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Sammanfattning 
 

Titel: Transparens i rapporteringen av hållbara och ansvarsfulla investeringar hos de 

svenska AP-fonderna 

 

Nyckelord: Transparens, Hållbarhet, Pensionsfonder 

 

Problembakgrund: På grund av ett ökat intresse för hållbarhet blir det allt viktigare för 

organisationer att beakta dessa aspekter. Fler och fler ansluter sig frivilligt till olika 

ramverk som kräver upprättande av hållbarhetsredovisning, för att kommunicera det 

arbete företaget gör för att agera ansvarsfullt. Flertalet av dessa ramverk innefattar 

kriterium om att transparent redovisa för verksamhetens olika delar. Hur detta kriterium 

efterlevs bör kunna påverkas av den verksamhet som bedrivs, och vilka intressenter som 

förekommer. Organisationer bör därför också möta olika utmaningar utifrån denna 

aspekt. 

 

Centrala frågeställningar:  

 

• Vilka teoretiska egenskaper finns i begreppet transparens? 

• Hur påverkas transparens i de olika AP-fondernas rapportering utifrån vilken 

investeringsstrategi som används?  

• Vilka egenskaper för transparens är relevanta för AP-fondernas rapportering? 

 

Syfte: Studiens syfte är dels att undersöka vilka olika egenskaper som begreppet 

transparens kan sägas bestå av. Ytterligare ett syfte är att undersöka om transparens inom 

rapporteringen påverkas utifrån att de svenska AP-fonderna använder sig av olika 

investeringsstrategier. Alla sex statliga pensionsfonder kommer analyseras. Vi ämnar 

även undersöka vilka transparens-egenskaper som kan vara av särskild betydelse för AP-

fondernas rapportering. 

 

Teori: Den teoretiska referensramen konstrueras främst utifrån tidigare forskning om 

begreppet transparens. Här klarläggs egenskaper inom begreppet som sedan står som 

grund inom den fortsatta analysen av AP-fonderna. 

 

Metod: Denna studie bygger på ett abduktivt angreppssätt i kombination med en 

konstruktionistisk verklighetssyn. Studien är konstruerad utifrån tre steg. En inledande 

innehållsanalys av tidigare forskning skapar ett teoretisk ramverk utifrån begreppet 

transparens. Inom det andra steget upprättas tre propositioner med antaganden om 

effekten av investeringsstrategier på transparens. Det tredje steget utvärderar slutligen 

riktigheten i dessa propositioner. 

 

Slutsats: Resultatet av denna studie identifierar nio aspekter som tidigare forskning 

hävdar beskriver begreppet transparens. Dessa är jämförbarhet, pålitlighet, tillgänglighet, 

relevans, precision, frekvens, ansvar, begriplighet samt helhet. Studien visar även på att 

valet av investeringsstrategi kan påverka möjligheten att upprätta en redovisning som av 

intressenter uppfattas som transparent. Utifrån hur strategin är utformad kan effekten på 

transparens bli både positiv och negativ. Transparens inom urvalsbaserade strategier 

verkar generellt vara svårare att upprätta. Att skapa en transparent redovisning utifrån 

uteslutningsstrategin verkar i regel enklare. 



 

  



 

Tack!  
 

Ett stort tack till vår handledare Lars Hassel för värdefull hjälp och vägledning under 

rapportens gång. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete.  

 

 

Umeå 2017-05-17 

 

David Gramner  Joacim Jungstedt  

 

 

 

 

 ______________________   _______________________  

 

 

  



 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning .......................................................................................................................... 6 
Tabellförteckning ................................................................................................................................ 8 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Val av ämne ................................................................................................................................. 1 
1.2 Problembakgrund ..................................................................................................................... 2 
1.3 Tidigare kunskaper inom området ............................................................................................3 
1.4 Frågeställning ............................................................................................................................ 4 
1.5 Syfte ............................................................................................................................................ 4 
1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag ................................................................................................ 4 
1.7 Begränsningar............................................................................................................................. 5 

2. Metod .............................................................................................................................................. 6 
2.1 Metodik ...................................................................................................................................... 6 

2.1.1 Förkunskaper ...................................................................................................................... 6 
2.1.2 Vårt perspektiv .................................................................................................................... 7 
2.1.3 Kvantitativ forskning .......................................................................................................... 7 
2.1.4 Kvalitativ forskning ............................................................................................................ 8 
2.1.5 Kombinerade modeller ...................................................................................................... 8 

2.2 Sammanställning av valda tillvägagångssätt .......................................................................... 8 
2.2.1 Metodval ............................................................................................................................. 8 
2.2.2 Angreppssätt ...................................................................................................................... 9 
2.2.3 Verklighetssyn .................................................................................................................... 9 
2.2.4 Kunskapssyn ...................................................................................................................... 9 

2.3 Metodvalets teoretiska grunder .............................................................................................. 10 
2.3.1 Middle Range Theory ........................................................................................................ 10 
2.3.2 Theory refinement ............................................................................................................ 11 
2.3.3 Applicering ........................................................................................................................ 12 

2.4 Praktisk metod ......................................................................................................................... 12 
2.5 Val av studieobjekt och insamling av data ............................................................................. 13 
2.6 Etiska värderingar ................................................................................................................... 14 

3. Institutionella ramar och investeringsstrategier ......................................................................... 15 
3.1 UNPRI ....................................................................................................................................... 15 

3.1.1 De sex principerna ............................................................................................................. 15 
3.1.2 UNPRI´s syn på ansvarsfulla investeringar .................................................................... 16 

3.2 Eurosif ...................................................................................................................................... 16 
3.2.1 SRI Study 2016 .................................................................................................................. 17 

3.3 Investeringsstrategier för SRI investeringar .......................................................................... 17 
3.3.1 Uteslutning ........................................................................................................................ 17 
3.3.2 Normbaserad screening ................................................................................................... 18 
3.3.3 Best-in-class, BIC .............................................................................................................. 18 
3.3.4 hållbarhetstematiserade investeringar ............................................................................ 18 
3.3.5 ESG integration ................................................................................................................. 19 
3.3.6 Nyttjande av rösträtter ..................................................................................................... 19 
3.3.7 Impact investing ................................................................................................................ 19 

3.4 AP-fonderna ............................................................................................................................. 19 
3.4.1 Första AP-fonden ............................................................................................................. 20 
3.4.2 Andra AP-fonden .............................................................................................................. 21 
3.4.3 Tredje AP-fonden .............................................................................................................. 21 
3.4.4 Fjärde AP-fonden ............................................................................................................. 22 
3.4.5 Sjätte AP-fonden .............................................................................................................. 22 
3.4.6 Sjunde AP-fonden ............................................................................................................ 23 

3.5 Etikrådet .................................................................................................................................. 24 



 

3.6 Soft law .................................................................................................................................... 25 
3.7 Sammanfattning och motivation för relevansen av valda delavsnitt ................................... 26 

4. Modell för transparens .................................................................................................................. 27 
4.1 Egenskaper för transparens ..................................................................................................... 27 

4.1.1 Jämförbarhet ..................................................................................................................... 27 
4.1.2 Pålitlighet .......................................................................................................................... 28 
4.1.3 Tillgänglighet .................................................................................................................... 29 
4.1.4 Relevans ............................................................................................................................ 30 
4.1.5 Precision ........................................................................................................................... 30 
4.1.6 Frekvens ............................................................................................................................. 31 
4.1.7 Ansvar ............................................................................................................................... 32 
4.1.8 Begriplighet ...................................................................................................................... 33 
4.1.9 Helhet ............................................................................................................................... 33 

4.2 Propositioner för transparens .................................................................................................35 
4.2.1 Första propositionen: Positiva strategier kan försvåra transparens eftersom dessa till 

stor del är baserade på känslig information ............................................................................ 36 
4.2.2 Andra propositionen: Negativa strategier underlättar transparens .............................. 37 
4.2.3 Tredje propositionen: Parallell användning av flera investeringsstrategier inom en och 

samma organisation försvårar transparens ............................................................................. 39 
5.  Analys av de svenska AP-fonderna .............................................................................................. 41 

5.1 Första AP-fonden ..................................................................................................................... 41 
5.1.1 Första propositionen ......................................................................................................... 41 
5.1.2 Andra propositionen ........................................................................................................ 42 
5.1.3 Tredje propositionen ........................................................................................................ 43 

5.2 Andra AP-fonden .................................................................................................................... 43 
5.2.1 Första propositionen ........................................................................................................ 43 
5.2.2 Andra propositionen ........................................................................................................ 44 
5.2.3 Tredje propositionen ....................................................................................................... 45 

5.3 Tredje AP-fonden .................................................................................................................... 45 
5.3.1 Första propositionen ........................................................................................................ 45 
5.3.2 Andra propositionen ........................................................................................................ 46 
5.3.3 Tredje propositionen ....................................................................................................... 46 

5.4 Fjärde AP-fonden ..................................................................................................................... 47 
5.4.1 Första propositionen ......................................................................................................... 47 
5.4.2 Andra propositionen ........................................................................................................ 48 
5.4.3 Tredje propositionen ....................................................................................................... 48 

5.5 Sjätte AP-fonden ..................................................................................................................... 48 
5.5.1 Första propositionen ........................................................................................................ 49 
5.5.2 Tredje propositionen ....................................................................................................... 49 

5.6 Sjunde AP-fonden ................................................................................................................... 50 
5.6.1 Andra propositionen ........................................................................................................ 50 
5.6.2 Tredje propositionen ....................................................................................................... 50 

5.7 Transparens-egenskapernas relevans för AP-fonderna ........................................................ 51 
6. Diskussion ......................................................................................................................................53 

6.1 Slutdiskussion ..........................................................................................................................53 
6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag ............................................................................................... 55 
6.3 Förslag på framtida forskning ................................................................................................. 55 
6.4 Samhälleliga och etiska aspekter ........................................................................................... 56 

7. Sanningskriterier .......................................................................................................................... 58 
Referenslista ...................................................................................................................................... 61 
 



 

Tabellförteckning  

 

Tabell 1: Förteckning över AP-fonderna samt investeringsstrategier ............................. 24 

Tabell 2: Förteckning med förklaring av nyckeltermer för transparens .......................... 35 

Tabell 3: Förteckning över relevanta transparensegenskaper inom AP-fonderna ........... 52 

  



 

 

 



 

1 
 

1. Inledning 

Kapitlet kommer inledas med en motivation till det valda ämnet. Efter detta kommer 

problembakgrunden att presenteras samt att de tidigare kunskaperna rörande 

transparens och hållbarhet kommer att introduceras. Följande dessa avsnitt kommer vår 

frågeställning och en förklaring av syftet med studien. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring det teoretiska och praktiska bidraget samt studiens begränsningar. 

1.1 Val av ämne 

Studiens val av ämnesinriktning bygger på flera aspekter. Vårt mål är kortfattat att 

undersöka i vilken utsträckning de svenska statliga pensionsfonderna lever upp till 

hållbarhetsredovisningens kriterium av transparens. Varför vi valt att fokusera på dessa 

tre begrepp; hållbarhetsredovisning, transparens och pensionsfonder behandlas här i tur 

och ordning. 

 

Ämnesvalet grundar sig först och främst på ett intresse för hållbarhetsfrågor hos oss 

författare. Detta är också ett ämne som vi upplever är aktuellt utifrån flera olika 

samhällsaspekter. Ett tydligt exempel på det är FN:s så kallade 2030 agenda (FN, 2015) 

för hållbar utveckling som undertecknades av samtliga länder 2015. I takt med att fler och 

fler alarmerande rapporter om vårt klimat lanseras är sannolikheten stor att fokus inom 

den snara framtiden kommer att riktas än mer mot hållbara lösningar på de utmaningar 

samhället står inför. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är utvecklingen densamma. 

Detta tar sig exempelvis uttryck i det ökade intresset hos både företag och investerare för 

hållbara investeringar och dess redovisningar (Global Sustainable Investment Alliance, 

2014). Fokus och former skiftar mellan olika ramverk (Global Reporting Initiative, 2017), 

(UNPRI, 2017) men sammantaget har dessa som mål att implementera ett långsiktigt och 

hållbart synsätt på den egna verksamheten. Detta för oss vidare till nästa huvudbegrepp, 

transparens. 

 

Flertalet av dessa olika ramverk för hållbarhetsrapportering sägs ha som mål att arbeta 

för en öppen och transparent redovisning (Global Reporting Initiative, 2017; UNPRI, 

2017)). Även det investerar-orienterade UNPRI har detta som ett av sina kriterier 

gentemot parter som väljer att förbinda sig till dess principer. Även om dessa begrepp 

förekommer finns dock ingen allmänt vedertagen definition av transparens (Barth & 

Schipper, 2007). Detta kan få till följd att redovisning, trots uppställda kriterier, kan skifta 

i omfattning mellan olika aktörer beroende på vem som gör bedömningar och utför 

arbetsuppgifterna, samt i vilken kontext detta genomförs. Den första delen av vår studie 

kommer därför att söka ge en bred bild av det spektrum av attribut som utifrån tidigare 

forskning tillskrivs begreppet transparens.   

 

Den praktiska kopplingen för vår studie blir slutligen att vi väljer att undersöka hur dessa 

begrepp tar sig konkreta uttryck inom de svenska AP-fondernas redovisning. Dessa har 

enligt UNPRI förbundit sig till dess kriterium om en transparent redovisning. Men då 

fonderna använder sig av olika investeringsstrategier hoppas vi genom detta kunna 

tydliggöra en problematik som kan förekomma kring att uppfylla detta krav. En 

uteslutningsstrategi, där vissa företag väljs bort och svartlistas på grund av ett klart oetiskt 

uppförande, bör exempelvis i detta sammanhang rimligtvis anses som enkel att redovisa 

för. Men redogör fonderna lika öppet för vilken bedömningsgrund som används när 

investeringsobjekt väljs, eller väljs bort, där etiska dilemman inte är lika svartvita? Som 

statlig förvaltare av den svenska befolkningens pensionspengar anser vi även att det är 
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viktigt att föregå med gott exempel samt att sanningsenligt bedriva sin verksamhet utifrån 

de förhållningssätt man i olika publikationer hävdar att man gör. Det bör alltså inte handla 

om att använda sig av fraser eller ”modeord” för att ge sken av att verksamheten skulle 

vara bättre än vad den faktiskt är. Även Eurosif nämner i sin rapport (2016, s.90) att AP1-

4 åtagit sig att genom aktivt ägarskap utöva påtryckning för att förmå företag att prioritera 

hållbarhetsaspekter. Pensionen är också en faktor som hela befolkningen kan relatera till 

och därför anser vi även utifrån den aspekten att ämnet är relevant att undersöka. 

1.2 Problembakgrund 

 

På senare tid har transparens blivit ett omdiskuterat ämne hos forskare runt om i världen, 

trots detta saknas det en enhetlig definition av begreppet. Vilka delar som omfattas av 

ordet transparens varierar inom den företagsekonomiska sfären. Trots att definitionen 

varierar mellan olika forskningsområden existerar även vissa likheter, vilket är ett steg 

närmare en konsensus på området. (Schnackenberg & Tomlinson, 2014, s. 1786) 

 

I samband med det ökade intresset för transparens har även intresset för miljömässig och 

social hållbarhet ökat. Investerare har börjat filtrera för att sortera ut företag som har en 

tydlig hållbarhetsprofil, samtidigt som det publiceras fler vetenskapliga artiklar inom 

området. (Renneboog et al, 2007, s.1723) Forskarna är oense om effekterna av aktivt och 

passivt hållbarhetsarbete hos företagen, vissa forskare hävdar att hållbarhetsarbete sänker 

företagets avkastning på grund av ökade kostnader, samtidigt som andra forskare hävdar 

att det stärker företaget på lång sikt (Kotsantonis et al, 2016, ss. 10-12). Annan forskning 

tyder på att ett aktivt hållbarhetsarbete inte har någon påverkan på företags värdering på 

aktiemarknaden, vilket indikerar att investerare inte värderar företag som aktivt arbetar 

med hållbarhet högre än företag vars verksamhet inte är hållbar ur ett socialt eller 

miljömässigt perspektiv (McWilliams & Siegel, 2000, s. 608). Liknande forskning på 

fonder visar på att marknaden inte värderar hållbara alternativ högre, resultatet tyder dock 

på att hållbara fonder påverkas mindre av variansen på aktiemarknaden, vilket skapar en 

större säkerhet på sikt. (Bauer et al, 2005, ss. 1759-1760) 

 

Den nuvarande forskningen rörande de Svenska AP fonderna och deras arbete med 

transparens är mycket begränsad, trots fondernas aktiva roll i arbetet för en ökad öppenhet 

i och med deras deltagande i UNPRI. UNPRI är en organisation som arbetar för en ökad 

transparens och hållbarhet hos organisationer vars syfte är att placera kapital (UNPRI, 

2017). Detta kan sättas i relation till det faktum att alla arbetande svenskar får ta del av 

den allmänna pensionen som förvaltas av de sex pensionsfonderna enligt AP fonderna 

(2017). 

 

UNPRI är inte ensamma om att sträva efter en högre kvalité på företagens rapportering 

genom ökad transparens. En annan organisation som också aktivt arbetar med detta är 

GRI (Global Reporting Initiative), som även arbetar för ökad hållbarhet genom att 

påverka företagens beslutsprocess och standardisera deras finansiella och icke-finansiella 

rapportering genom att publicera standarder vilka företag kan följa (Global Reporting 

Initiative, 2017). 

 

Vi har identifierat viss forskning som kopplar samman hållbarhet och transparens från 

perspektivet av pensionsförvaltare eller andra kapitalplacerande institut. Dock så har den 

tidigare forskningen haft ett annat perspektiv än vår studie. 
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1.3 Tidigare kunskaper inom området 

 

Det finns mycket forskning som är kopplat till hållbarhet utifrån olika perspektiv, detta 

har kommit som följd av att intresset för hållbara och SRI (Sustainable and Responsible 

Investments) investeringar har ökat hos investerare runt om i världen (Rennebog et al, 

2008, ss. 1723-1724). I och med att fler och fler investerare söker sig till investeringar 

som de anser är hållbara har forskare börjat studera om sådana investeringar genererar 

högre avkastning än de traditionella investeringarna som fokuserat mer på finansiella mått 

(Rennebog et al, 2008, ss. 1723-1724; Scholtens, 2008, s. 47). Scholtens (2008, s. 47) 

menar att forskarna inom området inte har nått konsensus om det finns fördelar eller inte 

med att aktivt arbeta med hållbarhet. Trots detta finns det organisationer som arbetar för 

att företag aktivt skall engagera sig för att skapa en hållbar verksamhet, GRI strävar efter 

att skapa ett enhetligt system för att rapportera hållbarhetsdata och UNPRI arbetar med 

att uppmuntra investerare till att investera i ansvarstagande organisationer. UNPRI och 

GRI arbetar båda med att skapa mer transparens kring företags rapportering samt att 

förstärka företags hållbarhetsarbete, de gör det dock från olika håll då GRI arbetar från 

företagssidan och UNPRI arbetar från investerarsidan. 

 

Begreppet transparens har många olika definitioner som härstammar från flera olika 

discipliner, bland annat organisationsstyrning, ledarskap och finansiering 

(Schnackenberg & Tomlinson, 2016, s. 1787). Fernandez-Fejjo et al (2014, s. 55) har 

genom en litteraturanalys identifierat flera egenskaper som kan ligga till grund för 

transparens, oavsett vilken disciplin som studeras. Schnackenberg & Tomlinson (2016, s. 

1788) skapade en övergripande definition av begreppet som kan användas oavsett vilket 

studieområde som är aktuellt, de menar att transparens är den uppfattade kvalitén av 

medvetet delad information. Mycket av den tidigare forskning som vi har identifierat har 

varit av en kvantitativ natur, vi har därför valt att använda ett kvalitativt angreppssätt för 

att svara på de forskningsfrågor vi har ställt upp. 

 

De svenska AP-fonderna förekommer inom ett antal tidigare studier. Stalebrink (2016) 

undersöker varför de svenska pensionsfonderna använder sig av alternativa investeringar 

i större utsträckning än traditionella fonder. Weaver (2003) har forskat på effekterna av 

att själv kunna välja var en del av pensionskapitalet ska placeras. Weaver & Willén (2013) 

har även genomfört en utvärderande studie om det svenska pensionssystemet 20 år efter 

den senaste stora reformen. När det kommer till forskning kring transparens i samband 

med de svenska pensionsfonderna är tillgängligheten begränsad. Ett av få exempel är 

Bianchi et al (2010, s.305) som valt att mäta transparensen hos världens hundra största 

pensionsfonder utifrån hur mycket relevant data som går att nå under en timmes 

informationssökning på respektive fonds hemsida. Denna studie tar alltså på inget sätt 

hänsyn till eventuella effekter av fondernas investeringsstrategier på transparensen. Det 

är därför vår studie positionerar sig här.    
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1.4 Frågeställning 

  

Vår studie bygger på tre frågeställningar. Begreppet ‘Transparens’ är centralt och därför 

krävs en genomlysning av dess betydelse. Målet är att utifrån tidigare litteratur härleda 

egenskaper och konstruera en modell utifrån vad som karaktäriserar detta begrepp. Den 

första frågeställningen konstrueras därför utifrån ett teoretiskt perspektiv: 

  

Vilka teoretiska egenskaper finns i begreppet transparens? 

  

Detta begrepp är sedan tänkt att appliceras på de svenska AP-fonderna eftersom denna 

studie även har som mål att utröna ifall transparensen i rapporteringen påverkas av olika 

investeringsstrategier. Denna frågeställning är därför av empirisk karaktär: 

  

Hur påverkas transparens i de olika AP-fondernas rapportering utifrån vilken 

investeringsstrategi som används? 

  

Vi konstruerar även en tredje avslutande frågeställning för att synliggöra vilka delar inom 

den teoretiska modellen som får speciell betydelse inom AP-fondernas rapportering. 

Detta eftersom inte alla egenskaper är av samma betydelse. Den sista frågeställningen 

lyder därför:            

  

Vilka egenskaper för transparens är relevanta för AP-fondernas rapportering? 

1.5 Syfte 

 

Det har redan genomförts flertalet studier om hållbarhetsrapportering och dess kriterium 

om bland annat transparens. Inriktningen på dessa har dock främst legat på företagsnivå 

vilket medfört att pensionsfonderna inte uppmärksammats i samma utsträckning. Detta är 

olyckligt då det är stora summor av våra gemensamma pensionsmedel som förvaltas, 

vilket medför att öppenhet inom redovisningen kan anses än viktigare. På grund av ett 

kommittédirektiv utfärdat av riksdagen inkluderar förvaltaransvaret hos de svenska AP-

fonderna numera även krav på hållbar utveckling utöver rent finansiell avkastning, vilket 

aktualiserar behovet av forskning ytterligare. 

 

Syftet med denna studie är därför att klargöra för den problematik som finns kring 

begreppet transparens. Avsikten är först att redogöra för vad tidigare forskning anser 

karaktäriserar denna föreställning genom att skapa en övergripande modell. Vi har sedan 

som mål att förfina existerande synsätt genom att utkristallisera vilka egenskaper som kan 

anses vara av särskild betydelse för de svenska AP-fonderna. Genom att studera dessa 

fonder, som utifrån ett grundläggande synsätt bedriver samma verksamhet men genom 

olika investeringsstrategier ändå särskiljer sig från varandra, hoppas vi på att klarlägga 

hur denna aspekt kan påverka transparens.    

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

 

Det teoretiska bidraget från denna studie ligger främst i en utökad kunskap kring 

användningen av begrepp som öppenhet och transparens, som ofta ses som 

kvalitetsaspekter inom redovisning. Det möjliggör ökad förståelse dels kring vikten av 

klarhet inom begreppsanvändning men i synnerhet även kring de utmaningar som kan 

uppstå utifrån olika kontextuella scenarion. Det finns flertalet tidigare genomförda studier 

angående exempelvis hållbarhetsredovisning, ansvarsfullhet, transparens och 
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kvalitetskriterium. Dessa ämnen har dock inte studerats i någon större utsträckning i 

relation till de svenska AP-fonderna, vilket är anledningen till varför vår studie 

positionerar sig här. Detta anser vi är viktigt eftersom pensionsförvaltningen är en av få 

investerande organisationer som hela svenska befolkningen påverkas av. 

 

Denna studie kan även anses tillföra ett praktiskt bidrag. En ökad förståelse för 

begreppsanvändning bör vara användbart när ramverk skapas i den egna verksamheten 

för att undvika att osäkra och därmed ofta verkningslösa riktlinjer genereras. Det bör även 

vara av intresse för investerare att uppmärksammas på problematiken kring vad det 

konkret betyder när man i ord och text menar sig bedriva en ansvarsfull och öppen 

investeringsverksamhet, hur dessa ambitioner kan påverkas av kontextuella faktorer som 

i sin tur ger effekter på resultatet av redovisningen. En medvetenhet kan leda till att 

arbetssätt och metoder anpassas för att bättre bemöta intressenters önskemål.    

1.7 Begränsningar 

 

Studien kommer att begränsas till att studera begreppet transparens utifrån ett 

redovisningsperspektiv. Valet att begränsa den breda termen är att det existerar många 

olika och spridda definitioner av uttrycket inom olika studieområden. Vi anser även att 

den praktiska tillämpningen ökar då begreppet ses från perspektivet redovisning. 

Ytterligare motivation till att enbart arbeta med transparens inom redovisning är att 

studien har en begränsad tidsram samt få ekonomiska resurser. Resultatet kommer därför 

ämna att skapa propositioner för vad transparens kan innebära inom en organisations 

räkenskaper. 

 

Inom ramarna för Case-studien kommer de teoretiskt härledda propositionerna att 

appliceras på de Svenska AP-fonderna, detta motiveras med den begränsade 

tillgängligheten av tid. Detta betyder att de privata pensionsalternativen som finns 

kommer att exkluderas, de statliga alternativen bör vara tillräckligt för att Case-studien 

skall få ett tillfredsställande underlag. 
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2. Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av författarnas tidigare kunskaper inom området, 

vilket följs av en redogörelse av forskningsperspektiv. Detta åtföljs av en genomgång av 

alternativa angreppssätt till forskning där kvantitativ och kvalitativ forskning, samt 

kombinerade modeller beskrivs. Detta följs av en sammanställning av de synsätt och 

metoder som kommer att användas, samt en förklaring av vald teoretisk referensram 

vilket inkluderar en förklaring av “Middle Range Theory” och “Theory Refinement”. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur relevant litteratur identifierats samt hur 

etiska värderingar har behandlats inom studien. 

2.1 Metodik 

2.1.1 Förkunskaper 

 

Inom ramarna för detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra tidigare kunskaper inom 

det valda området, syftet är även att redogöra för motivationen till ämnesvalet och vårt 

perspektiv. De tidigare kunskaper som vi besitter härstammar primärt från relevanta 

universitetskurser inom det valda forskningsområdet. Båda författarna har även deltagit i 

icke-akademiska engagemang för att utvidga erfarenheterna inom hållbarhetsområdet. 

Detta gör att våra insikter inom hållbarhet är mer avancerade än vår kännedom rörande 

transparens. Vi har tidigare hört talas om några av de organisationer som arbetar för 

öppenhet inom redovisning, till exempel UNPRI och GRI, men vi har inga djupare 

kunskap om hur dessa organisationer arbetar. 

 

Eftersom att vi har begränsad vetskap rörande transparens anser vi att det finns stor 

potential för att utvidga vår kunskap, vilket enligt oss kan ses som motivation till 

ämnesvalet. Transparens är för oss nära kopplat till hållbarhet och redovisning, vilket ger 

oss motivation till att studera begreppet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Inom området hållbarhetsredovisning besitter vi mer avancerade kunskaper hämtade från 

flera universitetskurser inom området, relevansen i media och ett intresse på området. 

Inom ramarna för vår utbildning inom redovisning har hållbarhetsredovisning varit ett 

återkommande ämne. Vi har även deltagit i seminarier inom området före uppsatsen 

påbörjats för att förstärka vår teoretiska bas inom forskningsämnet. Detta har byggt upp 

vår informationsgrund samt förstärkt vårt intresse på området. 

 

Vår kunskap om pensioner och pensionssystemet är på en grundläggande nivå, vår 

kännedom om de organisationer som förvaltar pensionspengar samt en förståelse för hur 

pengarna förvaltas för att skapa en säker framtid för alla arbetare i Sverige. Att knyta 

hållbarhet och transparens till pensionssystemet är ett relevant ämne för oss som 

studenter, eftersom att pension rör alla medborgare i Sverige. 

 

Vi är medvetna om att det finns många olika investeringsstrategier, dock är det enbart 

grundläggande kunskaper inom finansiering och investeringsstrategier. Detta gör att vi 

under arbetets gång kommer sträva efter att bygga upp en djupare kunskap om hur olika 

investeringsstrategier påverkar transparens och hur öppna organisationer är villiga att 

vara med sina investeringsstrategier. Att utgå från en begränsad kunskap och under 

processens gång bygga på kunskapen ligger i linje med valet av metod och teoretisk 

referensram. 
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2.1.2 Vårt perspektiv 

  

Som studenter med snart fyra års ekonomiska studier bakom oss har vi för närvarande 

skrivit ett antal rapporter i mindre omfattning än denna, som övat vår förmåga i kritiskt 

tänkande och vikten av att inneha en analyserande ansats. Även om vi är medvetna om 

vår egen begränsade erfarenhet och att även detta moment i vår utbildning är tänkt som 

en lärandeprocess kommer vi sträva efter att analysera AP-fonderna utifrån ett 

intressentperspektiv. Vårt mål är att angripa tidigare nämnd forskningsfråga med 

vetenskapligt relevanta metoder för att på så sätt bidra med förståelse kring begreppet 

transparens och dess praktiska betydelse inom främst hållbarhetsredovisning men till viss 

del även den ekonomiska sfären i stort. Då hållbarhetsredovisning är ett ämne som rönt 

stor uppmärksamhet de senaste åren (Kolk, 2004, ss. 51-52), och transparens är ett ofta 

centralt begrepp med något oklar betydelse (Schnackenberg & Tomlinson 2014), tror vi 

att vår studie kan bidra med ett intressant perspektiv. Detta genom att koppla dessa två 

begrepp till en för allmänheten känd tredje faktor; vår pension. På så sätt hoppas vi dels 

kunna bredda förståelsen för dessa begrepp och hur de interagerar mellan varandra, men 

även öka allmänintresset för studien då den statliga pensionen är ett ämne som hela den 

vuxna befolkningen kan relatera till. Vi ämnar också bidra med en betydelsefull 

granskning av hur statens företrädare lever upp till dess fastslagna principer, vilket är 

speciellt betydelsefullt då forskningen inom vårt specifika område är begränsad. 

2.1.3 Kvantitativ forskning 

 

Bryman & Bell (2013, s.49) skriver att en uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ 

ansats är ett bra sätt att särskilja olika forskningsstrategier åt. De menar på att dessa 

begrepp står för två generella inriktningar som var för sig betonar vissa val där en 

kvantitativ ansats i huvudsak innehåller ett deduktivt synsätt. Denna teori går ut på att 

utifrån den kunskap forskaren vet om ett visst ämne härleda hypoteser som sedan granskas 

utifrån insamlad data. Detta är också det vanligaste förhållningssättet mellan teori och 

praktik inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell, 2013, s.31). Detta 

bekräftas av Holme & Solvang (1997, s.51). Vidare när det gäller den kunskapsteoretiska 

inriktningen inom kvantitativ forskning menar Bryman & Bell (2013, s.49) att 

positivismen är ett annat framträdande drag. Även om det finns osäkerheter om vad som 

inryms i detta begrepp är de flesta dock överens om vissa utmärkande aspekter, som att 

endast företeelser som kan bekräftas med sinnena ska anses som “riktig” kunskap 

(Bryman & Bell, 2013, s.36). Saunders et al (2012, s.134) menar också på att positivistisk 

forskning ska vara fri från värderingar samt att syftet med teorin är att generera olika 

hypoteser som ska gå att ta ställning till och därmed skapa logiska förklaringar. Bryman 

& Bell (2013, s.49) menar också att den ontologiska inriktningen särskiljer den kvalitativa 

ansatsen mot den kvantitativa. Eriksson & Kovalainen (2011, s.13) skriver att ontologi 

behandlar frågor om existensen av människan, samhället och den övriga världen, samt 

relationerna mellan dessa objekt. Bryman & Bell (2011, s.20) beskriver ontologi som 

läran om sociala strukturer som behandlar frågan om ifall dess uppbyggnad ska betraktas 

på ett objektivt sätt som själv skapar sin verklighet oberoende av dess individer, eller om 

de enbart ska betraktas som sociala konstruktioner som skapas utifrån individernas 

beteende och handlingar. Dessa två inriktningar brukar refereras till som Objektivism och 

Konstruktionism (Bryman & Bell, 2011, s.20). Också Eriksson & Kovalainen gör denna 

tydliga uppdelning och beskriver de två delarna på liknande sätt (2011, s.13). Den 

objektivistiska inriktningen är ofta förekommande inom kvantitativ forskning medan den 

konstruktionistiska främst används inom kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013, s.49). 
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2.1.4 Kvalitativ forskning 

 

Kvalitativ forskning menar Bryman & Bell (2013, s.49) har en övervikt mot induktiv 

generering av teori. Saunders et al (2012, s.146) förklarar den induktiva ansatsen som att 

teoribildningen skapas utifrån forskarens insamlade datamängd, i motsats till det 

omvända förhållandet inom den deduktiva ansatsen. Enligt Bryman & Bell (2013, s.50) 

tar även kvalitativ forskning ofta avstånd från positivismens naturvetenskapliga normer 

till förmån för ett mer tolkande synsätt. Det går ut på att tolka individens roll utifrån olika 

sociala aspekter, och att söka förstå världen utifrån deras synsätt (Saunders et al, 2012, 

s.137). Den samhällsvetenskapliga ansatsen skiljer sig därför från den naturvetenskapliga, 

och kräver därför också en annan logik för forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, 

s.50). Detta synsätt brukar benämnas som hermeneutiskt (Eriksson & Kovalainen, 2011. 

s.20). 

2.1.5 Kombinerade modeller 

 

En sådan här tydlig uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ inriktning kan dock vara 

missvisande. Saunders et al (2012, s.161) nämner exempelvis att det är vanligt 

förekommande med modeller som kombinerar kvantitativa och kvalitativa element. Även 

Holme & Solvang (1997, s.85) menar på att det kan vara en klar fördel att inom samma 

studie kombinera olika tillvägagångssätt. Något som även Babin et al (2003, s.78) 

vidhåller. Också Bryman & Bell (2011, ss.27-28) diskuterar möjligheten att förena dessa 

två ansatser. 

 

Att göra en klar avgränsning mellan ett induktivt och deduktivt angreppssätt kan också 

vara problematiskt. Adams et al (2007, s.29) menar exempelvis på att dessa två 

infallsvinklar inte ska ses som två motsatser utan snarare komplement till varandra, och 

att forskare tenderar att växla mellan de två. Bryman & Bell (2011, ss.11-13) 

argumenterar utifrån samma ståndpunkt att den deduktiva ansatsen har induktiva inslag 

och vice versa. Inte heller Saunders et al (2012, s.148) ser något problem med att 

kombinera dessa två strategier även fast de nämner att den ena av de två ofta blir 

dominant. Detta alternativ som kombinerar deduktiva inslag med induktiva delar 

benämns som ett abduktivt angreppssätt (Saunders et al, 2012, s.147). Saunders et al 

(2012, s.148) beskriver det abduktiva angreppssättet som lämpligt när det finns mycket 

information om ett specifikt fenomen i en kontext, men dåligt med information om samma 

fenomen inom den kontext där den aktuella forskningen äger rum, vilket möjliggör 

modifiering av tidigare teorier. Bryman & Bell (2015, ss.25-26) nämner att det abduktiva 

angreppssättet blivit populärt på senare år inom främst kvalitativ forskning. De menar på 

att abduktiv argumentation skiftar mellan den sociala världen och den empiriska källan 

och försöker identifiera den kontext som kan möjliggöra förståelse för det aktuella 

fenomenet (Bryman & Bell, 2015, s.27). 

2.2 Sammanställning av valda tillvägagångssätt 

2.2.1 Metodval 

 

Vi kommer i denna studie varken bedriva en renodlat kvantitativ, eller kvalitativ 

forskningsprocess utifrån vad som vanligtvis karaktäriserar dessa två uppdelningar. Vi 

anser dock att ett kombinerat angreppssätt har stöd genom tidigare presenterad forskning. 

Men då vår forskningsprocess främst är av beskrivande karaktär anser vi att det kvalitativa 

metodvalet är tillämpligt. En vanligt förekommande karakteristika inom kvantitativ 
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metod är exempelvis analysering av numeriska data för att härleda hypoteser, vilket vi 

inte kommer att genomföra inom denna studie. Inte heller kommer generaliserbarhet eller 

positivism vara utmärkande aspekter vilket lämnar kvar den kvalitativa metoden som den 

mest naturliga. 

2.2.2 Angreppssätt 

 

Det första steget i vår forskningsprocess har som mål att undersöka vad som menas när 

begrepp som transparens och öppenhet relateras till redovisningsprinciper. Genom en 

främst kvalitativ innehållsanalys samlar vi data utifrån tidigare teoribildning relaterad till 

dessa uttryck för att på abduktiv väg bilda oss en grundläggande uppfattning om dess 

betydelse. Detta är sedan tänkt att mynna ut i propositioner om hur vi tror att dessa 

koncept påverkas av olika investeringsstrategier. Det abduktiva angreppssättet bygger på 

flera argument. Ett rent deduktivt angreppssätt går ut på testning av teorier genom att 

ställa upp hypoteser som sedan accepteras eller förkastas utifrån en statistiskt genomförd 

analys. Vi kommer visserligen ställa upp något liknande i form av propositioner, men 

dessa kommer inte analyseras utifrån ett statistiskt perspektiv. Tanken är istället att dessa 

propositioner ska konkretisera problemställningen och på så vis underlätta för läsaren att 

ta till sig studiens analys. Ett deduktivt angreppssätt passar alltså inte in. Ett rent induktivt 

angreppssätt är inte heller applicerbart på vår studie då detta bygger på tanken att generera 

helt nya teorier, vilket vi inte heller ämnar göra. Det finns, precis som i föregående fall, 

ett visst mått av induktivistisk arbetsgång, men vårt mål är inte att skapa nya teorier, utan 

snarare modifiering av redan existerande teorier. De övergripande egenskaper vi 

tillskriver transparens överför vi till en specifik kontext för att där undersöka hur detta 

kan ta sig konkreta uttryck. Vi anser därför inte heller att det rent induktiva angreppssättet 

är passande, vilket kvarlämnar den abduktiva metoden som det naturliga valet. 

2.2.3 Verklighetssyn 

 

Studiens ontologiska ståndpunkt ligger främst i linje med den konstruktionistiska 

verklighetssynen. Detta utifrån att vi ämnar tolka och beskriva ett fenomen utifrån olika 

aspekter, snarare än att söka nå objektiva förklaringar. Att inom redovisning sträva efter 

kvalitetskriterium såsom öppenhet bör rimligtvis påverkas av exempelvis individers 

bedömning, samarbetet individer emellan och övrig kontext. Att då försöka nå absoluta 

definitioner för att förklara dessa processer förefaller vara en svår väg att gå, vilket medför 

att den objektivistiska vetenskapssynen valts bort i förmån för den konstruktionistiska. 

2.2.4 Kunskapssyn 

 

Angående studiens kunskapssyn anser vi inte att det positivistiska synsättets 

karaktärsdrag, såsom generering av hypoteser, orsaksförklaring och värderingsfri 

argumentation, passar in på vår forskningsprocess. Som vi delvis redan nämnt är syftet 

snarare att genom ett tolkande synsätt diskutera kring aspekter såsom öppenhet och 

transparens utifrån ett redovisningsperspektiv, för att sedan genom en Case-studie smalna 

av diskussionen ytterligare. Den hermeneutiska kunskapssynen anser vi därför ligger 

närmare vår planerade arbetsgång. 
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2.3 Metodvalets teoretiska grunder 

2.3.1 Middle Range Theory 

 

Robert King Merton var först med att introducera begreppet Middle Range Theory i hans 

bok Social Theory and Social Structure (1957). Begreppet härstammar från sociologin, 

där Merton utvecklade begreppet som en alternativ modell från Talcott Parsons idéer om 

en övergripande generell förklarande teori om samhällets struktur och funktion. Merton 

menar istället på att teoretiseringen bör utgå från empirisk forskning för att på så sätt 

skapa speciella teorier om separata mätbara fenomen. Begreppet Middle Range Theory 

syftar alltså inte på en specifik teori, utan på en metod för att skapa olika teorier. När 

dessa avgränsade resultat sedan byggs på eftersom med fler och fler modeller skapas till 

slut ett sammanhängande system som tillsammans förklarar olika sociala strukturer i 

samhället. (Merton, R.K, 1957) 

 

Efterhand har fler forskare kommit med bidrag som förklarar hur nämnd metod kan 

appliceras i forskningsprocessen. Ett exempel är L.J.Bourgeois (1979, ss.443-447) som 

diskuterar bakgrunden till metoden men som också sammanställer ett exempel på olika 

steg som kan ingå i processen. Följande fem inslag nämns: 

 

1.    Studera tidigare framstående forskning på området 

2.    Basera teorin på grundläggande data 

3.    Generera teori utifrån jämförande analyser 

4.    Koda teori utifrån mönster 

5.    Ta fördel av tursamma upptäckter 

 

Detta beskriver alltså inte en process där varje studie går igenom dessa steg i tur och 

ordning, utan listan nämner fem tillvägagångssätt som kan vara användbara vid skapandet 

av teori. Bourgeois (1979, s.447) är även tydlig med att listan inte ska anses fullkomlig. 

Den här metoden har sedan anpassats för användning inom andra områden, så även det 

ekonomiska, av bland annat Robert King Mertons son, Robert Cox Merton (Merton & 

Zvi, 2005, ss.1-23). 

 

Ytterligare en akademiker som argumenterar för ett synsätt liknande Middle Range theory 

är Richard Laughlin (1995), även om han är tydlig med att det finns klara skillnader 

mellan hans och Robert K. Mertons hållning. Laughlin menar på att den ekonomiska 

forskningen fram till och med 70-talet till stor del bestod av kvantitativa studier. Ett behov 

för mer kvalitativ forskning uppmärksammades därför, vilket också gav effekt. En mängd 

rapporter producerades med olika metodologiska och teoretiska utgångspunkter. Detta 

skapade samtidigt flera debatter om vilket tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för denna 

typ av forskning, och hur empirisk forskning bör förhålla sig till den 

beteendevetenskapliga disciplinen. Laughlin hävdar att den sociologiska kopplingen till 

empirisk forskning kan förklaras utifrån tre grundläggande dimensioner; teoribildning, 

metodologi samt förändring. (Laughlin, 1995, ss.63-79) 

 

Han menar exempelvis att det kan vara fel att förlita sig alltför mycket på tidigare 

teoribildning eftersom detta bortser från att redovisning inte kan ses som ett rent tekniskt 

fenomen helt fri från kontexten vari den utförs. Samtidigt ska tidigare teoribildning inte 

ses som helt orelevant eftersom detta i så fall betyder att tidigare resultat enbart kan 

generaliseras till den specifika studiens undersökta objekt. Genom att erkänna dessa båda 
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aspekter, att redovisning inte är fri från kontext men att det samtidigt existerar vissa 

likheter mellan olika system, tar forskaren ett teoretiskt ställningstagande mitt emellan 

dessa extremer. (Laughlin, 1995, ss.82-83) 

  

Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom att forskaren är försiktig med generaliseringar 

och att teori som bildas ska ses utifrån ett övergripande perspektiv i behov av ytterligare 

forskning för att kunna nå djupare kunskap (Laughlin, 1995, s.80). 

 

Även utifrån ett metodologiskt perspektiv hävdar Laughlin att en mellanposition är 

möjlig. I vissa fall kan den metodologiska ansatsen anses ha en övervägande påverkan på 

studiens resultat, i de fall då teorin som testas är tydligt avgränsad och i behov av ett 

speciellt angreppssätt. Laughlin argumenterar dock för att så inte är fallet med 

redovisning och att detta angreppssätt därför begränsas av studiens alltför kategoriska 

analys. Att positionera sig alltför långt åt andra hållet på spektrumet är dock inte 

nödvändigt. Här anses det bättre att vara öppen och fri vid tolkningen av olika resultat. 

Istället menar Laughlin att det kan vara en fördel att klart och tydligt definiera hur 

kunskap ska tolkas, men att definitionen i sig är tänkt utifrån ett grundläggande perspektiv 

som möjliggör viss flexibilitet i forskningsprocessen. Ställningstagandet blir återigen mitt 

emellan två extremer. (Laughlin, 1995, ss.83-84) 

  

I forskningsprocessen kan detta ta sig konkreta uttryck på flera sätt. Bland annat genom 

att valt angreppssätt är definierat men att det kan justeras för speciella situationer, ofta 

genom en övervägande kvalitativ ansats. Detta tar sig också uttryck genom att 

datainsamlings-fasen ofta sker genom longitudinella Case-studier med både deskriptiva 

och analytiska inslag. Även i analysen kan detta ses genom att forskaren drar rimliga 

slutsatser utifrån den grundläggande teoribildningen, men undviker alltför snäva 

påståenden. (Laughlin, 1995, s.80) 

 

Laughlin diskuterar även hur man som forskare kan förhålla sig till ett 

förändringsperspektiv. En forskare som utgår ifrån att allt är i behov av förändring tar 

samtidigt ett ställningstagande emot argument om att vissa system eller förhållningssätt 

kan vara värdefulla att bevara. En forskare som däremot har svag tilltro till betydelsen av 

förändring och utveckling utgår från att allt är värdefullt att bevara och att det inte är fel 

på någonting. Laughlin menar på att båda dessa ytterligheter är ohållbara. Ännu en gång 

kan detta balanseras genom att positionera sig i mitten. (Laughlin, 1995, s.84) 

  

Detta ger sig uttryck i att forskaren håller möjligheten öppen för att förändring kan 

behövas, även om han inte blint utgår ifrån att så är fallet varje gång. (Laughlin, 1995, 

s.80) 

 

2.3.2 Theory refinement 

 

För att möjliggöra analysen av de svenska AP-fonderna kommer vi använda oss av så 

kallad Theory refinement. Patrik J. Keating (1995 s.69) klassificerar Case-baserad 

forskning utifrån vilket stadium i teoribildningen aktuell studie ämnar utöka. Dessa består 

av en inledande upptäckar-fas, Theory Discovery, där helt nya teorier eftersöks för att 

kunna förklara uppkomna fenomen, vilket medför att forskningen bör karakteriseras av 

ett öppet förhållningssätt till studiens resultatinriktning (Keating P.J, 1995, s.70). 
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Nästa fas, Theory Refinement, beskriver mellanpositionen där forskningen utgår från 

tidigare teoribildning, men testas och utvecklas utifrån olika aspekter. Patrick J. Keating 

(1995, s.70) nämner två alternativ för denna metod. En illustrativ ansats försöker utifrån 

Case-studier analytiskt bevisa validiteten av en specifik teori, eller tillhandahålla en unik 

förklaring för en specifik situation (Keating P.J, 1995, s.71). Det andra alternativet 

Keating (1995, s.72) beskriver har en operationell målsättning genom att använda sig av 

färdiga modeller eller teorier som testas i ett specifikt sammanhang för att se hur väl den 

lyckas täcka komplexiteten inom det fenomen den påstår sig beskriva. 

 

Inom den sista fasen, Theory Refutation, menar Keating (1995, ss.72-73) på att 

forskningen främst inriktas på att framföra kritiska argument och omständigheter som 

motsäger redan etablerad teoribildning. Resultatmässigt kan detta både förkasta teorier 

eller uppmärksamma problematiska delar inom en viss teori som är i behov av ytterligare 

forskning. 

2.3.3 Applicering 

 

Det teoretiska ramverk benämnt Middle Range Theory såsom presenterat av både 

Bourgeois (1979) och Laughlin (1995) kommer främst vara aktuellt under den första 

delen av vår forskningsprocess där vi genomför en innehållsanalys över tidigare forskning 

relaterad till transparens. Nästa steg i processen blir att överföra diskussionen till ett 

specifikt sammanhang för att fördjupa förståelsen ytterligare. Detta sker genom en Case-

baserad studie av de svenska AP-fonderna. Dessa organisationer har, både utifrån yttre 

påverkan och egna ambitioner, krav på sig att redogöra för sina investeringar på ett öppet 

sätt. Genom att implementera diskussionen inom denna kontext har vi som mål att utöka 

kunskapen om hur dessa egenskaper behandlas i konkreta situationer. Detta skulle enligt 

Keating (1995) beskrivas som en operationellt vinklad forskning inom det andra steget 

av teoribildning, så kallad Theory Refinement, och är det ramverk som främst aktualiseras 

under den senare delen i vår forskningsprocess. 

2.4 Praktisk metod 

 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att kritiskt granska tidigare litteratur på 

området, för att skapa en bild av tidigare forskning samt att förankra ens resultat. Att 

kritiskt granska tidigare litteratur på området visar även läsaren att författaren har goda 

kunskaper på området. (Bryman & Bell, 2011, ss. 100-101) Enligt Bryman och Bell 

(2011, s. 100) är det även viktigt att kritiskt granska tidigare forskning för att försäkra sig 

om att man inte uppfinner hjulet på nytt, då det inte bidrar till forskningen på området. 

 

Under litteratursökningsprocessen har artiklar granskats för att försäkra sig om att de 

håller en acceptabel kvalitetsnivå. Resultatet i artiklarna har jämförts med liknande 

artiklar för att identifiera samband och olikheter, under granskningsprocessen har flera 

artiklar sållats bort på grund av bristfällig kvalité eller svag relevans till vårt område. 

Under processens gång har vi kritiskt granskat artiklar för att försäkra oss om att det inte 

finns tidigare forskning på samma område. 

 

Bryman & Bell (2011, s. 116) menar att när man använder akademiska databaser för att 

söka efter vetenskapliga artiklar är det viktigt att använda relevanta nyckelord, samt att 

man använder relevanta databaser för att identifiera förändringar av de termer som 

eftersöks. Bryman & Bell (2011, s. 117) menar också att det är viktigt att identifiera 
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nyckelord från de artiklar man läst för att kunna söka sig vidare och på så sätt skapa sig 

en bred kunskapsgrund att basera studien i. När litteratursökningsprocessen är avklarad 

är det viktigt att man går vidare i arbetsprocessen, det är dock viktigt att författaren håller 

sig uppdaterad på nypublicerade artiklar under processens gång (Bryman & Bell, 2011, 

s. 117). 

 

För att hitta relevanta akademiska artiklar har olika databaser och nyckelord använts. Den 

databas som har använts primärt är Business Source Premier, sekundära databaser i 

litteratursökningsprocessen har varit EconLit och Google Scholar. För att undvika att 

viktiga artiklar missas har Thesaurus använts för att identifiera synonymer och 

definitionsförändringar av våra nyckelord. Nyckelord har identifierats inom granskade 

vetenskapliga artiklar för att fördjupa litteratursökningen. Eftersom att ämnet är aktuellt 

bland forskare och det publiceras nya artiklar på området har litteratursökningsprocessen 

pågått löpande under skrivprocessens gång, dock i en mindre skala för att hålla oss 

uppdaterade på ämnet. Sökord som har använts är primärt: “Transparency”, 

“sustainability”, “accounting”, “finance”, “mutual funds”, “financial reporting” och 

“socially responsible investing”. 

 

Cooper & Schindler (2011, s. 100) delar upp informationskällor i tre kategorier; primära, 

sekundära och tertiära källor, de poängterar att de olika källorna har olika värde och att 

primära källor är det mest pålitliga och auktoritära. Cooper & Schindler (2011, s. 100) 

menar att vetenskapliga artiklar och rådata faller in under primära källor. En artikel som 

har genomgått kollegial granskning har gått igenom en process som bland annat innefattar 

en kritisk granskning av andra forskare som är verksamma inom samma område. Den 

kritiska granskningen innefattar bedömningar av datainsamling, slutsatser och de 

vetenskapliga ansatserna. (Umeå Universitetsbibliotek, u.å) 

 

Inom ramarna för bildandet av transparensmodellen kommer primära källor att användas 

för att bygga grunden, vilket senare kommer appliceras på rådata från AP-fonderna vilket 

kommer vara utgångspunkten i Case-studien. För att säkerställa att teorierna som används 

är korrekta kommer i största möjligaste mån vetenskapliga artiklar att väljas som 

genomgått en kollegial granskning och blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

  

2.5 Val av studieobjekt och insamling av data 

  

För att besvara de uppställda frågeställningarna har de svenska AP-fonderna valts som 

studieobjekt. Detta val har gjorts med motivationen att dessa fondförvaltare är övervakade 

av riksdagen genom specifik lagstiftning som endast styr AP-fonderna (Riksdagen, 2000). 

Valet att enbart studera de svenska AP-fonderna härstammar även från den uppfattade 

tillgängligheten av information som vi författare upplever att fonderna publicerar.  

  

Nackdelar med användningen av denna andrahandsinformation är att fonderna har 

möjligheten att manipulera informationen på sina hemsidor för att framstå som bättre. De 

rapporter som de publicerar blir granskade av externa revisorer, detta ökar pålitligheten 

till informationen, men det finns fortfarande en risk att felaktigheter existerar.  

  

Att inkludera privata pensionsförvaltare hade kunnat bidra till ett mer generaliserbart 

resultat, men på grund av den begränsade tidsramen har vi valt att exkludera dessa 

alternativ från studien, vilket vi diskuterat i andra avsnitt.  
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Insamlingen av data har skett genom att analysera den information som fonderna förser 

sina intressenter med via deras årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar samt via 

hemsidorna. Vi har valt att förlita oss på denna andrahandsinformation med motivationen 

att fonderna är direkt övervakade av regeringen, de anlitar även externa revisorer som har 

till uppgift att kontrollera deras redovisningar (AP1, u.å).  

  

Den insamlade informationen från fonderna har senare använts inom ramarna för case-

studien, där vi har identifierat vilka investeringsstrategier som har används av respektive 

fond. Den information som AP-fonderna offentliggjort har även använts till att analysera 

organisationerna inom ramarna för kapitel 3, institutionella ramar och 

investeringsstrategier. Data har även inhämtats från fristående organisationer, bland annat 

UNPRI och Eurosif, detta har gjorts eftersom att dessa organisationer fungerar som 

oberoende kontrollorganisationer, vilket kommer att utvecklas i senare kapitel.  

2.6 Etiska värderingar 

 

Etik förknippas ofta med vad som är rätt och fel, sett ur ett forskningsperspektiv 

förknippas etik ofta med att använda den tillgängliga informationen på rätt sätt och att 

andras tillit inte utnyttjas. Forskningsetik inom den ekonomiska sfären relaterar ofta till 

empirisk forskning och att korrekt referera för att skapa trovärdighet. Etik är en viktig del 

av forskningen, även om det inte alltid är direkt relaterat till det aktuella 

forskningsområdet. Detta eftersom att det påverkar forskningens trovärdighet och 

tillförlitlighet. (Eriksson & Kovalainen, 2008, ss. 62-64) Enligt Holme och Solvang 

(1996, ss. 331-333), Cooper och Schindler (2011, s. 32) samt Eriksson och Kovalainen 

(2008, s. 62) är det viktigt att tolka tidigare forskning på det sätt som är tänkt. 

 

Ytterligare en aspekt som beaktas av oss som författare samt läsaren bör uppmärksamma 

att det resultat som nås inte nödvändigtvis är applicerbart i alla sammanhang, resultatet 

kommer enbart att testas på de statliga pensionsalternativen i Sverige. Detta implicerar 

att de slutsatser som dras inte är helt generaliserbara på andra kapitalplacerande institut 

och investeringsstrategier som kommer att studeras. 
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3. Institutionella ramar och investeringsstrategier 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av UNPRI och Eurosif, vilket följs av en 

förklaring av de olika investeringsstrategier som identifierats av Eurosif. Efter detta 

studeras de sex AP-fonderna samt etikrådet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

begreppet soft law samt en motivation till varför dessa begrepp är relevanta för studien. 

3.1 UNPRI 

 

UNPRI är en organisation vars syfte är att skapa ansvarsfullhet inom investeringar för ett 

hållbart samhälle (UNPRI, 2017a). De har satt upp sex principer som de strävar efter att 

upprätthålla, dessa handlar primärt om ansvar, transparens och hållbarhet (UNPRI, 

2017a). Arbetet sker genom att organisationer som ansöker om medlemskap till 

organisationen måste följa och arbeta aktivt för att upprätthålla en hög grad av transparens 

och ansvarsfulla investeringar (UNPRI 2016). UNPRI:s primära fokus är organisationer 

vars syfte är att investera kapital. Alla de svenska AP fonderna är medlemmar i UNPRI 

organisationen. (UNPRI, 2017a) 

3.1.1 De sex principerna 

 

Den första principen handlar om att inkorporera ESG (Environmental, Social and 

Governance) faktorer i organisationernas investeringar, UNPRI menar att investerarna 

ska ställa krav på företagen och att aktivt arbeta för att deras medarbetare ska 

vidareutbildas inom ESG relaterade områden. UNPRI anser även att 

medlemsorganisationerna bör framhäva forskning inom miljö, samhälls- och 

styrningsfaktorer för att på så sätt förbättra framtida investeringar. Andra 

tillvägagångssätt för medlemsorganisationer är att anlita konsulter för att erhålla extern 

expertis eller att uppmana värderingsinstitut att integrera ESG-faktorer i deras värderingar 

av företag. (UNPRI, 2017b) 

 

Den andra principen för medlemsorganisationer rör hur de ska arbeta som ägare i olika 

företag, hur de skall sträva efter en integrering av ESG faktorer i företagens löpande 

verksamhet. Detta kan göras genom att ta en aktiv ställning vid bolagsstämmor, aktivt 

engagemang samt genom diskussioner med företagsledningen. (UNPRI, 2017b) 

 

Tredje principen som är upprättad av UNPRI strävar efter att skapa en enhetlig icke-

finansiell rapportering hos de bolag där medlemsorganisationerna är delägare. Detta kan 

enligt UNPRI göras genom att aktivt arbeta för standardiserad rapportering. De 

rekommenderar att GRI:s standarder följs. Medlemsorganisationerna kan även begära 

information om företagens hållbarhetsarbete. (UNPRI, 2017b) 

 

Princip nummer fyra säger att medlemsorganisationerna skall uppmana andra 

organisationer inom samma verksamhet att sträva efter hållbara investeringar. De säger 

att detta kan göras genom att stödja lagstiftning som positivt påverkar ESG-faktorer inom 

investeringssektorn samt uppmana värderingsinstitut att inkludera ESG-faktorer i 

värderingarna. (UNPRI, 2017b) 

 

Den femte principen behandlar hur medlemsorganisationerna skall hjälpas åt för att 

gemensamt skapa en starkare enhetlighet, en enad front för ett starkare ESG-arbete inom 

investeringssektorn på en internationell skala. Detta kan göras genom att delta i olika 
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grupper och engagemang som syftar till att skapa hållbara investeringar och företag. 

(UNPRI, 2017b) 

 

Den sjätte och sista principen upprättad av UNPRI reglerar hur medlemsorganisationerna 

skall rapportera sina resultat inom de andra principerna till GRI, andra medlemmar och 

till allmänheten. Principen stadgar att medlemmarna skall uppvisa en hög grad av 

transparens. (UNPRI, 2017b) 

3.1.2 UNPRI´s syn på ansvarsfulla investeringar 

 

En stor del av det arbete som UNPRI gör handlar om att skapa ansvarsfulla investeringar. 

De har därför definierat vad som skall anses vara transparent samt vad detta innebär. 

UNPRI stadgar att en investering kan ses som hållbar om den inte negativt påverkar 

miljön, samhället eller medför negativa effekter på styrningsfaktorerna. De har skapat 

definitionen av ansvarsfulla investeringar med hjälp av ESG-faktorerna. (UNPRI, 2017c) 

 

UNPRI (2017c) menar att det är skillnad på ansvarsfulla och SRI-investeringar, även om 

det finns gemensamma aspekter mellan dessa två typer av investeringssyften, de menar 

att ansvarsfulla kapitalplaceringar ger bredare möjligheter för investeraren. UNPRI menar 

att en organisation som strävar efter att arbeta på ett ansvarsfullt sätt inte enbart kan förlita 

sig på olika investeringsstrategier, utan istället måste integreringen av ESG-faktorer bli 

en naturlig del av hela verksamheten (UNPRI, 2017c). 

3.2 Eurosif 

 

Eurosif är en organisation som arbetar för ett utvidgat hållbarhetsarbete inom Europa, de 

arbetar genom att påverka investerare till att investera i företag som aktivt arbetar med 

hållbarhet samt att få sina medlemmar att aktivt påverka organisationer som inte arbetar 

med hållbarhet att ändra sin affärsmodell. De producerar även forskning som kan assistera 

medlemmarna i dess arbete för att påverka organisationer till en hållbarare affärsmodell 

samt kan ligga till grund för myndighetsbeslut. Eurosif arbetar även genom att påverka 

lagstiftare till att skapa lagar som har positiv effekt på miljö och samhälle. (Eurosif, u.å, 

a) 

  

För att uppnå sina mål strävar Eurosif att skapa en plattform för sina medlemmar där 

investeringstaktiker kan förbättras och hållbarhetsarbete stärkas genom kollaboration hos 

Europas olika hållbarhetsinriktade investeringsforum, där den svenska versionen heter 

Swesif. Eurosif vill även skapa ett mervärde för sina medlemmar genom forskning. 

Genom att skapa ett mervärde för sina medlemmar ämnar Eurosif till att öka antalet 

medlemmar och på så sätt kunna få mer inflytande över nya regleringar. (Eurosif, u.å, b) 

  

Som en del av deras strävan för hållbara investeringar arbetar de för en ökad transparens 

kring hur institutionella investerare hanterar ESG-faktorer, mer öppenhet hos företag och 

en enhetlig kapitalmarknad där företag kan söka kapital från investerare istället för 

banker. Enligt Eurosif ger en ökad transparens ett ökat hållbarhetsarbete. (Eurosif, u.å, c)  
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3.2.1 SRI Study 2016 

 

Eurosif publicerar vartannat år en studie vid namnet SRI (Socially Responsible 

Investments) study. Denna studie studerar SRI inom olika europeiska länder, ESG 

integration, hållbarhet och ESG (Eurosif, u.å, d). I studien som publicerades 2016 har 

man även utforskat olika SRI-strategier, hur de används och vilken effekt de genererar. 

De strategier som identifierats är uteslutning av icke-önskvärda investeringar, 

normbaserad screening, best-in-class, hållbarhetstematiserade investeringar, ESG 

integration, nyttjande av rösträtter samt investeringar med klara påverkansmål. Studien 

skiljer på positiva strategier som innebär en ökning av önskvärda beteenden samt negativa 

vilket innebär en minskning av icke-önskvärda beteenden. (Eurosif, 2016, ss. 7-8) 

3.3 Investeringsstrategier för SRI investeringar 

 

SRI investeringar ses ofta som långsiktliga med en integration av ESG faktorer i de olika 

delarna av investeringsprocessen, det kan även innebära ett aktivt engagemang för att 

skapa hållbarhet (Eurosif, 2016, s. 9). Begreppet har ingen enhetlig definition, men 

Eurosif har identifierat olika kategoier av investeringsstrategier som kan användas av 

investerare i strävan för att investera ansvarsfullt och hållbart (Eurosif, 2016, s.9). Allt 

eftersom att SRI investeringar ökar blir definitionen klarare enligt Eurosif (2016, s. 10). 

 

Vi kommer nedan att beskriva de olika SRI investeringsstrategierna som identifierats av 

Eurosif. 

3.3.1 Uteslutning 

 

Uteslutning är en investeringsstrategi där investeraren exkluderar icke-önskvärda företag 

och sektorer. Detta är en negativ investeringsstrategi. Exkluderingarna kan vara baserade 

på ESG faktorer, avvikande från internationella normer eller andra icke-önskvärda 

aspekter hos investeringsobjekten. (Eurosif, 2016, s. 25) 

 

Avyttring av icke-önskvärda företag som redan är en del av produktportföljen följer 

samma spår som uteslutning. Elimineringen av företag som inte kvalificeras kan bero på 

avvikande från internationella normer, svaga ESG-resultat eller andra icke-önskvärda 

aspekter (Eurosif, 2016, s. 26). Uteslutningen kan även ske på branschnivå då hela 

marknadsområden exkluderas från investeringar på grund av etiska eller miljömässiga 

aspekter som inte följs (Eurosif, 2016, s. 25) 

 

UNPRI (2017c) menar att uteslutning är en strategi för att inkorporera SRI-faktorer i 

organisationers investeringsstrategi. Det är dock bara en av flera olika 

investeringsstrategier för SRI-investeringar (UNPRI, 2017c). 

 

Henke (2016, s. 82) identifierade att exkluderingsstrategin även kan användas för att 

förbättra avkastningen på portföljen, detta genom att exkludera de företag med lägsta 

ESG-resultaten. Henke (2016, s. 82) identifierade att företag med låga ESG-värden 

presterade sämre när marknaden går ner, exempelvis vid en regression. 
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3.3.2 Normbaserad screening 

 

Normbaserad screening är en investeringsstrategi där investeraren sållar objekt baserat på 

icke-finansiella data, för att på så sätt identifiera intressanta investeringar. Strategin är en 

positiv strategi. (Eurosif, 2016, ss. 20-21) 

 

UNPRI (2017c) Menar att en inkorporering av icke-finansiell data och ESG-faktorer i 

investeringsanalysen är en möjlig strategi som investeraren kan följa för att inkorporera 

en SRI-strategi. Normbaserad screening påverkar även allokeringen av tillgångar inom 

ramarna för portföljen, tillgångar blir allokerade mot investeringar med höga ESG-värden 

(UNPRI, 2017c). 

 

Verheyden et al (2016, s. 54) fann resultat som pekar på att en integration av ESG-faktorer 

i investeringsprocessen genererar ett statistiskt högre resultat än att inte integrera ESG-

faktorer i urvalsprocessen. Eurosif (2016, s. 50) och Verheyden et al (2016, ss. 54-55) 

identifierar dock att det är svårt att klassificera ESG-normer då det saknas formella 

principer kring integrationen. I en studie av Schröder (2006) studerades SRI-faktorer 

utifrån ett indexperspektiv, studien fann att risken och avkastningen på SRI-index och 

traditionella index inte är signifikant avvikande. Studien av Schröder (2016) studerade 

SRI-index för att undvika eventuella transaktionskostnader och olika ledningsstilar hos 

kapitalförvaltare. 

3.3.3 Best-in-class, BIC 

 

BIC är en strategi som innebär att investeraren väljer de organisationer som har bästa 

ESG-rankingen inom vald bransch, detta är en så kallad positiv strategi som ämnar till att 

motivera företag till att förbättra sitt hållbarhetsarbete (Eurosif, 2015, s. 12). Inom Europa 

har BIC investeringar ökat med 40 % de senaste två åren, dock har inte samma ökning 

skett i Sverige, där man har observerat en minskning med 52 % (Eurosif, 2015, s. 13). 

 

I en studie av Kempf och Osthof (2007, s. 921) som studerade effekten av SRI-

investeringar på en investeringsportfölj identifierades att investerare kan generera en 

högre avkastning genom att använda sig av en BIC-strategi. De menar att genom att 

använda sig av positiv screening kan investeraren identifiera relevanta investeringsobjekt 

(Kempf & Osthof, 2007, s. 921). 

3.3.4 hållbarhetstematiserade investeringar 

 

Strategin innebär att investeraren genomför investeringar inom ett specifikt tema på 

marknaden, till exempel koldioxidutsläpp, då väljs företag med låga utsläpp. Det är 

vanligt att flera teman kombineras för att minska urvalsgruppen och effektivisera 

investeringarna. Strategin är en så kallad positiv strategi. (Eurosif, 2016, ss. 16-18) 

 

UNPRI (2017c) har även uppmärksammat denna strategi där de applicerar metoden på en 

existerande portfölj för att övervaka koldioxidavtrycket av portföljen. 
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3.3.5 ESG integration 

 

ESG integrering innebär att investeraren integrerar icke-finansiella ESG faktorer i 

investeringsanalysen. Att integrera ESG faktorer i analysprocessen låter investeraren att 

i ett tidigt skede exkludera företag som inte uppfyller de krav som investeraren ställer 

eller identifiera intressanta investeringsobjekt. Strategin kan alltså användas både som ett 

positivt och negativt selekteringsverktyg. (Eurosif, 2016, s. 50) 

 

UNPRI (2017c) menar att integration av ESG-faktorer i investeringsprocessen är en 

viktig komponent för SRI-investeringar, det finns flera olika metoder för att integrera 

ESG-faktorer i investeringsprocessen samt inom ramarna för förvaltningen. De två 

strategier som UNPRI har identifierat är att använda ESG-informationen för screening 

samt att övervaka ESG-faktorerna för de bolag som utgör investeringsportföljen (UNPRI, 

2017c). UNPRI exemplifierar övervakningen av ESG faktorerna med att kartlägga och 

övervaka koldioxidavtrycket av portföljen (UNPRI, 2017c). 

3.3.6 Nyttjande av rösträtter 

 

Strategin innebär att investerarna tar en aktiv roll på bolagsstämmor för att påverka 

bolagen att agera på ett önskvärt sätt. Strategin innefattar även att investerare för dialoger 

med de bolag där de är delägare samt bolag där de överväger att investera. (Eurosif, 2016, 

s. 22) 

 

Nyttjande av rösträtter och att arbeta för att påverka bolag via dialog för att fortsätta arbeta 

med ESG faktorer har även identifierats av UNPRI som en viktig strategi för 

integreringen av SRI i investeringsprocessen (UNPRI, 2017c). Genom att nyttja 

rösträtterna på bolagsstämmorna kan investeraren styra bolaget mot ett starkare ESG 

arbete (UNPRI, 2017c). Investeraren kan även genom dialoger med företag och andra 

kapitalförvaltare arbeta för att påverka företag att förbättra sitt ESG arbete samt öka 

intresset för SRI faktorer (UNPRI, 2017c). 

3.3.7 Impact investing 

 

Impact investing innebär att investeraren medvetet väljer investeringsobjekt baserade på 

dess påverkan på samhället eller miljön. En vanlig typ av impact investing är att investera 

i gröna obligationer, vilket är obligationer där kapitalet är tänkt att gå till miljörelaterade 

projekt. (Eurosif, 2016, ss.36-39) 

 

I en artikel av Höchstädter & Scheck (2015, ss. 449-451) belyser författarna olika 

definitioner av begreppet impact investing, de definierar strategin som bland annat; en 

investering med syfte att skapa ett positivt utfall, en investering för att skapa ett mätbart 

positivt utfall och en investering för att skapa ett positivt finansiellt eller icke-finansiellt 

utfall (Höchstädter & Scheck, 2015, ss. 462-464). 

3.4 AP-fonderna 

 

Det svenska allmänna pensionssystemet är uppbyggt av sex statliga pensionsfonder, 

första, andra, tredje, fjärde och sjätte fonderna har till uppgift att förvalta ett buffertkapital 

för att säkerställa pensionsutbetalningar, oavsett storleken på olika årskullar. De fyra 

första fonderna är öppna, vilket innebär att dessa betalar ut pengar vid behov samt erhåller 

pengar vid överskott. (AP-fonderna, 2017) Detta skiljer sig från den sjätte AP-fonden, 



 

20 
 

som är stängd, vilket innebär att inga transaktioner kommer att ske mellan fonden och 

pensionssystemet (AP6, u.å).  

  

Den sjunde AP-fondens uppgift skiljer sig från de fem tidigare nämnda fonderna, deras 

uppgift är att förvalta premiepensionen, pensionssparare har dock möjligheten att välja 

andra alternativ, men AP7 är det förvalda alternativet för alla med premiepension. (AP7, 

u.å) 

  

Enligt statistik från pensionsmyndigheten förs ungefär 70 procent av inbetalda 

arbetsgivaravgifter och egenavgifter till buffertfonderna samt 20 procent till 

premiepensionssystemet, hela den allmänna pensionsavgiften förs till AP-fonderna och 

av de statliga ålderspensionsavgifterna går 12-15 procent till premiepensionssystemet och 

resten till AP-fonderna. (Pensionsmyndigheten, u.å) 

  

De allmänna pensionsfonderna skall enligt regeringen (2016) prioritera hållbarhet samt 

integrera hållbarhetsaspekter i sitt arbete. Detta innebär även att de skall agera som 

föredöme på finansmarknaden (Regeringen, 2016). På så sätt skiljer sig dessa fonder från 

övriga privata alternativ på ett tydligt sätt eftersom riksdagen utifrån ett kommittédirektiv 

ställer krav på AP-fonderna att upprätthålla en hållbar utveckling utöver enbart den 

finansiella avkastningen. Fonderna har åtagit sig att arbeta med hållbarhet, bland annat 

säger AP1 (u.å) att:   

  

“Första AP-fonden arbetar strukturerat med hållbart värdeskapande i 

investeringsprocessen med utgångspunkt från den hållbarhetsstrategi som fondens 

styrelse beslutar”  

  

Detta stärks av att AP6 (u.å) säger att: 

  

“AP6 har i sin roll som statlig investerare av pensionsmedel både ansvar och möjligheter 

att ställa krav på hållbarhetsarbetet i sina investeringar”.  

  

Vi kommer nu att studera de olika fonderna individuellt för att identifiera skillnader och 

likheter mellan de olika statliga pensionsförvaltarna.   

3.4.1 Första AP-fonden 

 

Första AP-fonden förvaltade 311 miljarder kronor under 2016, av detta var ungefär 30 % 

investerat i aktier (Första AP-fonden, 2016 a, s. 3). För att uppnå de skapade målen på 

fonden strävar första AP-fonden efter att investera i bolag som är långsiktigt lönsamma 

samt företag som har en stor påverkan på miljö, sociala frågor samt en god bolagsstyrning. 

Första AP-fonden anser att hållbara investeringar kan öka avkastningen på lång sikt. För 

att minska riskerna med kapitalförvaltningen strävar den första AP-fonden efter en väl 

diversifierad portfölj med tillgångar av olika slag, risk och investeringshorisonter. (Första 

AP-fonden, 2015 b, s. 3) 

 

Inom ramarna för fondens arbete ligger ett hårt präglat hållbarhetstänkande, de strävar 

efter att påverka de företag som de investerar genom att aktivt delta på bolagsstämmor 

och nyttja sin rösträtt (Första AP-fonden, 2015 b, s. 4). Att nyttja rösträtten för att påverka 

bolag är även ett av de rekommenderade tillvägagångssätten för att uppfylla den andra av 

UNPRI:s sex principer (UNPRI, 2017). 
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Fonden använder sig av exkluderingsstrategier för att sålla bort investeringsmöjligheter 

som inte ligger i linje med dess etiska och finansiella riktlinjer. Genom att aktivt placera 

företag på en ”svart lista” kan organisationen försäkra sig om att inga investeringar 

kommer att placeras hos icke-önskade organisationer. Exkluderingar sker antingen på 

grund av Etikrådets rekommendationer eller om första AP-fonden anser att det föreligger 

speciella skäl till att ett bolag skall exkluderas från investeringarna och då listas på den 

svarta listan. (Första AP-fonden, 2015 b, s. 4) 

 

AP fonden har ett djupgående hållbarhetstänk med integrerade hållbarhetsaspekter i sitt 

investeringsarbete. Ett stort fokus ligger på resursanvändning, de strävar efter en 

ansvarsfull användning av humankapital, finansiellt kapital och naturresurser. Som ett 

mått på sin effektivitet används koldioxidavtryck för portföljen som nyckeltal. Under 

2015 kom samtliga AP-fonder överens om att använda ett enhetligt mått för att mäta 

koldioxidavtryck. (Första AP-fonden, 2015 b, ss. 4-5) 

3.4.2 Andra AP-fonden 

 

Andra AP-fonden förvaltade 324,5 miljarder kronor under 2016, av detta var ungefär 40 

% investerat i aktier (Andra AP-fonden, 2016 a, s 2). Fonden engagerar sig mycket i etiska 

och hållbarhetsfrågor, för att uppnå sina mål inom dessa områden arbetar fonden för att 

skapa långsiktig avkastning. De använder internt utvecklade modeller för att identifiera 

intressanta investeringsobjekt. Fonden strävar efter att hålla en diversifierad 

tillgångsportfölj för att minska riskerna samtidigt som avkastningen hålls hög. (Andra 

AP-fonden, 2016 a, ss. 11-14) 

 

Den andra AP-fonden arbetar för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen. De menar 

att det påverkar avkastningen positivt. (Andra AP-fonden, 2016 a, s. 5) Den andra AP-

fonden menar att hållbarhetsfrågor är sammankopplat med deras mål att skapa en stabil 

avkastning över tid. Genom att använda ESG-faktorer i sållningsprocessen kan de skapa 

egna mått och index för att identifiera investeringsobjekt. Inom ramarna för förvaltningen 

av kapital arbetar de för att öka företagens hållbarhetsarbete genom att aktivt nyttja sin 

rösträtt (ANdra AP-fonden, 2016 b, ss. 4-5). 

 

Fonden investerar även i skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Den största delen av 

skogs- och jordbruksfastigheterna är belägna i USA. På den amerikanska marknaden 

handlas det även med utsläppsrättigheter. (Andra AP-fonden, 2016 b, ss. 14-17) 

3.4.3 Tredje AP-fonden 

 

Tredje AP-fonden förvaltade 303 miljarder kronor under 2015, av detta var ungefär 50 % 

investerat i aktier (Tredje AP-fonden, 2015 a, s 5). Fonden har en tydlig hållbarhetsprofil, 

de arbetar med hållbarhet genom att engagera sig i de företag de investerar i, svartlista 

företag som inte uppfyller de etiska och hållbarhetskrav som ställs av AP-fonden (Tredje 

AP-fonden, 2015 a, s. 7). De arbetar även med att minska risken med portföljen genom 

att diversifiera innehavet (Tredje AP-fonden, 2015 a, s. 8). Tredje AP-fonden är helt 

klimatneutral, vilket betyder att de har ett netto koldioxidavtryck på noll. (Tredje AP-

fonden, 2015 a, s. 10) 
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2014 satte fonden upp tydligt definierade mål för 2018, dessa är att; halvera 

koldioxidavtrycket på sin aktieportfölj, öka marknaden för gröna obligationer, fördubbla 

strategiska hållbarhetsinvesteringar samt att de skall få Vasakronan att fortsätta leda 

utvecklingen av hållbarhetsarbete inom fastighetsbranschen i Sverige. (Tredje AP-

fonden, 2015 b, ss. 4-6) 

 

Fonden arbetar även med positiv selektering av investeringsobjekt, de söker aktivt efter 

investeringar i gröna obligationer samt företag som arbetar proaktivt för en hållbar miljö. 

(Tredje AP-fonden, 2015 b, s. 5) 

3.4.4 Fjärde AP-fonden 

 

Fjärde AP-fonden förvaltade 334 miljarder kronor under 2016, av detta var ungefär 60 % 

investerat i aktier (Fjärde AP-fonden, 2015 a, s. 3). Fonden arbetar aktivt för att minska 

påverkan på miljön genom att använda sig av en lågkoldioxidinvesteringsstrategi, vilket 

innebär att de aktivt väljer bort bolag med stor negativ påverkan på miljön samt bolag 

som arbetar med fossila reserver. Fonden motiverar strategin från ett finansiellt perspektiv 

genom antagandet att växthusgaser kommer leda till framtida kostnader för bolagen. 

(Fjärde AP-fonden, 2015 a, ss. 19-20; Fjärde AP-fonden, 2015 b, s. 11) 

 

Fonden arbetar även aktivt för en hållbar miljö genom att investera i gröna obligationer, 

förmedla kunskap om hållbara investeringar samt bidra till att utveckla marknaden för 

gröna obligationer. (Fjärde AP-fonden, 2015 b, s. 17) 

3.4.5 Sjätte AP-fonden 

 

Den sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder utifrån ett särskilt uppdrag att 

enbart investera i onoterade bolag. Fonden är även stängd vilket betyder att det varken 

finns ett in-, eller utflöde av kapital, fonden ska själv täcka sina kostnader och 

återinvesterar all avkastning i den egna verksamheten. Investeringar sker antingen direkt 

eller indirekt. Om AP6 väljer att direktinvestera, går fonden själv in och köper aktier i 

aktuellt bolag och får därmed ett direkt inflytande över verksamheten. En indirekt 

investering innebär att AP6 investerar i en betrodd fond, som i sin tur investerar i utvalda, 

onoterade bolag. I detta fall äger alltså AP6 enbart en andel av fonden, inte bolagen i 

fonden. AP6 tar dock ofta plats i den så kallade rådgivande kommittén för fonden och 

kan på så sätt utöva påverkan. Den onoterade marknaden kräver ett långsiktigt 

ägarperspektiv eftersom dessa investeringar inte anses lika likvida som börsnoterade 

bolag. Det betyder även att investeringsverksamheten blir kunskapsintensiv eftersom 

information inte är lika lättillgänglig som hos publika företag. Detta medför att AP6 måste 

anpassa sina investeringsstrategier utifrån dessa rådande omständigheter. (Sjätte AP-

fonden, 2016, s.1) 

 

Innan AP6 beslutar om en investering genomförs ett antal kontroller. Redan från start 

diskuteras frågor utifrån bland annat juridiska och finansiella aspekter. Det genomförs 

även en hållbarhetsanalys i samtliga fall. Arbetsrätt och miljöfrågor, respekt för 

mänskliga rättigheter och antikorruption är aspekter som nämns som självklara villkor 

vid alla investeringar. AP6 framhåller även sitt undertecknande av UNPRI:s principer och 

menar sig därför vara tydliga med att uppfylla dess kriterier. (Sjätte AP-fonden, 2016, 

ss.17-19) 
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Det går därför att konstatera att AP6 har en kombination av flera av Eurosif:s 

kategoriserade strategier. AP6 använder sig delvis av en metod som Eurosif benämner 

normbaserad screening. Detta går ut på att analysera marknaden efter intressanta objekt 

utifrån vissa förutbestämda kriterier, såsom respekt för mänskliga rättigheter och dylikt. 

Företag som inte lever upp till kriterierna sållas eftersom bort. (Eurosif, 2016, s.20) 

 

Ytterligare en kategori som Eurosif nämner är investeringar som genomförs med 

intentioner från förvärvaren att engagera sig och på så sätt leda företaget i önskad riktning 

utifrån bland annat hållbarhetsaspekter (Eurosif, 2016, s.33). Som redan beskrivits 

tidigare är även detta något som passar väl in på det sätt AP6 arbetar. 

3.4.6 Sjunde AP-fonden 

 

AP7 Såfa heter den fond som är förvalsalternativet inom premiepensionssystemet. Alla 

som inte aktivt väljer något alternativ får automatiskt sina premiepensionsmedel 

placerade här. Denna förvaltas av en statlig myndighet benämnd Sjunde AP-fonden. AP7 

Såfa är fördelad på så sätt att ju yngre spararen är desto större är exponeringen mot den 

mer riskfyllda aktiemarknaden för att ta vara på möjligheten till bättre avkastning. Denna 

risk fasas sedan ut genom en högre fördelning mot räntebärande värdepapper ju äldre 

spararen blir. (AP7, u.å.) 

 

När det kommer till förvaltningsmodell har AP7 valt en tydlig så kallad indexförvaltning. 

Det betyder att fonden köper alla bolag som ingår i ett visst index, och sprider på så sätt 

risken över ett stort antal bolag (Florén.J, 2016). Det finns dock undantag. AP7 utövar 

påverkan på flera olika sätt, exempelvis genom att offentligt svartlista och välja bort 

företag som kränker mänskliga rättigheter, eller genom att driva rättsprocesser gentemot 

bolag som handlat felaktigt (Sjunde AP-fonden, 2015, s.7). Även AP7 använder sig alltså 

av flera av Eurosif:s nämnda strategier, där svartlistning av bolag och påtryckning genom 

bland annat röstning på bolagsstämmor är två av de mest framträdande metoderna 

(Eurosif, 2016, s.9). 
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AP-fonder Investeringsstrategi 

Första ·       ESG integration 

·       Nyttjande av rösträtter 

·       Uteslutning 

·       Normbaserad screening 

Andra ·       ESG integration 

·       Nyttjande av rösträtter 

·       Uteslutning 

Tredje ·       ESG integration 

·       Nyttjande av rösträtter 

·       Impact investing 

·       Uteslutning 

Fjärde ·       Normbaserad screening 

·       Impact investing 

·       Uteslutning 

Sjätte ·       Normbaserad screening 

·       Impact investing 

Sjunde ·       Nyttjande av rösträtter 

·       Uteslutning 

Tabell 1: Förteckning över AP-fonderna samt investeringsstrategier 

3.5 Etikrådet 

 

Etikrådet bildades 2007 av första, andra, tredje och fjärde AP-fonden, de har till uppgift 

att påverka bolag till att agera mer ansvarsfullt mot samhälle och miljö (Etikrådet, u.å., 

a). Rådet arbetar med förebyggande åtgärder samt för att organisationer skall bedriva sin 

verksamhet så hållbart som möjligt inom sin bransch (Etikrådet, u.å., a). Rådet består av 

två representanter från varje AP-fond samt en generalsekreterare som inte är associerad 

med någon av fonderna (Etikrådet, 2016, s. 35). 

 

En del av Etikrådets arbete innebär som tidigare nämnts att de skall föra dialoger i ett 

proaktivt och reaktivt syfte med företag som bryter mot internationella konventioner, då 

det inte hjälper rekommenderar rådet att företaget skall exkluderas från de enskilda AP-

fondernas innehav (Etikrådet, u.å., b). Listan över de exkluderade bolagen finns 

tillgänglig via deras hemsida, förteckningen innehåller namnet på bolaget som kränker 

någon av de internationella konventionerna, landet som de har sitt primära säte, vilken 

sektor de är aktiva inom samt vilket år rekommendationen gavs (Etikrådet, u.å., b).   

 

Etikrådet tar aktivt ställning i frågor rörande investeringar i som kan ses som 

kontroversiella, de tar aktivt avstånd från organisationer som bryter mot konventioner 

rörande bland annat kärnvapen, klusterbomber och antipersonella minor. De har även 

tagit ett aktivt parti mot tobak, trots att det inte är olagligt att varken tillverka eller använda 

produkter innehållande tobak (Etikrådet, u.å., c). 

 



 

25 
 

För att uppnå sina mål arbetar Etikrådet efter en specifik arbetsprocess, den börjar med 

att AP-fondernas innehav granskas, detta innefattar även en omvärldsbevakning där 

media och intresseorganisationer bevakas (Etikrådet 2016, s. 8). Efter att denna 

översiktliga genomlysning har skett gör Etikrådet en fördjupad granskning av bolag som 

är av intresse, den fördjupade granskningen kan vara till följd av bransch, problemområde 

eller investerarinitiativ (Etikrådet 2016, s.8). Det tredje steget är att rådet väljer ut bolag 

att föra dialoger med, de väljer bara organisationer där de anser att de kan åstadkomma 

en förändring eftersom de anser det som slöseri med resurser om detta inte är 

genomförbart (Etikrådet 2016, s.8). Efter att bolagen har valts upprättas kommunikation 

med företagen, inom ramarna för detta steg i arbetsprocessen ingår även fördjupade 

analyser, samt andra påtryckningsmedel, till exempel aktieägarförslag på bolagsstämmor 

(Etikrådet 2016, s.8). 

 

Det sista steget i arbetsprocessen innebär att dialogen avslutas om förändringen har skett, 

bolaget kommer dock att bevakas noggrannare under en femårsperiod, om en förändring 

inte har skett kommer dialogen att fortsätta för att förändra det oönskade beteendet 

(Etikrådet 2016, s.8). Förändringsdialogen får dock enbart vara i fyra år, om ingen 

förändring har skett kommer Etikrådet ge rekommendationen att AP-fonderna skall 

avyttra bolaget (Etikrådet 2016, s.8). 

3.6 Soft law 

 

Soft law är baserade på normer och rekommendationer från expertorganisationer, dessa 

är inte bindande (Bjuvberg, 2013. s. 48). Bjuvberg (2013, s. 48) exemplifierar detta med 

rekommendationerna utgivna av IASB, vars uttalanden i sig inte är lag, även fast många 

organisationer väljer att tillämpa dessa. I Sverige har Bokföringsnämnden en viktig roll 

när det kommer till att reglera bokföringen, de har inte auktoritet att utfärda bindande 

lagar, men de publicerar allmänna råd, BFNAR (Bokföringsnämnden, 2016). Enligt 

Bokföringsnämnden (2016) är de ansvariga för att utveckla god redovisningssed. Soft law 

kan även vara baserade i uppförandekoder inom olika branscher, det finns alltså inga 

lagstadgade straff för att inte följa de uppförandekoder som finns uppställda inom olika 

branscher (Chinkin, 1989, s. 851). 

 

Det har tidigare inte varit lagstadgat att företag måste publicera en hållbarhetsrapport i 

Sverige, men från och med 2017 kommer de största företagen vara tvungna att publicera 

en hållbarhetsrapport (Fransson, J. & Mueller H. 2016). Den nya lagen innehåller inte en 

definition på hur rapporteringen skall vara strukturerad, utan den innehåller vissa punkter 

som företagen skall inkludera i sina rapporter (Fransson, J. & Mueller H. 2016).  

  

Organisationer som Global Reporting Initiative och UNPRI har satt upp standarder för 

hur hållbarhetsrapportering kan utföras, men dessa är inte bindande och företag kan välja 

att följa dessa eller rapportera på ett annat sätt (UNPRI, 2017b; GRI, u.å). Det finns inget 

krav på investerare att vara med i UNPRI samarbetet, det är ett frivilligt val för 

institutionella investerare som vill vara med och göra skillnad (UNPRI 2017e). De företag 

som väljer att vara med i samarbetet är bundna till att följa de principer som ställts upp 

för medlemsorganisationerna, de är inte bundna att följa principerna, men det förväntas 

att företaget följer reglerna (UNPRI 2017e). 
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3.7 Sammanfattning och motivation för relevansen av valda delavsnitt 

 

Eftersom att UNPRI är en organisation som arbetar för ansvarsfulla investeringar blir ett 

avsnitt som förklarar dess arbetssätt relevant för denna studie, motivationen till att förkara 

UNPRI stärks även av att alla AP-fonderna har skrivit upp sig som medlemmar till 

organisationen och därför åtagit sig att följa dess principer. 

 

Eurosif är en viktig del av denna studie eftersom att investeringsstrategierna för SRI 

investeringar är hämtade från denna organisations rapport. Eurosif är även en av de 

organisationer som arbetar för ett utökat hållbarhetsarbete inom Europa. 

 

Att studera AP-fonderna är för oss naturligt eftersom att studien primärt kommer att 

behandla dessa organisationer i senare kapitel då de teroretiskt härledda propositionerna 

kommer att testas på dessa. Med tanke på att etikrådet är skapat av första till fjärde AP-

fonden blir det relevant att även studera denna organisation för att bygga upp en stabil 

kunskapsgrund för kommande kapitel. 

 

Valet att studera begreppet soft law är relevant eftersom att mycket av styrningen inom 

detta område sker genom så kallad soft law. Att inte studera detta begrepp hade då enligt 

oss kunnat leda till att viktiga aspekter missats och skadat studiens resultat. 

 

I detta kapittel har vi studerat hur UNPRI och Eurosif arbetar, vad de har för mål samt 

hur det är relevant för vår studie. Med stöd av dessa två organisationer har vi skapat en 

utgångspunkt som kommer ligga till grund för de kommande teoretiskt härledda 

propositionerna. Efter att ha studerat Eurosif har vi kunnat skapa ett ramverk för att 

studera investeringsstrategierna kopplade till ansvar och hållbarhet, vilket leder oss till 

AP-fonderna. Vi har studerat dessa utifrån deras hemsida, årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Etikrådet som grundandes av första, andra, tredje och fjärde AP-

fonden har också studerats, för att utöka kunskapsgrunden för den kommande analysen 

av AP-fonderna. Det sista som studerades inom ramarna för detta avsnitt är begreppet soft 

law, vilket är relevant för studien eftersom att området i dagsläget styrs till stor del av 

normer och rekommendationer från utomstående organisationer, vilket vi diskuterat 

tidigare. 
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4. Modell för transparens 

Detta avsnitt inleds med en kortare introduktion till begreppet transparens följt av 

sammanställning över de egenskaper som tidigare forskning anser transparens består av, 

i linje med tidigare presenterad Middle Range Theory. Detta följs av konstruktionen av 

tre propositioner för transparens.  

4.1 Egenskaper för transparens 

  

Det finns ett omfattande forskningsunderlag om transparens utifrån flera olika områden. 

Det är heller inget nytt forskningsområde då studier genomförts redan på 80-talet som 

behandlar detta ämne. Ett problem som dock påtalas i flera artiklar är svårigheten i att nå 

en enhetlig definition på vad transparens egentligen är. Här kan exempelvis Williams 

(2015), Rawlins (2009) och Barth et al (2007) nämnas. Detta är även en problematik som 

vår studie behöver anpassa oss till. Den följande beskrivningen av transparens ska därför 

inte tolkas varken som en absolut definition eller heltäckande beskrivning över de olika 

egenskaper som formar detta begrepp. Modellen skapas utifrån en genomgång av tidigare 

forskning, där de huvudsakliga och frekvent förekommande egenskaper som omnämns 

lyfts fram. Även om majoriteten av forskningen fokuserat på begreppet utifrån ett 

redovisningsperspektiv har vi här inte begränsat oss enbart till denna synvinkel. Exempel 

på forskning om transparens med annat fokusområde är Heise (1985) som studerat 

kommunikationen mellan regeringen och allmänheten, Williams (2005) som forskat om 

hur kommunikationen inom en organisation påverkar utomståendes uppfattning om 

företaget samt Florini (2000) som beskriver det ur ett politiskt perspektiv. Målet är sedan, 

genom tidigare beskriven Theory refinement, att överföra denna övergripande modell till 

den kontext som utgör de svenska AP-fonderna för att se vilka specifika egenskaper som 

är relevanta där och på så sätt anpassa, och förfina modellen. 

4.1.1 Jämförbarhet 

 

Finansiella rapporter skall utformas på ett sådant sätt att intressenter kan tolka och jämföra 

informationen i rapporterna, rapporterna skall kunna användas för att studera prestationer 

över tid samt i relation till liknande organisationer (Bolivar et al, 2015, s. 137). Dando & 

Swift (2003, ss. 195-196) argumenterar för att jämförbarheten på företags och 

myndigheters finansiella och icke-finansiella rapporter skulle öka om det hade funnits ett 

enhetligt system för att rapportera icke-finansiell data, de menar även att en förbättrad 

jämförbarhet på icke-finansiella rapporter leder till en utökad transparens. Även Bolivar 

et al (2015, s. 138) argumenterar för att en förbättrad jämförbarhet leder till mer 

transparenta finansiella och icke-finansiella rapporter. Madhaini (2007, s. 64) studerade 

frivilliga icke-finansiella rapporter och fann att jämförbarhet var ett av fem viktiga 

egenskaper för att dessa rapporter skall vara relevanta för externa intressenter. Madhaini 

(2007, s. 64) menade att intressenterna skall kunna nyttja informationen som företagen 

förser dem med för att göra välgrundade beslut rörande investeringar och andra relaterade 

beslut, intressenterna behöver alltså kunna jämföra informationen över tid, inom 

organisationen samt med andra organisationer. Dubbink et al (2008, s. 396) identifierade 

även vikten av jämförbarhet på icke-finansiell data som företag publicerar, de påpekar 

problemet att det i dagsläget är en låg jämförbarhet mellan företag på grund av att det 

saknas en enhetlig standard för att rapportera icke-finansiell data. Dubbink et al (2008, s. 

396) har dock identifierat GRI som en viktig organisation i syfte av att skapa en 
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standardiserad rapporteringsmodell, men de har identifierat skillnader i appliceringen av 

GRI´s standarder mellan olika företag i samma bransch. 

  

GRI definierar jämförbarhet som att det skall gå att jämföra organisationens prestationer 

över tid samt mot andra organisationer, de pekar på vikten av att vara konsekvent i sin 

rapportering för att upprätthålla en god jämförbarhet över tid (G4, 2013a). Trots att GRI 

strävar efter jämförbarhet över tid pekar organisationen på att rapporteringen måste kunna 

anpassas över tiden för att kunna tillgodose förändrade behov från intressentsidan (G4, 

2013a). GRI anser att organisationer bör rapportera totala kvantiteter samt relativa 

förhållanden, nyckeltal, detta eftersom att det skapar överskådlighet för intressenter samt 

att det underlättar analytiska jämförelser, både mellan organisationer samt ur ett historiskt 

perspektiv (G4, 2013a). För att underlätta jämförelse över tid anser GRI att organisationer 

skall rapportera historisk data i samband med att periodens data rapporteras, de anser att 

detta underlättar för intressenter att skapa sig en överskådlig bild av organisationens 

framsteg, då detta inte är möjligt bör företaget motivera varför det inte är möjligt att göra 

denna sammanställning samt motivera hur det kan påverka intressenterna (G4, 2013a). 

Fung et al (2006, s. 161) definierar jämförbarhet mer som vilket format informationen 

rapporteras genom, de menar att informationen kan presenteras som antingen rådata eller 

som nyckeltal, beroende på intressenterna till organisationen. 

4.1.2 Pålitlighet 

 

Ett företags finansiella och icke-finansiella rapporter skall enligt Rawlins (2009) vara fria 

från falska förevändningar för att skapa en pålitlighet till dess rapporter. Williams (2005) 

menar samtidigt att pålitlighet till den information som företaget producerar och 

distribuerar till intressenter är en nyckelkomponent till begreppet transparens. Williams 

(2005) menar att informationen måste vara pålitlig för att skapa ett förtroende till 

organisationen och på så sätt bidra till en ökad transparens. Pålitligheten i den information 

som företag publicerar för externa intressenter är enligt Madhani (2007, ss. 63-64) viktig 

för externa intressenters investeringsbeslut samt för tilliten till företagets ledning. Enligt 

Fernandez-Feijoo et. al (2013) påverkas externa intressenter mer av graden av transparens 

än vad företagets transparens påverkas av externa intressenter. 

 

På senare tid har fler och fler företag börjat publicera information rörande sociala och 

etiska faktorer, den ökade mängden upplysningar har dock inte ökat förtroendet för 

företagens finansiella rapporter (Dando & Swift, 2003, s. 195). Vissa företag har 

publicerat mer information eller mer frekvent än vad som varit lagstadgat, för att skapa 

mer trovärdighet för företaget, dess ledning och rapporter (Madhani, 2007, ss. 64-65). 

Enligt Madhani (2007, s. 64) ökar trovärdigheten för företaget eftersom att 

informationsasymmetrin minskar med ytterligare upplysningar via frivilliga rapporter. 

Dando & Swift (2003, ss. 196-197) argumenterar för att mer upplysningar från företag 

inte nödvändigtvis ökar den uppfattade graden av transparens hos externa intressenter. 

Schnackenberg & Tomlinson (2014, s. 1802) argumenterar för att mer upplysningar och 

mer precision inom upplysningarna skapar mer trovärdighet för företaget och dess 

ledning, och bidrar då till en ökad grad av transparens. Eftersom att området är mestadels 

oreglerat finns det möjligheter för företagsledningar att manipulera sina icke-finansiella 

resultat för att på så sätt skapa en bättre bild av företagets sociala ansvar Dubbink et al 

(2008, s 391) menar därför att transparens är nödvändigt för en välfungerande ekonomi. 
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Ett företag som följer GRI´s riktlinjer skall producera hållbarhetsrapporter med en hög 

sanningshalt samt att det skall finnas verifikationer för de påståenden som görs i 

rapporten, företagen som följer GRI´s riktlinjer skall även förklara och motivera de 

påståenden som görs i rapporten (GRI, 2015a, s. 18). Enligt GRI (2015b, s. 16) skall alla 

företag som följer GRI´s riktlinjer vara redo att få sina rapporter granskade av 

organisationen. Två ofta använda metoder för att göra en revision på hållbarhetsrapporter 

har publicerats av International Audit and Assurance Standards Board [IAASB], dessa är 

ISAE 3000 och ISAE ED-3410 (Rezaee, 2016, s. 59). Rezaee (2016, s. 59) argumenterar 

för att en extern revision på icke-finansiella upplysningar skapar trovärdighet på 

upplysningarna som företaget publicerar. 

4.1.3 Tillgänglighet 

 

Bushman et al (2003, s. 244) identifierade vikten av att finansiella och icke-finansiella 

rapporter finns tillgängliga för intressenter när de efterfrågas, de identifierade resultat som 

tyder på att en av de faktorer som är en del av transparens är tillgänglighet av information 

samt att informationen är aktuell. Även Weil et al (2006, s. 161) identifierade vikten av 

tillgänglighet av information till externa intressenter, de fokuserade på vikten av rutiner 

kring publiceringen av informationen från företagen, de poängterar framförallt vikten av 

att informationen finns tillgänglig i samband med att intressenterna skall fatta beslut 

rörande företaget eller organisationen. Medhaini (2007, s. 66) poängterar att tillgänglighet 

av företagsspecifik information kan gynna konkurrenter mer än företaget som förser 

intressenter med information. Medhaini (2007, s. 66) argumenterar även för att då även 

konkurrenterna förser sina intressenter frivilligt med information elimineras den 

eventuella skadan som kan uppstå då enbart ett företag frivilligt publicerar icke-

lagstadgad information.   

 

Vishwanath & Kaufman (1999, ss. 3-4) identifierade ett hinder för en ökad transparens 

rörande tillgängligheten av information, de drog slutsatsen att vissa intressenter saknar 

kunskaper för att kunna tolka och utnyttja informationen som företag förser dem med, de 

menar att det minskar transparensen hos företaget eftersom att intressenterna inte kan 

nyttja informationen som företagen publicerar. Detta ligger i linje med de argument förda 

av Fernandez-Fejjo et al (2013, s. 54) som argumenterar för att företag som gör mer 

information tillgänglig för externa intressenter inte nödvändigtvis skapar en starkare 

transparens kring företaget. Fernandez-Fejjo et al (2013, s. 54) byggde sina argument 

kring de argument förda av Dando & Swift (2013). 

 

Enligt GRI är det viktigt att företag är konsekventa i sina rapporteringar, att de håller en 

jämn rapporteringstakt, de menar att företagen inte skall byta rapporteringsperioder då 

det minskar tillgängligheten för intressenterna (G4, 2013b). De menar även att 

kontinuerliga rapporter skulle vara önskvärt för vissa syften, men att det inte kan anses 

hållbart från företagens perspektiv (G4, 2013b). Medhaini (2007, s. 64) argumenterar för 

att informationsgapet orsakat av periodiska rapporter kan minskas genom frivilliga 

rapporter från företagen mellan rapportperioderna. Dubbink et al (2008, s. 396) diskuterar 

tillgängligheten av information som en del av transparens, de diskuterar jämförbarheten 

mellan företag samt över tid. Dubbink et al (2008, s. 396) diskuterar även de potentiella 

fördelarna med att publicera jämförbara rapporter från företagets perspektiv, då det kan 

förse organisationen med information rörande flaskhalsar och andra områden inom 

organisationen som inte fungerar med en önskvärd effektivitet. 
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4.1.4 Relevans 

 

Madhaini (2007, s. 64) identifierade relevansen på informationen som företag publicerar 

som ett viktigt kriterium för transparens, han menar att informationen är relevant när den 

medvetet påverkar externa intressenters handlingar gentemot organisationen samt att 

informationen hjälper externa intressenter att skapa en bild av organisationen samt att 

utvärdera organisationen ur ett historiskt och framtida perspektiv. Schnackenberg & 

Tomlinson (2016, s. 1792) menar att relevansen på den information som företaget 

publicerar endast är en passiv faktor och då inte påverkar transparensen genom att öka 

denna, detta eftersom att olika intressenter har olika efterfrågan på information, vilket gör 

det komplicerat att skapa en enhetlig definition av relevans. 

 

Vishwanath & Kaufmann (1999, s. 4) definierar transparens som att informationen måste 

vara relevant för intressenterna, de identifierar även problem med denna definition av 

transparens då informationskvalité är subjektivt samt att det kan bli för mycket 

information tillgänglig för intressenterna. 

 

Rawlins (2009, s. 74) skiljer på uttrycket transparens och att publicera information, han 

menar att informationen som publiceras måste vara relevant för intressenterna för att 

företaget skall kunna ses som transparent, om företaget bara publicerar information utan 

syfte kan det eliminera de positiva effekterna av transparens. Rawlins (2009, s. 74) 

diskuterar även relevansen av att företag kommunicerar sanningsenlig information om 

riktiga händelser, positiva eller negativa. 

 

Dando & Swift (2003, s. 199) diskuterar vikten av att informationen som publiceras av 

företag är relevant för intressenterna, framförallt vid rapportering av information rörande 

sociala och miljöfrågor. Informationen som företagen publicerar måste vara balanserad 

mellan positiva och negativa aspekter vilket ger en korrekt bild av företagets påverkan på 

samhället och miljön (Rawlins, 2013, s. 199). 

 

Dubbink et al hävdar att det i dagsläget inte finns tillräckligt med transparens rörande 

företagsrapportering. De menar att företagsledningar kan använda rapporter för att 

hantera relationer med externa intressenter, de identifierade att den frivilliga 

rapporteringen ökade i samband med incidenter, då företag publicerade information 

rörande den aktuella händelsen för att upplysa intressenterna om situationen. (Dubbink et 

al ,2008, ss. 391–392) 

4.1.5 Precision 

 

En annan återkommande aspekt som påtalas inom den vetenskapliga forskningen 

gällande redovisning är vikten av precision, vilket också kan sägas ha nära kopplingar till 

tidigare nämnt relevans-begrepp. Ett exempel på en studie som speciellt betonar detta har 

genomförts av Sequiera et al (2016). Deras forskning har gått ut på att studera 

rapporteringskvalitén med kopplingar till den Zambiska gruvindustrin utifrån den så 

kallade Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). EITI är en koalition av bland 

annat företag, organisationer och länder som verkar för en ökad öppenhet främst när det 

gäller valutaströmmar mellan företag och regeringar, vilka ofta hemlighålls. Tanken är 

att medverkande länder genom att redovisa för sina verksamheter dels ska öka intresset 

för utomstående investeringar men även erbjudas möjligheter till hjälp och stöd i att 

utvecklas. (Sequiera et al, 2016, s.429) Studien kommer dock fram till att det Zambiska 
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medverkandet ännu inte gett något tydligt resultat till det bättre. Problemet menar man 

delvis består i selektiv rapportering där sämre resultat antingen väljs bort helt eller 

klumpas ihop med övrig statistik för att inte uppmärksammas. Här menar författarna att 

krav på högre nivå av precisare dokumentation genom hela kedjan av betalningsströmmar 

kan vara ett sätt att öka vetskapen för utomstående parter om hur olika kontrakt 

upphandlas och genomförs. (Sequiera et al, 2016, s.434) 

 

Ytterligare forskning som lyfter fram betydelsen av exakt information har genomförts av 

Schnackenberg & Tomlinson (2014). De har studerat hur förtroendet mellan 

organisationer och dess intressenter påverkas av informationsutbytet, samt vilka metoder 

organisationer kan använda sig av för att hantera denna process (Schnackenberg & 

Tomlinson, 2014, s.1784). Författarna menar på att andra forskare ofta förklarat 

transparens alltför endimensionellt. Själva hävdar de istället att begreppet bör förklaras 

utifrån åtminstone tre aspekter; öppenhet, klarhet samt precision, där den sistnämnda här 

aktualiseras. Författarna hävdar att information som inte anses tillförlitlig inte heller kan 

anses transparent. Dock tydliggörs att absolut korrekt redovisad information är svår att 

uppnå, men att uppgifter som anges i allt väsentligt ska bygga på kvalificerade 

uppskattningar. (Schnackenberg & Tomlinson, 2014, ss.1792-1794) 

 

Också Heise (1985) argumenterar för att information som överlämnas bör karaktäriseras 

av noggrannhet och exakthet. Hans studie beskriver hur förtroendet mellan regeringen 

och individen minskat under flera år, vilket enligt honom delvis beror på att information 

till media främst förmedlas genom regeringsstyrda informationskanaler och därför inte 

kan anses helt pålitliga. Istället menar Heise att andra modeller bör skapas där all 

information, både bra och dålig, förmedlas till allmänheten på ett entydigt, balanserat och 

exakt sätt, i god tid. (Heise, 1985, ss.196-209) Även Rawlins (2009) använder sig av 

denna definition. 

4.1.6 Frekvens 

 

En karakteristika som ofta nämns är frekvensen av informationsflödet. Tanken är dels att 

intressenter ska kunna lita på att information kommer att förmedlas i rätt tid, men också 

att frekvensen av rapporter och dylikt kan påverka hur en organisation uppfattas utifrån. 

 

En studie som genomförts av Williams (2005) nämner just denna egenskap som viktig i 

förhållandet mellan organisationer och utomstående parter. Hon har undersökt hur 

förtroendet mellan individer inom en organisation skapas och sedan sprider sig vidare till 

övriga grupper inom företaget, och hur detta förtroende i sin tur korrelerar med hur pass 

transparent organisationen uppfattas utifrån (Williams, 2005, s.357). Williams drar 

slutsatsen att en av de faktorer som bidrar till att skapa höga nivåer av förtroende är 

frekvensen av kommunikation. Detta kunde ses mellan enskilda individer men även på 

gruppnivå. Enligt Williams kan detta förtroende i sin tur leda till att även information 

mellan organisationen och yttre parter kan förmedlas på ett förtroendeingivande och 

frekvent sätt vilket positivt bidrar till att skapa en bild av en öppen företagskultur. 

(Williams, 2005, ss.362-366) 

 

En annan studie som bygger på denna aspekt har genomförts av Islam (2005) i syfte att 

undersöka om det finns något samband mellan länders informationsflöde och dess kvalitet 

på myndighetsutövning. För att analysera detta skapade Islam ett så kallat Transparency 

Index där hon listat hur pass ofta de olika länderna förmedlat ekonomisk information 
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utifrån 11 aspekter vilket sedan ställts i proportion till en tänkbar önskvärd nivå som Islam 

definierat utifrån hur ofta de mest utvecklade höginkomstproducerande länderna 

förmedlar sin information (Islam, 2005, ss.6-7). Resultatet av denna studie tyder på ett 

klart samband mellan ett kontinuerligt uppdaterat informationsflöde och god 

myndighetsutövning (Islam, 2005, ss.23-37). 

 

Även tidigare nämnd studie av Heise (1985, s.209) som på samma sätt studerar 

förhållandet mellan statliga myndigheter och enskilda individer, visar på betydelsen av 

att kontinuerligt förmedla information till utomstående parter. Ytterligare exempel på 

studier som framhåller vikten av kontinuerlig kommunikation är Sequiera et al (2016, 

s.434), Bolivar et al (2015, s.138), Weil et al (2006, s.161), Bushman et al (2004, ss.210-

214) samt Kaufman & Vishwanath (1999, s.4). 

4.1.7 Ansvar 

 

En viktig egenskap med högkvalitativ redovisning är också att det möjliggör för 

utomstående parter att kräva ansvar hos beslutsfattare för deras handlande. Om personer 

i ledande ställning vet att genomförda beslut öppet kommer att redovisas utanför den egna 

organisationen medför detta ett ökat tryck att handla på ett moraliskt och etiskt korrekt 

sätt. 

 

Detta är något som Williams (2015) tydligt betonar. Målet med studien är dels att försöka 

förstå hur begreppet transparens ska definieras, samt att skapa en allmängiltig mall för att 

bättre kunna mäta transparens inom olika sektorer (2015, s.804). Williams argumenterar 

för att transparens består av två grundläggande aspekter; dels att öka mängden och 

kvaliteten av information till intresserade parter, men också ett sätt att begränsa 

möjligheterna för offentliga tjänstemän att utöva omoraliskt handlande genom att 

redovisningen möjliggör för invånare att ställa dessa till svars (2015, ss.807-808). 

 

Florini (2000) argumenterar på ett liknande sätt. Hon redogör för ett ökat intresse för 

transparens inom en mängd olika områden såsom ekonomi, revision och miljö (2000, 

s.163). Enligt Florini beror detta på flera anledningar; dels en ökad medvetenhet om att 

demokratiska val inte nödvändigtvis medför ett godtagbart ansvarstagande, men också på 

en ökad globalisering där individer, organisationer och länder är integrerade på ett sätt 

som gör att olika parter påverkas av varandras beteende (2000, ss.163-164). Författaren 

menar även på att en av anledningarna till bristen på noggrannhet beror på att begreppet 

transparens används inom flertalet olika områden utan en gemensam definition. Enligt 

Florini har dessa olika definitioner dock en gemensam nämnare i en tydlig koppling mot 

ansvarstagande, genom att möjliggöra för exempelvis marknader eller regeringar att ställa 

andra parter till svars för sitt handlande. (Florini, 2000, s.165) 

 

Ett tredje exempel är en studie genomförd av Bellver & Kaufmann (2005). Precis som 

Florini ser de dels en ökad förståelse av vikten för den enskildes rätt att få information, 

men samtidigt problematiken i att populära begrepp som transparens inte tydligt 

preciserats vilket försvårar möjligheterna att skapa användbara och relevanta riktlinjer 

och ramverk (2005, s.1). I sitt sökande efter att förstå vilka komponenter som tillsammans 

utgör begreppet transparens tycker sig också Bellver & Kaufmann se en tydlig koppling 

mot ansvarstagande (2005, s.4). I deras mening har en öppen redovisning som mål att ge 

en korrekt beskrivning av vad som skett, för att därmed också möjliggöra för allmänheten 

att ställa ansvariga till svars (2005, ss.4-5). 
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Ytterligare exempel som nämner ansvar som en viktig beståndsdel är exempelvis Barth 

& Schipper (2007, s.175), Dingwerth & Eichinger (2010, s.74) samt Rawlins (2009, s.75) 

4.1.8 Begriplighet 

 

Ytterligare en tydlig utmärkande aspekt som kan noteras vid en genomgång av tidigare 

forskning angår begripligheten av information som lämnas ut. Med detta menas att 

rapporter som ämnar att redogöra för förhållanden inom ett visst område tappar sitt syfte 

ifall mottagarna inte kan förstå eller tolka informationen på ett korrekt sätt. 

 

Barth & Schipper (2007) nämner detta tydligt. Enligt författarna så handlar en transparent 

ekonomisk redovisning om att redogöra för en enhets underliggande aspekter på ett sätt 

som kan förstås av de som använder sig av rapporten (2007, s.176). Barth & Schipper 

beskriver samtidigt att det inte alltid är helt lätt att göra korrekta avvägningar. Dels måste 

rapporterna innehålla nog mycket detaljer för att användare ska kunna bli hjälpta av det i 

sitt beslutsfattande, samtidigt som detaljrikedomen inte får bli för hög för intressenter att 

kunna sålla igenom. En annan problematisk avvägning gäller kunskapsnivån hos 

användarna av rapporten. Vad som anses som begriplig information kan exempelvis skifta 

stort mellan en finansanalytiker och en lekmanna-investerare. Rapporter måste utformas 

på ett sätt att en godtagbar nivå av begriplighet uppnås. (Barth & Schipper, 2007, s.178) 

 

Även Florini (2000) argumenterar för betydelsen av begripliga rapporter. Skaparna av 

rapporter och mottagarna av dessa måste dela samma förståelse för vad informationen 

betyder. Även om rapporter kan anses transparenta förmedlar de bara information, inte 

nödvändigtvis kunskap om specifika orsakssamband. Mottagarna kommer därför tolka 

informationen utifrån sin specifika förförståelse, men om inte denna överensstämmer med 

skaparnas förståelse kan transparens enligt Florini inte anses ha uppnåtts. (2000, ss.166-

167) 

 

Weil et al (2006) har studerat effektiviteten hos olika system som skapats i syfte att främja 

transparens. Enligt Fagotto et al kan detta enbart uppnås genom att informationen som 

dessa system genererar implementeras i de dagliga beslutsfattande rutinerna, både hos 

informationsskapande och mottagande enhet. (2006, s.155) För att detta ska ske anser 

författarna att tre olika faktorer är avgörande; relevans, jämförbarhet samt begriplighet. 

Precis som tidigare nämnda forskare argumenterar Fagotto et al för att informationen som 

lämnas ut måste kunna förstås på ett godtagbart sätt för att inte syftet med hela processen 

ska gå förlorad. Vokabulär, mattekunskaper och tolkning av risk nämns som specifika 

faktorer som kan vara avgörande i den övergripande tolkningen. (Weil et al, 2006, s.161) 

4.1.9 Helhet 

 

Ännu en aspekt som betonas är att det ska finnas en helhet i rapporteringen. Vill man som 

organisation uppfattas som transparent ska intressenter kunna se en helhet i den 

information som tillkännages. Man ska alltså inte överdriva eller betona vissa aspekter 

mer än andra. Detta ska dock inte tolkas som att man bör eftersträva full transparens 

genom att offentliggöra all information eftersom detta kan skada både företaget och 

enskilda anställda. 
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Rawlins (2009) är en av de som nämner denna aspekt. Han menar på att transparens dels 

betyder att information som tillhandahålls måste vara trovärdig. För att rapporteringen 

ska uppnå detta kriterium måste den i sin tur även kunna anses fullständig. Detta menar 

författaren kan anses vara uppnått när mottagaren känner sig tillfreds med den mängd 

information denna kunnat ta till sig. Rawlins betonar även att denna avvägning därför ska 

utgå från mottagarens uppfattningar och inte utgivarens. Nyckeln enligt Rawlins handlar 

om att ha kännedom om vad som anses viktigt och inte. (Rawlins, 2009, s.74) 

 

I artikeln Transparency and assurance: minding the credibility gap, nämner även Dando 

& Swift 'Helhet' som en viktig aspekt. Författarna menar på att det finns ett problem med 

det ökade intresset kring att redovisa sociala, etiska och miljömässiga aspekter, utan 

vedertagna standarder att följa, och att detta därför inte kommer främja en ökad 

transparens. En lösning på detta är enligt författarna en tredje part som kan försäkra att 

redovisningen genomförts på ett korrekt sätt. Här lyfts olika standarder fram som betonar 

helhetsperspektivet, där bland annat den så kallade AA1000S Assurance Standard nämns 

som ett bra exempel. (Dando & Swift, 2003) 

 

Detta syns även tydligt inom GRI. Här beskrivs helheten som en viktig faktor vid 

rapportering av hållbarhetsfaktorer. Helheten menar GRI beskrivs utifrån rapportens 

omfattning, gränsdragning och tid. Det betonas även att detta koncept inte enbart ska 

beaktas vid utformningen av rapporten utan även i insamlingsskedet av information. 

Genom att säkerställa att redan datainsamlingen täcker in alla huvudsakliga områden 

inom organisationen främjas helhetsperspektivet redan från början. (G4, 2013c) 
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Egenskaper för transparens Termen på 

engelska 

Förklaring till termen 

Jämförbarhet Comparability Möjlighet att jämföra över tid 

och mellan organisationer 

Pålitlighet Reliability Det som publiceras skall vara 

tillförlitligt 

Tillgänglighet Availability Informationen måste vara 

tillgänglig för intressenterna 

Relevans Relevance Den informationen som 

publiceras måste vara relevant 

för intressenterna 

Precision Precision Informationen måste vara precis 

och specifik 

Frekvens Frequency Företaget måste publicera 

information frekvent och 

kontinuerligt 

Ansvar Responsibility Om företaget inte publicerar 

information eller publicerar 

inkorrekt information skall de 

kunna hållas ansvariga 

Begriplighet Understandability Den information som publiceras 

måste vara förståelig för 

intressenterna 

Helhet Completeness Ge intressenterna en helhetsbild 

av företaget 

Tabell 2: Förteckning med förklaring av nyckeltermer för transparens 

4.2 Propositioner för transparens 

 

Vid innehållsanalysen av främst begrepp som transparens och öppenhet kan flera aspekter 

noteras. Dels verkar det trots omfattande forskning vara svårt att nå konsensus om dessa 

begrepps betydelse. Flertalet artiklar från olika tidsperioder motiverar sin studie just 

utifrån en uppfattad osäkerhet, vilket man sedan med olika angreppssätt försöker lösa. 

Men en absolut definition kan vara svår eller till och med omöjlig att nå, och därför bör 

vissa begrepp användas med försiktighet. En möjlig lösning kan, istället för att nå en 

allmängiltig betydelse, vara att försöka definiera begreppen utifrån den specifika kontext 

vari man verkar. På det sättet smalnas betydelsen ner och risken för eventuella 

missförstånd minskas. 
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Vid analysen där vi urskiljt vissa utmärkande egenskaper kan det också observeras att 

flertalet av dessa kan sägas vara integrerade med varandra. Ett exempel kan vara att 

koppla 'begriplighet' mot 'relevans' och 'precision'. För att skapa en rapport som anses 

begriplig, måste utgivarna i stor utsträckning även uppfylla betydelserna av en relevant 

och precis rapport. En aspekt utesluter inte en annan, utan istället är dessa ofta integrerade 

och samverkande gentemot varandra. Ett annat exempel på närbesläktade egenskaper är 

'tillgänglighet', 'frekvens' och 'relevans'. Att information är tillgänglig kan betyda att den 

exempelvis är lättåtkomlig på organisationers hemsidor. Men om inte informationen 

frekvent uppdateras blir den snart oväsentlig och tappar därför även sin relevans för 

intressenter. Ytterligare exempel kan sägas vara kopplingen mellan 'jämförbarhet' och 

'frekvens'. Det kan vara möjligt att jämföra rapporter mellan olika organisationer om dessa 

har liknande ramverk att utgå ifrån. Men att kunna uppnå god jämförbarhet över tid inom 

samma organisation kräver en viss frekvens av löpande rapportering, och återigen 

synliggörs hur egenskaperna överlappar varandra. 

 

I enlighet med vårt beskrivna, planerade tillvägagångssätt har vi riktat analysen främst 

mot begrepp som transparens och öppenhet inom redovisning. Dessa begrepp har vi sedan 

delat upp i olika beståndsdelar utifrån tidigare forskning för att urskilja de olika aspekter 

som tillskrivits dessa. Vad som kan noteras är att flertalet av dessa egenskaper även ställs 

som direkta krav inom ekonomiredovisningen. De egenskaper som vi kopplar till 

transparens kan därför i stor utsträckning även beskrivas som övergripande 

kvalitetsaspekter.  

  

Årsredovisningslagens 2 kap. 2§ (1995:1554) nämner exempelvis att ”Årsredovisningen 

ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed”. Andra 

exempel är Årsredovisningslagens (1995:1554) 3 kap. 5§ som stadgar att jämförelsetal 

ska infogas i redovisningen för närmast föregående räkenskapsår, eller 9 kap. 2§ som 

fastslår att ”delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta 

del av den”. Att dessa aspekter upprätthålls betyder därför inte enbart att redovisning kan 

anses transparent, utan även håller en hög kvalitet överlag.   

4.2.1 Första propositionen: Positiva strategier kan försvåra transparens eftersom 

dessa till stor del är baserade på känslig information 

 

Grundtanken med många av dessa strategier är att söka igenom en mängd olika möjliga 

investeringar utifrån den egna organisationens uppställda kriterium. På så sätt hoppas man 

hitta lönsamma objekt på marknaden som gått andra förvaltare förbi. För att kunna 

överträffa andra konkurrenter förutsätter detta dock att de kriterium som används till 

åtminstone relativt stor del inte offentliggörs då detta skulle medföra att andra aktörer 

med lätthet skulle kunna kopiera strategin. Att inte kunna offentliggöra information går 

dock emot själva huvudsyftet med att vara en transparent organisation. Detta blir tydligt 

om man väljer att fokusera på några av de egenskaper som framkom vid innehållsanalysen 

av transparens-begreppet. Dessa strategier har dock vissa olikheter vilket gör att de inte 

kommer att påverkas i lika stor utsträckning beroende på vilken aspekt som fokuseras på, 

men det klargör ändå varför problemen uppstår. En av dessa gällde exempelvis 

jämförbarheten mellan rapporter och organisationer. Detta kan bli svårt att upprätthålla 

vid användningen av vissa av dessa strategier. Både normbaserad screening, Best-in-

class, hållbarhetstematiserade investeringar samt ESG-integration bygger på kriterier som 

delvis skapas av den egna organisationen. Även om investeraren väljer att basera sina val 

på kriterier skapade av externa rating-institut är det ändå inte säkert att investeraren vill 
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avslöja detta. Om urvalskriterier hålls hemliga blir det svårt för intressenter att jämföra 

mellan olika alternativ och att förstå vad som faktiskt skiljer dessa åt. Hemlighållandet av 

denna information får dessutom den naturliga följden att inte heller 

tillgänglighetsaspekten inom transparens-begreppet kan anses vara uppfylld. Detta kan 

dock inte sägas gälla i lika stor utsträckning vid användningen av så kallad Impact 

investing. Här är ju syftet att göra en positiv skillnad inom ett specifikt område genom 

vissa investeringar, vilket organisationer borde vilja redogöra för eftersom detta kan 

skapa goodwill och andra positiva effekter även för investeraren själv. 

 

Ett annat exempel gäller pålitligheten av information som ges ut. Om läsare av 

rapporterna inte känner sig helt trygga med vad den information som återges egentligen 

är baserad på, finns risken att dessa intressenter i slutändan tappar förtroende för 

organisationen. Ytterligare en aspekt som anses utgöra en del av transparens säger att 

företag även bör kunna återge relativt precis information. Inte heller detta underlättas av 

de flesta av nämnda strategier. Återigen blir problemet att detta skulle kunna medföra 

alltför stora risker för den egna organisationen som i förlängningen kan betyda att viktiga 

konkurrensfördelar tappas. Även begriplighetsaspekten påverkas negativt av hur dessa 

strategier används. Om intressenter inte får kunskap om hur investeringsprocessen går 

till, kan dessa inte avgöra på vilka grunder som vissa val görs. Sammantaget medför detta 

att flertalet av de aspekter som tidigare forskning menar på är viktiga för att skapa och 

upprätthålla transparens blir svåra att uppfylla. 

 

Det finns dock även andra faktorer som kan påverka nivån av transparens hos olika 

aktörer även om dessa investeringsstrategier används. Ett naturligt exempel är vilket 

beteende som den övriga marknaden uppvisar. Om konkurrerande aktörer ändå väljer att 

offentliggöra känslig information kan detta i sin tur sporra andra att handla på samma sätt. 

Förtroendet ökar mellan olika placerare och på så vis skapas en mentalitet som på ett 

positivt sätt främjar transparens. 

4.2.2 Andra propositionen: Negativa strategier underlättar transparens 

 

Negativa investeringsstrategier bör kunna främja transparens eftersom att flertalet av de 

egenskaper som tillskrivs transparens kan uppfyllas. För en kapitalplacerande 

organisation som följer en investeringsstrategi med negativ selektering av 

investeringsobjekt, till exempel uteslutningsstrategin bör de rimligtvis kunna föra en 

offentlig lista över de organisationer som de anser att de inte skall investera i samt en 

kortare motivation till varför bolaget kommer att exkluderas som en potentiell 

investering. En publik lista över de organisationer som investeraren inte kommer att 

investera i kan med enkelhet jämföras över tid samt mellan olika kapitalplacerande 

institut. Med kontinuerliga uppdateringar på listan kan det dock vara svårt för den ovane 

intressenten att skapa sig en bild av hur det har sett ut i tidigare perioder, vilket kan minska 

jämförbarheten över tid. Detta problem är dock överkomligt för organisationen som kan 

inkludera tidigare svartlistade bolag som senare har plockats bort från listan samt en 

motivering till varför bolaget inte längre skall vara exkluderat från investeringar. 

 

Då en förteckning över de bolag som inte kommer att investeras i samt motivationen till 

varför bolaget kommer att exkluderas kan med enkelhet finnas tillgänglig på 

investerarens hemsida, alternativt finnas tillgänglig via bolagets redovisning, att listan 

finns tillgänglig är viktigt för intressenterna då de skall fatta ett beslut rörande 

organisationen. Förteckningen över de bolag som exkluderas kan antingen uppdateras 
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löpande alternativt med jämna mellanrum, till exempel varje kvartal, halvår eller år. För 

intressenterna bör det inte vara relevant att erhålla information dagligen rörande 

eventuella förändringar på exkluderingslistan. Som tidigare nämnts är det viktigt för 

intressenterna att informationen som publiceras av företagen är korrekt och precis, så att 

intressenterna kan lita på den publicerade informationen. Med korrekt och precis 

information menar vi att investeraren skall lämna en exakt förklaring till varför ett bolag 

exkluderas och då blir svartlistat. Motivationen behöver inte vara mer än en kortare 

förklaring till varför ett bolag exkluderas, det kan enligt oss räcka med att investeraren 

förklarar att branschen medför hälsorisker för de som brukar produkten, till exempel 

tobaksindustrin.   

 

Eftersom att exkluderingslistan finns tillgänglig för alla intressenter kan alla kritisera 

listan över de exkluderade bolagen, detta leder i sin tur till att de som är ansvariga för 

listan kan hållas ansvariga för att förteckningen över exkluderade bolag är uppdaterad 

och att den följs, vilket också kan bidra till en ökad pålitlighet till företaget och dess 

rapporter. 

 

Nackdelar med att använda sig av en så kallad negativ investeringsstrategi för att 

identifiera potentiella investeringsobjekt utifrån transparens-perspektivet är att det kan 

vara svårt för intressenter att faktiskt avgöra om den svarta listan följs av investeraren, 

eller om den används mer som ett verktyg för att framstå som mer transparenta än vad de 

faktiskt är. Det kan även finnas incitament för ett företag att inte publicera sin 

exkluderingslista, trots att de följer exkluderingsstrategin eftersom att de kan vilja skydda 

sina motiv till varför de anser att ett företag skall exkluderas. 

 

Om vi återgår till exemplet med tobaksbranschen så kanske en investerare anser att i 

framtiden kommer det inte finnas möjligheter att generera vinster och då inte vill investera 

i de bolagen. Med offentligt publicerad information får konkurrenter tillgång till listan 

och kan då dra fördelar från detta. 

 

Överlag är dock en negativ investeringsstrategi antagligen ett bra alternativ för en 

organisation som strävar efter en hög grad transparens, trots att konkurrenter får tillgång 

till organisationens exkluderingslista. Eftersom att en majoritet av de egenskaper som 

bildar transparens är uppfyllda anser vi att de positiva aspekterna väger ut de negativa 

med att följa denna typ av investeringsstrategi.   

 

En annan investeringsstrategi som i vissa fall kan sägas falla under den negativa 

beteckningen är ESG-integration, vilken skiljer sig något från uteslutningsstrategin. Här 

används rena ESG-faktorer som grund för att identifiera de investeringar som skall 

exkluderas. Det som skiljer strategierna åt är att denna strategi används genom att 

investeraren aktivt använder ESG-faktorer tillsammans med finansiella mått för att 

undvika att investera i vissa bolag. Dessa företag kommer dock inte nödvändigtvis 

offentliggöras på samma sätt som vid en renodlad uteslutningsstrategi. Strategin kan även 

användas för att identifiera möjliga investeringsalternativ som vi diskuterade i det tidigare 

avsnittet. 

 

En organisation som använder sig av denna strategi kan ha svårt att hitta incitament till 

att vara transparent eftersom att de vill skydda sina specifika kriterier som de använder i 

investeringsprocessen. De kan då välja att antingen inte publicera information eller att 

lämna upplysningar som är svåra att jämföra med andra företag, för att försvåra för 
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konkurrenter och på så sätt skydda sin egen investeringsmodell. Med tanke på de negativa 

aspekterna med denna strategi kan pålitligheten till den publicerade informationen sjunka 

då intressenterna vet att organisationen vill skydda sina hemligheter. Enligt oss bör 

strategin inte vara lika känslig när den används för att undvika investeringar med låga 

ESG poäng som den hade varit om den hade använts som ett positivt urval. 

 

För en organisation som använder sig av negativ ESG integration kan det vara olika svårt 

att publicera rapporter som ger intressenterna en helhet av organisationen beroende på 

hur komplexa mått som används. Desto mer komplicerade mått som organisationen 

använder ju svårare blir det att förklara detaljer och helheten för intressenterna och 

bibehålla en hög relevans och precision på informationen. Jämförbarheten över tid är 

oberoende av komplexiteten av de integrerade ESG måtten, förutsatt att de används 

konsekvent över tid. 

4.2.3 Tredje propositionen: Parallell användning av flera investeringsstrategier 

inom en och samma organisation försvårar transparens 

 

Att parallellt nyttja olika investeringsstrategier är vanligt, men att göra detta försvårar 

överskådligheten för externa intressenter. Det blir svårare för intressenter att skapa en bild 

av helheten eftersom att det blir svårt för de som inte är helt insatta i organisationen att 

avgöra vilka strategier som används, hur de används och vilken del av resultatet som är 

hänförligt till vilken av investeringsstrategierna. För att åtgärda detta problem skulle 

företaget behöva publicera längre rapporter med mer information, för att försöka förklara 

hur de olika taktikerna används för att generera ett bra resultat. Som vi tidigare har 

diskuterat finns det mindre incitament att vara transparent då vissa strategier används. 

Med ytterligare data tillgängligt för intressenterna sjunker begripligheten på 

informationen. Att parallellt nyttja flera strategier samtidigt kan alltså försvåra för en 

organisation att vara transparent, men samtidigt så väljer många företag att använda sig 

av flera olika strategier samtidigt trots att de påstår att de ska vara transparenta. 

 

Ytterligare svårigheter att vara transparent när flera investeringsstrategier används 

parallellt är att den ytterligare information som krävs för att beskriva hur de olika 

strategierna används kan tunna ut relevansen med upplysningarna. Med detta menar vi 

att den ökade kvantiteten data som publiceras blir det svårare för organisationen att avgöra 

vad som måste vara med för att informationen ska kunna användas samtidigt som de inte 

publicerar icke-relevant information för att de tror att intressenterna kan ha ett behov av 

den ökade mängden fakta. Som vi tidigare har nämnt så sjunker relevansen av 

upplysningar från en organisation då de offentliggör information som inte efterfrågas av 

intressenterna. 

 

För en organisation som använder flera olika investeringsstrategier kan det vara svårt att 

jämföra den finansiella och icke-finansiella informationen. Detta härstammar från det 

faktum att det blir svårt att separera de olika investeringsstrategierna från varandra, 

framförallt om flera liknande strategier används, med tanke på att de har liknande 

informationskrav för att vara transparenta. Detta problem är dock enligt oss överkomligt, 

om de upplysningar som offentliggörs följer en tydlig struktur samt att upplägget är 

konsekvent över tid skapas möjligheter att jämföra informationen mellan de olika 

strategierna. Det kan dock vara svårt för en organisation att motivera tids och 

resursåtgången av att publicera så mycket extra data som skulle krävas för att på ett tydligt 
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sätt upplysa intressenterna om dess olika investeringsstrategier samt risken att andra 

investerare kopierar ens strategier, vilket vi har diskuterat i tidigare avsnitt.   

 

Om strukturen på den offentliggjorda informationen inte är överskådlig för intressenterna, 

så att de inte förstår informationen som publiceras har de inga incitament att lita på 

informationen eller organisationens ledning. Detta kan sänka den uppfattade nivån av 

pålitlighet. Resultatet kan vara samma om företaget inte publicerar tillräckligt med 

information, eftersom att det kan skapa en bild av att företaget vill dölja något i sin 

investeringsprocess eller något allmänt inom bolaget. 

 

En organisation som kombinerar olika investeringsstrategier bör rimligtvis inte ha några 

problem med att publicera information med en viss frekvens, eftersom att det kan göras i 

samband med års- eller delårsrapporter. Att informationen är tillgänglig är då inte heller 

ett problem eftersom att den kan publiceras i samband med att annan information 

offentliggörs för intressenterna. Dock kan det finnas incitament till att inte göra känslig 

information tillgängligt då vissa investeringsstrategier används, framförallt de strategier 

där investeraren söker efter bra investeringar med hjälp av ett positivt investeringsurval, 

vilket diskuterats i ett tidigare avsnitt. 

  

  



 

41 
 

5.  Analys av de svenska AP-fonderna 

I detta kapitel kommer vi att utföra en analys av de svenska AP-fonderna med hjälp av de 

teoretiskt härledda propositionerna från tidigare avsnitt. Denna del är upplagd på 

följande sätt, först ges en kortare introduktion till fonden följt av en applicering av 

aktuella propositioner. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som aktualiserar vilka 

transparens-egenskaper som är av särskild betydelse för AP-fonderna.  

 

Vi kommer i detta avsnitt att testa de propositioner för transparens som vi har identifierat 

i tidigare avsnitt. Efter att ha studerat de olika fonderna har vi konstaterat att alla tre 

skapade propositionerna kommer att kunna appliceras på första, andra, tredje och fjärde 

AP-fonden. På den sjätte och sjunde fonden var det enbart möjligt att applicera två av tre 

propositioner på grund av deras investeringsstrategier som framgår av deras respektive 

årsredovisningar och hemsidor. 

 

Propositionerna kommer att testas mot den information som publiceras av respektive fond 

samt att vi kommer att försöka matcha informationen mot de nyckeltermer för transparens 

som vi har satt upp i tidigare avsnitt. 

5.1 Första AP-fonden 

 

Första AP-fonden arbetar för att skapa en långsiktig avkastning för att bidra till det 

svenska pensionssystemet genom att hålla en realavkastning på fyra procent. För att 

upprätthålla det satta målet för direktavkastning har fonden en tydlig investeringsfilosofi. 

För AP1 aktualiseras alla tre propositioner. 

5.1.1 Första propositionen 

 

Som vi tidigare har konstaterat använder sig den första AP-fonden av en så kallad positiv 

investeringsstrategi, vilket betyder att de använder olika mått för att identifiera bra 

investeringar, som vi diskuterat tidigare. På deras hemsida och i sin årsredovisning är de 

tydliga med att de använder sig av icke-finansiella kriterier för att identifiera 

investeringsobjekt som är av intresse för fonden. Detta tyder då på att vår första 

proposition inte stämmer in på första AP-fonden. Dock så har vi yrkat på att det krävs 

mer och djupare upplysningar för att en god transparensnivå skall uppnås, vi tror att 

intressenter hade velat se mer fakta relaterat till urvalsprocessen. Med en mer detaljerad 

upplysningsnivå där fonden i detalj berättat hur de får fram de mått som de använder i 

investeringsprocessen samt hur dessa mått används som en del av processen. Detta styrker 

då vår proposition för transparens. 

 

För första AP-fonden som arbetar mycket med stora innehav i färre företag, jämfört med 

de andra pensionsfonderna kan det vara extra skadligt att vara transparent för AP1. Detta 

eftersom att de har färre innehav och påverkas då mer av förändringar på specifika 

innehav, om då konkurrenterna får reda på hur AP1 investerar kan de utnyttja den 

informationen och på så sätt öka sina vinster medans första AP-fonden gör mindre vinster. 

Det kan då finnas incitament att inte vara lika transparent, för att skydda sina framtida 

investeringsobjekt. 
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AP1 har en tydlig identifieringsstrategi för potentiella investeringsobjekt, de skapar sina 

egna värderingar av bolag och bransch innan de genomför investeringen. De som gör 

värderingen är specialister inom den utvalda branschen. Om de skulle vara mer precisa 

hade behovet av specialister hos konkurrenterna minskat eftersom att då hade de fått 

tillgång till expertkunskaper utan betalning från första AP-fonden. Med detta i åtanke är 

fonden så transparent de kan vara utan att förlora konkurrensfördelar. 

 

Första AP-fonden har alltså begränsningar på hur transparenta de kan vara, om de är mer 

öppna än vad de är i dagsläget kan de förlora konkurrensfördelar gentemot andra 

investerare. Slutsatsen från AP1 styrker vår proposition att det är svårt att vara transparent 

när man följer en positiv selekteringsstrategi.   

5.1.2 Andra propositionen 

 

Första AP-fonden använder sig även av negativa selekteringsstrategier, primärt av 

uteslutningsstrategin. Fonden är mycket öppen med att de använder sig av denna strategi 

som går ut på att investeraren aktivt väljer bort investeringar på grund av att företaget inte 

uppfyller vissa uppställda krav. I första AP-fondens fall finns denna lista tillgänglig via 

deras hemsida, förteckningen över de bolag som har blivit exkluderade är enkel att hitta. 

Som konstaterats tidigare är tillgängligheten av information en viktig komponent för att 

skapa en hög grad transparens. Uppställningen av de exkluderade bolagen innehåller 

företagets namn och dess ISIN nummer, det saknas dock en förklaring till varför 

organisationen har blivit exkluderad samt när det skedde. Att öka precisionen på listan 

genom att inkludera en motivation till varför företagen blir exkluderade hade kunnat öka 

den uppfattade graden av transparens kring fonden och dess investeringar. Denna ökning 

av precisionen hade även kunnat genomföras utan att risker att konkurrensfördelar 

gentemot andra investerare minskas då de bolag som är uppräknade på den svarta listan 

inte kommer att investeras i. 

 

En svartlista är för många intressenter begriplig, konceptet bakom strategin är enkelt då 

det enbart innefattar att det inte kommer investeras i de listade bolagen av en eller flera 

anledningar. Eftersom att begriplighet är en av komponenterna av transparens har första 

AP-fonden möjlighet att bygga upp en god transparens rörande de exkluderade bolagen. 

Det som kan begränsa fondens villighet att inte utöka transparensen är att det blir mer 

resurskrävande. 

 

Slutsatsen som kan dras från att ha applicerat den andra propositionen, att det är enklare 

att vara transparent då man använder en negativ selekteringsstrategi är att propositionen 

stämmer. Första AP-fonden är som tidigare nämnts öppna med att de exkluderar bolag, 

och det finns inget i dess redovisning som tyder på att de vill hemlighålla vilka bolag de 

inte kommer att investera i.   
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5.1.3 Tredje propositionen 

 

Vi har ovan gått igenom propositionerna för de positiva och negativa 

identifieringsstrategierna, vi kommer nu att diskutera den tredje propositionen, att det är 

svårt att vara transparent när flera olika investeringsstrategier används. Som tidigare 

konstaterats så använder sig första AP-fonden av flera olika investeringsstrategier för att 

uppnå sitt realavkastningsmål på fyra procent. Detta gör att vi kan diskutera den tredje 

propositionen utifrån AP1:s årsrapporter och hemsida. 

 

Allt eftersom fler investeringsstrategier används kommer behovet av information att öka, 

för att skapa begriplighet kring de strategier som fonden använder. Samtidigt som 

mängden information ökar kommer behovet av precis och relevant information öka, 

vilket försvårar för fonden att sammanställa information där intressenter kan skapa sig en 

helhetsbild av organisationen och dess arbete. Det skulle antagligen vara möjligt att 

sammanställa information som på ett utförligt ger en djupare inblick i fondens 

investeringsstrategi utan att vara förvirrande för intressenterna. Detta hade dock medfört 

att ytterligare resurser hade behövt allokeras till att sammanställa informationen, minskad 

konkurrenskraft som diskuterats tidigare och att längden på rapporterna hade ökat. 

 

Att använda flera strategier som komplement till varandra kan skapa mer lönsamhet och 

lägre risk genom att diversifiera investeringsstrategierna. Om en av strategierna visar sig 

vara mindre lönsam under en period finns det fortfarande andra investeringsstrategier som 

kan vara lönsamma och risken minskar. 

 

Det finns fördelar med att nyttja flera investeringsstrategier parallellt som komplement 

till varandra, dock kan transparensen bli lidande som vi har diskuterat i detta avsnitt. 

5.2 Andra AP-fonden 

 

Den andra AP-fonden är en av Europas största pensionsfonder och arbetar inom många 

områden på liknande sätt som ap-1-4. De har ett aktivt hållbarhetsarbete där förvaltningen 

av kapitalet sker genom en mix av olika metoder. Också för denna fond kommer alla tre 

propositioner att på olika sätt aktualiseras. 

5.2.1 Första propositionen 

 

Den första propositionen går ut på att transparensen är svår att upprätthålla då 

informationskänsligheten är hög eftersom detta exempelvis betyder att jämförbarhet-, och 

tillgänglighetskriterierna kan bli problematiska att upprätthålla. Som vi tidigare redogjort 

för använder sig detta bolag av bland annat ESG-integration vilket betyder att denna 

problematik kan föreligga inom detta bolag. Vid en analys av den andra AP-fonden kan 

man dock notera flera intressanta aspekter. 

 

Dels visar organisationen upp en tydlig medvetenhet kring betydelsen i att informera 

utomstående parter om den verksamhet som bedrivs. På deras hemsida har de exempelvis 

en rubrik som tar upp just transparens där följande går att läsa: 

 

”Det är av grundläggande betydelse för en väl fungerande marknad att information till 

ägare och intressenter är god. Det är genom transparens och öppenhet som investerare 

kan bilda sig en uppfattning om bolagens situation och därmed också få underlag för en 

så korrekt bedömning av bolagets värde som möjligt”. (Andra AP-fonden, 2016b, s. 35) 
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Fonden redogör även för att de under flera års tid stöttat och drivit olika projekt vars syfte 

har varit att främja och förbättra rapporteringskvaliteten med hänsyn till transparens och 

öppenhet. Även begriplighet nämns som en viktig aspekt att beakta. Tillsammans med 

andra riskkapitalplacerare har Andra AP-fonden även skapat ett ramverk för hur 

rapporteringen kan upprättas. (Andra AP-fonden, 2016a, s. 28) Exakt hur detta ramverk 

används beskrivs dock inte i närmare ordalag. Bolaget offentliggör även självklart både 

årsredovisning och halvårsrapporter. Sedan ett antal år tillbaka upprättas även en årlig 

hållbarhets-, och ägarstyrningsrapport som på ett särskilt sätt tar upp 

hållbarhetsperspektivet inom verksamheten. Alla dessa rapporter finns tillgängliga för 

intressenter på deras hemsida. 

 

Rapporterna innehåller en mängd upplysningar inom ett flertal områden. 

Årsredovisningen innehåller även ett flera sidor långt avsnitt om fondens 

investeringsstrategi. Här redogör man för olika aspekter såsom hur en så kallad asset-

liability-modell hjälper bolaget i valet av investeringsportfölj, val av jämförelseindex 

samt andelen intern och extern förvaltning. (Andra AP-fonden, 2016b, s. 12) Hållbarhets-

, och ägarstyrningsrapporten beskriver även att transparens/rapportering är ett av fondens 

särskilda fokusområden inom hållbarhetsarbetet, eftersom detta anses viktigt för att kunna 

uppnå hög avkastning på lång sikt (Andra AP-fonden, 2016b, s. 11). 

 

I linje med vår första proposition kan vi dock notera att transparens, utifrån de egenskaper 

vi betonat inom tidigare genomförd innehållsanalys, på flera sätt ej kan anses uppnådd. 

En mängd information är visserligen tillgänglig både genom rapporter och på hemsidan. 

I vissa fall offentliggör fonden även relativt ingående information inom utvalda områden. 

Vilka urvalskriterier som används är de dock inte lika öppna med. Här blir istället 

beskrivningarna av mer svepande karaktär. Exempelvis nämns att ”...fonden använt en 

extern leverantörs hållbarhetsanalyser av sektorer som diskussionsunderlag...” eller att 

bolaget har ”...börjat med att se på olika aggregerade hållbarhetsrankningar...” (Andra 

AP-fonden, 2016b, s.13). Här kan alltså noteras att informationen inte är av så precis 

karaktär. Det i sig kan även betyda att andra egenskaper påverkas negativt såsom 

exempelvis jämförbarheten. Utifrån den uttalade ambitionen att öka transparensen är det 

även intressant att se hur bolaget väljer att försöka uppnå detta. Här blir återigen 

problematiken kring transparens-begreppet synlig. Några av de mål som ställs upp 

beskrivs exempelvis enbart som att man önskar förbättra eller utveckla rapporteringen, 

men inte nödvändigtvis vad detta specifikt innebär. Det kan i förlängningen även betyda 

att det blir svårt att utvärdera om arbetet konkret resulterat i ökad transparens eller inte. 

5.2.2 Andra propositionen 

 

Den andra propositionen uttrycker att uteslutning av företag bör vara en strategi som på 

ett positivt sätt underlättar för en organisation att vara transparent. Detta är även något 

som den Andra AP-fonden arbetat med sen ett flertal år tillbaka. Exkluderingslistan över 

uteslutna företag finns också tillgänglig både på hemsidan och i rapporter. Fonden är även 

tydlig med syftet och hur processen går till innan bolaget slutligen väljer att svartlista ett 

visst företag. Intressant att notera här är att sammanställningen inkluderas i hållbarhets-, 

och ägarstyrningsrapporten både för 2014 och 2015, där tydliga motiveringar till 

uteslutningen också finns med. I rapporten för 2016 har dock listan utelämnats. Istället 

beskrivs enbart arbetsgången över förfarandet men för att se listan hänvisas läsaren till 

hemsidan. En sammanställning över utpekade företag går visserligen att läsa på 
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hemsidan, motiveringen till uteslutningen finns dock inte med. Här har fonden alltså tagit 

ett steg tillbaka i utvecklingen av oklar anledning. I övrigt kan man dock se att denna lyfts 

fram i flertalet av tidigare års rapporter och utifrån denna strategi menar fonden att den 

kan utöva påtryckning för att få kränkningar att upphöra. 

5.2.3 Tredje propositionen 

 

Eftersom den Andra AP-fonden använder sig av flera uttalade strategier parallellt 

kommer även den tredje propositionen att bli aktuell för analys. Här menar vi på att 

användningen av flertalet strategier under samma tidsperiod är negativt utifrån 

transparens-begreppet. Då fonden bland annat utesluter bolag, integrerar ESG-faktorer i 

sin analys, använder sig av impact investing och även försöker utöva påtryckning på 

bolagsstämmor finns det exempelvis risk att vissa områden kommer i skymundan i 

rapporteringen. Uteslutning av bolag är som vi redan nämnt enkelt att redovisa för, vilket 

fonden också gör. Kriterierna inom ESG-integrationen redovisas dock inte i lika stor 

utsträckning vilket tyder på en skev fördelning av information. Det gör det svårt att avgöra 

vilken strategi som den andra AP-fonden lägger ner mest resurser på och ifall den anser 

någon specifik metod vara överordnad de övriga. På så sätt kan relevansen sägas påverkas 

i negativ riktning.   

5.3 Tredje AP-fonden 

 

Tredje AP-fonden arbetar strikt med en hållbarhetsprofil, de ställde upp tydliga 

hållbarhetsmål under 2014 som skall vara uppnådda till 2018. Fonden investerar mycket 

i gröna obligationer för att uppnå sina uppställda mål. De tre uppsatta propositionerna för 

transparens aktualiseras för den tredje AP-fonden. 

5.3.1 Första propositionen 

 

Fonden är tydlig med att en positiv selekteringsstrategi används för att identifiera 

potentiella investeringar som ligger i linje med önskade finansiella och icke-finansiella 

kriterier. AP3 är även öppen med att koldioxid är ett av de icke-finansiella mått som 

används i identifieringsprocessen. De är dock inte öppna med vilka andra kriterier som 

nyttjas i selekteringsprocessen eller hur koldioxid används, bara att det förekommer. 

 

Tredje AP-fonden har en tydlig hållbarhetsstrategi där ett av målen är att halvera 

koldioxidavtrycket i jämförelse med resultatet från 2014. Att de då använder koldioxid 

som ett av de icke-finansiella selekteringskriterierna i sina investeringsanalyser är enligt 

oss helt naturligt, eftersom att de är så öppna med sitt mål att minska utsläppen från 

portföljen hade de kunnat vara mer öppna med hur de integrerar koldioxid i 

investeringsanalysen. Att medvetet publicera information rörande hur de arbetar med 

CO2 hade kunnat öka transparensen eftersom att den informationen är relevant för 

intressenterna till organisationen. 

 

Tredje AP-fonden nämner specifikt att de arbetar med positiv selektering i sin 

årsredovisning, men de specificerar inte hur det arbetet ser ut. Efter en genomgång av 

årsredovisningen framkommer det att koldioxidutsläpp används som en 

selekteringsfaktor. De nämner dock inga andra kriterier som studeras som del av 

investeringsprocessen. 
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Med det vi tidigare i detta avsnitt har diskuterat, anser vi att den första propositionen, att 

det är svårare att vara transparent när en positiv selekteringsstrategi används stämmer in 

på den information som finns tillgänglig från tredje AP-fonden. 

5.3.2 Andra propositionen 

 

AP3 är tydliga med att de använder sig av negativ selektering, de följer etikrådets 

rekommendationer samt att de på egen hand exkluderar bolag genom rekommendationer 

av sin egen styrelse. Tredje AP-fonden är öppna med att de inte exkluderar bolag enbart 

på grund av att de har ett svagt hållbarhetsarbete, de menar att det är deras uppgift för att 

ta ansvar, vilket de anser att de inte kan göra om de exkluderar alla bolag som inte anses 

vara önskvärda att investera i. Istället för att direkt svartlista bolag försöker de att föra en 

dialog med bolaget genom bland annat att skicka brev till de hundra bolag med störst 

utsläpp av koldioxid. De väljer bland annat att exkludera företag inom 

kärnvapenindustrin. 

 

På fondens hemsida finns en förteckning över de bolag som exkluderas, listan inkluderar 

namnet på företaget och dess ISIN-nummer. Att inkludera denna lista på hemsidan där 

alla har tillgång till den är ett tecken på transparens. Som vi tidigare har diskuterat är 

tillgängligheten av information en av de grundstenar som bygger upp transparens. Den 

svarta listan är även överskådlig, informationen som ges är kort och koncis, vi tror dock 

att intressenter hade velat se ytterligare information rörande anledningen till 

exkluderingen från investeringsuniversumet. AP3 uppdaterade senast listan den femte 

januari 2017. Detta tyder på att informationen är aktuell och kontinuerligt genomgången.   

 

Den slutsats som kan dras från detta är att vår andra proposition om transparens, att det 

är enklare att vara transparent när en exkluderingsstrategi används är uppfylld för den 

tredje AP-fonden. 

5.3.3 Tredje propositionen 

 

Vi har i de tidigare avsnitten konstaterat att den tredje AP-fonden använder flera 

investeringsstrategier parallellt för att uppnå en stabil långsiktig avkastning. Vi kommer 

i detta avsnitt att diskutera om vår tredje proposition, att det är svårare att vara transparent 

när flera investeringsstrategier används. Som tidigare nämnts använder de sig av både 

positiv och negativ selektering. 

 

Eftersom att den tredje AP-fonden parallellt nyttjar flera olika strategier blir det svårt att 

avgöra vilken information som härrör vilken strategi. Ett annat hinder för transparens är 

att det krävs mer upplysningar för att kunna tillfredsställa det ökade informationsbehovet 

då fler investeringsstrategier används. I AP3´s fall har de valt att vara väldigt öppna med 

exkluderingslistan men inte lika öppna med hur de arbetar med de icke-finansiella måtten 

inom ramarna för de positiva selekteringsstrategierna. Eftersom att öppenheten är lägre 

kring de positiva strategierna blir det svårare för intressenter till organisationen att skapa 

sig en helhetsbild av hur organisationen arbetar, samt hur de väljer ut potentiella 

investeringar. Dock har de som tidigare diskuterat inte incitament att förse intressenter 

med all information, för att skapa helt transparent information eftersom att det kan sänka 

deras konkurrenskraft gentemot andra kapitalplacerande institut. 
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I deras redovisning är det ingen uppdelning över hur de olika investeringsstrategierna 

genererar resultat, detta gör att det är svårt att avgöra vilka strategier som är effektiva. 

Det saknas även en förteckning över alla de ESG faktorer som används i urvalsprocessen. 

Transparensen är hög för de negativa strategierna men lägre för de positiva, ett resultat 

som stämmer överens med proposition ett och två. Med detta i åtanke kan vi dra slutsatsen 

att den tredje propositionen även passar för AP3 eftersom att de inte kan vara helt 

transparenta när de använder sig av flera investeringsstrategier parallellt.   

5.4 Fjärde AP-fonden 

 

Den fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet som 

liksom övriga fonder har som mål att skapa hög avkastning över lång tid för att bidra till 

systemets stabilitet. 

5.4.1 Första propositionen 

 

När Fjärde AP-fonden beskriver sin förvaltningsstruktur väljer de att göra det utifrån tre 

investeringshorisonter; en normalportfölj med horisont på 40 år, strategisk förvaltning på 

3-5 år samt taktisk förvaltning upp till 3 år. Fonden menar på att den här strukturen ”...ger 

hög mätbarhet och transparens avseende avkastning, risk och kostnad. Styrelsen och 

andra intressenter kan därmed lättare följa och utvärdera AP4:s förvaltning.” AP4 skriver 

även att ”Strukturen möjliggör fler investeringsstrategier och ytterligare riskspridning”. 

(Fjärde AP-fonden, 2016a, s.10) 

 

En av dessa strategier som beskrivs är den hållbarhetstematiserade så kallade 

lågkoldioxidstrategin där AP4 ”...väljer – under ett begränsat risktagande – bort bolag 

som har störst negativ påverkan på miljön genom utsläpp av växthusgaser...” och att 

”bolagen utvärderas på basis av storleken på sina utsläpp” (Fjärde AP-fonden, 2016b, s. 

20). Här är alltså fonden relativt öppen med ett av sina urvalskriterier. Det är samtidigt 

tydligt att fler kriterier används som inte specificeras. I koppling till lågkoldioxidstrategin 

nämns exempelvis att ”...AP4 utvecklat en global plattform av olika strategier...” samt att 

”AP4 fortsätter arbetet med att utveckla och investera i strategier för att minska 

klimatrisken...” (Fjärde AP-fonden, 2016b, s.20). Förklaringen ligger i att ”...olika 

strategier med samma mål brukar sammantaget bli mer framgångsrika än att bara satsa på 

en enda strategi. Det är också så AP4 försöker arbeta inom hållbarhet” (Fjärde AP-fonden, 

2016b, s.11). 

 

Här kan flera aspekter noteras. Dels är lågkoldioxidstrategin inte den enda som används, 

utan enbart en av flera. Vad dessa andra består av eller hur de tillämpas är oklart. AP4 

redogör heller inte exakt hur mätningarna av utsläpp beräknas eller utvärderas. Är det 

enbart totala mängden utsläpp? Eller mängd utsläpp i relation till storleken på bolaget? 

Finns det skillnader i utvärderingen mellan bolag inom olika marknadssegment? Om 

enbart totala mängden räknas in bör det rimligtvis betyda en orättvis sållning genom att 

hållbarhetsmässigt framstående bolag inom en viss sektor trots allt väljs bort till förmån 

för bolag inom sektorer med generellt lägre utsläpp. Om fonden är seriös med sina 

ambitioner att verka för hållbarhet måste även sådana aspekter vägas in. I och med att 

texten även nämner att valen görs ”under ett begränsat risktagande” tydliggörs även att 

fler faktorer spelar in som inte förklaras närmare. 
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Återigen kan man se att transparens i praktiken inte alltid är så enkel att uppnå. Att öppet 

redogöra för att bolag med höga utsläpp väljs bort kan vid första anblicken tyckas 

transparent. Kriterierna är dock inte redovisade för i någon större utsträckning vilket får 

betydelsen att transparens-egenskaper såsom precision, tillgänglighet och helhet inte kan 

anses helt uppfyllda. 

5.4.2 Andra propositionen 

 

Även den fjärde AP-fonden utesluter aktivt bolag som inte lever upp till fondens etik och 

värdegrund. Liksom övriga AP-fonder redovisas listan över uteslutna bolag både i 

Hållbarhets-, och ägarstyrningsrapporten samt på hemsidan. Både bolag, vilket år 

uteslutningen ägde rum, land och sektor redovisas, men inte heller AP4 väljer att motivera 

varför nämnda bolag svartlistats. Istället hänvisar fonden till Etikrådets rapporter för mer 

ingående information. Detta kräver dock ett extra steg i sökprocessen, och det finns ingen 

närmare förklaring till varför dessa motiveringar utelämnats. En kort sammanfattande text 

kunde på ett enkelt sätt höjt förståelsen och därmed förbättrat transparensen. 

5.4.3 Tredje propositionen 

 

Också AP4 nämner åtminstone fyra olika metoder som används inom 

investeringsprocessen; hållbarhetstematiserade investeringar, impact investing, 

uteslutning samt nyttjande av rösträtter vid bolagsstämmor. Risken för liknande 

problematik i att upprätta transparens som hos flera av de övriga AP-fonderna kan alltså 

sägas uppstå även här. 

I rapporteringen kan man exempelvis även se att strategierna ges olika mycket utrymme. 

I Hållbarhets-, och ägarstyrningsrapporten för 2016 beskrivs investeringar i gröna 

obligationer (impact investing) enbart på en sida. Även uteslutning beskrivs relativt kort 

på 1-2 sidor. Hur AP4 väljer att utöva påtryckning genom att bland annat rösta på 

bolagsstämmor beskrivs på mellan 5-10 sidor och de hållbarhetstematiserade 

investeringarna ges 2 sidor. Frågan är om detta på ett rättvisande sätt speglar hur mycket 

utrymme dessa metoder ges i den dagliga verksamheten? Eller om det stora fokuset mot 

röstning på bolagsstämmor redovisas utförligare eftersom informationen inte är lika 

känslig som att redovisa vilka kriterier som används vid sållningen av bolag inom 

lågkoldioxidstrategin? 

 

Det är intressant att notera att AP4 på flertalet ställen inom sin rapportering nämner 

transparens som en viktig aspekt. I årsredovisningen för 2016 skriver fonden följande: 

”Transparens är ett nyckelord för AP4. AP4 vinnlägger sig om att vara transparent i sin 

rapportering och kommunikation så långt det är möjligt utan att det är till men för 

verksamheten.” (AP4, 2016, s.34) Den här beskrivningen är också ett uttryck för den 

begränsning som många gånger tydliggörs i genomgången av de olika fondernas 

rapporter. Full transparens är svår att uppnå eftersom det snabbt uppstår problem med att 

offentliggöra alltför mycket information eftersom det då skadar organisationen. Denna 

aspekt kan vara en förklaring till varför olika strategier inte ges samma utrymme i 

rapporteringen. 

5.5 Sjätte AP-fonden 

 

Sjätte AP-fonden är den enda av de svenska statliga pensionsfonderna som har en tydlig 

specialisering mot onoterade innehav. Ytterligare en egenskap som skiljer fonden från de 

andra är att sjätte AP-fonden är stängd, det är inget in- eller utflöde av kapital ur fonden. 
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Arbetssättet skiljer sig därför från de andra statliga pensionsfonderna eftersom att de inte 

investerar på aktiemarknaden. De får dock placera i fonder som inte enbart investerar i 

onoterade bolag. För denna fond aktualiseras den första och tredje propositionen. 

5.5.1 Första propositionen 

 

Den sjätte AP-fonden investerar enbart i onoterade aktier, vilket tidigare nämnts. Detta 

medför både mer frihet och begränsningar. Friheten kommer i form av att de enklare kan 

vara med och påverka de bolag som investeras i, samtidigt så är det svårare att göra 

förändringar i portföljen eftersom att det inte finns en aktiv marknad för onoterade bolag. 

Ett annat problem kan uppstå vid värderingen av tillgångarna eftersom att det inte finns 

ett marknadsvärde på de onoterade tillgångarna. 

  

Organisationen är öppen med vilka bolag de investerar i, de har publicerat en lista på sin 

hemsida där de listar alla bolag som de är delägare i. Eftersom att de enbart investerar i 

fonder och onoterade företag finns det ingen risk att konkurrenter försöker kopiera dess 

strategi, så de förlorar inte några konkurrensfördelar genom att aktivt upplysa intressenter 

om sina innehav. Trots att de kan vara öppna med hur de investerar kan det bli svårt för 

den sjätte AP-fonden att framstå som transparent då exempelvis röstning på 

bolagsstämmor inte offentliggörs för onoterade bolag förrän efter beslut gått igenom. 

Deras arbete för att påverka organisationer framkommer därför inte på samma sätt som 

hos exempelvis AP1-4. Att applicera den första propositionen på AP6 kommer därför bli 

svårare än de andra statliga pensionsfonderna, då deras arbetssätt är så skiljt från de 

andras. Fonden använder dock de positiva selekteringsverktygen för att identifiera 

intressanta organisationer att investera i, därför anser vi att det är möjligt för oss att 

diskutera huruvida vår proposition är applicerbar i detta sammanhanget eller inte. 

  

Liknande de andra AP-fonderna använder sig den sjätte AP-fonden av en positiv 

selekteringsstrategi. Likt de andra fonderna väljer man att inte upplysa intressenterna 

rörande specifika investeringskriterium, transparensen blir då lidande. 

  

Överlag anser vi att den sjätte AP-fonden är mer transparent än de andra med tanke på att 

de på ett överskådligt sätt upplyser intressenterna om sina innehav, men samtidigt anser 

vi att de hade kunnat öka transparensnivån genom att göra information om sina 

investeringskriterier offentliga, samt att publicera mer information om hur de lyckats 

påverka de bolag i sina portföljer. 

5.5.2 Tredje propositionen 

 

Den sjätte AP-fonden använder sig även av Impact investing som en investeringsstrategi, 

detta betyder i AP6´s fall att de investerar i bolag där de anser att de kan göra skillnad 

och påverka företagsledningen. De använder alltså både Impact investing och en positiv 

selekteringsstrategi. På grund av att dessa strategier används parallellt för att identifiera 

och påverka bolag blir det svårt för intressenter att identifiera helheten i den publicerade 

informationen. Sjätte AP-fonden offentliggör mycket information via sin hemsida och 

årsredovisningar. Det framgår bland annat tydligt vilka bolag som fonden är delägare i 

samt att de aktivt skall påverka bolag att vara mer hållbara och transparenta. 

 

Den publicerade informationen är dock enbart grundläggande och syftar till att ge 

intressenter en överskådlig helhetsbild av fonden och dess arbete. Detta bidrar till en ökad 
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transparens kring fonden, dock saknas det mer specifik och detaljerad information 

rörande organisationens innehav i andra företag. Detta leder då till en lägre transparens. 

Ytterligare hinder för transparensen är att det är svårt för intressenter att se effekterna av 

fondens påverkan på portföljbolagen förrän en förändring har skett. Det övergripande 

resultatet blir att transparensen sjunker som följd av att Impact investing strategin drar 

ner organisationens transparens. Resultatet av detta blir då att den tredje propositionen 

passar på den sjätte AP-fonden, trots att fonden enbart investerar i onoterade innehav och 

fonder jämfört med de andra pensionsfonderna som friare får välja hur de skall investera. 

5.6 Sjunde AP-fonden 

 

Sjunde AP-fonden är förvalsalternativet inom premiepensionssystemet. Deras 

huvudstrategi bygger på att följa marknadsindex, snarare än att investera i enskilda bolag. 

Den är uppbyggd utifrån två byggstensfonder, en aktiefond och en räntefond. 

5.6.1 Andra propositionen 

 

AP7 skiljer sig på ett markant sätt gentemot de andra statliga pensionsfonderna genom att 

tydligt redovisa för deras arbetsprocess i samband med uteslutning av bolag. I 

Hållbarhetsredovisningen för 2016 förklaras dels själva syftet med listan, det vill säga 

varför fonden väljer detta arbetssätt istället för att enbart sälja av sitt innehav i bolag som 

inte lever upp till de etiska riktlinjerna. Listan uppdateras och offentliggörs dessutom två 

gånger per år, med tydliga motiveringar för alla berörda bolag, även de som redan 

uteslutits tidigare år och som ännu inte tagits bort utifrån att de inte åtgärdat påtalade 

brister eller kränkningar av etiska riktlinjer. AP7 redogör även för de bolag som under 

året har avlägsnats från listan, och på vilket sätt dessa har rättat till uppmärksammade 

felaktigheter. 

 

Utifrån detta kan det därför sägas att AP7 på flera sätt lyckas bättre än övriga statliga 

pensionsfonder som också använder sig av denna strategi, att uppnå transparens. Precis 

som propositionen säger uppfylls flera av de kriterier inom transparens som efterfrågas, 

dessutom på ett relativt enkelt sätt. Då listan uppdateras och offentliggörs två gånger per 

år är både frekvensen av informationen och tillgängligheten högre än hos övriga fonder. 

Också jämförbarheten över tid underlättas. Tydliga motiveringar både till varför bolag 

listas, eller tas bort från listan, ger dessutom högre precision vilket även bör öka 

begripligheten för de beslut som tagits.   

5.6.2 Tredje propositionen 

 

AP7 skiljer sig från övriga statliga pensionsfonder genom dess indexförvaltning vilket 

också påverkar valen av investeringsstrategier. Uteslutning och påverkan genom 

bolagsstämmor framhålls tydligt i redovisningen. Till skillnad från övriga fonder kan det 

vid just den här kombinationen av strategier dock vara något lättare att upprätta 

transparens. Dels är ingen av dessa till lika stor utsträckning beroende av känslig 

information, som ofta är fallet med urvalsbaserade strategier. Tvärtemot kan det istället 

gynna bolaget att exempelvis öppet redogöra för att man medverkar aktivt vid stämmor 

och lägger egna förslag. I hållbarhetsredovisningen för 2016 kan man också mycket 

riktigt se att AP7 redovisar relativt ingående information om vilka företag som varit 

aktuella och hur fonden röstat på olika stämmor. Transparens utifrån tillgänglighet till-, 

och precisionen av information kan alltså vara högre än vid andra strategier. Dessa två 

strategier är även nära sammankopplade med varandra eftersom röstning på 



 

51 
 

bolagsstämmor kan sägas vara ett första steg i processen att förmå företag att åtgärda 

brister. Om detta tillsammans med övrig dialog inte får avsedd effekt väljer till slut fonden 

att utesluta och svartlista företaget. På så sätt finns det en naturlig koppling som 

intressenter lättare kan förstå än om fonden väljer att använda en mängd olika strategier 

med oklar betydelse de emellan. Det finns alltså ytterligare egenskaper inom transparens 

som kan gynnas inom en sådan struktur, exempelvis begriplighets-, och 

helhetsperspektivet. 

  

5.7 Transparens-egenskapernas relevans för AP-fonderna 

  

Efter genomförd analys kan vissa särdrag konstateras. Av tidigare nio egenskaper kan 

vissa sägas ha större tillämplighet än övriga för AP-fonderna. Tre egenskaper 

framkommer tydligare än andra varav helheten i rapporteringen är den första. Detta är 

något som kunde ses hos alla AP-fonder. Då alla fonder använder sig av flera strategier 

och metoder för att uppnå hög avkastning fokuserar ofta redovisningen på vissa specifika 

områden. Vissa strategier beskrivs relativt ingående medan andra förklaras med betydligt 

kortare textavsnitt. Det kan i sin tur medföra svårigheter för intressenter att skapa sig en 

helhetsbild över hur organisationen bedriver sin verksamhet. Därför kunde det varit klokt 

att hjälpa läsarna av rapporterna genom att upprätta några övergripande förklaringar för 

hur verksamheten ser ut, strategiernas inbördes betydelse samt vilka strategier som utgör 

den huvudsakliga verksamhetsinriktningen.     

  

En annan egenskap som också har stor inverkan på rapporteringen är precisionen av 

information. Detta var tydligt inom fem av sex fonder. Denna egenskap har en stark 

koppling till användningen av positiva strategier eftersom urvalskriterierna inom dessa 

till stor del hemlighålls. Även fast vissa av dessa kriterier kan vara av intresse för 

utomstående parter att få kunskap om finns det samtidigt en naturlig gräns för vad en 

organisation kan dela med sig av innan det skadar de egna konkurrensfördelarna. Därför 

är det också förståeligt om fonderna upplever svårigheter i vissa avvägningar. Samtidigt 

är det i några fall oklart varför viss information, som exempelvis motiveringar till 

uteslutningar, inte lämnas ut då detta rimligtvis inte bör innebära några större 

konkurrensmässiga nackdelar och dessutom kan vara av intresse för vissa parter. 

Ambitionen bör därför alltid vara att så långt det är möjligt dela med sig av precis 

information. 

  

En tredje egenskap som framkommer i analysen är tillgängligheten till information. Här 

finns en vanligt förekommande koppling till de negativa strategierna såsom uteslutning 

av bolag. De fonder som använder sig av denna strategi offentliggör i samtliga fall listan 

över vilka bolag som uteslutits. Detta är alltså en strategi med hög tillgänglighet till data. 

Som nämnts i tidigare stycke utelämnas dock i vissa fall motiveringen till uteslutning, 

utan någon klar anledning. Också här finns alltså rum för förbättringar. Tillgängligheten 

kan även sägas vara hög då alla fonder regelbundet uppdaterar och arkiverar rapporter på 

hemsidan. Detta är alltså ett bra verktyg för att upprätthålla denna egenskap. 

  

Utöver dessa tre kan exempelvis även begriplighet och relevans ses förekomma i mindre 

utsträckning. I de fall uteslutningar av bolag motiveras bör exempelvis begripligheten 

vara högre för dessa strategier och därmed verksamheten generellt, än när det kommer 

till att förstå screeningmetoder som inte förklaras lika ingående. Relevant information kan 

sägas ha en naturlig koppling till tidigare beskriven precision. Motiveringar till 
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uteslutning av bolag kan vara ett exempel på information som vissa intressenter kan anse 

relevant. Ett annat är vilka kriterier som fonden baserar sina ESG-värderingar utifrån. Då 

båda dessa delar i förekommande fall saknas påverkas även transparensen. Som tidigare 

konstaterats finns det även samband mellan flertalet egenskaper och därför är det inte 

alltid lätt att tydligt utkristallisera enstaka faktorer. Övriga egenskaper förekommer även 

i analysen, dock i betydligt mindre omfattning. De tre först beskrivna inom detta avsnitt 

kan därför sägas vara de tydligast framträdande.      

  

  

AP-fond Egenskaper för transparens 

Första Precision, Begriplighet, Helhet 

Andra Precision, Tillgänglighet, Helhet 

Tredje Precision, Tillgänglighet, Relevans, Helhet 

Fjärde Precision, Tillgänglighet, Helhet 

Sjätte Precision, Helhet 

Sjunde Tillgänglighet, Helhet 

Tabell 3: Förteckning över relevanta transparens-egenskaper inom AP-fonderna  
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6. Diskussion 

Kapitlet inleds med en avslutande diskussion om applicerbarheten av propositionerna 

samt en koppling till de tidigare konstruerade frågeställningarna. Efter detta följer en 

diskussion om det teoretiska och praktiska bidraget från studien samt möjligheter till 

framtida forskning inom området. Avsnittet avslutas med ett resonemang kring olika 

samhälleliga och etiska aspekter. 

6.1 Slutdiskussion 

 

Efter att ha analyserat de sex svenska statliga pensionsfonderna kan följande resultat 

noteras. 

 

Flertalet av fonderna tillägnar begreppet transparens specifika egna avsnitt inom 

redovisningen där det beskrivs som en viktig aspekt att beakta, eller ett mål att sträva 

efter. I årsredovisningen för 2016 nämner exempelvis Andra AP-fonden transparens som 

ett av fyra specifika fokusområden inom hållbarhet med förklaringen att det anses 

finansiellt viktigt (AP2, 2016, s.28). I fondens hållbarhets-, och ägarstyrningsrapport för 

samma år utvecklas resonemanget ytterligare (AP2, 2016, s.35). I AP4:s årsredovisning 

för 2016 lyder huvudrubriken för en sida ”Transparent, granskad och utvärderad”, där 

fonden redogör för olika tänkbara intressenter och vikten av öppenhet (Fjärde AP-fonden, 

2016a, s. 34). Också AP7 skriver i sin Hållbarhetsredovisning för samma år att 

”Tillgänglighet och transparens är generella ledstjärnor i AP7:s kommunikationsarbete” 

(AP7, 2016, s.9). Begreppet är alltså vanligt förekommande. Vår analys visar dock på att 

detta nödvändigtvis inte betyder att transparens faktiskt föreligger. 

 

Exempelvis tyder resultatet från Case-analysen på att den första propositionen överlag 

verkar stämma. Att positiva strategier används framkommer tydligt. Hur dessa används 

är dock inte lika enkelt att bilda sig en uppfattning om. Istället blir beskrivningarna av 

mer generell karaktär, och det är inte alltid lätt att förstå hur gränsdragningarna ser ut 

mellan olika metoder och tillvägagångssätt. Som tidigare diskuterat ligger den naturliga 

förklaringen sannolikt i att informationskänsligheten är alltför hög inom dessa metoder. 

Trots uttalade ambitioner att verka för öppenhet finns det en naturlig gräns för hur pass 

ingående information som bör offentliggöras. Flertalet av de aspekter som utifrån tidigare 

genomförd innehållsanalys kan tillskrivas begreppet transparens blir därmed lidande. 

Tillgängligheten till information minskar, precisionen av redovisad data är inte lika hög 

samtidigt som helhetsbilden krymper. 

 

Även den andra propositionen bekräftas av Case-analysen. De flesta av pensionsfonderna 

använder sig av en tydlig uteslutningsstrategi, och dessa listor redovisas både i rapporter 

och på hemsidor. En intressant aspekt är att motiveringarna till uteslutningen inte 

redovisas lika ofta. En kort förklarande text hade kunnat ge information som kan vara av 

intresse för vissa aktörer men istället utelämnas detta eller så hänvisas läsaren till andra 

källor. Detta kan tyckas något märkligt då fonderna i övrigt framhåller listan som något 

positivt. Därmed utelämnar fonderna information som på ett enkelt sätt ytterligare kunnat 

öka uppfattningen hos intressenterna att organisationen verkar för öppenhet. Man bör 

även notera att uteslutningsstrategin aldrig används som den enda metoden. Det överlag 

positiva bidrag denna tillför i fråga om transparens blir därför begränsat, om övriga 

strategier inom organisationen inte håller samma nivå, vilket även leder oss vidare till 

tredje propositionen. 
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Analysen utifrån den tredje och sista propositionen ger ett något delat resultat. Det 

framkommer tydligt att alla analyserade fonder använder sig av flera uttalade strategier 

parallellt. Flera framhåller också att detta anses nödvändigt eller till och med avgörande 

för att exempelvis kunna sprida riskerna eller göra bättre analyser av olika 

marknadssegment eller möjliga investeringsobjekt. Som propositionen antar medför detta 

dock ofta vissa problem inom rapporteringen med avseende på transparens. Baserat på 

den redovisning som ges ut kan det exempelvis vara svårt att avgöra omfattningen av 

vissa strategiers betydelse för verksamheten i stort. Rent utrymmesmässigt kan det skilja 

mellan hur ingående och utförligt olika metoder beskrivs, men om utrymmet även 

återspeglar vilka resurser som verksamheten tilldelar olika strategier är oklart. Det 

framgår heller inte alltid hur de olika metoderna kompletterar varandra. Exemplet inom 

den Sjunde AP-fonden visar dock på att detta inte alltid är fallet. Här kan man tydligt se 

att fonden använder sig av flera strategier, men att dessa på ett naturligt sätt kompletterar 

varandra. Att de specifika strategierna som där omnämns dessutom inte är lika 

informationskänsliga som andra strategier underlättar ytterligare för läsaren att bilda sig 

en uppfattning om helhetsbilden. Vi kan alltså inte dra slutsatsen att användningen av 

flertalet strategier generellt försvårar transparens. Det som avgör är hur kombinationen 

ser ut. 

 

Också Case-analysen i sig försvåras av flera anledningar. Ett syfte med studien var att 

utröna om skillnader i transparens kunde ses utifrån de vanligast förekommande strategier 

Eurosif klarlagt, och som också används av de svenska AP-fonderna. Det är dock inte 

alltid fonderna själva benämner sina metoder på samma sätt som Eurosif. Därför är det 

också i vissa fall svårt att avgöra hur en specifik metod ska klassificeras. Flertalet av de 

positiva strategierna är exempelvis på flera sätt lika i sin utformning vilket kan göra det 

svårt att adressera, eller avgöra om en specifik metod i fråga, alls kan placeras inom enbart 

ett av dessa fack. Det verkar även förekomma strategier som ligger helt utanför de av 

Eurosif sju beskrivna. I fallet med AP4 kunde vi exempelvis läsa att fonden själv 

utvecklar och investerar i olika strategier och att det inte finns någon färdig mall att utgå 

ifrån. Det gör det svårt att avgöra hur pass mycket dessa faktorer spelar in på det övriga 

resultatet. 

 

Målet med vår studie bestod i att besvara tre huvudsakliga frågeställningar. Den första av 

dessa var inriktad mot att skapa en modell utifrån begreppet transparens. Genom en 

innehållsanalys av tidigare genomförd forskning kom vi fram till resultatet att begreppet 

kan förklaras utifrån främst nio egenskaper; Jämförbarhet, Pålitlighet, Tillgänglighet, 

Relevans, Precision, Frekvens, Ansvar, Begriplighet samt Helhet. Dessa beskriver var 

och en olika aspekter som anses viktiga att uppfylla för att utomstående intressenter ska 

uppfatta organisationen som transparent. Det finns alltså en mångtydighet inom begreppet 

som är viktig att förstå för att bättre klara av att bemöta detta kriterium. 

 

Resultatet av innehållsanalysen har vi sedan applicerat på de svenska AP-fonderna genom 

en Case-analys för att utöka kunskapen om vad detta kan betyda i praktiken. Här har vi 

fokuserat på att studera om de olika fondernas investeringsstrategier påverkar förmågan 

att uppfylla transparens-kriteriet. Tre propositioner skapades i syfte att begränsa och 

ytterligare konkretisera forskningsprocessen för att på så sätt underlätta förståelsen. 

Resultatet från Case-analysen pekar på att det finns skillnader i rapporteringen beroende 

på vilken strategi som används. Fonder med positiva strategier, som innehåller en större 

mängd känslig information, uppvisade överlag större problem att bemöta de aspekter som 
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anses viktiga för ett transparent förhållningssätt. Baserat på samma aspekter uppvisade 

dock fondernas rapportering angående negativa strategier, som uteslutning, generellt en 

högre kvalitet. Beroende på vilka strategier som används parallellt inom samma 

organisation kunde vi även konstatera att transparens kan påverkas i både positiv och 

negativ riktning. Vi har därmed även besvarat den andra av våra uppställda 

forskningsfrågor. 

  

Den sista frågeställningen gick ut på att undersöka vilka specifika transparens-egenskaper 

som kan anses vara av särskild betydelse för AP-fonderna och deras rapportering. Detta 

tydliggjordes under avsnitt 5.7. Här lyfter vi fram främst tre egenskaper; Helhet, 

Precision samt Tillgänglighet. På så sätt kan även den sista av våra frågeställningar anses 

besvarad.  

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

 

Den här studien har bidragit till forskningen på flera sätt. Den ger främst ett teoretiskt 

bidrag i form av kunskap kring begreppet transparens, och hur olika investeringsstrategier 

påverkar transparens inom rapportering. Här har vi tydliggjort främst tre egenskaper som 

är av särskild vikt för AP-fonderna att beakta i rapporteringen. Det finns visserligen 

tidigare genomförd forskning kring transparens-begreppet samt även begränsad 

internationell forskning om AP-fondernas öppenhet. Såvitt vi känner till finns dock ingen 

genomförd forskning, varken internationell eller svensk, som undersökt AP-fondernas 

strategier som en påverkande faktor gentemot transparens vilket är en anledning till varför 

vi fokuserat på detta område.  

 

Det praktiska bidraget handlar dels om att väga in hur effekten av strategi kan påverka 

transparensen, och hur man som ansvarig om möjligt kan kompensera detta i någon mån. 

Att vår studie klarlägger att transparens består av flera olika aspekter bör underlätta för 

exempelvis regel- och normsättare som strävar efter öppenhet, genom att se vilka delar 

inom den egna organisationen som om möjligt behöver förstärkas för att nå målet. Det 

finns även ett praktiskt bidrag i form av ökad kunskap kring begreppsproblematik överlag 

och vikten av tydlig kommunikation. Resultatet av denna studie visar på en problematik 

i att använda mångtydiga begrepp utan en klar definition eller vision om vad man ämnar 

uppnå, vilket kan få till följd att utvärderingsprocessen försvåras och att uppställda mål 

inte nås. Organisationer bör reflektera kring denna problematik, inte enbart inom den 

företagsekonomiska sfären, och heller inte enbart utifrån begreppet transparens. 

6.3 Förslag på framtida forskning 

 

Den forskning som vi har genomfört lämnar utrymme för framtida forskning inom 

området, bland annat en jämförelse mellan privata och statliga alternativ, internationell 

jämförelse, skillnader mellan större och mindre organisationers transparensnivåer samt 

att forska vidare kring effekten av transparens på resultat. Vi kommer nedan att utveckla 

dessa förslag. 

 

Forskare inom området kan studera skillnaderna mellan privata och statliga 

pensionsalternativ för att avgöra hur de arbetar med transparens, denna forskning kan 

minska kunskapsgapet rörande transparens, samt att både de statliga och privata 

pensionsförvaltarna kan dra nytta av en inblick i hur andra liknande organisationer arbetar 

med liknande verksamheter. Närbesläktat till detta är att studera skillnader mellan hur 
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svenska och internationella pensionsinstitut arbetar med transparens, en studie inom detta 

hade till exempel kunnat jämföra de svenska pensionsalternativen med andra 

organisationer inom Europa eller hela världen, beroende på forskningens djup. Ett annat 

alternativ för framtida forskning vore att studera skillnader i transparensnivå mellan stora 

och små pensionsförvaltare och placeringsinstitut. Forskning inom detta skulle kunna ge 

intressanta resultat. Detta eftersom att deras arbetsmetoder och incitament till att 

upprätthålla en hög grad transparens kan variera. Denna studie hade även kunnat 

genomföras på en internationell nivå där forskare studerar stora och små organisationer 

till exempel inom Europa. 

 

En annan aspekt som framtida forskning kan ta är att studera effekterna av transparens på 

en organisations resultat. Detta är inte direkt bundet till att forska om de svenska AP-

fonderna, vilket vår studie har fokuserat på, utan ytterligare forskning kan fokusera på 

olika branscher för att skapa en starkare bild av transparens. Under vår studie identifierade 

vi ett kunskapsgap rörande begreppet transparens, det finns många olika definitioner och 

förklaringar samt att begreppet används på olika sätt inom olika studieområden. Det finns 

forskning som syftar till att kartlägga de olika definitionerna, samt att ta fram en enhetlig 

definition av begreppet. Det saknas dock en praktisk applikation inom flera områden, 

bland annat hållbarhetsredovisning och finansiering. 

 

Vår studie lämnar även utrymme för framtida forskning om de svenska AP-fonderna, 

kommande studier kan gräva djupare i hur de sex AP-fonderna arbetar med Transparens, 

det finns även utrymme att studera fonderna utifrån ett legalt perspektiv, där forskaren 

studerar fonderna utifrån de lagar och regleringar som begränsar fonderna samt att 

forskare kan gräva djupare i de organisationer som arbetar med att skapa transparens 

bland investerare genom att använda soft law, till exempel UNPRI och Eurosif. 

Ytterligare forskning inom detta område kan bland annat hjälpa lagstiftare att skapa lagar 

som producerar mer transparent information från företag samt mer och djupare kunskap 

om hur olika investerare arbetar för att upprätthålla transparens. 

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

 

Det huvudsakliga temat genom hela denna studie är transparens. Anledningen till varför 

detta begrepp förekommer inom en mängd olika riktlinjer och målbilder utgår ifrån 

tanken om att öppenhet på ett effektivt sätt motverkar oönskat beteende på flera plan. 

Detta kan exempelvis ses i Umeå Universitets egen uppsatsmanual, där författarna menar 

på att forskningsprocessen bör kännetecknas av just 'öppenhet' och 'transparens' (Umeå 

Universitet, 2017, s.33). Att öppet redovisa för hela sin verksamhet betyder att 

organisationen samtidigt kommunicerar en ärlighet gentemot intressenter. Om 

utomstående parter upplever organisationen som uppriktig i sin strävan efter öppen 

kommunikation behöver de inte oroa sig över att investerade medel försvinner på grund 

av okunskap eller kriminella handlingar på samma sätt som vid stängda organisationer 

med dåligt informationsflöde. Kopplingen till etiska och samhälleliga aspekter är därför 

på många sätt stark. Att fler och fler företag och organisationer strävar efter en öppenhet 

betyder dels samhällsvinster i form av minskad korruption och bättre resursfördelning till 

skötsamma och effektiva företag. Att fler antar principer för en transparent redovisning 

betyder samtidigt att organisationer som är involverade i moraliskt tveksamma processer 

pressas att skärpa till sig för att slippa bli utpekade som oseriösa och oetiska. 
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Samtidigt visar vår studie på att transparens inte alltid är lätt att upprätta i praktiken. Av 

flera anledningar kommer full transparens sannolikt aldrig kunna nås. Flera aspekter 

måste tas hänsyn till vid implementeringen av dessa riktlinjer. Dels finns det 

begränsningar utifrån konkurrensmässiga aspekter. Någonstans måste företag kunna dra 

en gräns för hur mycket information de ska behöva lämna ut innan den egna verksamheten 

tar skada. Här måste därför rätten att skydda de egna företagshemligheterna kunna 

accepteras. Företag har även skyldigheter gentemot sina anställda. Viss information kan 

vara direkt farlig för enskilda individer om den offentliggörs, varför även dessa aspekter 

måste respekteras. Det är även viktigt att förstå att begreppet 'transparens' inte är 

allmängiltigt utan mångtydigt och därför i behov av klara kontextuella definitioner för att 

inte missbrukas. 
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7. Sanningskriterier 

Inom ramarna för detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika sanningskriterier som 

aktualiseras för denna studie. De sanningskriterier som primärt kommer att diskuteras 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Dessa aspekter är underkategorier till tillförlitlighet. Vi ämnar även att argumentera för 

resonemangen som ligger till grund för valen. 

 

För att utvärdera vår studie har vi valt att utgå från tillförlitlighet, detta motiveras med att 

vi anser att de olika underkategorier till detta tillvägagångssätt är tillämpliga på den studie 

vi genomfört, vilket har haft en kvalitativ natur men utan intervjuer, vilket gör att vi 

saknar respondenter. Vi väljer att exkludera begreppet äkthet då Bryman & Bell (2011, 

ss. 356-357) framhåller dessa som mer inriktade mot en studie som genomfört intervjuer.   

 

Bryman & Bell (2011, s. 354) menar att begreppet tillförlitlighet inom kvalitativ 

forskning kan delas upp i fyra olika underkategorier, nämligen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdighet till forskningen handlar till stor del om hur forskaren framställer 

informationen inom ramarna för studien, detta är viktigt vid en kvalitativ studie eftersom 

att det i många fall finns olika perspektiv på samma identifierade problem då ett 

samhällsproblem studeras. För att minska detta problem kan forskaren vara tydlig i 

framställningen av informationen och argumentationen. Ett annat alternativ är att använda 

sig av triangulering, vilket innebär att forskaren använder sig av ytterligare forskning och 

information för att konfirmera de slutsatser som dras och för att verifiera den information 

som använts för att dra slutsatserna. (Bryman & Bell, 2011, ss. 354-355) 

 

Inom ramarna för denna studie har vi lagt stor vikt vid att använda oss av flera olika källor 

för att underbygga våra argument och slutsatser. Detta har primärt gjorts vid 

formuleringen av egenskaperna för transparens, detta gjordes genom att vi påvisade att 

de olika egenskaperna identifierats av flera forskare. Då vårt syfte har varit att klargöra 

för begreppet transparens samt att studera vilka av dess egenskaper som är överförbara 

till redovisningsområdet finns det många olika perspektiv. Vi har därför strävat efter att 

vara tydliga med att vi studerar problemet utifrån en extern intressents perspektiv, för att 

minska risken att läsaren tolkar resultatet på ett sätt som vi inte har menat. 

 

Det andra kriteriet som identifierats av Bryman & Bell (2011, s. 354) är överförbarhet. 

Med detta begrepp menas huruvida resultatet kan appliceras på en liknande situation, 

detta kan i många fall upplevas som problematiskt för kvalitativa studier eftersom att de 

i många fall studerar en liten population. Inom överförbarhet talas det även om att 

kvalitativ forskning bidrar med ett djup, vilket innebär att forskaren studerar ett smalt 

forskningsproblem. (Bryman & Bell, 2011, s. 355) 

 

Vi har i tidigare kapitel diskuterat huruvida vår studie är applicerbar i andra situationer, 

till exempel om resultatet från vår studie kan appliceras på privata pensionsalternativ. 

Detta kan vara möjligt, men i enlighet med Bryman & Bell är inte detta något som vi 

ämnar med vår studie. De slutsatser som vi dragit är endast baserade på de svenska statliga 

pensionsalternativen och slutsatser anser vi därför bara vara gällande inom denna 

kontext.. Målet har dock varit att analysera dessa fonder på djupet för att säkerställa att 

de slutsatser som vi dragit är korrekta inom ramarna för denna studie. Det framkommer 
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dock även mer generella aspekter, bland annat de olika investeringsstrategierna och 

egenskaperna för begreppet transparens. Överförbarheten för de mer generella aspekterna 

bör vara större eftersom att de inte har samma smala fokus. 

 

Det tredje begreppet som Bryman & Bell (2011, s. 354) är pålitlighet. För en kvalitativ 

studie innebär detta att forskarna skall presentera en fullständig framställning av de olika 

begrepp som ligger till grund för studien samt hur studien ämnas genomföras. (Bryman 

& Bell 2011, s. 355) Detta är även något som Saunders et al (2012, s. 323) identifierat då 

de diskuterar användningen av sekundärdata, de menar att det är viktigt att forskaren 

utvärderar huruvida den sekundära källan är pålitlig eller inte. 

 

Denna studie har till stor del nyttjat information från sekundära källor, bland annat har 

information från AP-fonderna använts som grund för testet av propositionerna, icke-

statliga organisationer som UNPRI och Eurosif har använts för att skapa en 

kunskapsgrund för transparens, hållbarhet och investeringsstrategier. Dessa källor har 

dock studerats mot varandra för att försäkra sig om att de inte motsäger varandra samt att 

artiklar publicerade i olika vetenskapliga publikationer har använts för att skapa 

ytterligare pålitlighet till informationen. Saunders et al (2012, ss. 325-326) menar även 

att information som är publicerad av statliga myndigheter och stora organisationer som 

är beroende av trovärdighet publicerar trovärdig information. När det kommer till att 

presentera en fullständig bild av de olika begrepp och metoder som ligger till grund för 

studien har vi som forskare strävat efter att identifiera och presentera information på ett 

logiskt och argumenterande vis för att på så sätt erbjuda läsaren en nyanserad studie där 

både för- och nackdelar med valda metoder har presenterats. 

 

Det sista kriteriet som identifierats av Bryman & Bell (2011, s. 354) är möjligheten att 

styrka och konfirmera. Detta innebär att forskaren inte har låtit de personliga 

värderingarna styra forskningen, Bryman & Bell (2011, ss. 355-356) menar att detta kan 

vara ett problem i samhällelig forskning eftersom att den oftast inte genomförs med en 

perfekt objektivitet. 

 

Inom ramarna för vår studie har en perfekt objektivitet inte kunnat uppnås då en stor del 

av resultatet bygger på vår egen uppfattning och tolkning av huruvida de uppställda 

propositionerna är applicerbara eller inte. Dock har vi strävat efter objektivitet då 

information har inhämtats samt vid värderingen av informationen, vi har bland annat lagt 

mycket arbete vid att utvärdera och jämföra olika källor med varandra. 

 

Den slutsats som vi kan dra från detta är att arbetet har genomsyrats av en vilja att 

identifiera tillförlitlig information att bygga studien utifrån. Utifrån metodvalets 

teoretiska grunder har tidigare forskning från andra studieområden identifierats och sedan 

applicerats i en ny kontext för att utvärdera huruvida teorierna är överförbara eller inte. 

Samma problem uppstår då de egenskaper vi identifierat skall utvärderas i relation till 

AP-fonderna, detta är enligt oss inte möjligt att göra utan att lägga in egna värderingar 

för huruvida egenskapen är relevant eller inte. 
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