser om 

trovärdigheten på hållbarhetsredovisningar. Givet syftet har studien ämnat 

bidra till en ökad förståelse för hållbarhetsredovisningar och deras 

användbarhet för institutionella investerare. Vi har även ämnat bidra med en 

ökad förståelse för vad institutionella investerare anser om 

hållbarhetsredovisningars trovärdighet. För att uppnå studiens syfte har en 

kvalitativ metod använts. Kvalitativa intervjuer har utförts med sju 

respondenter med goda kunskaper inom områdena hållbara investeringar och 

hållbarhetsredovisningar.  

Resultatet av studien visar att institutionella investerare anser att 

hållbarhetsredovisningar är användbara för att analysera ett företags 

hållbarhetsarbete. Företags hållbarhetsredovisningar används av samtliga 

respondenter, men i olika omfattning. Respondenterna anser att även andra 

källor behövs för att inhämta den information som krävs för att få en 

helhetsbild av företagens arbete med hållbarhet. Informationen i 

hållbarhetsredovisningen är alltså inte tillräcklig. Respondenterna menar även 

att hållbarhetsredovisningar är trovärdiga rapporter, men i frågan om extern 

granskning går åsikterna något isär. Majoriteten menar att det är positivt om en 

hållbarhetsredovisning är externt granskad, medan några av respondenterna 

anser att extern granskning är en oviktig fråga. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, GRI, hållbar utveckling, ansvarsfulla och 

hållbara investeringar, SRI, ESG, institutionell teori. 
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Abstract 

Unethical procedures, social irresponsibility and climate change all contribute 

to unsustainable development. Changing our behavior to contribute to 

sustainable development has therefore become increasingly important. This 

increased awareness of corporate social and environmental impact has meant 

that sustainable development has become an important issue for both 

companies and individuals. An important factor in contributing to a 

sustainable society is to direct capital flows into sustainable investments and 

the interest in investing sustainable has increased in recent years. Thus, the 

pressure on companies has increased in terms of working more with 

sustainability and communicating that work externally by drawing up a 

sustainability report. 

An important stakeholder group for companies is institutional investors. Our 

purpose was to find out how they use companies' sustainability reports to 

analyze a company's work with sustainability and what they consider about the 

credibility of sustainability reports. Given the purpose, the study aims at 

contributing to an increased understanding of sustainability reports and their 

usefulness for institutional investors. We have also intended to contribute to a 

greater understanding of what opinions institutional investors have about the 

credibility of sustainability reports. To achieve the purpose of the study, a 

qualitative method has been used. Qualitative interviews have been conducted 

with seven respondents with good knowledge in the areas of sustainable 

investments and sustainability reports. 

The result of the study shows that institutional investors believe sustainability 

reports are useful for analyzing a company's sustainability efforts. Corporate 

sustainability reports are used by all respondents, but to varying degrees. All 

respondents consider that other sources are also needed to obtain the 

information required to get a comprehensive picture of the companies' work 

with sustainability, so the information in the sustainability report is not 

sufficient. Respondents also argue that sustainability reports are credible 

reports, but in the case of external review, the views differ somewhat. The 

majority believe that it is positive if a sustainability report is externally 

reviewed, while a few respondents consider that an external review is of no 

importance.  

Keywords: Sustainability report, GRI, sustainable development, responsible 

and sustainable investment, SRI, ESG, institutional theory. 
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1. Inledning  

Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet och bakgrund till problemet, för att sedan 

mynna ut i en problemdiskussion. Problemdiskussionen resulterar sedan i ett syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med definitioner och förkortningar för begrepp som är 

vanligt förekommande i vår studie. 

1.1. Problembakgrund  

I Brundtlandrapporten definieras begreppet “hållbar utveckling” som “en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (World Commission on 

Environment and Development 1987). Med tanke på att dagens samhälle 

präglas av orättvisor mellan människor och att dagens stora mängd utsläpp av 

växthusgaser bidrar till att den globala uppvärmningen ökar, är det inte möjligt 

att benämna dagens samhälle som hållbart (Sachs 2015). För att en hållbar 

utveckling ska vara möjlig måste dagens beteenden förändras, både på 

individnivå och företagsnivå (Hart & Milstein 2003; Isaksson et al 2015; Sachs 

2015). För att ett företag ska vara hållbart måste ledningen ta hänsyn till både 

miljömässiga och sociala aspekter när de strävar efter att uppnå deras 

lönsamhetsmål (Hart & Milstein 2003). 

Människor har på senare tid blivit allt mer medvetna om vilka typer av 

förändringar som bör ske för att ett hållbart samhälle ska kunna uppnås 

(Persson & Persson 2015). Därför efterfrågar intressenter i en allt högre 

utsträckning att företag tar ansvar när det handlar om ekonomiska, 

miljömässiga och sociala frågor (Deegan & Rankin 1997; Isaksson & Steimle 

2009). Till följd av detta har hållbarhetsarbete blivit en stående punkt på 

många företags agendor och det har blivit vanligare att stora företag väljer att 

upprätta en hållbarhetsredovisning (Isaksson & Steimle 2009), vilket är en 

icke-finansiell rapport där företaget redogör för de ekonomiska, miljömässiga 

samt sociala konsekvenserna av dess huvudsakliga verksamhet (Global 

Reporting Initiative [GRI] u.å.).  

Samtidigt som fokuset på företags ansvar gentemot samhälle och miljö har 

ökat, har även många intressenters efterfrågan på placeringsprodukter med en 

hållbar och ansvarsfull inriktning ökat (Hill et al. 2007). Investerare anser att 

det inte bara är viktigt att företagen de investerar i gör en vinst, utan även hur 

de gör det (Sjöström 2014). Att investera hållbart och ansvarsfullt innebär att 

ta hänsyn till kommande generationer genom att investera för en långsiktig 
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och hållbar utveckling samt att beakta frågor såsom arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter och miljö (Fondbolagens förening 2012). Denna typ av 

investeringar kallas för Sustainable and Responsible Investments, SRI 

(Fondbolagens förening 2012; Soares & Milani 2015).  

Stora investerare som förvaltar kapital åt andra, såsom banker, fondbolag, 

försäkringsbolag och stiftelser, är så kallade institutionella investerare (Lang & 

McNichols 1977). Många institutionella investerare erbjuder idag 

placeringsprodukter med hållbar inriktning, vilket innebär att de ställer krav på 

de bolag vars aktier de placerar i (Sjöström 2014). Sjöström (2010) visar att 

utbudet av europeiska fonder som förvaltas efter SRI:s principer, alltså fonder 

vars innehav väljs ut efter miljömässiga och sociala kriterier, har ökat kraftigt. 

År 1999 var antalet hållbara fonder 159 stycken, medan antalet år 2007 var 

uppe i 437 stycken. 

För att sätta ihop en hållbar placeringsprodukt gör de institutionella 

investerarna bedömningar av hur företag tar ansvar för exempelvis mänskliga 

rättigheter, miljö och hur hållbara deras produkter är (Fondbolagens förening 

2012). Mycket av denna information presenteras i företagens 

hållbarhetsredovisningar. Larsson et al. (2008) menar att eftersom investerare 

är en av företagens primära intressenter så är de därmed även en av 

hållbarhetsredovisningens primära användargrupper. 

1.2. Problemdiskussion 

Eftersom hållbarhetsredovisningen är en av de källor som finns tillgängliga för 

institutionella investerare vid deras bedömning av företag som ska ingå i 

placeringsprodukter, är det intressant att veta hur hållbarhetsredovisningen 

används vid analys av företag inför ett investeringsbeslut. Det är även 

intressant att veta vad de institutionella investerarna anser om informationen i 

företagens hållbarhetsredovisningar och denna informations trovärdighet. I 

samband med att upprättandet av hållbarhetsredovisningar ökar och att även 

riktlinjerna och lagkraven kring dem skärps, kan det tänkas att institutionella 

investerares användning av företagens hållbarhetsredovisningar ökar.  

Trovärdigheten på företags hållbarhetsredovisningar har ofta ifrågasatts för att 

vara vinklade till företagens fördel genom att företagen lyfter fram positiva 

aspekter, men väljer att utelämna negativa aspekter. Deegan och Rankin (1997) 

och Reimsbach och Hahn (2015) är exempel på forskare som har ifrågasatt 

hållbarhetsredovisningars trovärdighet. Reimsbach och Hahn (2015) menar att 
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hållbarhetsredovisningar kan användas som ett PR-verktyg för företagen och 

att de alltså kan vara förskönande. Dessutom visade en studie av 

Ernst&Young (2007) att 76 procent av de 152 redovisningarna som 

undersöktes presenterade övervägande positiv information och att negativ 

information var näst intill obefintlig.  

De allra flesta företag får själva välja om de vill att hållbarhetsredovisningen 

ska bli granskad av en extern part eller inte (Regeringskansliet 2007, 2016). 

Möjligheten att välja bort extern granskning kan innebära att det finns en 

möjlighet för företagen att försköna sig själva i hållbarhetsredovisningen. De 

hållbarhetsredovisningar som är granskade av en extern part kan anses vara 

mer trovärdiga än de hållbarhetsredovisningar som inte är granskade, eftersom 

en externt granskad rapport inte enbart visar företagets egen bild av sig själva 

(Görman 2004). För att kvalitetssäkra hållbarhetsredovisningen och för att öka 

dess tillförlitlighet rekommenderar GRI starkt att extern granskning av 

hållbarhetsredovisningar görs (Larsson & Ljungdahl 2008). Dock har inte 

revisorer som granskar hållbarhetsredovisningar enligt 6 kapitlet i 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skyldighet att granska att informationen 

som ges i hållbarhetsredovisningen är riktig, utan behöver endast ge ett 

uttalande om huruvida en hållbarhetsredovisning har upprättats eller ej.  

Institutionell teori belyser att organisationers val av handlingar till en viss del 

influeras av informella regler, vilka formas genom influenser från bland annat 

omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden (Meyer & Rowan 

1977). Organisationer som följer institutionella regler förses enligt Meyer och 

Rowan (1977) med legitimitet, stabilitet och ökade förutsättningar till fortsatt 

överlevnad på marknaden. Enligt Gaspar & Mkasiwa (2014) kan institutionell 

teori vara en förklaring till varför intressenter väljer en viss metod för att samla 

in information om ett företags prestationer och hur de använder 

informationen. Antalet studier som empiriskt har utforskat huruvida 

intressenters användning av hållbarhetsredovisningar påverkas av institutionell 

teori verkar dock vara fåtaliga Genom att ingående studera hur institutionella 

investerare på den svenska marknaden använder hållbarhetsredovisningarna 

vid analys av företag innan en eventuell investering kommer vi, genom att 

studera mönster och skillnader i det empiriska materialet, även kunna få en 

förståelse för om institutionella investerares användning av företags 

hållbarhetsredovisningar vid analys av ett företag inför ett investeringsbeslut 

kan förklaras med hjälp av institutionell teori. 
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Många forskare har studerat innehållet i hållbarhetsredovisningar samt 

incitamenten för att kommunicera denna typ av information. Däremot har få 

studier fokuserat på hur informationen från hållbarhetsredovisningen används 

av institutionella investerare, vilka är viktiga intressenter för företag 

(Fondbolagens förening 2012). Vid litteratursökningen fann vi endast en studie 

av Jaworski (2007) som behandlar detta område. I Jaworskis (2007) studie 

ingick ett stort antal institutionella investerare från olika länder i Europa, varav 

endast 43 % ansåg att hållbarhetsredovisningar innehåller tillräckligt av den 

information som behövs för att utvärdera ett företags arbete med hållbarhet. 

Att vi endast hittade en relevant studie tyder på att ett kunskapsgap finns inom 

området. Följaktligen ämnar vi studera hur institutionella investerare på den 

svenska marknaden använder hållbarhetsredovisningarna vid analys av företag 

innan en eventuell investering, samt hur trovärdiga de anser att 

hållbarhetsredovisningar är. 

1.3. Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur institutionella investerare 

använder företags hållbarhetsredovisningar vid en analys av företag innan ett 

investeringsbeslut, samt att få en ökad förståelse för vad institutionella 

investerare anser om hållbarhetsredovisningars trovärdighet. 

1.4. Frågeställningar 

o Hur används hållbarhetsredovisningar av institutionella investerare vid 
analys av företagens hållbarhetsarbete innan investeringsbeslut? 

o Vad anser institutionella investerare om trovärdigheten på 
hållbarhetsredovisningar? 

o Hur värderar institutionella investerare om en hållbarhetsredovisning är 
externt granskad eller ej vid deras bedömning av företag innan 
investeringsbeslut? 

1.5. Definitioner och förkortningar 

CSR - Corporate Social Responsibility 
ESG - Environmental, Social and Governance. 
EUROSIF - the European Sustainable Investment Forum 
FN Global Compact – Internationella principer riktade till företag. 
Principerna behandlar arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt 
mänskliga rättigheter. 
GRI - Global Reporting Initiative. Ger ut riktlinjer och standards för 
hållbarhetsredovisning (GRI u.å.). 
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Icke-finansiell information - information som inte är traditionella finansiella 
mått, alltså information som berör socialt ansvar, miljö, ägarstyrning m.m. 
(GRI u.å.) 
Institutionell investerare - Stora investerare som förvaltar andras kapital. En 
juridisk person exempelvis bank, fondbolag, föreningar och försäkringsbolag 
(Sjöström 2010). 
SRI - Sustainable and Responsible Investments, hållbara och ansvarsfulla 
investeringar. 
SWESIF - Sveriges forum för hållbara investeringar 
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2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet vill vi ge en bredare förståelse för ämnet genom att presentera det teoretiska 

ramverk som ligger till grund för vår studie. Vi redogör för institutionell teori, uppkomsten 

av hållbarhetsredovisningar, riktlinjer och standarder för hållbarhetsredovisningar samt 

värdet av extern granskning. Begreppet hållbara och ansvarsfulla investeringar presenteras 

och vi redogör även för positiv och negativ screening som beskriver en del av hur analyser av 

företag går till innan investering. 

2.1. Institutionell teori 

Institutionell teori är en deskriptiv teori som beskriver hur de anställda i en 

organisation följer institutionella regler, samt hur företaget påverkar andra 

organisationers beteenden (DiMaggio & Powell 1983). Institutionella regler är 

inte medvetet skapade, utan de influeras av omgivande faktorer, invanda 

mönster och tillfälliga moden (Meyer & Rowan 1977). Meyer och Rowan 

(1977) menar att organisationer som följer institutionella regler förses med 

legitimitet, stabilitet och ökade förutsättningar till fortsatt överlevnad på 

marknaden.  

Olika organisationer verkar i olika miljöer och deras relation med intressenter 

skiljer sig åt (DiMaggio & Powell 1983). Organisationer som är verksamma 

inom olika organisationsfält följer därför naturligt olika institutionella regler, 

vilket är en bidragande faktor till att organisationernas struktur, process och 

beteende skiljer sig åt. Däremot tenderar organisationer som är verksamma 

inom samma organisationsfält att följa samma eller liknande institutionella 

regler. Det leder till att sådana organisationers arbetsmetoder liknar varandra 

sett till struktur, process och beteende, även om de olika organisationerna inte 

har någon direkt kontakt med varandra. Det brukar sägas att olika 

organisationer inom samma organisationsfält tenderar att vara homogena.  

Processen mot homogenitet mellan olika organisationer kan förklaras av 

institutionell isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). Isomorfism definieras 

som den process som bidrar till att en enhet i en population tvingas efterlikna 

de andra enheterna som verkar inom samma organisationsfält. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) finns det tre olika mekanismer inom institutionell 

isomorfism; tvingande, mimetisk och normativ isomorfism.  

Tvingande isomorfism innebär att det ställs antingen formella eller informella 

krav på enheter (DiMaggio & Powell 1983). De olika enheterna styrs då i 
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samma riktning. Dessa krav formas ofta genom att det bildas förväntningar i 

samhället för hur en enhet inom ett organisationsfält ska te sig eller genom att 

dominerande organisationer ställer formella och informella krav på svagare 

organisationer (DiMaggio & Powell 1983). Krav som ställs från dominerande 

organisationer kan te sig i form av påtryckningar från politisk sida, 

övertalningar eller inbjudningar till överenskommelser från dominerande 

företag som den svagare organisationen är beroende av, eller regler och 

kontroller från statens sida (DiMaggio & Powell 1983). Eftersom staten har 

möjlighet att påverka genom lagstadgade krav anses staten ha en stor makt att 

påverka företag, inte minst när det handlar om att få företag att anta åtgärder 

för att undvika miljöförstöring och sociala orättvisor (Eriksson-Zetterqvist 

2009). 

Mimetisk isomorfism innebär att en organisation medvetet eller omedvetet 

imiterar framgångsrika organisationer i de fall då de själva anser att de befinner 

sig i en osäker situation (DiMaggio & Powell 1983). Sådan osäkerhet kan vara 

en följd av att organisationens målsättningar är otydliga, att de är osäkra på hur 

de ska använda sig av teknologi eller att omgivningen skapar osäkerhet på ett 

symboliskt plan. I sådana situationer imiterar organisationen ofta 

framgångsrika organisationer med förhoppning om att ta sig ur den osäkra 

situationen på ett tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt.  

Med normativ isomorfism menas att professionalism styr olika organisationer 

inom ett organisationsfält i en viss riktning (DiMaggio & Powell 1983). 

Professionalism förklaras av DiMaggio och Powell (1983) som den 

gemensamma strävan hos ett visst yrkes medlemmar att definiera metoderna 

och förhållandet som ska gälla inom deras arbetsområde. Den normativa 

isomorfismen drivs alltså av de anställda och är varken tvingande eller 

lagreglerad, men organisationer väljer ändå att följa de rekommenderade 

metoderna för att skapa en identitet i organisationen. Ett exempel på hur 

normativ isomorfism kan bidra till att en organisation får legitimitet är om en 

organisation definierar sina arbetsmetoder med hjälp av ord som enligt 

normerna anses vara lämpliga inom yrket. 

2.2. Hållbar utveckling 

Under de senaste 40 åren har människor blivit allt mer medvetna om på vilka 

sätt människors levnadssätt och företags arbetsmetoder påverkar kommande 

generationer (Persson & Persson 2015). Många människor är idag medvetna 

om att bland annat industriutsläpp, varukonsumtion, transporter och 
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avfallshantering är bidragande faktorer till att klimatförändringar sker, vilket 

påverkar kommande generationer negativt. Den ökade medvetenheten har 

inneburit att allt mer fokus har riktats mot området hållbar utveckling. 

Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt av olika 

forskare (Hill et al. 2007; Isaksson et al. 2015). En av de definitioner som har 

fått störst spridning, och som även är den svenska officiella definitionen på 

hållbar utveckling, är den definition som användes i en FN-rapport från 1987 

med titeln Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten 

(Nilsson & Iversen 2015). I Brundtlandrapporten förklaras begreppet hållbar 

utveckling som “en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (World 

Commission on Environment and Development 1987). 

2.2.1. Företags hållbarhetsarbete 

För att det ska vara möjligt att uppnå en hållbar utveckling krävs det dels att 

människor på individnivå tar ansvar för sina handlingar och dels att 

organisationer arbetar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt (Hart & Milstein 

2003; Isaksson et al. 2015; Sachs 2015). Vid val av handlingar bör hänsyn tas 

till tre perspektiv; ekonomiska, sociala och miljömässiga (Hart & Milstein 

2003).  

För att ett företag ska kunna benämnas som hållbart måste företaget alltså, 

utöver det ekonomiska perspektivet, även ta hänsyn till de sociala och 

miljömässiga perspektiven (Hart & Milstein 2003). Det sociala perspektivet 

syftar främst på faktorer som rättvisa, makt, säkerhet, utbildning och 

rättigheter. Det är dock relativt svårt att definiera det sociala perspektivet då 

det beror till stor del på vilken kontext företaget verkar i, men ofta handlar det 

om arbetsvillkor och arbetsförhållanden för de anställda eller leverantörer 

(Frostenson et al. 2015). Det miljömässiga perspektivet syftar på den del av 

organisationens verksamhet som påverkar ekosystemen eller miljön 

(Frostenson et al. 2015). I det miljömässiga perspektivet behandlas vanligtvis 

faktorer som energianvändning, transporter, klimatförändringar och biologisk 

mångfald. Det ekonomiska perspektivet brukar definieras som organisationens 

intäkter, kostnader samt resultat och skulder (Frostenson et al. 2015).  

Begreppet Corporate Social Responsibility [CSR] används flitigt inom temat 

hållbar utveckling (Sjöström 2010). Begreppet representerar företags 

engagemang för att maximera långsiktiga ekonomiska, sociala och 



 

 15 

miljömässiga välbefinnanden genom företags handlingar, policys och resurser 

(Du et al. 2011). Sjöström (2010) menar att de två begreppen, CSR och 

hållbarhet, ofta används i samma betydelse. Därmed motsvarar ett företags 

CSR-arbete samma typ av arbete som ett företags hållbarhetsarbete innebär 

(Sjöström 2010). Fortsättningsvis kommer vi enbart använda oss av begreppen 

hållbarhet och hållbarhetsarbete. 

2.3. Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är en rapport som kopplar ihop frågor om hållbar 

utveckling med redovisningsbegreppet, och kan ses som ett komplement till 

ett företags finansiella rapporter (Frostenson et al. 2015). Enligt GRI är en 

hållbarhetsredovisning en organisations redogörelse för de ekonomiska, 

miljömässiga samt sociala konsekvenserna av organisationens huvudsakliga 

verksamhet (GRI u.å.). I hållbarhetsredovisningen beskriver organisationen 

alltså hur verksamheten påverkar faktorer gällande det miljömässiga 

perspektivet och hur de arbetar för att minska denna påverkan, samt vilka 

sociala perspektiv som är relevanta för organisationens verksamhet 

(Frostenson et al. 2015). Det ekonomiska perspektivet brukar ibland definieras 

som organisationens ekonomiska tillväxt, och får inte ske på bekostnad av 

något av de två andra perspektiven (Frostenson et al. 2015). 

Hållbarhetsredovisningen ska enligt Larsson och Ljungdahl (2008) ta avstamp i 

en analys av företagets ansvarsfrågor, hur man arbetat med dem samt hur man 

identifierat dessa. I hållbarhetsrapporten presenterar organisationen även sina 

värderingar och sin styrningsmodell, samt visar länken de har mellan sin 

strategi och sitt engagemang för en hållbar utveckling (GRI u.å.).  

Hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt fenomen jämfört med den finansiella 

redovisningen (Larsson & Ljungdahl 2008). Upprättandet av finansiell 

redovisningen sträcker sig långt tillbaka i tiden och den första boken om 

dubbel bokföring gavs ut år 1494 (Sangster 2014). Vid upprättandet av 

finansiell redovisning finns det klara instruktioner om hur upprättandet ska ske 

och det finns lagstiftning där brott mot redovisningsprinciperna straffas 

(Larsson & Ljungdahl 2008). Därför är jämförelser mellan olika företags 

finansiella information enkla att göra. Hållbarhetsredovisningar har publicerats 

sedan ungefär 30 år tillbaka i tiden och har under de åren successivt utvecklats 

från att likna reklamtrycksaker till att bli sakligare och fylligare (Larsson & 

Ljungdahl 2008).  
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Att hållbarhetsredovisa kan hjälpa organisationer att förstå, mäta och 

kommunicera sina sociala, ekonomiska och miljömässiga resultat och sedan 

upprätta mål för att hantera eventuella förändringar effektivare (GRI u.å.). En 

hållbarhetsrapport kan även anses vara den viktigaste plattformen för att 

kommunicera organisationens prestationer när det gäller hållbarhet och dess 

effekter - vare sig det är positivt eller negativt (GRI u.å.). Dock har mycket 

kritik riktats mot att det är möjligt för organisationerna att vinkla rapporten till 

sin fördel genom att framställa organisationens arbete som mer hållbart och 

ansvarsfullt än vad det egentligen är. Deegan och Rankin (1997) är exempel på 

forskare som hävdar att företagens hållbarhetsredovisningar är vinklade och 

att de ofta även är av låg kvalitet. 

Företags upprättande av hållbarhetsredovisningar har under de senaste 

decennierna ökat betydligt (Larsson & Ljungdahl 2008), och att redovisa icke-

finansiell information anses idag snarare vara en regel än ett undantag för 

börsbolag (Sjöström 2014). I en undersökning gjord av KPMG (2015) visade 

det sig att 93 % av världens 250 största företag idag hållbarhetsredovisar. 

Larsson och Ljungdahl (2008) menar att marknaden idag kräver ett större 

ansvarstagande hos företagen än vad som förr krävdes och företagen måste 

därför balansera sin verksamhet mot andra aspekter än enbart det finansiella. 

Noteras bör dock att andelen som upprättar en hållbarhetsredovisning bland 

de mindre företagen är betydligt lägre (Berthelot et al. 2012). 

Det faktum att hållbarhetsrapportering är frivillig i de flesta länder väcker 

frågor om huruvida kapitalmarknaderna tar hänsyn till dessa rapporter. Flera 

forskare har tagit upp den frågan, bland annat Berthelot et al. (2012) och 

Jaworski (2007). Berthelot et al. (2012) menar att eftersom 

hållbarhetsredovisningen läggs till den finansiella informationen vid värdering 

av bolag, tycks behovet av att standardisera hållbarhetsredovisningar vara allt 

starkare. Jaworski (2007) kom i sin studie fram till att företagens egna 

publikationer, som hållbarhetsredovisningen och interna undersökningar, är de 

mest väsentliga källorna för icke-finansiell information för institutionella 

investerare och att användningen av icke finansiella rapporter, såsom 

hållbarhetsredovisningar, ständigt ökar. För att utvärdera företagens icke 

finansiella faktorer ansåg dock endast 43 % av företagsanalytikerna i studien 

att hållbarhetsredovisningar innehåller tillräckligt av den information som 

behövs för analysen. Jaworski (2007) menar att företagens kommunikation av 

ESG-information visserligen har förbättrats, men att många företagsanalytiker 

fortfarande anser att företagen inte tillhandahåller tillräckligt med information 
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som behövs för att effektivt kunna bedöma företagens arbete med faktorer 

inom ESG. 

I Sverige har hållbarhetsredovisning länge varit frivillig, men sedan 2007 har 

statliga bolag enligt statligt direktiv varit tvungna att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (Regeringskansliet 2007). För privata företag har 

hållbarhetsredovisning varit frivillig fram till och med verksamhetsåret 2016 då 

en ändring i årsredovisningslagen (ÅRL) trädde i kraft (Regeringskansliet 

2016). Förändringen innebär att hållbarhetsredovisning nu även är obligatorisk 

för privata företag som uppfyller minst två av tre gränsvärden. Det tre 

gränsvärdena är; medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren varit mer än 250, balansomslutningen har för vart och ett av 

de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor, 

nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit 

mer än 350 miljoner kronor. ÅRL kräver dock endast att hållbarhetsrelaterad 

information ska redovisas. Det finns alltså inget krav på att denna information 

ska granskas av en extern oberoende part. 

2.3.1. Extern granskning av hållbarhetsredovisning 

Revisorer har sedan runt sekelskiftet år 1900 granskat företags finansiella 

rapporter i syfte att försäkra kvaliteten på rapporterna (Carrington 2014). 

Under mitten av 1990-talet ökade revisionsbyråernas miljökompetens och 

branschorganisationer såsom Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och 

den europeiska revisorsorganisationen Fédération des Experts Comptables 

Européens (FEE) började arbeta med att ta fram riktlinjer för hur 

hållbarhetsredovisningar ska granskas (Wennberg 2004). År 2004 presenterade 

FAR standarden RevR6 ”Oberoende granskning av frivillig separat 

hållbarhetsredovisning” och Sverige blev därmed först i världen med att ta 

fram en nationell standard för granskning av hållbarhetsredovisningar 

(Görman 2004). År 2006 uppdaterades RevR 6 för att bättre överensstämma 

med ISAE 3000, vilket är en internationell standard som har tagits fram av 

organisationen International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB). Idag är RevR 6 den ledande standarden i Sverige (Görman 2004). 

Flera forskare, bland annat Görman (2004) och Larsson & Ljungdahl (2008) 

menar att extern granskning av hållbarhetsredovisningar är viktigt för att öka 

kvaliteten och tillförlitligheten på redovisningen. En extern granskning ökar 

värdet på hållbarhetsredovisningen då ”en redovisning som inte gått igenom 

en extern granskning blir trots allt ett dokument som redovisar 
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organisationens egen syn på sig själv” (Görman 2004, s 34). Eftersom 

kvaliteten anses öka ger GRI starka rekommendationer om att en oberoende 

granskning av hållbarhetsredovisningar bör ske (Global reporting guidelines 

G4). En granskning bidrar inte enbart till att öka tillförlitligheten till 

informationen, utan kan även hjälpa företagen att förbättra interna processer 

och arbetet med hållbarhet, och därmed även utveckla framtida information 

(Larsson & Ljungdahl 2008).  

Enligt Larsson och Ljungdahl (2008) ser granskningsprocessen likadan ut 

oavsett om det är finansiell information eller hållbarhetsinformation som 

granskas. De menar att skillnaden när det gäller granskningen ligger i grad av 

omfattning i informationen. Vid granskning av hållbarhetsredovisningar uttalar 

sig revisorerna enligt Larsson och Ljungdahl (2008) om två olika grader av 

säkerhet; bestyrkande och begränsad säkerhet, där det sistnämnda leder till ett 

positivt alternativt ett negativt uttalande. 

Till skillnad från extern granskning av finansiella rapporter som är obligatorisk 

för de flesta företag, är extern granskning av hållbarhetsredovisningar helt 

frivilligt för de allra flesta företag. Sjöström (2010) tror dock att önskemålen 

om extern granskning sannolikt kommer att öka när SRI och liknande 

företeelser får ännu större genomslag i framtiden. Upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar har ökat eftersom statliga bolag sedan 2007 är 

tvungna att hållbarhetsredovisa, och privata företag som uppfyller vissa 

kriterier måste upprätta en hållbarhetsredovisning från och med 

räkenskapsåret 2017 (Regeringskansliet 2016). De statliga bolagen måste även 

låta granska sin hållbarhetsredovisning, medan de privata bolagen endast 

behöver en bekräftelse på att en hållbarhetsredovisning är upprättad 

(Regeringskansliet 2007, 2016). 

2.4. Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative [GRI], är en stiftelse med stöd av ett omfattande 

internationellt nätverk av olika intressenter (Larsson & Ljungdahl 2008). Målet 

med GRI är att utveckla ett rapporteringsregelverk som lyfter 

hållbarhetsredovisningen till samma nivå som den finansiella redovisningen 

när det gäller jämförbarhet, accepterande, fullständighet samt möjlighet till 

kontroll genom extern granskning (Willis 2003). För att nå målet ger GRI ut 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning; “Sustainability Reporting Guidelines” 

(GRI u.å.). 
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GRI var från början ett projekt som startades 1997 av nätverket Coalition for 

Socially Responsible Economies (CERES) för att utarbeta ett ramverk för hur 

hållbarhetsredovisning skulle upprättas (Larsson & Ljungdahl 2008). 

Ramverket skulle underlätta för både företag vid upprättandet av en 

hållbarhetsredovisning samt för intressenterna att kunna ta del av och förstå 

denna. Bland intressenterna var investerarna den ursprungliga målgruppen 

(GRI u.å.). Hållbarhetsredovisningarna skulle vara jämförbara, både mellan 

olika företag och mellan det enskilda företagets olika verksamhetsår (Larsson 

& Ljungdahl 2008).  

Den första versionen av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning kom ut år 

2000 (GRI u.å., Larsson & Ljungdahl 2008). Det året publicerade ett mindre 

antal företag och organisationer hållbarhetsredovisningar gjorda efter GRI:s 

riktlinjer (Larsson & Ljungdahl 2008). Under de följande åren började man 

arbeta för att utveckla mer specificerade riktlinjer för olika typer av branscher, 

eftersom vad som är viktigt att redovisa inom en bransch kanske inte ens 

existerar i en annan bransch. Idag finns därför branschspecifika riktlinjer för 

en rad olika branscher, som till exempel för logistik och transport, flygplatser, 

finansiella institut, gruvor och metall samt för företag inom 

telekommunikation. GRI organiserade även olika styrelser och kommittéer för 

utvärdering och utveckling av de aktuella riktlinjerna, allt för att kunna se till 

att samtliga intressenters behov möttes (GRI u.å.). 

År 2002 blev GRI en stiftelse och samma år lanserades den andra versionen av 

riktlinjerna (G2) (GRI u.å.). Den tredje versionen släpptes år 2006 (G3) och 

den fjärde versionen släpptes år 2013 (G4). I oktober 2016 lanserade GRI de 

första globala standarderna för hållbarhetsrapportering. De standarderna, som 

utvecklats av Global Sustainability Standards Board (GSSB), underlättar 

arbetet för alla organisationer med att rapportera offentligt om deras 

ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser - och även visa hur de 

bidrar till en hållbar utveckling. GRI-standarderna innehåller alla 

huvudkoncept och upplysningar från G4-riktlinjerna, men är förstärkt med en 

mer flexibel struktur, tydligare krav och ett enklare språk. 

GRI och deras riktlinjer har alltså etablerat sig som ett stort och inflytelserikt 

initiativ, särskilt med deras stöd från och samarbete med FN:s miljöprogram 

United Nations Environment Programme, UNEP (GRI u.å., Willis 2003). Att 

de är ledande inom riktlinjer för upprättandet av hållbarhetsredovisningar 

märks även i Sverige. När regeringen beslutade att samtliga bolag med statligt 

ägande från och med 2008 skall publicera hållbarhetsredovisningar beslutades 
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det att de skall vara upprättade enligt riktlinjerna av GRI (Regeringskansliet 

2007). GRI-standardernas struktur bidrar till att hållbarhetsredovisningar kan 

hållas aktuella och relevanta, och GRI är därför en pålitlig referens för 

beslutsfattare och tillsynsmyndigheter (GRI u.å.). 

2.5. Hållbara och ansvarsfulla investeringar 

Hållbara och ansvarsfulla investeringar kan göras av investerare i syfte att bidra 

till en hållbar utveckling (Sjöström 2014). Sådana investeringar innebär att 

investeraren tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter samt företagets 

affärsetik och bolagsstyrning. 

Hållbara och ansvarsfulla investeringar kan benämnas på olika sätt (Sjöström 

2014). Sustainable and Responsible Investments (SRI), Environment, Social 

och Governance (ESG) samt hållbara och ansvarsfulla investeringar är tre 

olika termer som alla avser investeringar där hänsyn i olika form tas till tre 

aspekter: miljömässiga aspekter, sociala aspekter och bolagsstyrning. De 

innehållsmässiga skillnaderna mellan de tre begreppen är marginella och de 

används ofta synonymt med varandra. Enligt Jaworski (2007) har dock 

institutionella investerare som säger sig genomföra investeringar enligt SRI, 

olika uppfattningar av vad begreppet SRI egentligen representerar. Riktlinjerna 

för hur hållbara och ansvarsfulla investeringar ska göras skiljer sig åt för olika 

företagsanalytiker. Bland de institutionella investerare som deltog i Jaworskis 

(2007) studie var det flertalet av dessa som inte grundade sina analyser utifrån 

några specifika riktlinjer för hållbara och ansvarsfulla investeringar. 

Eftersom metoderna för att genomföra hållbara och ansvarsfulla investeringar 

löpande har förändrats och utvecklats över tid, finns det ingen entydig teori 

om vid vilken tidpunkt hållbara och ansvarsfulla investeringar började 

genomföras (Sjöström 2014). För några decennier sedan, under exempelvis 

anti-apartheidrörelsen och Vietnamkriget, utformades ofta hållbara och 

ansvarsfulla investeringar med politiska ställningstaganden som grund. Sedan 

år 2000 och framåt har företag till allt större del även börjat ta hänsyn till 

miljömässiga och sociala aspekter, vilket har bidragit till att även tankesätten 

och metoderna vid hållbara och ansvarsfulla investeringar har förändrats. Det 

är inte längre bara att det görs en vinst på placeringen som är viktigt för 

investerarna, utan även på vilket sätt placeringsföretaget arbetar för att göra en 

vinst och hur strategierna för framtiden ser ut. Det förändrade tankesättet har 

bidragit till att institutionella investerare allt oftare placerar kapital i företag 

som de anser arbetar på ett hållbart sätt. 
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Enligt organisationen Swesif (2014) uppskattas mängden ansvarsfullt kapital ha 

mer än fördubblats mellan åren 2008 och 2012. Intresset för SRI har alltså 

ökat på senare tid, och enligt Jaworski (2007) kommer det troligtvis fortsätta 

öka under de kommande åren. Företagsanalytiker fokuserar dock mer på att 

studera hållbarhetsrelaterad information i större företag snarare än i mindre 

företag (Jaworski 2007).  

Trots att fokuset vid genomförandet av hållbara och ansvarsfulla investeringar 

ligger på en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter är 

trots allt det huvudsakliga syftet, precis som för alla andra typer av 

investeringar, att uppnå den högsta möjliga avkastningen på placeringen 

(Fondbolagens förening 2012; Revelli 2015). Ett vanligt motiv till varför 

investerare väljer att ta hänsyn till icke-finansiell information vid 

investeringsbeslut är enligt dem själva för att det på lång sikt innebär en högre 

avkastning (Sjöström 2014).  Det som skiljer hållbara och ansvarsfulla 

investeringar från andra investeringar är alltså inte syftet de har med sina 

investeringar, utan det är metoden som används för att avkastningen ska 

uppnås (Fondbolagens förening 2012). 

2.5.1. Positiv och negativ screening 

Institutionella investerare har i takt med att kunskapen om hållbarhet har ökat, 

börjat sätta allt högre krav på företags hållbarhetsarbete när de väljer vilka 

företag de ska placera sitt kapital i (Jayne & Skerratt 2002).  Ofta genomför 

banker, pensionsfonder eller andra institutioner någon form av utvärdering av 

ett företags arbetsmetoder innan de beslutar om de ska investera i företaget 

eller inte. En sådan utvärdering grundas ofta på hur företagets arbetsmetoder 

påverkar miljön idag och hur de ser ut att påverka miljön i framtiden, samt 

företagets inställning till sociala aspekter. Denna process benämns vanligtvis 

screening, vilket alltså innebär att de institutionella investerarna utgår från olika 

bedömningskriterier vid val av företag att investera i.  

Screening innebär att systematiskt i en given population leta efter en viss 

faktor som kan ha en inverkan på fonden eller företaget (Fondbolagens 

förening 2012). Detta görs för att i ett så tidigt stadium som möjligt hitta en 

riskfaktor eller incident för att kunna lösa eller förebygga ett eventuellt 

problem. Med hjälp utav denna metod letar man alltså efter bolag som på ett 

eller annat sätt inte lever upp till olika kriterier, som till exempel kriterier 

angående mänskliga rättigheter och miljö.  
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Screening kan genomföras genom två olika tillvägagångssätt; positiv och 

negativ screening. Genom positiv screening väljer den institutionella 

investeraren aktivt ut företag som, med utgångspunkt från särskilda kriterier, 

anses arbeta hållbart och ansvarsfullt (Fondbolagens förening 2012). Sådana 

kriterier kan till exempel vara att företaget har ett intresse för samhället, bra 

arbetsförhållanden och arbetar för att minska sin miljöpåverkan (Derwall & 

Koedijk 2009). En vanlig metod inom positiv screening är att välja ut ett eller 

flera företag som presterar bäst inom varje bransch givet ett visst kriterium. 

Denna typ av metod kallas för bäst-i-klassen och förlitar sig på att företag 

inom samma bransch står inför likadana utmaningar och identifierar de företag 

som gentemot de andra företagen har störst konkurrensfördelar.  

Negativ screening innebär i princip motsatsen mot positiv screening (Eurosif 

2014). Företag som är verksamma inom branscher som kan anses som 

olämpliga, exempelvis tobak- pornografi- eller vapenindustrin, väljs bort. Även 

företag som inte lever upp till vissa normer eller kriterier kan väljas bort 

genom negativ screening. 
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3. Metod  

Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse för vilken metod som användes för att samla 

in vår empiri. En förklaring ges om varför vi valde att genomföra intervjuer, hur 

urvalsprocessen har sett ut och hur intervjuerna genomfördes. Sedan ges en förklaring om hur 

vi har bearbetat och analyserat det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om studiens tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet samt en diskussion med 

kritik mot den genomförda studien. 

3.1. Kvalitativ metod 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur institutionella investerare 

använder företags hållbarhetsredovisningar vid analys av företag innan ett 

investeringsbeslut, samt att få en ökad förståelse för vad institutionella 

investerare anser om hållbarhetsredovisningars trovärdighet. Vårt syfte handlar 

alltså om att tolka och djupgående förstå ett fenomen inom en viss kontext.  

Enligt Bryman & Bell (2003) finner forskare ofta en djupare förståelse inom 

ett visst område genom att använda sig av en kvalitativ metod. Därmed ansåg 

vi att det var mest fördelaktigt att använda en kvalitativ metod i vår studie. 

Vårt mål med studien är inte att förklara hur hållbarhetsredovisningen används 

generellt av institutionella investerare genom att framställa statistik eller 

diagram, vilket enligt Bryman & Bell (2003) ofta är målet med en kvantitativ 

metod. Vårt mål är istället att efter genomförandet av studien kunna förklara 

hur ett antal lämpliga respondenter uppfattar att hållbarhetsredovisningar 

används av institutionella investerare vid analys av företag innan ett 

investeringsbeslut och vad de anser om trovärdigheten på 

hållbarhetsredovisningar. Genom att tolka respondenternas svar kommer vi 

även kunna se eventuella likheter och skillnader för hur respondenterna menar 

att hållbarhetsredovisningen används. För att det ska vara möjligt att 

presentera ett sådant resultat behövde vi få en djupgående inblick i hur 

respondenternas arbetsprocess ser ut. Genom att använda en kvalitativ metod 

har forskare möjlighet att ta del av djupgående och detaljerade beskrivningar i 

form av ord från lämpliga personer (Bryman & Bell 2003). Därför ansåg vi att 

det var mest fördelaktigt att använda en kvalitativ metod i vår studie 

3.2. Datainsamling 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna, liksom i 

strukturerade intervjuer, är väl förberedda (Bryman & Bell 2003). I 
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semistrukturerade intervjuer är det dock inte lika viktigt att ställa frågorna i en 

viss ordning som i en strukturerad intervju. Frågorna är också mer öppna och 

det är därför möjligt för respondenten att svara mer fritt. 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur institutionella investerare 

använder företags hållbarhetsredovisningar vid en analys av företag innan ett 

investeringsbeslut, samt att få en ökad förståelse för vad institutionella 

investerare anser om hållbarhetsredovisningars trovärdighet. För att kunna ta 

del av de djupgående beskrivningar som krävs för att uppfylla syftet och att 

besvara våra frågeställningar ansåg vi att det var mest fördelaktigt att ställa 

öppna frågor till respondenterna. Anledningen till det var att vi inte ville styra 

respondenternas svar i en viss riktning, utan vi ville att respondenterna skulle 

känna sig fria att förmedla sin version av hur hållbarhetsredovisningen 

används och vad de anser om dess trovärdighet. Trots att vårt mål inte var att 

generalisera resultatet, såg vi det dock önskvärt att svaren från de olika 

respondenterna till en viss grad skulle kunna gå att jämföras mot varandra för 

att kunna se eventuella likheter och skillnader mellan svaren. Därför valde vi 

att forma intervjuguiden på ett semistrukturerat sätt så att respondenterna 

svarade på liknande frågor i liknande ordning. Studiens intervjuguide återfinns 

i bilaga 1.   

Intervjuundersökningar kan ske antingen genom att en forskare träffar 

intervjupersonen personligen eller att intervjun genomförs via telefon (Patel & 

Davidson 2011). Eftersom många av de personer som ingår i vår målgrupp har 

sina kontor i storstäder, skulle personliga möten med intervjupersonerna i vårt 

fall innebära ett både tidskrävande och kostsamt arbete. Eftersom vi hade 

begränsat med tid och resurser för vår studie valde vi att genomföra 

telefonintervjuer med våra respondenter, vilket även passade bäst för 

målgruppen då de ofta är mycket upptagna i sitt arbete, och en personlig 

intervju skulle kräva mer tid än en telefonintervju. 

3.2.1. Test av intervjuguide 

Innan intervjuerna började genomföras hade det varit önskvärt med en 

pilotstudie för att utvärdera studiens intervjuguide. En pilotstudie är en 

undersökning som genomförs med tänkbara respondenter, men som inte är 

med i själva studien (Bryman & Bell 2003). Pilotstudien ska ge intervjuaren 

vana och säkerhet innan de riktiga intervjuerna äger rum, samt ge intervjuaren 

möjlighet att testa kvaliteten på intervjufrågorna. En pilotstudie hade alltså gett 

oss möjligheten att förbättra intervjuguiden innan vi genomförde intervjuerna 
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som ska inkluderas i studien. Eftersom våra intervjufrågor är svåra att svara på 

om man inte arbetar inom området var det dock svårt för oss att testa 

kvaliteten på våra intervjufrågor. De personer som har kunskap att svara på 

frågorna är relativt svåra att få kontakt med, vilket begränsade vår möjlighet att 

genomföra en pilotstudie.  

Istället för att genomföra en pilotstudie för att utvärdera intervjuguiden fick vi 

genom vår handledare kontakt med en extern person som är kunnig inom 

området och som testade vår intervjuguide, vilket kan anses likna en 

pilotstudie. Hen har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och investeringar och 

var därför till stor hjälp för oss. Hen gick igenom frågorna och gav oss 

värdefull feedback på hur intervjuguiden kunde förbättras innan vi började 

genomföra intervjuerna. Detta bidrog till att vi kände oss mer säkra på att 

intervjufrågorna var relevanta för att nå vårt syfte med studien samt att de 

kunde hjälpa oss besvara våra frågeställningar. 

För att ytterligare öka möjligheterna för att de riktiga intervjuerna skulle bidra 

med värdefull data till vår studie, förberedde vi oss på andra sätt. Vi ägnade en 

hel del tid åt att intervjua varandra och andra bekanta i syfte att skaffa oss vana 

och säkerhet som intervjuare. Dessutom planerade vi så att de sju olika 

intervjutillfällena genomfördes med ett antal dagar emellan eftersom att vi då 

hade möjlighet att löpande testa kvaliteten på intervjufrågorna. Det innebar att 

vi hade möjlighet att ändra intervjuguiden inför nästa intervjutillfälle om vi 

uppfattade att den kunde förbättras för att uppnå vårt syfte och för att besvara 

våra frågeställningar. Efter det första intervjutillfället gjorde vi en hel del 

förändringar på intervjuguiden. Till exempel lade vi till tre frågor som vi ansåg 

att vi inte hade fått svar på under första intervjun, men som vi ansåg var 

viktiga för studiens resultat. Vi kortade även ner en fråga då respondenten inte 

uppfattade vad frågan syftade till. Den första intervjun skulle därför även den 

kunna anses likna en pilotstudie. Efter de nästkommande sex intervjuerna 

gjordes endast mindre förändringar på intervjuguiden så som omformulering 

av frågorna för att förtydliga vad frågorna handlade om. 

3.2.2.  Intervjutillfället  

Vi kontaktade respondenterna via mejl för att bestämma ett datum för 

intervjun. När ett datum var bestämt skickades intervjuguiden till 

respondenten för att hen skulle ha möjlighet att förbereda sig inför den 

kommande intervjun.  
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Under intervjutillfället, innan vi började ställa intervjufrågorna, frågade vi 

respondenten om det var okej att vi spelade in intervjun, vilket det var för 

samtliga. Vi upplyste även om forskningsetiska frågor angående hur vi ställer 

oss till konfidentialitet, på vilket sätt personens medverkan är viktig för att 

studien ska återge ett rättvisande resultat och vilka möjligheter de har att ta del 

av studiens resultat. Intervjuerna varierade i längd mellan 16 till 40 minuter. 

Båda av oss deltog vid samtliga intervjutillfällen, vilket underlättade arbetet då 

en av oss kunde ställa frågor och följdfrågor medan den andra kunde anteckna 

tankar som uppkom under tiden som intervjun pågick. 

Efter att vi hade ställt alla intervjufrågor frågade vi respondenten om det var 

okej för denne att vi återkom om vi hade några kompletterande frågor. 

Samtliga respondenter gav oss tillåtelse till det.  Vi frågade även respondenten 

om vi fick tillåtelse att transkribera intervjun samt om hen ville ha 

transkriberingen för att ha möjlighet att komplettera vid eventuella oklarheter 

och utveckla sina svar. Tre av respondenterna ville ha transkriberingen sänd till 

sig och en valde att komplettera sina svar. Vi ansåg att vi kunde besvara våra 

frågeställningar med hjälp av de svar vi fick på intervjutillfällena och därför 

återkom vi inte med några kompletterande frågor. 

Vi valde att hålla respondenterna och företagen de arbetar på anonyma 

eftersom det viktigaste i vår studie var att ta del av personers kunskap om hur 

hållbarhetsredovisningar används av institutionella investerare vid analys av 

företag innan ett investeringsbeslut och vad de anser om 

hållbarhetsredovisningars trovärdighet. Vi anser därmed inte att en kännedom 

om identiteterna hade tillfört något till studien och förståelsen vi ville uppnå. 

Dessutom tror vi att anonymiteten kan ha bidragit till att vi fick mer ärliga och 

öppna svar från respondenterna då de inte behövde riskera att deras 

medverkan skulle medföra en negativ inverkan på respondenten som 

tjänsteman eller det företag som respondenten arbetar för. 

3.2.3.  Dataurval 

 Representativitet och generalisering för populationen var inte det 

grundläggande syftet med vår studie, utan vi ämnade istället få en djupare 

förståelse samt kunskap om hur en specifik grupps bedömningsprocess ser ut. 

Vi ansåg därför att sannolikheten för att kunna uppfylla vårt syfte var högre 

om vi aktivt valde ut våra respondenter.  
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Målgruppen för studien var personer som har goda kunskaper om 

institutionella investerares användning av hållbarhetsredovisningar i samband 

med investeringsbeslut. Vi valde att begränsa vårt urval till institutionella 

investerare i Sverige. Det visade sig dock tidigt att det är relativt få personer i 

Sverige som arbetar med att göra företagsanalyser innan investering och därför 

var ett av de största problemen med vår studie att få tag på lämpliga 

respondenter. Bekvämlighetsurval, som enligt Bryman och Bell (2003) innebär 

att de respondenter som är tillgängliga för forskaren väljs ut, blev ett naturligt 

val för oss. Vi bokade intervjuer med lämpliga personer vi fick kontakt med 

och som hade viljan och möjligheten att medverka i en intervju. 

För att finna personer som passar in i målgruppen för studien försökte vi hitta 

institutionella investerare som genomför hållbara och ansvarsfulla 

investeringar i sin verksamhet. För att hitta lämpliga företag använde vi oss 

dels av Jaworskis (2007) lista på respondenter och även Swesif:s lista på 

medlemmar. Vi använde oss även av sökfunktioner på avanza.se, 

morningstar.se och nordnet.se för att finna olika institutionella investerare. 

Att få en intervju med lämpliga respondenter visade sig vara den största 

svårigheten med vår studie. Dels var det svårt att hitta förslag på lämpliga 

personer eftersom att antalet som arbetar inom området vi valt att fördjupa 

oss inom är relativt få, dels var det ofta svårt att hitta kontaktinformation på 

företagens hemsidor. På de företag där vi inte kunde hitta någon 

kontaktinformation till de anställda skickade vi ett mejl direkt till företaget där 

vi frågade om det fanns någon som kunde tänka sig ställa upp i studien. Dock 

fick vi endast ett svar på de mejl vi skickade ut till företag. Totalt kontaktade vi 

39 personer och nio företag. Av dessa fick vi 13 svar, varav nio svarade att de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Dock var det slutligen sju 

personer som vi fick en tid inbokad med för intervju. Ett större antal 

respondenter hade varit önskvärt för att kunna presentera ett mer trovärdigt 

resultat. Dock såg vi det som en svår uppgift att få kontakt med fler personer, 

utöver de sju personer som vi har intervjuat, som passade in i målgruppen. 

Därför valde vi att utforma intervjuguiden på ett sådant sätt att vi skulle få så 

utförliga svar som möjligt från de sju personer vi lyckades få en intervju med. 

3.3. Dataanalys 

Enligt Bryman och Bell (2003) finns det flera fördelar med att spela in och 

transkribera intervjuer, bland annat att det möjliggör en noggrann analys av 

vad intervjupersonen svarat, att det gör det möjligt att gå igenom svaren 
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upprepade gånger och att det förbättrar vårt minne med dess naturliga 

begränsningar. Av de anledningarna och för att intervjupersonernas svar inte 

skulle gå förlorade spelades samtliga intervjuer in och transkriberades. Vi 

transkriberade de inspelade intervjuerna, vilket innebär att vi skrev ner dem i 

text, direkt efter intervjutillfället för att minska risken för att misstolka det som 

sades. Vi lyssnade även igenom intervjuerna flera gånger för att försäkra oss 

om att vi inte missat att transkribera något som sagts. 

Två nackdelar med transkribering är att det är en tidskrävande metod och att 

det ofta genererar stora mängder material som senare ska analyseras (Bryman 

& Bell 2003). Den stora mängden material en kvalitativ undersökning 

genererar gör det viktigt att inte vänta med analysen till dess att alla intervjuer 

är genomförda och nedskrivna utan analysen bör vara en kontinuerlig aktivitet. 

Vi valde därför att analysera det transkriberade materialet löpande.  

Efter att det empiriska materialet har samlats in ska det brytas ned i sina 

beståndsdelar och systematiseras, komprimeras och bearbetas (Patel & 

Davidson 2011). Denna process kallas kodning och inbegriper att man sätter 

namn eller etiketter på de delar ur intervjun som verkar vara av teoretisk vikt 

(Bryman & Bell 2003). I vårt fall utgjorde de transkriberade intervjuerna det 

material som skulle kodas. För att kunna tolka detta material gjorde vi först en 

översiktlig genomgång. Därefter analyserades materialet mer noggrant och 

kodades så att teman och tillhörande kategorier och begrepp som var centrala 

för vårt syfte och frågeställningar skrevs ut. De teman som hittades i 

kodningen och som sedan lyftes fram i empirin och analysen är 

hållbarhetsredovisningens roll, dess användbarhet och trovärdighet. 

Huvudrubrikerna är kopplade till intervjufrågorna. De intervjufrågor som 

ingår i rubriken Hållbarhetsredovisningens roll är fråga 1–6 samt fråga 17. I 

rubriken Hållbarhetsredovisningens användbarhet sammanställs svaren från 

frågorna 7–10 samt 14 och under rubriken Trovärdighet ingår svaren från 

frågorna 11–13 samt 15–16. Denna gränsdragning mellan rubrikerna är dock 

inte helt strikt eftersom en del respondenters svar går att inkludera i flera 

rubriker, vi har då fördelat de svaren under lämpliga rubriker. En 

respondentbeskrivning återfinns i bilaga 2. I bilagan ges en presentation av 

varje respondent för att klargöra relevansen för dennes medverkan samt en 

beskrivning av respondentens arbetsplats för att få en förståelse för 

respondentens bakgrund och synsätt. 
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3.4. Studiens trovärdighet 

Tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie är det viktigt att studien utförts i enlighet med de regler 

som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som ingår i 

studien (Guba & Lincoln 1994). Detta kallas för deltagarvalidering eller 

respondentvalidering och är viktigt för att bekräfta att man uppfattat 

respondenternas svar på rätt sätt. 

För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi givit varje respondent möjlighet 

att ta del av den nedskrivna intervjun för att kontrollera sina svar och ha 

möjlighet att bekräfta eller korrigera det som kommit fram i intervjun. Det var 

dock endast en av respondenterna som valde att korrigera den nedskrivna 

intervjun. Att ge respondenterna möjlighet att ändra sina svar kan dock enligt 

Bryman & Bell (2003) vara en nackdel för studiens resultat då det kan leda till 

att respondenterna drar tillbaka sina svar eller censurerar delar utav svaren. I 

vårt fall har det dock endast rört sig om en mindre korrigering av svaren 

eftersom respondenten enbart fyllde i ord på vissa ställen för att förtydliga 

svaret. Korrigeringen har vi tagit hänsyn till och det som presenteras i studien 

är respondenternas slutgiltiga svar. 

Pålitlighet 

Med pålitlighet menar Guba och Lincoln (1994) att man redogör för alla faser i 

forskningsprocessen - problemformulering, val av intervjupersoner, 

intervjuutskrifter, beslut angående dataanalys och så vidare. Detta är särskilt 

viktigt när det handlar om kvalitativa studier eftersom att arbetsprocessen 

skiljer sig mycket åt för olika studier (Patel & Davidson 2011).  

Vi har varit noggranna med att löpande redogöra för alla faser under vår 

forskningsprocess för att läsare av examensarbetet själva ska kunna bilda sig en 

uppfattning om hur pålitlig studien är. Dessutom ville vi att det skulle vara 

möjligt för handledare och opponenter att granska arbetet under studiens gång 

och att kunna bedöma kvalitén på de procedurer som valts. Eftersom 

handledare och opponenter har gett oss konstruktiv kritik på många delar av 

arbetet har vi haft möjligheten att öka pålitligheten i vår studie. 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att forskningens resultat kan överföras till andra miljöer 

(Bryman & Bell 2003). Att generalisera till andra miljöer är dock ofta svårt vid 
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kvalitativa studier eftersom det då oftast handlar om en intensiv studie av ett 

relativt litet urval (Bryman & Bell 2003). Urvalet sker oftast inte heller 

systematiskt, utan är oftast baserat på specifika grunder som till exempel 

situation, tid eller grupp av personer (Patel & Davidson 2011), vilket var fallet i 

vår studie.  

Enligt Patel och Davidson (2011) går resultatet i en kvalitativ studie eventuellt 

att generalisera till en viss grad när man ser till andra liknande kontexter om 

det i studien ges en förståelse för hur relationen mellan ett fenomen och olika 

kontexter ser ut. Vi valde därför att producera en detaljerad beskrivning av 

våra metodval, som insamlandet av datan och analysen av denna, för att förse 

andra personer med en databas som kan hjälpa dem att bedöma hur 

överförbara resultaten är till liknande kontexter. Vi har även detaljerat beskrivit 

respondenterna för att läsare av examensarbetet ska få en uppfattning om hur 

överförbara respondentens svar är. Vårt urval har dock varit relativt litet vilket 

påverkar överförbarheten negativt. 

3.5. Forskningsetik 

Forskare måste alltid ta hänsyn till forskningsetiska frågor som rör de 

medverkande personerna i studien (Patel & Davidson 2011). Forskare som 

arbetar enligt en kvalitativ metod har en skyldighet att, innan intervjufrågor 

ställs, informera de medverkande personerna om deras frivillighet att delta i 

studien, anonymitet samt vilka möjligheter de har att ta del av studiens resultat 

(Patel & Davidson 2011). Forskare bör även informera de medverkande 

personerna om vilket syftet är med studien och på vilket sätt personens 

medverkan är viktig för att studien ska återge ett rättvisande resultat (Patel & 

Davidson 2011). Vi startade därför varje intervjutillfälle med att informera om 

forskningsetiska frågor och att redogöra för att de kan ta del av både 

transkriberingen och det färdiga examensarbetet. Vi informerade även 

kortfattat om forskningsetiska frågor redan innan vi fått en intervju bokad 

med personen. Detta eftersom Patel & Davidsson (2011) menar att en 

upplysning av hur forskare ställer sig till forskningsetiska frågor kan bidra till 

att målgruppens motivation till att medverka i undersökningen ökar. De menar 

därför att en upplysning av forskningsetiska frågor även bör ges i ett brev 

innan intervjun äger rum (Patel & Davidsson 2011). Eftersom personer som 

arbetar inom området vi valt att studera närmare ofta är upptagna med de 

arbetsuppgifter de har, ansåg vi att det är sannolikt att de har svårt att hitta 

motivation att ställa upp på intervjuer med studenter. Därför följde vi Patel 
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och Davidsons (2011) rekommendationer och upplyste om forskningsetiska 

frågor både i mejlet där vi frågade om personen kunde tänka sig att delta i 

studien och vid intervjutillfället innan vi började ställa frågorna. 

Om anonymitet eller konfidentialitet garanteras är det forskarens skyldighet att 

se till att det inte är möjligt för utomstående personer att identifiera en 

medverkande individ och att ta del av individens uppgifter (Patel & Davidson 

2011). Vi garanterade konfidentialitet, vilket menas att vi vet vilken person vi 

har fått svaren ifrån, men att det bara är vi som har, och kommer få, tillgång 

till personens och företagets uppgifter (Patel & Davidson 2011). Vi var därför 

noggranna med att inte ge avslöjande information om respondenterna i 

empirin och att inte berätta för utomstående personer vilka företag och 

personer vi intervjuat. För att ingen obehörig, utan vår vetskap, skulle kunna ta 

del av information om respondenterna och företagen de är anställda på 

raderade vi de inspelade intervjuerna och transkriberingarna så fort 

examensarbetet var färdigställt. 

3.6. Metodkritik 

Vårt val av metod har vi angett ovan samt motiverat valen och beskrivit brister 

som finns med valda metoder. Vi är även medvetna om att en annan typ av 

metod hade kunnat användas och att utfallet då eventuellt hade blivit 

annorlunda. 

En stor utmaning för vår studie har varit att hitta tidigare forskning som berör 

området vi har undersökt. Vi hittade endast en vetenskaplig artikel som 

berörde hur hållbarhetsredovisningen används av institutionella investerare. 

Tillgång till ett större antal vetenskapliga artiklar hade varit fördelaktigt för att 

kunna jämföra vårt resultat med tidigare forskning. 

Ytterligare en stor utmaning för vår studie var att få intervjuer med lämpliga 

respondenter. Vår målgrupp arbetar relativt högt upp i organisationerna och är 

ofta mycket upptagna, vilket resulterade i att många inte hade tid att ställa upp 

på en intervju. Empirin och analysen i vår studie är därför grundade på ett 

relativt litet urval, vilket kan påverka studiens resultat negativt. Under de sista 

intervjuerna märkte vi dock att vi fick liknande svar som vi fått under de 

föregående intervjuerna. Detta tyder på att vi ändå nått en viss mättnad i 

svaren, trots relativt få respondenter. 

Vårt empiriska material kan även anses vara en svag grund till det resultat vi 

kom fram till då det har samlats in med hjälp av enbart intervjuer. Vårt resultat 
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baseras därmed till stor del på hur respondenterna själva beskriver sin 

arbetsmetod. Det finns en risk för att de framställer sin analyseringsprocess 

och sina värderingar på ett annat sätt än hur den i verkligheten ser ut och det 

empiriska materialet är då felaktig data. Enligt Patel och Davidson (2011) får 

man ett fylligare underlag för resultatet om triangulering används vid 

datainsamlingen, vilket innebär att flera olika metoder används vid insamlingen 

av data. I vår studie hade vi kunnat kombinera intervjuer med andra 

insamlingsmetoder som till exempel observationer på företag för att få ett 

fylligare underlag för resultatet. Detta ansåg vi dock skulle ha inneburit ett 

alltför komplext och tidskrävande arbete med hänsyn till den begränsade tid vi 

har att tillgå för att genomföra studien. 
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4. Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras det material vi erhöll under intervjuerna med respondenter på 

banker, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och investmentbolag. Kapitlet är indelat i tre 

kategorier, hållbarhetsredovisningens roll, användbarhet samt trovärdighet. Respondenternas 

svar presenteras och kopplas till den teoretiska referensramen. 

4.1. Hållbarhetsredovisningens roll 

Man kan säga att hållbarhetsredovisning, det är ju bolagets skyltfönster kring 

hållbarhetsfrågor. Det visar hur dom vill kommunicera och det är ofta 

liksom ett sätt för företaget att visa upp sitt arbete. Så det är en viktig källa, 

men det är också bara bolagets egen syn. Det är också viktigt att skaffa sig en 

annan bild. 

(Respondent E) 

Respondenterna som deltog i studien menar att hållbarhetsredovisningen är en 

av de primära informationskällorna som används under en analysprocess. 

Respondenterna betonar dock att flera informationskällor, utöver 

hållbarhetsredovisningen, används för att bedöma ett företags 

hållbarhetsarbete inför ett investeringsbeslut. De menar alltså att 

informationen som finns i hållbarhetsredovisningar inte är tillräcklig för att få 

en helhetsbild av företagets hållbarhetsarbete. Andra informationskällor som 

under intervjuerna nämnts som användbara är dialoger med företagsledningar, 

företagens hemsidor, information i media och analyser som har köps in från 

externa analysleverantörer. Enligt flera av respondenterna är det dialoger med 

företagsledningar som är den viktigaste informationskällan. De flesta av 

företagen som respondenterna arbetar för är aktiva ägare och har därför även 

efter investeringen löpande kontakt med företagen för att hjälpa dem att 

förbättra sig på aspekter som hållbarhet. Vissa av respondenterna menar även 

att de gärna investerar i företag som är mediokra när det gäller 

hållbarhetsarbetet. Detta i syfte att hjälpa företagen förbättra arbetet med 

hållbarhet, och på sådant sätt skapa mervärde och därmed öka chansen att få 

avkastning på investeringen. 

I Jaworskis (2007) studie visade det sig att endast 43 % av de företagsanalytiker 

som deltog ansåg att hållbarhetsredovisningar innehåller tillräckligt av den 

information som krävs för att utvärdera företags icke-finansiella faktorer. Att 

informationen i företagens hållbarhetsredovisningar inte är tillräcklig för att 

analysera ett företags hållbarhetsarbete kan anses stämma överens med 
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resultatet i vår studie. Att respondenterna menar att de har behov av att 

använda sig av flera olika källor för att ta del av all den information de behöver 

för att få en komplett bild av företagens arbete med hållbarhet visar på att 

informationen i hållbarhetsredovisningar inte är tillräcklig. 

Trots att flera olika informationskällor behövs för att analysera ett företags 

hållbarhetsarbete kan hållbarhetsredovisningar ändå anses vara en viktig 

informationskälla för institutionella investerare. Enligt GRI (u.å.) är 

hållbarhetsredovisningar en mycket viktig plattform för att kommunicera ett 

företags hållbarhetsarbete och dess effekter, vilket bestyrks av respondenterna. 

Informationen i en hållbarhetsredovisning är alltså viktig för en institutionell 

investerare som genom sina investeringar vill bidra till en hållbar utveckling, 

samt för att uppfylla sina intressenters krav om hållbara investeringar. 

Respondenterna är överens om att hållbarhetsredovisningen generellt sett har 

en stor roll i en analysprocess, men hur stor roll den har skiljer sig dock åt 

beroende på vad företaget som analyseras har för förutsättningar när det gäller 

hållbarhet, vilket bland annat påverkas av vilken bransch företaget tillhör samt 

i vilket land det är verksamt. Respondent A menar att en 

hållbarhetsredovisning är som mest användbar om företaget som ska 

analyseras står inför stora utmaningar inom området hållbarhet. Enligt flera 

respondenter påverkar även kvaliteten på hållbarhetsredovisningen hur stor 

roll den har under en analysprocess. Respondent D menar att de 

hållbarhetsredovisningar som både har en bredd och ett djup i sina 

beskrivningar är mer informativa än de hållbarhetsredovisningar som 

innehåller ytliga beskrivningar av många dimensioner inom hållbarhet. 

Flera respondenter menar att hållbarhetsredovisningens roll har ökat med 

anledning av att GRI:s riktlinjer och standarder har utvecklats. Respondent A 

menar att utvecklingen av GRI:s riktlinjer har bidragit till att balansen mellan 

positiv och negativ information i hållbarhetsredovisningar idag är bättre. 

Dessutom menar respondent E att lanseringen av riktlinjerna G4 år 2013 

bidrog till att företag till en högre grad redovisar information om de frågor 

som är mest väsentliga för det specifika företaget.  

Enligt samtliga respondenter används hållbarhetsredovisningen tidigt i 

analysprocessen. Informationen i hållbarhetsredovisningen anses av flera 

respondenter vara utgångspunkten som påverkar hur den vidare 

analysprocessen ser ut och därefter används andra källor för att bestyrka det 

som står i hållbarhetsredovisningen eller för att se om det finns några 
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avvikelser. Respondent E betonar dock att hen inte anser att en ingående 

analys av hållbarhetsredovisningen bör vara det första som bör göras under en 

analysprocess. Enligt respondenten krävs det att institutionella investerare 

först och främst studerar andra källor på en övergripande nivå för att 

hållbarhetsredovisningen överhuvudtaget ska vara användbar. Att 

institutionella investerare först skaffar sig en förförståelse för företags största 

risker och möjligheter inom området hållbarhet leder till att de därefter vet 

vilka nyckeltal de ska studera närmare i hållbarhetsredovisningen. Även 

respondent A menar att hållbarhetsredovisningen kommer in först när en 

granskning av företagens hållbarhetsarbete har gjorts på ett övergripande plan. 

Så hållbarhetsfrågorna kommer upp omgående när vi får in en möjlighet till 

investering. Och först på en övergripande nivå på temat “liksom är det 

någonting i den här investeringen som på något sätt strider mot våran egen 

hållbarhetspolicy eller vår uppförandekod? Och sen går vi mer och mer på 

djupet. Så för oss är det en integrerad del och den kommer in direkt. Men, 

då är det inte en granskning av en hållbarhetsredovisning, utan mer på ett 

övergripande plan då.  

(Respondent A) 

Enligt Jaworski (2007) har företags kommunikation av ESG-information 

förbättrats löpande genom åren. Han menar även att användningen av icke-

finansiella rapporter har ökat (Jaworski 2007). Detta kan anses stämma 

överens med vår studie eftersom respondenterna menar att 

hållbarhetsredovisningens roll är större för institutionella investerare idag än 

den var tidigare. Respondenternas svar kan tolkas som att en löpande 

utveckling av GRI:s riktlinjer och standarder är en bidragande orsak till att 

hållbarhetsredovisningens roll löpande har ökat.  

På senare tid har det blivit allt mer vanligt att stora företag upprättar en 

hållbarhetsredovisning (Isaksson & Steimle 2009) vilket kan innebära att 

hållbarhetsredovisningens roll har ökat för institutionella investerare inför ett 

investeringsbeslut. Att fler företag upprättar en hållbarhetsredovisning kan 

kopplas till tvingande isomorfism som enligt DiMaggio & Powell (1983) 

innebär att enheter styrs i samma riktning på grund av formella och informella 

krav. De formella kraven kan vara i form av statliga direktiv som numera 

kräver att fler företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning, och de 

informella kraven kan vara i form av förväntningar från intressenter till 

företagen. De informella kraven grundas i att människor blivit allt mer 

medvetna om hur vårt levnadssätt påverkar kommande generationer (Persson 
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& Persson 2015), och att intressenter därmed kräver ett allt större miljömässigt 

och socialt ansvarstagande hos företagen (Larsson & Ljungdahl 2008). Att fler 

företag upprättar en hållbarhetsredovisning kan då innebära att 

hållbarhetsredovisningen får en större roll för institutionella investerare som 

ska granska ett företags arbete med hållbarhet eftersom fler finns tillgängliga. 

Människors ökade fokus på området hållbar utveckling (Persson & Persson 

2015) har bidragit till att samhället inte enbart ställer krav på företagens 

hållbarhetsarbete, utan krav ställs även på institutionella investerare att 

använda sitt kapital för att investera hållbart och ansvarsfullt. Det kan därför 

även anses finnas en koppling mellan tvingande isomorfism och varför 

institutionella investerare genomför hållbara och ansvarsfulla investeringar, 

och därmed indirekt varför hållbarhetsredovisningar överhuvudtaget används 

som källa under en analysprocess innan ett investeringsbeslut.  

Många investerare menar att om hänsyn tas till icke-finansiell information vid 

investeringar kan det innebära en högre avkastning på lång sikt (Sjöström 

2014), vilket kan bidra till att institutionella investerare som tar hänsyn till 

hållbarhet och hållbarhetsredovisningar är framgångsrika. Eftersom det alltid 

innebär en risk att investera i företag kan osäkra institutionella investerare 

tendera att medvetet eller omedvetet imitera framgångsrika organisationers 

investeringsmetoder. Därmed kan mimetisk isomorfism bidra till att hållbara 

och ansvarsfulla investeringar ökar. Om hållbara och ansvarsfulla investeringar 

ökar kan det innebära att hållbarhetsredovisningar används i en högre 

utsträckning inför investeringsbeslut. 

4.2. Hållbarhetsredovisningens användbarhet 

Samtliga respondenter anser att hållbarhetsredovisningar är en användbar 

informationskälla inför ett investeringsbeslut, men på vilket sätt de anser att 

hållbarhetsredovisningar är användbara skiljer sig åt. Respondenterna B och G 

anser att det är viktigt att kunna jämföra olika företag med varandra. De anser 

därför att det är viktigt att hållbarhetsredovisningar är upprättade på ett sådant 

sätt att de är jämförbara med varandra och efterfrågar kvantifierbar 

information i hållbarhetsredovisningar eftersom den typen av information är 

lätt att jämföra företag emellan. Respondent E har dock en annan syn på 

kvantifierbar information i hållbarhetsredovisningar. Hen menar att det inte är 

möjligt att jämföra kvantifierbar information från olika företag med varandra, 

oavsett om de är verksamma inom samma bransch eller ej, eftersom företagen 

har olika grundförutsättningar. Istället menar hen, liksom respondent D, att 
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hållbarhetsredovisningen främst är användbar på sådant sätt att det går att få 

en helhetsbild av hur företaget arbetar med hållbarhet. Även respondent A 

menar att kvantifierbar information inte alltid är positivt. 

Och givetvis är det bra, ju mer mätbart, ju mer jämförbart är det, men man 

ska också vara noga med att det måste kunna bli konkreta resultat som är 

positiva. Så att det inte bara blir mycket siffror.  

(Respondent A) 

Att respondenterna anser att hållbarhetsredovisningen är användbar som 

informationskälla kan anses bestyrka Jaworskis (2007) slutsats att 

hållbarhetsredovisningen är en av de mest väsentliga källorna som kan 

användas av institutionella investerare i syfte att ta reda på icke-finansiell 

information om företag. Larsson et al. (2008) menar att investerare är en av 

hållbarhetsredovisningens primära användargrupper eftersom de är en av 

företagens primära intressenter. Respondenternas svar i vår studie visar på att 

hållbarhetsredovisningar är användbara för intressentgruppen institutionella 

investerare för att bedöma företagens hållbarhetsarbete. Därmed kan vår 

studie även anses bekräfta att investerare är en av hållbarhetsredovisningens 

primära användargrupper. 

När det gäller innehållet i hållbarhetsredovisningar är respondenterna överens 

om att olika företags hållbarhetsredovisningar bör innehålla olika typer av 

information. Vilken typ av information hållbarhetsredovisningar ska innehålla 

beror på vilka förutsättningar företaget som ska analyseras har när det gäller 

hållbarhetsarbete.  

Är det till exempel en IT-konsult så kanske miljöfrågorna inte är så viktiga, 

men tittar vi på ett gruvbolag så är både miljö och mänskliga rättigheter 

enormt viktiga, och då måste man säkerställa mycket fler saker då det gäller 

hållbarheten. 

(Respondent C) 

Eftersom olika företag har olika förutsättningar anser respondenterna att det 

är svårt att säga generellt vilken information och vilka nyckeltal 

hållbarhetsredovisningar bör innehålla för att vara användbara. Några av 

respondenterna menade även att det inte finns någon information eller 

nyckeltal som är viktigare än andra eftersom hållbarhetsredovisningen används 

för att få en helhetsbild av företaget. Respondenterna betonade istället att det 

som är viktigt innehållsmässigt i en hållbarhetsredovisning är att företaget 
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redogör för vilka risker och möjligheter verksamheten har samt att 

informationen är väsentlig och relevant för det specifika företaget.  

Några av respondenterna menar att hållbarhetsredovisningar som upprättats 

enligt GRI:s standards anses ha högre kvalitet eftersom det visar att företaget 

arbetar efter en process och att de har reflekterat kring hållbarhetsfrågor. 

Dessutom menar flera av respondenterna att hållbarhetsredovisningar blir 

lättare att använda när de följer ett ramverk eftersom det då snabbt går att hitta 

den information de letar efter. Flera av respondenterna menar även att det till 

en viss grad är möjligt att jämföra olika företag med varandra om de alla följer 

GRI:s standards.   

Respondenterna anser alltså att hållbarhetsredovisningar som är upprättade 

enligt ett ramverk är mer användbara än sådana som inte är det. De menar 

även att det är bra att riktlinjerna tillåter en viss flexibilitet eftersom det gör det 

möjligt för företagen att redovisa den information som är väsentlig och 

relevant för det specifika företaget. Enligt GRI (u.å.) gör strukturen de har på 

standarderna det möjligt att hållbarhetsredovisningar kan hållas aktuella och 

relevanta, vilket alltså bekräftas av respondenterna.  

De flesta av respondenterna har beskrivit sitt användande av företagens 

hållbarhetsredovisningar på liknande sätt. Det var främst när det gällde 

kvantifierbar information som svaren skiljde sig åt, medan de hade liknande 

åsikter gällande innehållet i övrigt, struktur och hur och när de använder 

hållbarhetsredovisningen. DiMaggio och Powell (1983) menar att olika 

organisationer som är verksamma inom samma organisationsfält tenderar att 

följa samma eller liknande institutionella regler även om de inte har någon 

kontakt med varandra. Det kan förklara varför olika institutionella investerares 

användning av hållbarhetsredovisningar ser liknande ut till struktur och 

process. 

4.3. Hållbarhetsredovisningens trovärdighet 

Respondenterna som medverkade i vår studie menade att trovärdigheten på 

hållbarhetsredovisningar har ökat på senare tid och att 

hållbarhetsredovisningar idag generellt sett är trovärdiga. Enligt respondent B 

och E försöker inte företag vilseleda intressenter genom att framställa 

information som inte är sann. Respondent E menar att 

hållbarhetsredovisningar sanningsenligt beskriver företagets egen syn på 

verksamheten, men att andra personer kan ha en annan bild av företaget. 
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Enligt flera av respondenterna beror den ökade trovärdigheten på företags 

ökade erfarenhet av att upprätta hållbarhetsredovisningar.  

Två av respondenterna, respondent A och C, menar att 

hållbarhetsredovisningar generellt sett är trovärdiga, men att vissa företag 

medvetet väljer att presentera mer positiv än negativ information angående 

företagets hållbarhetsarbete. Dock betonade respondent A att en obalans 

mellan positiv och negativ information främst förekommer då företaget 

befinner sig i en mognadsfas när det handlar om att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Hen påpekade även att balansen mellan positiv och 

negativ information i hållbarhetsredovisningar har förbättrats på senare tid. 

Även respondent C påpekade att hen upplever att en sådan obalans på senare 

tid förekommer allt mer sällan. Hen menar att delar är fortfarande mer PR, eller lite 

mer åt reklamhållet. Men fler och fler börjar faktiskt bli mer trovärdiga och relevanta för 

vilka utmaningar de har. 

Trovärdigheten på informationen som finns i hållbarhetsredovisningar har 

ifrågasatts av flera forskare (se t.ex. Deegan och Rankin 1997; Reimsbach och 

Hahn 2015). Reimsbach & Hahn (2015) anser att hållbarhetsredovisningar kan 

användas som ett PR-verktyg för företag, vilket två av respondenterna delvis 

höll med om. Detta eftersom företag kan välja att lyfta fram positiva aspekter 

och utelämna negativa aspekter angående sitt hållbarhetsarbete. Även en 

undersökning av Ernst&Young (2007) visade att 76 procent av de 152 stycken 

hållbarhetsredovisningar som undersöktes presenterade övervägande positiv 

information och att negativ information var näst intill obefintlig. De flesta av 

respondenterna i vår studie ifrågasatte dock inte alls trovärdigheten på 

företagens hållbarhetsredovisningar. 

Trots att respondenterna menar att hållbarhetsredovisningar har utvecklats 

avsevärt på senare tid och att de idag anser att hållbarhetsredovisningar är 

trovärdiga, var det flera av respondenterna som påpekade att kvaliteten på 

hållbarhetsredovisningar fortfarande kan förbättras.  

Flera av respondenterna påpekade att de anser att en hållbarhetsredovisning 

som har upprättats enligt GRI:s riktlinjer är mer trovärdig än en som inte är 

det. Detta eftersom en hållbarhetsredovisning som upprättats enligt GRI:s 

riktlinjer enligt respondenterna kan antyda att företaget har haft en 

intressentdialog, arbetar efter en process samt att de har reflekterat kring 

hållbarhetsfrågor. 
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4.3.1. Extern granskning 

De flesta av respondenterna anser att en externt granskad 

hållbarhetsredovisning är mer trovärdig än en hållbarhetsredovisning som inte 

är externt granskad. Enligt respondent B är extern granskning en 

kvalitetsstämpel och respondent G menar att extern granskning är speciellt 

viktigt när informationen utgörs av siffror. Dock menar respondent A, D och 

E att extern granskning inte ökar hållbarhetsredovisningens trovärdighet 

nämnvärt och att granskningen är relativt oviktig vid bedömning av företags 

hållbarhetsarbete. Respondent D menar att informationen i en 

hållbarhetsredovisning uppvisar företagets egen bild av hur de arbetar med 

hållbarhet, och att ingen extern part kan beskriva sådan information bättre än 

företaget själva. Respondent E anser att en extern granskning av 

hållbarhetsredovisningar i huvudsak inte innebär att kontrollera så att 

informationen som anges i hållbarhetsredovisningen är sanningsenlig, utan att 

det snarare innebär att kontrollera formalian i hållbarhetsredovisningen. 

[...] det spelar inte så stor roll för det finns ingen som kan veta bättre. 

Hållbarhet är en integrerad del av företagets verksamhet, det finns ingen 

extern som kan beskriva och berätta om bolaget bättre än bolaget själva. 

(Respondent D) 

Sjöström (2010) tror att önskemålen om extern granskning kommer öka i takt 

med att hållbara och ansvarsfulla investeringar får ännu större genomslag i 

framtiden. Enligt Sjöström (2014) genomför institutionella investerare allt 

oftare hållbara och ansvarsfulla investeringar och en uppskattning gjord av 

Swesif (2014) visade att mängden ansvarsfullt kapital mer än fördubblades 

mellan åren 2008 och 2012. Att hållbara och ansvarsfulla investeringar har fått 

ännu större genomslag sedan Swesif:s undersökning genomfördes anser vi vara 

troligt. Utgående från vår empiri är det dock inte möjligt att se om 

institutionella investerares önskemål om extern granskning har ökat jämfört 

med tidigare år. Däremot antyder vår empiri att vissa institutionella investerare 

värderar en externt granskad hållbarhetsredovisning högre än de vad de 

värderar en hållbarhetsredovisning som inte är externt granskad.  

Det framkommer dock även tydligt att extern granskning inte är en viktig fråga 

för flera respondenter, utan extern granskning anses snarare vara onödig och 

en icke-fråga. Görman (2004) menar att många anser att 

hållbarhetsredovisningar som är granskade av en extern part är mer trovärdiga 

än de hållbarhetsredovisningar som inte är externt granskade. Detta eftersom 
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att en externt granskad rapport inte enbart visar företagets egen bild av sig 

själva (Görman 2004). Att flera av respondenterna anser att trovärdigheten på 

en hållbarhetsredovisning inte påverkas om den blir granskad av en extern part 

kan anses tala emot Görmans (2004) påstående.   
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer empirin och analysen att diskuteras ytterligare för att få en 

övergripande bild av det studerade fenomenet. 

Idag ställs det ökade krav, både i formell och informell form, på företag att 

arbeta med hållbarhet och att upprätta en hållbarhetsredovisning. De formella 

kraven på företagen kan vara i form av statliga direktiv och de informella 

kraven kan komma från förväntningar i samhället. Tvingande isomorfism i 

form av dessa formella och informella krav kan alltså påverka i vilken 

utsträckning företag upprättar hållbarhetsredovisningar. Eftersom 

hållbarhetsredovisningars roll i en analysprocess kan anses öka om 

hållbarhetsredovisningar blir en mer lättillgänglig informationskälla, kan 

fenomenet delvis förklaras med hjälp av institutionell teori.  

Eftersom allt fler företag börjar upprätta hållbarhetsredovisningar, och att 

hållbarhetsredovisningar därmed blir mer lättillgängliga, är det därför möjligt 

att analysering av hållbarhetsredovisningen blir en allt mer integrerad del i 

institutionella investerares analysprocess inför ett investeringsbeslut. Av 

respondenterna som deltog i studien är det endast en respondent som menar 

att hållbarhetsredovisningen är en relativt oviktig källa vid en analys av ett 

företags hållbarhetsarbete. Detta trots att hen anser att det är positivt om en 

hållbarhetsredovisning finns tillgänglig när ett företags hållbarhetsarbete ska 

bedömas. Respondenten arbetar på ett pensionsbolag som endast investerar i 

onoterade företag av mindre storlek. Andelen bland mindre företag som 

upprättar en hållbarhetsredovisning är enligt Berthelot et al. (2012) relativt 

liten. Det är därmed troligt, vilket respondenten även bekräftade, att 

informationskällorna som används i pensionsbolagets analysprocess skiljer sig 

åt jämfört med vilka informationskällor som ofta används av institutionella 

investerare som även investerar i större företag. 

Enligt respondenten kommer pensionsbolaget ha möjlighet att ta del av 

betydligt fler hållbarhetsredovisningar till följd av förändringen i ÅRL (SFS 

1995:1554) gällande företags rapportering om hållbarhet. Detta eftersom 

många onoterade företag, som tidigare inte upprättat hållbarhetsredovisningar, 

numera enligt lagstiftning måste upprätta hållbarhetsredovisningar. 

Tillgängligheten på hållbarhetsredovisningar kommer alltså öka. Eftersom 

respondenten menar att det är positivt när hållbarhetsredovisningar finns 

tillgängliga, kan det antas vara sannolikt att hållbarhetsredovisningens roll för 

respondenten blir större om fler hållbarhetsredovisningar blir tillgängliga. Att 
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företags upprättande av hållbarhetsredovisningar ökar kan alltså innebära att 

hållbarhetsredovisningens roll ökar i liknande takt.  

Enligt respondenterna är hållbarhetsredovisningen en av de primära 

informationskällorna som används under en analysprocess. Några av 

respondenterna nämnde dock att företagen de arbetar för gärna investerar i 

företag som har vissa brister när det gäller sitt hållbarhetsarbete. Detta 

eftersom den institutionella investeraren genom sitt aktiva ägande kan hjälpa 

företaget att förbättra sitt hållbarhetsarbete i syfte att öka chansen att få 

avkastning på lång sikt. Att brister i företagens arbete med hållbarhet och 

brister i deras hållbarhetsredovisning kan innebära att institutionella 

investerare väljer att investera i företaget kan anses ge incitament för att 

respondenternas uttalanden om att hållbarhetsredovisningen har en stor roll 

som informationskälla stämmer. Detta eftersom det är möjligt att 

institutionella investerare letar både efter positiva och negativa aspekter i 

hållbarhetsredovisningen och att de väger de olika aspekterna mot varandra 

innan ett investeringsbeslut. Det kan dock även tolkas som att kvaliteten på 

företags hållbarhetsarbete inte utgör en betydande faktor för vissa 

institutionella investerare inför ett investeringsbeslut eftersom de som aktiva 

ägare kan hjälpa till att förändra företagets hållbarhetsarbetet. Att 

respondenterna gärna investerar i företag med brister när det gäller 

hållbarhetsarbete kan därmed även anses tala emot respondenternas uttalande 

om att hållbarhetsredovisningen har en stor roll inför ett investeringsbeslut.  

Enligt respondenterna har hållbarhetsredovisningens roll i en analysprocess 

ökat delvis på grund av att GRI:s riktlinjer och standards har utvecklats. 

Lanseringen av standarderna G4 år 2013 anses av flera respondenter vara en 

stor anledning till att hållbarhetsredovisningens roll har ökat betydligt. I 

oktober 2016 utvecklades GRI:s riktlinjer ytterligare då GRI ännu en gång 

lanserade nya standarder för hållbarhetsrapportering (GRI u.å.). De nya 

standarderna har dock grundats på liknande principer som G4 (GRI u.å.). Det 

kan därför antas att lanseringen av de nya standarderna inte har inneburit en 

lika stor förändring som lanseringen av G4 innebar när det gäller 

utformningen av hållbarhetsredovisningar. Om utformningen av 

hållbarhetsredovisningar inte har förändrats nämnvärt kan det även antas att 

inte heller hållbarhetsredovisningens roll för institutionella investerare har 

förändrats nämnvärt till följd av den senaste utvecklingen av GRI:s riktlinjer.  

Respondenterna menar att informationen i hållbarhetsredovisningar har 

förbättrats men att vissa brister fortfarande finns. Trots detta har de ändå ett 
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positivt synsätt till att företag följer GRI:s riktlinjer när de upprättar 

hållbarhetsredovisningar. De anser även att det är bra att riktlinjerna är flexibla 

så att varje företag kan redovisa de frågor som är mest väsentliga för just sitt 

företag. Det kan därmed antas att det inte främst är GRI:s riktlinjer som bör 

förändras i syfte att reducera brister av informationen i 

hållbarhetsredovisningar, utan att det främst är företagen som mer noggrant 

bör reflektera över vilken information de väljer att redovisa i 

hållbarhetsredovisningen. 

Trovärdigheten på information som finns i hållbarhetsredovisningar har 

tidigare ifrågasatts av många forskare. Därför kan det anses vara överraskande 

att samtliga respondenter som deltog i studien anser att 

hållbarhetsredovisningar generellt sett är trovärdiga rapporter. De två 

respondenterna som, i enlighet med tidigare forskning, menade att vissa 

företag medvetet väljer att redovisa mer positiv än negativ information i delar 

av hållbarhetsredovisningen, påpekade även att sådana 

hållbarhetsredovisningar förekommer allt mer sällan.  

En anledning till att samtliga respondenter som deltog i studien anser att 

hållbarhetsredovisningar generellt sett är trovärdiga rapporter, trots att många 

forskare har hävdat motsatsen, kan vara att respondenterna främst investerar i 

svenska företag. Detta eftersom en av respondenterna menade att svenska 

företag har kommit långt gällande trovärdigheten på hållbarhetsredovisningar 

jämfört med många företag i andra länder. En annan anledning kan vara att 

fler och fler företag väljer att följa GRI:s riktlinjer vid upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. Detta eftersom flera av respondenterna menade att 

en hållbarhetsredovisning som har upprättats enligt GRI:s riktlinjer är mer 

trovärdig än en hållbarhetsredovisning som inte är det. En tredje anledning 

kan vara att institutionella investerare idag inte ser informationen i en 

hållbarhetsredovisning från perspektivet att den visar upp en antingen sann 

eller falsk bild av ett företags hållbarhetsarbete, utan att de istället utgår från att 

informationen visar hur företaget ser på sig själva och att det är läsarens 

uppgift att tolka om företaget har rätt uppfattning om sig själva. Denna tanke 

grundar sig i att flera av respondenterna nämnde under intervjun att de är 

medvetna om att hållbarhetsredovisningen enbart visar företagens egen bild av 

sitt hållbarhetsarbete, och att de även är medvetna om att andra personer kan 

ha en annan bild av företagets hållbarhetsarbete. En hållbarhetsredovisning 

kan alltså innehålla information som uppvisar en felaktig bild av hur företaget 

arbetar med hållbarhet, men informationen kan ändock anses vara trovärdig 
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om läsaren utgår från perspektivet att syftet med hållbarhetsredovisningen är 

att uppvisa företagets egen bild av sitt hållbarhetsarbete. 

En fjärde anledning kan vara att medvetet vinklade hållbarhetsredovisningar 

idag faktiskt förekommer mer sällan jämfört med tidigare. En eventuell 

minskning av medvetet vinklade hållbarhetsredovisningar kan förklaras med 

hjälp av isomorfism inom institutionell teori. Tvingande isomorfism kan hjälpa 

till att förklara problemet att företag medvetet vinklar innehållet i sin 

hållbarhetsredovisning, vilket är ett problem som har blivit allt mer 

uppmärksammat av både forskare och samhället. Det kan därmed tänkas att 

samhällets informella krav som handlar om att en rättvisande bild ska ges i 

hållbarhetsredovisningar har blivit allt starkare. Det är även möjligt att 

minskningen kan förklaras av mimetisk isomorfism eftersom företag kan ha 

uppmärksammat att investerare även investerar i företag som inte uppvisar ett 

perfekt hållbarhetsarbete i hållbarhetsredovisningen. Till följd av detta kan det 

antas att mindre framgångsrika företag väljer att redovisa även de negativa 

aspekterna av deras hållbarhetsarbete, precis såsom framgångsrika företag har 

gjort. Denna tanke grundas i att några av respondenterna som medverkade i 

vår studie menar att de gärna investerar i företag som har vissa brister gällande 

hållbarhetsaspekten. Det kan alltså antas att negativ information i 

hållbarhetsredovisningar inte behöver medföra någon betydande skada för 

företaget. 

Respondenterna som deltog i vår studie har delade åsikter gällande frågan om 

extern granskning. De flesta av respondenterna anser att externt granskade 

hållbarhetsredovisningar är mer trovärdiga än sådana som inte är det, men det 

är även några av respondenterna som menar att extern granskning inte ökar 

trovärdigheten på hållbarhetsredovisningar. Ingen av respondenterna anser 

dock att extern granskning är en avgörande faktor när det gäller vilka företag 

de väljer att analysera och investera i, eftersom de använder sig av ytterligare 

källor för att kontrollera att informationen i ej granskade 

hållbarhetsredovisningar stämmer. Respondenternas svar kan därför tolkas 

som att det är positivt när hållbarhetsredovisningar är externt granskade 

eftersom analysarbetet då blir mer tidseffektivt och kostnadseffektivt, men att 

det inte är ett krav från institutionella investerare. 
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6. Slutsats  

 Här sammanfattas studiens resultat, och slutsatser dras om vad vi kommit fram till. I 

slutet av kapitlet ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  

6.1. Teoretiska insikter  

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur institutionella 

investerare använder företags hållbarhetsredovisningar vid en analys av företag 

innan ett investeringsbeslut, samt att få en ökad förståelse för vad 

institutionella investerare anser om hållbarhetsredovisningars trovärdighet.  

Resultatet av studien visar att respondenterna i vår studie som arbetar för 

institutionella investerare använder företagens hållbarhetsredovisningar när de 

ska bedöma ett företags hållbarhetsarbete inför en investering. För de flesta 

respondenterna har hållbarhetsredovisningar en stor roll i deras arbete, men 

hur stor roll de har påverkas av faktorer som kvalitén på rapporten, branschen 

företaget verkar i, företagets affärsmodell och vilka frågor den som utför 

analysen är intresserad av att granska. Att institutionella investerare använder 

ett företags hållbarhetsredovisning för att granska deras arbete med hållbarhet 

har blivit vanligare under åren. Det kan dels beror på att det idag ställs högre 

krav på institutionella investerare att hänsyn ska tas till hållbarhet, och dels kan 

det bero på att allt fler företag idag upprättar en hållbarhetsredovisning. Att allt 

fler företag upprättar en hållbarhetsredovisning kan delvis förklaras av 

tvingande isomorfism, eftersom både formella och informella krav ställs på 

företagens hållbarhetsarbete och kommunikationen av denna. 

Hållbarhetsredovisningar används alltså i stor utsträckning av respondenterna, 

men de använder även andra källor som information i media, analyser från 

externa analysleverantörer samt direkta dialoger med företagen för att få den 

information de behöver. Att de har ett behov av att använda andra källor än 

hållbarhetsredovisningen menar vi tyder på att informationen i 

hållbarhetsredovisningar inte är tillräcklig. Vilken information som saknas är vi 

dock osäkra på. Respondenterna menade att det var svårt att säga vad som 

saknas då det beror på vilket företag det gäller och det företagets 

förutsättningar. De ansåg att det inte är någon specifik information som 

saknas i hållbarhetsredovisningar generellt, utan att varje företag behöver 

anpassa innehållet i sin hållbarhetsredovisning utefter det som är mest relevant 

för just dem. 
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Majoriteten av respondenterna menade att det är positivt med kvantifierbar 

information i hållbarhetsredovisningar för att underlätta jämförbarheten 

mellan företagen. Samtliga var dock överens om att kvantifierbar information 

inte är det viktigaste i en hållbarhetsredovisning och att det generellt sett inte 

behövs ytterligare kvantifierbar information. Det respondenterna istället ansåg 

vara viktigast är relevant information och att företagets risker och möjligheter 

redogörs för. 

I vår studie framkom det att samtliga respondenter anser att företagens 

hållbarhetsredovisningar är trovärdiga rapporter. Det var inte ett resultat vi 

förväntat oss då tidigare forskning menat att trovärdigheten på 

hållbarhetsredovisningar kan ifrågasättas. I vår studie var det dock ingen av 

respondenterna som ifrågasatte trovärdigheten på företagens 

hållbarhetsredovisningar, men samtidigt menade flera av respondenterna att 

kvaliteten på hållbarhetsredovisningarna fortfarande kan förbättras.  

De flesta av respondenterna i vår studie anser att en externt granskad 

hållbarhetsredovisning är mer trovärdig än en hållbarhetsredovisning som inte 

är externt granskad. Dock anser ingen av respondenterna att extern granskning 

är en avgörande faktor i sin bedömning av företagen. Svaren kan tolkas som 

att extern granskning endast innebär att de kan förlita sig mer på innehållet i 

hållbarhetsredovisningen. När det kommer till valet av företag att analysera 

och investera i är extern granskning alltså ej av större vikt för respondenterna. 

Några av respondenterna påpekar även att en extern granskning inte ökar 

trovärdigheten på hållbarhetsredovisningar. Dels eftersom en extern 

granskning framför allt granskar formalian i hållbarhetsredovisningen snarare 

än innehållet, och dels för att ingen extern person kan beskriva företagets 

arbete med hållbarhet bättre än företaget själva. Frågan om extern granskning 

är alltså något som delar intressentgruppen institutionella investerare, och vi 

tolkar resultatet som att efterfrågan på extern granskning är låg från denna 

intressentgrupp, trots att majoriteten anser att trovärdigheten ökar när 

hållbarhetsredovisningen är externt granskad. 

Sammanfattningsvis kan hållbarhetsredovisningen anses ha en viktig roll i en 

analysprocess av respondenterna i vår studie och den används i stor 

utsträckning för att bedöma företags arbete med hållbarhet. Institutionella 

investerares metoder under en analysprocess inför ett investeringsbeslut verkar 

dock skilja sig åt. Det kan däremot ses vissa likheter i hur olika institutionella 

investerare använder hållbarhetsredovisningen, bland annat eftersom liknande 
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struktur på hållbarhetsredovisningen önskas samt att den ofta sägs användas 

som en grundläggande källa tidigt i processen. 

Samtliga respondenter menar att de även använder sig av andra källor för att få 

tillräckligt med information om företagets hållbarhetsarbete och därav kan det 

antas att informationen i hållbarhetsredovisningen inte är tillräcklig. För att 

öka användbarheten av hållbarhetsredovisningar bör även sådan information 

som det idag krävs andra källor för att inhämta tas upp i rapporten. Hur detta 

ska ske och vilken ytterligare information som bör tas upp kräver vidare 

forskning. Det kan vara så att GRI och andra riktlinjer har en del i detta, samt 

att processen för extern granskning bör utvecklas så att användaren av 

rapporten vet att rapporten genom granskningen håller en viss standard. Den 

största anledningen till ökad användbarhet och trovärdighet kan dock anses 

vara företagens mognadsprocess när det gäller upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisning är fortfarande ett relativt nytt 

fenomen och har förbättrats löpande och flera av respondenterna har lyft fram 

mognadsprocessen som en viktig faktor i förbättrandet av 

hållbarhetsredovisningarna.  

6.2. Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har ett flertal frågor uppkommit som vi anser är 

intressanta för framtida forskning. Lagändringen gällande 

hållbarhetsredovisning har kommit på tal av respondenterna ett flertal gånger 

under vår studie men har inte varit aktuellt för oss att behandla vidare i vår 

studie. Detta på grund av att effekterna av lagändringen inte framkommer 

förrän hållbarhetsredovisningarna för räkenskapsåret 2017 publiceras. Därför 

anser vi att det från och med 2018 skulle vara intressant att studera vad de 

faktiska effekterna blir av denna lagändring. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att genomföra en liknande studie som denna vid ett senare tillfälle 

för att ta reda på om användbarheten och trovärdigheten på företagens 

hållbarhetsredovisningar har ökat, exempelvis efter lagändringen. Det skulle 

även vara intressant att studera andra intressentgruppers krav på extern 

granskning av företagens hållbarhetsredovisningar. Majoriteten av de 

institutionella investerarna i vår studie menade att extern granskning inte är 

något de ställer krav på, därför anser vi att det vore intressant att undersöka 

vilken eller vilka intressentgrupper som anser att hållbarhetsredovisningar bör 

granskas av en extern part och varför en granskning bör göras. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Innan intervjun: 
Tacka för att vi har fått chansen att intervjua. 
Informera om konfidentialitet. 
Fråga om det är ok att vi spelar in intervjun. 
Ge information om vad vår uppsats handlar om. 
  

1. Berätta kort om vad du arbetar med. 

2. Berätta om hur du utför en analys av ett företag och vilka 

informationskällor du använder. 

3. Vilken roll har hållbarhetsredovisningen i analysen? 

- Hur anser du att företagens hållbarhetsredovisning är som underlag 
för bedömning av deras hållbarhetsarbete?  
 - Finns det några fördelar med att analysera ett företags 
hållbarhetsredovisning? 

4. Hur stor del av analysen av företag ägnas åt analys av 

hållbarhetsredovisningarna? 

5. I vilket skede av analysen kommer företagets hållbarhetsarbete och dess 

hållbarhetsredovisning in? 

- Tittar du på de finansiella delarna i första hand och sedan hållbarhet? 

6. Om ett företag är väldigt starkt finansiellt men att ni ser i 

hållbarhetsredovisningen att det har vissa brister när det gäller 

hållbarhet - hur resonerar ni då kring investering i företaget? 

7. Är det någon del som är särskilt intressant i hållbarhetsredovisningen?  

8. Vilken information och nyckeltal anser du bör finnas med i 

hållbarhetsredovisningen? 

9. Är det önskvärt med mer kvantifierbar information i 

hållbarhetsredovisningen? 

10. Saknas det enligt dig någon information i hållbarhetsredovisningen som 

är viktig i din bedömning?  

11. Anser du att företags hållbarhetsredovisningar är trovärdiga rapporter? 

12. På vilket sätt anser du att en externt granskad hållbarhetsredovisning 

påverkar din bedömning, jämfört med en ogranskad? 

13. Hur påverkar ett enhetligt ramverk (som t.ex. GRI Standards och 

NASDAQs riktlinjer) ditt användande av hållbarhetsredovisningen?  

14. Anser du att företags hållbarhetsredovisningar har blivit mer 

användbara vid din bedömning efter att GRI har gett ut nya standards? 

- Anser du att hållbarhetsredovisningarna har blivit mer trovärdiga med 

hänsyn till detta? 
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15. Anser du att det behöver ställas högre krav på företagens 

hållbarhetsredovisningar?  

- Varför/varför inte? 

16. Är det bra med strikta lagkrav och riktlinjer för hur 

hållbarhetsredovisningarna ska upprättas, eller krävs det en viss 

flexibilitet? 

17. På vilket sätt har företagets storlek, verksamhet eller vilken bransch det 

verkar i någon påverkan på hur du använder deras 

hållbarhetsredovisning? 

18. Är det någonting du önskar tillägga som du tycker att vi inte har tagit 

upp under intervjun? 

 
Efter intervjun: 
Fråga om respondenten vill ha intervjun nedskriven i text. 
Fråga om respondenten vill ha arbetet innan vi publicerar det. 
Fråga om vi får återkomma om vi har ytterligare frågor. 
Tacka för intervjun. 
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Bilaga 2: Respondentbeskrivning 

Respondent A 

Respondent A arbetar som hållbarhetsansvarig på ett pensionsbolag. 

Pensionsbolaget ägnar mycket arbete åt att utveckla sin investeringsportfölj, 

och därmed arbetar respondenten nära pensionsbolagets 

investeringsorganisation för att inkorporera ESG-aspekter i analysprocessen 

inför investeringsbeslut. Vid analys av företag integrerar pensionsbolaget den 

ekonomiska analysen med analyser av miljö, etik och bolagsstyrning. 

Pensionsbolaget investerar endast i onoterade bolag, vilka ofta inte upprättar 

hållbarhetsredovisningar. Därmed har respondenten erfarenhet både av att 

göra företagsanalyser när en hållbarhetsredovisning finns tillgänglig som källa 

och när den inte gör det. 

Respondent B 

Respondent B arbetar bland annat med hållbara investeringar på en koncern 

med kapitalförvaltning, bankverksamhet samt fondförvaltning. Den 

institutionella investeraren menar att de är en ansvarstagande investerare och 

har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). 

Som ansvarstagande investerare arbetar de med negativ screening, vilket för 

just för denna investerare innebär att de väljer bort företag som bryter mot 

internationella konventioner och de investerar heller inte i företag som 

producerar tobaksvaror, kontroversiella vapen eller pornografiskt material. De 

arbetar även enligt metoden positiv screening. Dessutom är de aktiva ägare 

eftersom de har en aktiv dialog med företagen de äger för att påverka dem att 

uppnå förbättring. 

Respondent C 

Respondent C arbetar på en av de större bankerna i Norden. Respondenten 

arbetar med att integrera hållbarhetsfrågor i olika förvaltningsteam under 

investeringsprocesser, genomför dialoger med företagen samt föreläser inom 

ämnet vid högskolor och universitet. Hen har bra erfarenhet inom området 

hållbara och ansvarsfulla investeringar då hen har arbetat inom 

finansbranschen i cirka 25 år, har arbetat med hållbara investeringar i ungefär 

15 år och har suttit som portföljförvaltare för hållbara etiska fonder i 10 år. 

Banken genomför hållbara och ansvarsfulla investeringar genom både positiv 

och negativ screening. Banken är aktiva ägare och de satsar på att ha löpande 
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kontakt med företagen som de valt att investera i för att hjälpa dem att 

förbättra hållbarhetsarbetet. En av de teorier som banken arbetar efter är att 

om ett företag senare lyckas med sitt hållbarhetsarbete kommer värdet på 

företaget öka, och då har banken gjort en lyckad investering både ur ett 

hållbarhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Därför investerar 

banken gärna i företag som är mediokra när det gäller hållbarhetsarbetet. 

Respondent D 

Respondent D arbetar på ett av de ledande investmentbolagen i Norden där 

hen bland annat arbetar som hållbarhetschef. Bolaget gör relativt sällan 

nyinvesteringar utan är mer långsiktiga i sitt ägande. De arbetar därför mer 

med det aktiva ägandet, alltså att påverka företagen de är ägare i. 

Investmentbolaget och dess innehavsbolag är medlemmar i FN:s Global 

Compact och följer dess tio principer inom anti-korruption, miljö, 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Om ett företag ser bra ut 

gällande flera av dessa aspekter men är relativt svaga när det gäller 

hållbarhetsarbetet ser inte respondent D det som ett hinder. Hen menar att det 

snarare skulle kunna vara en bra investering då investmentbolaget istället kan 

vara med och påverka företagets hållbarhetsarbete och därmed skapa 

mervärde. Respondent D menar att det är viktigt med hållbarhetsarbete 

eftersom att det företag som inte är framgångsrikt inom hållbarhet inte heller 

kommer vara framgångsrikt finansiellt över tid. 

Respondent E 

Respondent E arbetar som ägarstyrningsansvarig på ett pensionsbolag. 

Respondenten arbetar alltså inte idag med att göra hållbarhetsanalyser av bolag 

inför investering. Däremot har hen i tidigare positioner arbetat med den typen 

av analys. Respondenten var under sin tid som företagsanalytiker delaktig i 

hållbarhetsanalysen som på hens arbetsplats var det första steget i en 

analysprocess. En finansiell analys var nästa steg i analysprocessen, vilken 

respondent E alltså inte var delaktig i. 

Pensionsbolaget investerar hållbart och ansvarsfullt genom att ta hänsyn till 

värdenormer som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. De är 

även aktiva ägare och satsar på en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning 

genom att påverka företagen de äger. Detta görs genom fyra olika metoder; 

rösta på bolagsstämmor, påverka företag genom dialoger, offentlig 

svartlistning och juridiska processer.  
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Respondent F 

Respondent F arbetar som hållbarhetsanalytiker på en pensionsfond. Fonden 

arbetar aktivt med etik, miljö och bolagsstyrning och integrerar dessa 

perspektiv med den ekonomiska analysen inför ett investeringsbeslut. Fonden 

är medlemmar i och stödjer ett flertal olika initiativ inom etik-, hållbarhets- 

och ägarstyrningsområdet. Bland annat är de medlemmar i SWESIF samt har 

skrivit under FN:s principer för ansvarsfullt ägande (PRI).  

Respondent G 

Respondent G arbetar på en av de större bankerna i Norden. Banken arbetar 

aktivt med att göra hållbara och ansvarsfulla investeringar genom att både välja 

in och välja bort företag, samt att löpande påverka bolag som de har investerat 

i.  

Respondent G arbetar inte aktivt med att genomföra hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Dock arbetar hen med många olika projekt som rör bankens 

hållbarhetsarbete och även med att rapportera bankens hållbarhetsarbete. 

Därför har hen trots allt goda kunskaper om hur arbetsprocessen vid hållbara 

och ansvarsfulla investeringar ser ut och hen svarade på frågorna så gott hen 

kunde utifrån de kunskaper hen har inom området. 



 

 

 


