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Sedan en tid tillbaka har fokus på företags ansvar gentemot miljö och samhälle ökat, detta har bland 
annat resulterat i att allt fler företag väljer att publicera hållbarhetsredovisningar. 
Hållbarhetsredovisningarna visar den ekonomiska utvecklingen som är bunden till sociala, etiska 
och miljörelaterade förhållanden. Samtidigt har saker börjat hända på finansmarknaden då både 
institutionella investerare och vanliga kunder ställer krav på att fondbolagen ska erbjuda produkter 
som har en etisk inriktning, så kallade social responsible investment, SRI. Informationen för att göra 
SRI-anpassade beslut och för att bedöma om ett företag får ingå i en etisk anpassad fond hämtas 
från flera källor, där hållbarhetsredovisningar är en av dem. Forskning visar på att det som redovisas 
i hållbarhetsredovisningar inte alltid är den information som en analytiker behöver för att på ett 
effektivt sätt kunna göra sin värdering av företaget. Men eftersom hållbarhetsredovisningen är en av 
de källor som finns tillgängliga i företag är det intressant att veta hur den används i en 
företagsanalys och vad analytikerna anser om den. Genom en bättre inblick i de etiska 
finansanalytikernas användning av hållbarhetsredovisningar kan företagen bättre förstå vad som 
krävs av dem och vilket innehåll som efterfrågas. Syftet med denna studie var därför att undersöka 
vad etiska finansanalytiker har för attityd till hållbarhetsredovisningar som verktyg vid etiska 
företagsanalyser. 
 
Vi har genomfört sex stycken semi-strukturerade, kvalitativa intervjuer med olika analytiker 
eftersom vi ville skaffa oss djupare kunskaper om ämnet. I den teoretiska referensramen använde vi 
oss framförallt av tidigare forskning och undersökningar inom ämnet för att kunna besvara syftet 
med studien.  
 
Slutsatserna vi kom fram till kan sammanfattas som följande: 
 
• Analytiker till etiska fonder verkar i en bransch som styrs av ett fåtal aktörer som levererar den 

etiska informationen i ett mönster som liknar institutionell teori.  

• Analytikerna anser att ”yttre” ting som riktlinjerna från GRI och extern, oberoende granskning 
endast delvis hjälper företagen med hållbarhetsredovisningen eller höjer dess trovärdighet. Det 
viktigaste är att företaget redovisar det som är relevant för just dem, något som till stor del styrs 
av företagets bransch och geografiska läge.  

• Det viktigaste i en hållbarhetsredovisning är att företaget tydligt och klart redovisar sina risker 
och möjligheter kopplade till miljön och att de uppvisar en hög grad av transrapens. 

• Hållbarhetsredovisningen är viktig, men inte den enda källan som analytikerna använder sig för 
att hitta icke-finansiell information till sina analyser. 

• Framförallt tror analytikerna att beaktandet av icke-finansiell information ska bidra till att 
undvika att aktien minskar i värde och att informationen kan bidra till att visa om företaget är 
stabilt på längre sikt.  
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1 INLEDNING 
 

 
Detta kapitel ger en kortfattad bakgrund till det som ligger till grund för studiens syfte, genom att 
ge en introduktion till hur fokus på miljön har ökat och resulterat i ansvarsfulla investeringar och 
hållbarhetsredovisningar. Kapitlet mynnar sedan ut i uppsatsens syfte, samt mer preciserade 
frågeställningar som ytterligare tydliggör syftet.   
 
 

1. 1 Problembakgrund 

 
1.1.1 Miljöintresset ökar 
Redan 1962, när boken Silent Spring av Rachel Carson publicerades väcktes intresset för 
människans relation till och dess påverkan på naturen. Efter utgivningen av Carsons bok bildades 
flera olika ideella intresseorganisationer som värnade om miljön och även flera profiler inom 
politiken integrerade miljön i sin agenda. Ett senare exempel på miljöns integration i politiken är 
Miljöpartiet som grundades 1981 och sedan valdes in i Riksdagen 1988. (Larsson & Norregårdh, 
2003)  
 
En viktig händelse som ytterligare bidrog till att miljöarbetet ökade var Bruntlandrapporten från 
1987, Our common future, som inriktade sig på varaktig hållbar utveckling där skyddet av miljön 
poängterades (Larsson, 1997). I rapporten definierades begreppet hållbar utveckling som: 
”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (World Commission on 
Environment and Development, 1987, s. 43). Under sent 1980-tal aktualiserades även det hållbara 
ansvaret och ett behov av redovisning uppkom detta då flera företag förlorade stora summor vid köp 
av andra företag med dolda miljöfadäser. Resultatet blev höga kostnader och skadestånd för köparna 
(Wennberg, 2004). Under Riokonferensen 1992, där ministrar från hela världen deltog, skapades 
även Agenda 21, vilket var en handlingsplan för internationellt och nationellt handlande inom 
miljöområdet, vilket ytterligare ökade förståelsen för hållbar utveckling (Larsson & Norregårdh, 
2003).  
 
Under 1990-talet och 2000-talet inträffade ytterligare ett antal skandaler som gjorde att 
uppmärksamheten kring företagens sociala ansvar ökade, ett framträdande exempel på detta är när 
byggföretaget Skanska år 1997 använde en kemikalie felaktigt vid ett bygge på Hallandsåsen vilket 
resulterade i att gifter läckte ut i den omkringliggande naturen och även påverkade arbetarna 
(Larsson & Ljungdahl, 2008). Detta ledde till att begreppet Corporate Social Responsibility, CSR 
om företagens sociala ansvar, myntades 2001 (Wennberg, 2004). CSR handlar om att ett företag tar 
ansvar för sina handlingar gentemot samhället. En mer utförlig definition av CSR är: 
 
“Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and 
contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their 
families as well as of the local community and society at large.” (Larsson & Ljungdahl, 2008, s 11) 
 
Sedan en tid tillbaka har alltså fokus på företags ansvar gentemot miljö och samhälle ökat och blivit 
alltmer aktuellt. Detta kan också ses som en effekt av dagens sätt att driva företag, som fokuserar på 
vinst och komparativa fördelar vilket indirekt har lett till exploatering av både människor och 
naturresurser (Deegan, 2004). Ett sådant företagsklimat är inte hållbart i längden, och effekten av 
det har börjat framträda alltmer med exempelvis klimatförändringar och ökad klyfta mellan både 
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rika och fattiga länder och människor. Det är dags att ändra sättet företag drivs på. För att driva 
igenom denna förändring har en rad initiativ tagits, både på nationell nivå med lagstiftning men 
framförallt genom frivilliga organisationer. Sådant har i viss mån funnits på agendan förut, men har 
kommit igen under det senaste decenniet starkare än någonsin och fått rejält fäste inom företagen. 
Detta beror på att det numera handlar om att kombinera ett ansvarsfullt företagande med den 
klassiska syn på ett företag som i första hand vinstdrivande (Waddock, 2008).  
 
1.1.2 Investeringar med socialt ansvar 
Det som påverkar hur ett företag agerar beror till stor del på hur dess intressenter reagerar på deras 
beteende. För att driva igenom en förändring inom företagsvärlden, som trots allt oftast låter pengar 
tala, är det därför viktigt att de finansiella intressenterna är med på noterna. Investerarna har en 
viktig roll för att få företag att förändra sig, eftersom ”bestraffning” därifrån resulterar i att ingen 
vill köpa deras aktier vilket i sin tur leder till att aktiens pris sjunker. Investerarna kan alltså bidra 
till att få företaget att agera mer hållbart genom att de vid sina val föredrar företag som agerar på ett 
mer ansvarsfullt sätt (Mistra, 2009). Fler institutionella investerare och kunder har börjat ställa krav 
på att finansmarknaden ska ta med sociala och miljömässiga mål i sina bolag samt erbjuda 
produkter som har en etisk inriktning, så kallade social responsible investment, SRI (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2008). Investerarna har alltså redan tagit kliv i denna utveckling och år 2007 
var cirka 18 % av investeringarna i Europa SRI-anpassade, de skedde alltså med tanke på socialt 
ansvar i lämpliga företag (Eurosif, 2008). 
 
En viktig uppgift för en finansiell analytiker är att bedöma hur bolags framtida avkastning kan se ut 
och för investeringar som skall ske med etiska förtecken måste alltså företaget utvärderas med fokus 
på deras agerande i sådana frågor. Eftersom de arbetar med bedömning av bolagens framtid har den 
informationen de delger stor påverkan på finansmarknaden, det resulterar oftast i en 
rekommendation för omvärlden om hur de ska ställa sig till aktiehandel. De påverkar därför 
investerarna och därmed även aktiens värde. Dessa hållbarhetsinriktade analyser genomförs även av 
externa analysföretag till förmån för investerarna. (Naturvårdsverket, 2005) 
 
1.1.3 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative 
För att redovisa sitt sociala ansvar kan företagen göra hållbarhetsredovisningar (Grafström et al., 
2008), där visar företaget den ekonomiska utvecklingen som är bunden till sociala, etiska och 
miljörelaterade förhållanden (Wennerberg, 2004). Företag är inte tvingade att utföra 
hållbarhetsredovisningar, till skillnad från finansiella rapporter, utan dessa är frivilliga (Larsson & 
Ljungdahl 2008). Men som en VD för ett företag uttrycker sig ”Det här året ansträngde vi oss för att 
bli ännu bättre i att rapportera om vårt arbete inom social hållbarhet, inte bara för att informera om 
våra aktiviteter inom det området utan även för att ge oss själva ett verktyg för att kunna mäta våra 
prestationer för att kunna förbättra oss från år till år”(s.49), vilket tyder på att uppförandet av en 
hållbarhetsredovisning har flera syften (Carmona, 2008). Företagen får även själva välja om de vill 
ha sina hållbarhetsredovisningar granskade av en oberoende part. Många anser att de 
hållbarhetsredovisningar som inte är granskade externt inte är trovärdiga, eftersom en granskad 
rapport har en högre kvalité och inte enbart blir en dokumentation av företagets bild av sig själva 
(Görman, 2004; Naturvårdsverket, 2005).  
 
Global Reporting Initiative, GRI, har tagit fram riktlinjer för hur företag kan upprätta sina 
hållbarhetsredovisningar. GRI grundades 1997 genom ett samarbete mellan Coalition for 
Environmentally Responsible Economies, CERES och Förenta Nationerna, FN efter att intressenter 
efterfrågat information om företagens påverkan på miljö och samhälle. Målet för GRI var att skapa 
standarder för miljöredovisningar som skulle hålla samma klass som de finansiella redovisningarna 
och år 2000 presenterades de ”Sustainability Reporting Guidelines”, d.v.s. riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning. I denna publikations riktlinjer inkluderades såväl som redovisning av 
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miljöaspekter även hur företagen skulle redovisa sina etiska och sociala aspekter (Willis, 2003). 
GRI är de mest accepterade riktlinjerna för att redovisa hållbar utveckling och allt fler företag över 
hela världen redovisar enligt dessa standarder. GRI vill göra det enklare att jämföra 
hållbarhetsredovisningar mellan olika länder, företag och för olika tidpunkter. En målsättning är 
även att de ska kunna användas vid beslut då investeringar görs (Naturvårdverket, 2005). Ett 
exempel på riktlinjernas genomslagskraft är att från och med 2009 ska till exempel samtliga 55 
statligt ägda företag i Sverige publicera hållbarhetsredovisningar enligt GRI riktlinjerna 
(Näringsdepartementet, 2007). GRI samarbetar även med många olika intressenter till 
hållbarhetsredovisningen för att deras riktlinjer ska förbättras, inte bara med analytiker vilket gör att 
redovisningarnas utveckling inte bara styrs för att passa deras krav (Willis, 2003).  
 
1.1.4 Analytiker och hållbarhetsredovisningar 
När en investerare ska göra en placering i ett företag åt till exempel en fond som ska vara SRI-
anpassad måste en analys av detta företag ske, och den baserar sig på många olika 
informationskällor. En av källorna till dessa analyser är just företagens hållbarhetsredovisningar. 
Forskning visar dock på att det som redovisas i hållbarhetsredovisningar inte alltid är den 
information som en analytiker behöver för att på ett effektivt sätt kunna göra sin värdering av 
företaget (Jaworski, 2007). Eftersom hållbarhetsredovisningen är en av de källor som finns 
tillgängliga i företag är det intressant att veta hur den används och vad analytikerna anser om den. 
Genom en bättre inblick i de etiska finansanalytikernas användning av hållbarhetsredovisningar kan 
företagen bättre förstå vad som krävs av dem och vad för information som efterfrågas där. Man kan 
även tänka sig att i samband med att antalet hållbarhetsredovisningar ökar, och även deras kvalité, 
så borde dess värde för finansiella analytiker öka och hjälpa till i deras arbete att bedöma ett 
företags framtidsutsikter.  
 

1.2 Syfte  

Det skulle vara intressant att utreda vilket värde analytikerna finner i hållbarhetsredovisningarna 
och hur de använder sig av dem i sina analyser. Syftet är därför att undersöka analytikers attityd till 
hållbarhetsredovisningar som ett verktyg vid etiska företagsanalyser.   
 
För att få svar på vårt syfte har vi i huvudsak utgått från följande frågeställningar: 

• Hur utför de analys av ett företag? 
• Hur används hållbarhetsredovisningar och dess information i analysen?  
• Vad påverkar trovärdigheten i en hållbarhetsredovisning? 
• Hur ser de på riktlinjerna från GRI? 

 

1. 3 Definitioner och begreppsförklaringar 

1.3.1 Förkortningar 
CSR = corporate social responsibility, företags sociala ansvar 

ESG = environmental, social and governance issues, frågor som rör ett företags miljörisker, sociala 

ansvar och deras ägarstyrning  

NGO = non-governmental organization, ideell organisation som inte är knuten till en regering eller 

statsmakt, som t.ex. Greenpeace och Mistra 

SRI = socially responsible investments, socialt ansvarsfulla investeringar  
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1.3.2 Begrepp 

Investerare = äger tillgångar som ska placeras  

Förvaltare = tar beslut om hur fondens tillgångar ska fördelas och i vilka företag man ska placera  

Analytiker = gör undersökningar om företag för att bedöma deras framtidsutsikter 

Screening = en process där en analytiker bedömer ett företag utifrån vissa kriterier 

Icke-finansiell information = all information som inte berör traditionella finansiella mått, d.v.s. 

information som berör miljö, hållbarhet, socialt ansvar, ägarstyrning m.m.  

 
1.3.3 Organisationer 
CERES = Coalition for Environmentally Responsible Economies 

EAI = Enhanced Analytics Initiative 

EUROSIF = the European Sustainable Investment Forum 

FAR SRS = den svenska branschorganisationen för revisorer och rådgivare  

FEE = Fédération des Experts Comptables Européens (den europeiska revisorsorganisationen) 

GRI = Global Reporting Initiative 

MISTRA = Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 

SFF = Svenska Finansanalytikers Förening 

SWESIF = Sveriges forum för hållbara investeringar 

UNEP = United Nations Environment Programme, FN: s miljöprogram  

 
I uppsatsen har vi använt olika ord för sådant som delvis är samma sak, vi vill därför här även ta 
chansen att reda ut dessa begrepp: 
 
Etisk/hållbar/SRI = används för att beskriva sådant som är relaterat till att företaget agerar på att 
socialt eftertänksamt sätt och tar hänsyn till vad som är bra för miljön, samhället och människor 
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2 METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT 
 

 
I detta avsnitt beskrivs med vilken utgångspunkt vi har gjort vår studie. Speciellt med avseende på 
vår syn på kunskap och vårt angreppssätt vilket har skapat basen för hur vi har valt att undersöka 
problemet. Senare i kapitlet redogör vi även för hur vi funnit relevant litteratur samt har vi kritisk 
granskat dessa.   
  
  

2.1 Kunskapssyn 

Två av de vanligaste synerna på kunskap vid forskning är positivism och hermeneutisk. Den 
hermeneutiska kunskapssynen handlar om att tolka olika innebörder och grundar sig i 
samhällsvetenskapen. Enligt Bryman och Bell (2005) är hermeneutiken uppbyggd efter idén att 
forskaren ska få fram meningen ur en text utifrån de perspektiv som den tidigare författaren haft. 
Bland annat innebär detta att forskaren måste ta hänsyn till den sociala kontext som författaren 
befann sig i när denne producerade materialet. Tolkningarna baseras ofta på observationer av 
människors handlande eller på det som finns i deras producerade material.  Den positivistiska 
kunskapssynen förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder när studier genomförs. 
Riktig kunskap är enligt den positivistiska kunskapssynen endast det som kan bekräftas via sinnena. 
Vetenskapen ska inom denna kunskapssyn vara objektiv, vilket innebär att inga värderingar läggs in 
forskningen. Syftet med teorin är att skapa hypoteser som kan prövas i verkligheten (Bryman & 
Bell, 2005). 
 
I vår studie ska vi genomföra intervjuer med individer som arbetar med att göra företagsanalyser till 
etiska eller SRI-fonder. Utgångspunkten i studien har för oss varit att vara så objektiva som möjligt, 
vi har inte gått in i studien med några förutfattade meningar om ämnet eller försökt påverka 
resultatet genom att låta våra egna värderingar och attityder påverka svaren i någon riktning. Vi är 
medvetna om att det är omöjligt att vara fullständigt objektiva under genomförandet av studien, 
men vi har ansträngt oss för att bortse från våra egna värderingar under arbetet med studien. Vi 
beslutade oss därför för att utgå från den positivistiska kunskapssynen, även om vi inte utarbetade 
några hypoteser eller teorier att utgå från då våra teorier bygger på tidigare forskning. Eftersom vi 
vill få en förklarande och beskrivande bild av hur finansanalytikernas attityder till 
hållbarhetsredovisningar ser ut tycker vi att den kunskapssynen passar vårt syfte bäst. Vi vill således 
inte tolka något utan enbart iaktta vilka attityder kring hållbarhetsredovisningen som finns.  
 

2.2 Angreppssätt 

När forskaren använder teorier för att testa dem och bilda hypoteser arbetar man deduktivt. Det här 
representerar den vanligaste uppfattningen inom samhällsvetenskaperna som beskriver hur 
förhållandet mellan teori och praktik ser ut. En viktig del av teorin är att specificera hur 
informationen kan samlas in utifrån hypoteser. Ett induktivt angreppssätt innebär däremot att 
forskningsansatsen bildar teorierna. Det innebär att man gör generaliserbara slutsatser genom 
observationer. Det induktiva angreppssättet är förknippat med den kvalitativa metoden och den 
deduktiva med den kvantitativa metoden. Både det induktiva och deduktiva angreppssättet 
inrymmer ett inslag av varandra. (Bryman & Bell, 2005; Boolsen 2007)  
 
Vi har i vår uppsats främst utgått från det induktiva angreppssättet. Den induktiva ansatsen kommer 
från att vi utgick från en mer allmän teori rörande vårt ämne och när vi sedan samlade in empirin 
har en bild av ämnet vuxit fram. Det var då vi kunde se samband till en redan existerande teori som 
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vi inte studerat tidigare, vilket kan ses som en induktiv process. Det deduktiva angreppssättet utgår 
från teorier och skapar hypoteser, som sedan förkastas eller bekräftas, vilket vi inte heller har gjort i 
denna studie. En del av vår process har däremot varit deduktiv eftersom vi utgick från tidigare 
forskning och empirin kopplades sedan samman med den teoretiska referensramen i analysen. Vi 
har alltså varit induktiva med inslag av deduktion.  
 

2.3 Undersökningsmetod 

Det finns i huvudsak två grundläggande undersökningsmetoder, vilka är kvalitativ och kvantitativ 
metod (Svenning, 2003). Det som skiljer dem åt är dels resultatet och dels hur man går tillväga i 
själva undersökningen (Kvale, 1997). Den kvantitativa metoden framhåller kvantifiering vid 
insamlandet av data (Bryman & Bell, 2005). Den kvalitativa metoden däremot syftar till att 
identifiera strukturen och karaktären. Denna metod försöker skapa en bättre inblick för en händelse 
eller ett fenomen. Den kvalitativa metoden får ofta kritik för att resultaten inte grundar sig på lika 
många analysenheter som den kvantitativa forskningen, vilket betyder att replikerbarheten inte är 
lika hög (Kvale, 1997).  
 
I denna studie har vi valt att utgå från den kvalitativa metoden eftersom vi vill få djupare och 
bredare svar från våra respondenter än vad den kvantitativa metoden kunde ge oss. I början av 
uppsatsen funderade vi på om vi skulle genomföra en kvantitativ enkät för att kombinera de svar vi 
fick från de kvalitativa intervjuerna. Vi insåg däremot senare att det inte var möjligt att genomföra 
en kvantitativ enkät eftersom det är så få personer som arbetar med att analysera företag till SRI och 
att det dessutom var svårt att få tag på dem som faktiskt gör det. Därför skulle den kvantitativa 
metoden inte kunna ge de svar vi behövde för att få svar på vårt syfte.  Eftersom vi vill få fram 
attityder som analytiker har till hållbarhetsredovisningar passar den kvalitativa metoden oss bättre 
eftersom vi då får djupare svar från våra respondenter och att vi får en chans att ställa följdfrågor till 
dem.  
 

2.4 Litteratursökning 

Innan vi började skriva uppsatsen startade vi med att skaffa oss information kring ämnet. Vi tittade 
även igenom hållbarhetsredovisningar från olika företag för att ge oss en bild av hur en 
hållbarhetsredovisning i allmänhet kunde se ut. För att hitta litteratur om vårt berörda område 
använde vi oss av universitetsbiblioteket i Umeå och de databaser kring ekonomi som fanns att 
tillgå, däribland Emerald. Genom att använda oss av sökmotorn Album i universitetsbiblioteket 
hittade vi tidskrifter såsom Balans som hade artiklar som visade på ämnets aktualitet. Vi använde 
oss även av Internet och då främst av sökmotorn www.scholar.google.se.  
 
För att få en bättre inblick i ämnet ville vi ta reda på vilken tidigare forskning som fanns kring 
området och vilka områden som kunde vara intressanta att göra en studie på.  De sökord vi använt 
oss av för att hitta relevanta artiklar och böcker har varit hållbarhetsredovisning, global reporting 
initiative, social responsible investments och corporate social responsibility. Vi ville hitta 
information som handlade om hållbarhetsredovisningar, och även information om global reporting 
initiative, som är ett regelverk för hur upprättandet av en hållbarhetsredovisning kan se ut. Vi 
behövde även hitta material om social responsible investments eftersom det beskriver hur 
marknaden ser ut för dem som kan tänkas vara intresserade av hållbarhetsrapporten. Även corporate 
social responsibility användes som sökord eftersom det ofta är grunden till att företagen väljer att 
upprätta en hållbarhetsredovisning. Därefter började vi med en genomgående litteraturgenomgång 
för att läsa in oss på ämnet. För att hitta fler relevanta vetenskapliga artiklar sökte vi även på 
författare till tidigare hittade artiklar och som vi därmed visste forskade inom ämnet. Genom dessa 
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sökningar fann vi så kallade workingpapers som ännu inte publicerats och därmed fick vi fram 
aktuell forskning inom ämnet.   
 

2.5 Kritik till sekundärkällor 

Det finns vissa regler kring källkritiken och vad man ska titta på. Vi har utgått från tre olika kriterier 
när det gäller vår källkritik, vilka är tendenskritik, beroendekritik och samtidskrav (Nyberg, 2000).  
 
Tendenskritiken innebär att det finns en risk för forskare att väga in sina egna intressen i uppsatsen, 
till exempel genom att endast ta in sådant material som står för en viss ståndpunkt som de själva 
står för. Detta gör att forskaren inte ger en allsidig bild av sanningen. Om forskaren även medvetet 
väljer ut respondenter som står för en viss ståndpunkt finns risk att forskarens egna intressen färgar 
av sig på uppsatsen (Nyberg, 2000). När vi genomförde vår litteratursökning försökte vi hitta flera 
olika artiklar och böcker som visade ämnet ur flera synvinklar genom att ta in såväl vetenskapliga 
artiklar, revisionsbyråers undersökningar, rapporter från NGO:s som artiklar från facktidskrifter och 
nypublicerade böcker inom området. Själva hade vi ingen ståndpunkt när vi genomförde 
litteratursökandet och därför tror vi inte heller att vi har gett en snedvriden bild av vårt 
forskningsområde genom att enbart välja ut vissa källor. Emellertid kan materialet som kommer 
från Naturvårdsverket, Swesif eller andra organisationer vara vinklade på ett visst sätt eftersom de 
möjligtvis redan har en bestämd uppfattning om ämnet.   
  
Beroendekritik innebär att källor ska vara oberoende av varandra (Nyberg, 2000). Vi har därför 
använt oss av källor från olika databaser och tidskrifter för att på så sätt sprida risken för att källorna 
ska vara beroende av varandra.  Vi kan inte vara helt säkra på att alla källor är helt oberoende av 
varandra och eftersom vi studerar inom ett område som är relativt nytt är riskerna större att källorna 
är beroende av varandra. För att minimera denna risk har vi därför använt ett stort antal källor för att 
ge en rättvis och mångsidig bild av problemet. 
 
Samtidskravet innebär att datainsamlingen sker tidsmässigt nära de händelser man insamlar data 
om. Om datainsamlingen och rapporteringen sker inom en kortare tidsperiod minimeras riskerna för 
minnesfel och förvanskningar. Materialet som används bör även vara aktuellt och förhållandevis 
nytt. (Nyberg, 2000) Vi har minimerat dessa risker genom att undersökningen och rapporteringen av 
den skett inom en kortare tidsrymd. Vi har använt oss av nytt material för att ge en aktuell bild av 
ämnet, eftersom detta är ett så pass nytt ämne har det inte heller funnits mycket äldre information att 
tillgå.     
 
Vi är dock medvetna om att det material som publicerats i böcker eller på Internet kan ha en mindre 
tillförlitlighet eftersom materialet inte nödvändigtvis har blivit granskat. Vetenskapliga artiklar 
granskas innan de publiceras och har därför en högre tillförlitlighet (Nyberg, 2000) De källor vi har 
tagit från Internet har dock varit sådana som har en mer seriös framtoning och som har en tydlig 
upphovsorganisation som till exempel Global Reporting Initiative, Swesif och Eurosif bakom sig. 
Detta gäller även till exempel artiklar från tidskrifter som Balans som publiceras av FAR SRS som 
är Sveriges branschorganisation för revisorer. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
Målet med detta kapitel är att ge en bredare förståelse för ämnet genom att tidigare studier och viss 
mån litteratur av relevans ska studeras. Både vetenskapliga studier och studier av mer allmän 
karaktär ska presenteras för att ge en så korrekt helhetsbild av ämnet som möjligt. Detta kapitel 
syftar alltså till att lägga grunden inför den analys av empirin som senare kommer att utföras. Även 
insamlingen av själva empirin har baserat sig på den teoretiska referensramen.  
 
 

3.1 Den etiska investeringsmarknaden 

 
3.1.1 Effektiva marknader 
För att inledningsvis förstå varför en analytiker ens skulle intressera sig av den information som ges 
i en hållbarhetsredovisning ska vi kortfattat beskriva teorin bakom effektiva marknader. Eftersom 
analytikerna, och hela marknaden, drivs av att skapa vinster är det för dem viktigt att ha tillgång till 
all information som kan påverka företagens värde så att de ska ta beslut om att investera i det 
företag som kommer att generera högst avkastning.   
 
En effektiv marknad innebär en situation där aktiens pris direkt återspeglar all tillgänglig 
information, vilket även innebär att samtliga aktörer har tillgång till all information hela tiden 
(Ross, Westerfield & Jaffe, 2005). Aktiekurserna anpassar sig alltså direkt till ny information och 
det finns inte några aktier som är värderade felaktigt, varken under- eller övervärderade. Eftersom 
priserna anpassar sig direkt, skulle investerarna på en fullständigt effektiv marknad inte hinna dra 
nytta av den nya informationen om aktien som finns tillgänglig. En investerare kan därmed inte 
räkna med att göra stora vinster eller förluster på en viss aktie eftersom dessa vinster inte finns på 
en effektiv marknad. För att en marknad ska kunna anses som effektiv måste tre förutsättningar vara 
uppfyllda; 1) det finns många aktörer på marknaden som handlar oberoende av varandra och vill ha 
en så stor vinst som möjligt på sina placeringar; 2) information som är ny och påverkar 
kursutvecklingen är inte känd för investerarna innan den publiceras och 3) marknadsaktörerna 
prisjusterar de finansiella tillgångarna snabbt beroende på vilken ny information som kommer 
(Larsson, 2008). Om dessa tre villkor är uppfyllda kommer priset på aktien endast förändras då ny 
information tillkommer. Anledningen är att ingen aktör har mer kunskaper än någon annan och att 
alla handlar logiskt efter samma förväntningar (Vinell & De Ridder, 1990). 
 
Den faktiska aktiemarknaden är inte helt effektiv, utan aktiepriserna sätts endast av vissa investerare 
som aktivt handlar med aktier. Det existerar alltså en grupp investerare som ägnar mycket tid åt att 
leta efter aktier som är värderade fel för att få en så hög avkastning som möjligt. Denna grupp 
agerar mycket snabbt efter ny information som framkommer och detta gör att aktiepriserna drivs till 
sitt verkliga pris. Informationen som kan påverka aktiepriserna är historisk information kring 
aktiepriser, all offentlig information (som till exempel hållbarhetsredovisningar) och all annan 
tillgänglig information (Haugen, 2001). Det gäller alltså för analytikerna att använda sig av så 
mycket information som möjligt som skulle kunna påverka aktiens pris och företagets värde för att 
hitta aktier som är värderade fel. Eftersom hållbarhetsredovisningarna skall ge fördjupad insikt i 
företags aktiviteter och deras syn på framtiden, bör alltså även den informationen beaktas av den 
som vill ha så mycket information om ett företag som möjligt.     
 
3.1.2 En analytikers arbete 
För att hitta de aktier som är under- eller övervärderade och alltså kunna hitta aktier som kommer 
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att ge framtida avkastning går en stor del av en analytikers arbete ut på att hitta mycket relevant 
information om företaget och om branschen som det aktuella företaget är verksamt inom. 
Finansanalytiker bedömer ett företags framtida utveckling utifrån den information de hittar och 
spelar alltså en viktig roll på finansmarknaden genom informationen de delger. Deras analyser 
resulterar i rekommendationer som påverkar vad för aktier som investerarna och förvaltarna av 
fonder köper och säljer för och därmed påverkas i slutändan aktiepriserna. Flera olika institutionella 
placerare har även ägardirektiv som innehåller hållbarhet. (Naturvårdsverket, 2005)  
     
3.1.3 Social Responsible Investments (SRI) 
Något som är drivande för analytikers användning av den information som ges i en 
hållbarhetsredovisning vid val av företag att investera i är social responsible investments, SRI 
(socialt ansvarsfulla investeringar). SRI är något som blivit vanligare då fler placerare har krävt att 
finansmarknaden ska integrera sociala och miljömässiga mål i sin verksamhet (Grafström et al., 
2005). EuroSif (2006) definierar SRI som följande ”SRI combines investors' financial objectives 
with their concerns about social, environmental and ethical (SEE) issues.” (s.1) Vad SRI alltså 
handlar om är att investeraren tar hänsyn till etiska och sociala överväganden när det gäller beslut 
om investeringar, samtidigt som man tar hänsyn till kravet på avkastning. Det handlar alltså mycket 
om att kombinera det traditionsenliga vinstdrivande målet med en mer långsiktig syn på 
företagandet och deras aktiviteter när det gäller effekten på både miljö och människor. Konceptet 
med SRI har blivit mer populärt under de senaste åren, och det finns idag flera fonder som erbjuder 
dessa typer av investeringar (Grafström et al., 2005). Institutionella investerare utgör den största 
och snabbast växande segmentet inom SRI (Social Investment Forum, 2008). I Sverige år 2007 
uppskattades att cirka 65 % av SRI-marknaden bestod av institutionella sparare och inom EU var 
motsvarande siffra 94%, något som visar på att de verkligen dominerar marknaden. 
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Tabell 1. SRI-marknadens storlek i Europa 2002-2007 samt för Sverige 2007 (miljarder Euro). Siffran efter EU 

indikerar hur många länder som deltog i undersökningen. (Eurosif, 2008, s. 10 & s. 43) 
 
Omfattningen av SRI i EU ökade mellan åren 2005-2007 med cirka 102 %, vilket visar hur snabbt 
marknaden utvecklas. Vad som dock ska iakttas är att för 2007 var antalet länder som deltog i 
studien 13 stycken jämfört med nio stycken år 2005, men det är trots det en markant ökning. 
Sveriges SRI-marknad var 2007 värd 191 miljarder Euro. Av den totala investeringsmarknaden i EU 
stod SRI år 2007 för uppskattningsvis 17,6%. (Eurosif, 2008) 
 
Några av drivkrafterna bakom SRI är dels en önskan för investeraren att reducera risken för negativ 
publicitet vid t.ex. en miljöskandal för företaget som kommer att minska aktiens värde och dels att 
det finns krav på SRI antingen genom lagstiftning eller genom bolagets stadga (Swesif, 2008). 
Analytikerna och förvaltarna menar även att det är ett önskemål från kunderna, att det finns en 
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efterfrågan från dem som investerar att samtidigt som de gör investeringar vill de känna att de gör 
ett etiskt korrekt val. Att kunna erbjuda SRI blir då ett konkurrensmedel eftersom i dagsläget kan 
samtliga fondförvaltare inte erbjuda sina kunder det. Det finns samtidigt vissa tveksamheter till SRI 
då analytiker är osäkra när det gäller dessa investeringars finansiella lönsamhet eftersom det inte är 
fullt kartlagt hur sådana företag klarar sig. Det finns alltså en osäkerhet om företag som agerar etiskt 
och som kan ingå i SRI kan sammankopplas med lönsamhet och bra avkastning för aktierna 
(Mistra,  2009).   
 
3.1.4 Negativ och positiv screening 
Tillvägagångssättet vid en analys till SRI, alltså när en analytiker bedömer vilka företag som är 
socialt ansvarsfulla och lämpliga att investera i, kan se olika ut. En metod som analytikerna 
använder sig av kallas negativ screening. Vid negativ screening väljs de företag bort som man vill 
avstå ifrån, vilket till exempel kan vara de som är verksamma inom branscher som anses olämpliga 
eller företag som inte lever upp till vissa kriterier eller normer . Företag eller branscher som ofta 
brukar screenas bort på detta sätt är verksamma inom till exempel vapen- eller tobaksindustrin. 
(Swesif, 2008) 
 
En annan metod för att välja ut företag till SRI är att göra i princip tvärtom, att man istället gör en 
så kallad positiv screening, som väljer ut företag som har bra arbetsförhållanden, ett intresse för 
samhället och att företaget arbetar för att inte påverka miljön negativt. En vanligt förekommande 
metod inom den positiva screeningen är när man väjer ut ett eller flera företag som är ”bäst-i-
klassen”, alltså de som presterar bäst i ett visst kriterium inom varje bransch väljs ut. Användandet 
av ”bäst-i-klassen” förlitar sig på att företag inom en bransch står inför likadana sociala och 
miljöutmaningar och att en positiv screening inom varje sektor är den mest effektiva metoden för att 
identifiera företag som har konkurrensfördelar gentemot de andra. (Derwall, 2009)  
 
För att utföra både positiv och negativ screening kan mycket av den information som ges i 
hållbarhetsredovisningar vara till hjälp. Själva uppkomsten av hållbarhetsredovisningar beror även 
till stor del på trycket från de analytikerna för de ansvarsfulla fonderna då investerarna började 
efterfråga mer information än om endast företagens resultat, utan även ville veta hur det hade 
uppnåtts (Leibs, 2007). För att utföra den etiska analysen använder företagen oftast ett speciellt 
SRI-team, ett internt analyssystem men även olika externa källor och ibland hjälp från olika index 
(EuroSif, 2007). 
 
3.1.5 Översikt etiska investeringsmarknaden 

 
             Figur 1. (Reich, Wolff, Zaring, Zetterberg & Åhman, 2001 s. 27) Egen bearbetning 
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Kortfattat fungerar den etiska investeringsmarknaden som följande; fondspararen eller den som 
skall göra investeringen väljer om denne vill investera i den aktuella SRI-fonden beroende på om 
den stämmer överens med vad han har för mål med sin investering. Fondbolaget, och analytikern 
utför i sin tur en screeningsprocess som består av fyra steg, vilket illustreras i figuren. De 
bestämmer först vilka kriterier de ska använda sig av för att uppfylla sin målsättning med 
screeningen (till exempel vad den positiva screeningen ska fokusera på för kriterium) och därefter 
samlar de in data från olika företag som de sedan utvärderar. En källa till information är alltså 
företagets eventuella hållbarhetsredovisning. Beroende på vad den insamlade informationen om 
företaget säger analytikern inkluderas eller exkluderas företaget från fonden. (Reich et al., 2001)  
 

3.2 Företags värde och icke-finansiell information 

För att fastställa om icke-finansiell information i olika former kan påverka eller har något att göra 
med företags värde har tidigare forskning på detta område studerats, eftersom det i så fall kan visa 
på att det är relevant för en analytiker som vill ha en viss avkastning att ta hänsyn till sådan 
information i sina analyser. Det har dock endast utförts ett fåtal studier som undersöker relevansen 
av miljömässig och social information och hur de påverkar marknadsvärden och aktieavkastningar 
(Hassel, Nilsson & Nyquist, 2005). Ytterligare en aspekt av detta är om det kan bevisas att hållbara 
och miljömedvetna företag värderas högre eller lägre, något som även det skulle ge incitament till 
att ta reda på om ett företag har en sådan profil. 
 
Man kan fråga sig om hållbara företag går bättre finansiellt, eftersom det skulle kunna ses som att 
det är mer kostsamt att välja de miljövänligaste och mest etiska alternativen när man bedriver som 
verksamhet. Hassel et al. (2005) studerade om miljömässig information hade ett värde utifrån en 
investerares perspektiv. De fann ett negativt samband mellan ett företags miljöprestanda och 
marknadsvärdet av eget kapital, alltså att företag som är rankade högt enligt miljömässiga kriterier 
inte värderas högt av marknaden (alltså investerare). Anledningen till detta var enligt studien att hög 
miljöprestanda är kostsamt för företagen och att det därmed minskar framtida kassaflöden. De fann 
också ett stöd till den kostnadsorienterade skolan, som hävdar att miljömässiga investeringar endast 
står för ökade kostnader, vilket resulterar i en minskad vinst och ett lägre marknadsvärde. En 
tidigare forsknings slutsats är alltså att hållbara företag som är potentiella att ingå i SRI faktiskt ger 
sämre avkastning än vanliga företag.  
 
Om det skulle vara självklart att hållbara och etiska företag går bättre än övriga borde alla företag, 
om man antar att de drivs för att generera avkastning, drivas hållbart. En ny studie av Sinkin, 
Wright och Burnett (2008) undersökte därför om företag med eko-effektiva strategier kunde kopplas 
till högre värde än liknande företag med icke eko-effektiva strategier. Begreppet eko-effektiv 
användes i denna studie då företag samtidigt som det maximerar sin ekonomiska effektivitet och 
vinst minimerar sin påverkan på miljön, något som på många sätt liknar de kriterier som SRI 
försöker uppnå. Eko-effektiviteten ökar då företag skapar ekonomiskt värde inom företaget eller då 
företaget minskar användandet av naturresurser, något man kan få information om i 
hållbarhetsredovisningen. Företagen bedömdes ha en eko-effektiv strategi då två punkter 
uppfylldes. Dels skulle företaget vara certifierat med ISO 14001, en standard som försäkrar att 
företaget har en miljövänlig styrning. Dels skulle företaget publicera någon typ av miljöinformation 
eftersom kommunikation anses som en viktig komponent, det är under denna kategori en 
hållbarhetsredovisning klassas. Företagets värde beräknades med en modell som tog till hänsyn till 
en rad olika komponenter som traditionsenligt anses påverka företagets värde, som till exempel 
aktiens pris, företagets lönsamhet och dess bokförda värda. Undersökningen fann att företag har en 
eko-effektiv strategi värderas högre än liknande icke eko-effektiva företag (Sinkin et al., 2008). 
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Ytterligare en studie har berört det här med företags eko-effektivitet. Derwall, Gunster, Bauer och 
Koedjik (2005) studerade avkastningen i två aktieportföljer vars enda skillnad var deras eko-
effektivitet. Aktieportföljerna studerades under perioden 1995-2003 och den portfölj som hade 
högst eko-effektivitet hade en klart högre avkastning i jämförelse med den andra. Resultaten i dessa 
undersökningar tyder alltså på att det skulle vara lämpligt för analytiker att ta reda på om ett företag 
är eko-effektivt och med andra ord hållbart. 
 
Tidigare studier har även gjorts på hur aktiens pris utvecklar sig vid publiceringen av olika typer av 
icke-finansiell information. Dels utförde Lorraine, Collision och Power (2004) en studie på hur 
aktiepriset ändrades vid externt publicerad miljöinformation och dels studerade Freedman och 
Patten (2004) effekten på aktiepriset då företagen enligt ny lagstiftning skulle rapportera sina giftiga 
utsläpp. Gemensamt för de studierna var att de framförallt kunde se ett negativt samband mellan 
aktiens pris och negativ publiceringar/rapporteringar, det vill säga t.ex. en artikel i media om att 
företaget varit inblandat i en miljöskandal eller då företagen rapporterade om mycket stora utsläpp. 
Däremot reagerade inte marknaden inte alls lika tydligt om vid positiva externa publikationer 
(Lorraine et al., 2004). Freedman och Patten (2004) visade dock att om företag med stora utsläpp 
publicerade en väldigt utförlig rapport om utsläppen så dämpades den negativa effekten på 
marknaden. Detta visar att man kan med hjälp av en utförlig rapport påverka marknaden i hur den 
reagerar, något som en analytiker kan dra fördel av om man studerar hållbarhetsredovisningen där 
sådan information ofta åskådliggörs.   
 
Vad som däremot bevisats i en nyligen utförd undersökning är att ett företag som arbetar med 
hållbarhetsfrågor som rör etik och miljö har en bättre lönsamhet och värderas högre (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2008b), framförallt genom att företagen minimerar sin risk. Detta gäller 
samtliga branscher, men desto större risk som sammankopplas med risken desto större blir 
lönsamheten om företaget väljer att arbeta med hållbara frågor.     
 
Tidigare studier visar alltså på skilda resultat, dels att miljöarbete ger ökade kostande som leder till 
att företagets marknadsvärde blir lägre (Hassel et al., 2005) men även det helt motsatta, att eko-
effektiva/hållbara företag värderas högre och att eko-effektiva aktieportföljer ger en högre 
avkastning (Sinkin et al., 2008; Derwall et al., 2005; Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008b). De 
senaste utförda studierna pekar dock på att hållbarhetsarbete skulle löna sig och därmed finns det 
andledning för analytiker att investera i dessa företag och på ett lämpligt sätt välja ut dem. Det är 
där användningen av icke-finansiell information kommer in. Jaworski (2007) undersökte i en 
omfattande studie analytikernas uppfattning om effekten av icke-finansiell information på ett 
företags värde och fann att det numera är allmänt accepterat att icke-finansiell information kan bidra 
till att förklara hur ett företag presterar. På både kort och lång sikt trodde analytikerna att framförallt 
ett företags varumärke och rykte påverkas av miljö- och etisk information. Marknadsvärde och 
finansiell prestation tror man däremot påverkas mer på enbart lång sikt, men att effekten inte är 
särskilt relevant. Analytikerna har uppfattningen att effekten beror mer på om företaget missköter 
sig, alltså negativa effekter vid negativa publikationer vilket stödjer tidigare studier (Lorraine et al., 
2004; Freedman & Patten, 2004).  
 

3.3 Analytikers användning av icke-finansiell information 

Större marknader börjar alltmer inse att företag som presterar bra inom miljö och sociala områden 
kan skapa mer värde inte bara för sina aktieägare, utan även för sina samtliga intressenter (Willis, 
2003). Detta gör att investerares intresse i icke-finansiell information, som till exempel 
hållbarhetsredovisningar ökar. Det är då viktigt att ha ett fungerande instrument med vilket man kan 
kommunicera den informationen med, mellan företag och investerare.  
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3.3.1 Ökad användning av icke-finansiell information 
Intresset för SRI har ökat de senaste åren och tros öka ytterligare de kommande tre åren (Jaworski 
2007), något som driver på både efterfrågan på fler källor av icke-finansiell information och 
användningen av de befintliga. Enhanced Analytics Initiative (2007) studerade utvecklingen av 
användningen av icke-finansiell information och dess kvalité under perioden 2003-2006 och fann 
att både kvalitén på informationen och dess användning har ökat. Studien visar även att 
användningen sprider sig till nya branscher vilket alltså har inneburit att fler olika finansiella aktörer 
använder sådan information.  
  
3.3.2. Vilken icke-finansiell information efterfrågas 
När det gäller icke-finansiell information finns det självklart hur många olika områden som helst 
som kan beröras. Det kan t.ex. handla om företagets miljöansvar, hur de hanterar mänskliga 
rättigheter, deras anställdas villkor eller om hur företaget engagerar sig i sociala frågor. Något som 
talar emot användningen av hållbarhetsredovisningen är att analytiker  rankar miljö som den minst 
viktiga icke-finansiella faktorn, vilken är en av de viktigaste komponenterna i en 
hållbarhetsredovisning. Emellertid verkar en icke-finansiell faktor framförallt spelar någon roll först 
då det är något problem inom det området. (Jaworski, 2007)  
 
När det gäller vilken typ av icke-finansiell information som efterfrågas kan man även dra slutsatser 
från vad analytikerna rapporterar om för något, man kan då anta att det analytikerna tar upp även är 
det som de tycker är viktigt och vill veta mer om. När det gäller miljöinformation rapporterar 
analytiker mest kring de risker och möjligheter som företagets miljörelaterade arbete ger, samt om 
det resulterar i eventuella komparativa fördelar/nackdelar eller om deras befintliga verksamhets 
miljöprestanda påverkas eller kommer att påverkas av kommande lagstiftningar/regleringar (Hassel 
& Nilsson, 2006). Denna information används för att bedöma hållbarhet, risk och värdet i företaget. 
Det viktiga när företagen hållbarhetsredovisar är således att de ska visa hur man tar tillvara och 
hanterar de utmaningar man ställs inför när det gäller t.ex. det miljömässiga eller sociala och hur 
man i det optimala fallet vänder allt till komparativa fördelar.  
 
3.3.3 Källor till icke-finansiell information 
När det gäller vilka källor som analytikerna använder för att hitta icke-finansiell information är den 
viktigaste källan det aktuella företagets egna publikationer, som t.ex. hållbarhetsredovisningen och 
ytterligare en viktig källa är dessutom företagets egna undersökningar om företaget som blir 
analyserat. Trots att informationen från företagen är en viktig källa anser endast 43 % av 
analytikerna i en undersökning att den informationen är tillräcklig för att kunna värdera effekterna 
av de icke-finansiella faktorerna (Jaworski, 2007). En annan källa som analytikerna ofta använder 
sig av är externa analysleverantörer som analyserar företagen med fokus på det som är relaterat till 
den icke-finansiella informationen och deras hållbarhetsarbete (Naturvårdsverket, 2005). 
 
3.3.4 Vilka analytiker använder icke-finansiell information 
Många företag erbjuder inte sina kunder etiska fonder eller har en utarbetad policy för hur man ska 
hantera det etiska perspektivet i sina analyser, det är dock oftast så att de analytiker som arbetar på 
ett ställe som har etiska fonder och i alla fall delvis utför någon typ av etisk analys värderar icke-
finansiell och alltså etisk information högre vilket kanske får ses som naturligt (Jaworski, 2007). 
Jaworski (2007) visar också på att desto större institution eller företag desto mer fokuserar man på 
etiska frågor och lägger ner mer resurser på att analysera etisk information, något som kan vara 
relaterat till att de p.g.a. sin storlek även har större resurser såväl som ett bredare utbud av fonder. 
Studien belyser också att det skulle kunna finnas problem på företagen med att veta vem som mer 
konkret verkligen ska ha ansvar för att utföra den etiska analysen och hur den ska integreras med de 
mer konventionella analysmetoderna.        
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Trots att de flesta analytikerna är medvetna om sociala, etiska och miljöaspekter inkluderar de 
sällan sådan information i sina rapporter (Hummel & Wood, 2005). Förklaringar till detta kan vara 
att dessa aspekter inte anses vara det som huvudsakligen påverkar ett företags värde. Andra 
anledningar som Hummel och Wood (2005) fann var att det var svårt att kalkylera de potentiella 
risker som fanns gällande de sociala, etiska och miljöaspekterna och att analytikerna ofta fann att 
informationen varit obekräftad eftersom den inte varit granskad. Denna studie indikerar alltså på att 
dels skulle trovärdigheten på en hållbarhetsrapport öka när den är granskad (se vidare avsnitt 3.4.3) 
och dels att ”vanliga” analytiker inte riktigt vet hur de ska hantera informationen, vilket resulterar i 
att informationen oftast hamnar utanför rapporten. Hassel och Nilsson (2006) visar på ett liknande 
resultat, nämligen att utav 248 stycken analysrapporter gjorda av analytiker hos ledande 
investmentbanker innehöll endast 35 % information om företagets miljöhänsyn. Mest rapporterades 
det om risker och möjligheter som sammankopplades med företagets miljöfrågor och analytikerna 
menade att de använde informationen framförallt för att bedöma risken om aktien kommer att 
minska i värde. Analytikerna tyckte att en bra miljöprestanda vara en god indikator på en bra 
ledarförmåga och hållbar förvaltning som indirekt kan kopplas till företagets värde.  
 
Trots att tidigare studier visar att analytiker sällan inkluderar etisk information i sina analyser finns 
ett fåtal studier som visar en annan sida av saken. Holm och Rikhardsson (2008) gjorde en studie 
om vilken effekt miljöinformation hade vid beslut om investeringar. Resultatet  visade, i enlighet 
med tidigare studier, att miljöinformationen ansågs vara en mindre viktig del vid beslut om 
investeringar jämfört med annan information från företagen. Vad som däremot framkom trots detta 
var att miljöinformationen från företagen, trots att den kanske inte var viktigast, påverkade 
investerarnas val av fördelningar av deras placeringar. Denna undersökning visar alltså på att 
investerare faktiskt använder miljöinformation inför ett investeringsbeslut, även om det inte är 
prioriterats högst.  
 
De tidigare studierna är alltså relativt eniga om att finansiella analytiker sällan tar hänsyn till den 
typ av information som en hållbarhetsredovisning erbjuder, detta kan bero på att inom 
investeringsvärlden är det fortfarande avkastningen som styr investeringsbesluten och då är mer 
traditionella nyckeltal och finansiella mått det intressanta. Analytikerna har även svårt att hitta 
incitament till att engagera sig i SRI-frågor så länge det inte finns tydliga empiriska bevis som 
sammankopplar sådana faktorer med högre avkastning, en sådan bevisning skulle däremot få fler att 
ta hänsyn till icke-finansiell information i större utsträckning (Jaworski, 2007).  
 

3.4 Hållbarhetsredovisningen idag 

Den senaste rapporten från revisionsbyrån Öhrling PricewaterhouseCoopers (2008a) visar att för 
2007 så hade 83 % av de 193 undersökta bolagen någon form av hållbarhetsinformation i sin 
årsredovisning. Undersökningen visar att det är de största företagen som redovisar bäst och mest 
hållbarhetsinformation, vilket kan bero på att deras storlek innebär att de även har mest resurser. 
Innehållsmässigt dominerar miljöfrågor. 40 stycken utav företagen publicerar separata 
hållbarhetsredovisningar, och av dessa var 13 stycken granskade av en oberoende revisor. 63 % av 
de separata hållbarhetsredovisningarna var även upprättade enligt riktlinjerna från GRI.  
 
3.4.1 Bakgrund till dagens hållbarhetsredovisning 
Man kan spåra dagens intresse för redovisning av företagens sociala ansvar tillbaka till 1962 då 
Rachel Carson publicerade sin bok Silent Spring, i vilken hon kraftigt kritiserade användningen av 
miljögifter inom kemiindustrin och ville uppmärksamma att det var ett hot mot det ekologiska 
systemet (Larsson & Norregårdh, 2003). Boken fick uppmärksamhet runtom i hela världen, då man 
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förstod att påverkan på naturen faktiskt är konstant och på så sätt hamnade fokus mer på företagens 
agerande. Framförallt startades en rad ideella organisationer som en effekt, till exempel grundades 
Greenpeace 1971 efter kontroversiella amerikanska kärnvapentester i Alaska (Greenpeace, 2008). 
Det tog visserligen ett par år, men under senare hälften av 1970-talet ökade kraven på social 
redovisning hos företagen såväl som ökat samhällsansvar, miljöhänsyn och välskötta 
kundrelationer, framförallt i USA men även i Europa. Detta resulterade i årsredovisningarna i 
rubriker som personal, miljövård och företaget i samhället (Wennberg, 2004).  
Under 1980-talet aktualiseras människans påverkan på miljön ytterligare, då man i media skrev om 
farliga utsläpp som orsakade koralldöd i hav runt om i världen, sura nedfall som effekt av olika 
industriers utsläpp och om bottendöd i Östersjön (Larsson & Norregårdh, 2003). Många företag 
under 80-talet förlorade även stora summor vid köp av andra företag med dolda miljöfadäser, något 
som ökade kraven på en fungerande miljöredovisning (Wennberg, 2004). Vissa företag börjar även 
publicera miljöredovisningar. 1987 kom Brundtlandrapporten Our common future, framtagen av 
FN:s Världskommission för miljö och utveckling där begreppet hållbar utveckling lanserades och 
definierades som följande: ”Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (World 
commission on environment and development, 1987, s.43). Rapportens syfte var att utvecklingen 
skall ske med varaktighet och miljö i fokus (Larsson, 1997). Den lade även grunden för FN:s 
konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, där ministrar och olika intressenter från 
hela världen deltog och tillsammans skapade, och skrev under dokumentet Agenda 21 (Larsson & 
Norregårdh, 2003). Agenda 21 behandlade fyra områden, bland annat att resurser ska förvaltas och 
bevaras på ett hållbart sätt. Man kom på konferensen även fram till olika principer för miljö- och 
utvecklingsarbete, som till exempel att förorenaren skall betala (Miljödepartementet, 2004). Dessa 
internationella överenskommelser måste ha påverkat många företags syn på deras miljöpåverkan 
och säkert bidragit till att ändra deras syn på utsläpp och oegentligheter mot samhället. Principer 
som att förorenaren får betala får nog alltid företag att lyssna, då de drivs av att i de flesta fall 
minimera sina kostnader. Detta ökade alltså även kraven på en fungerande hållbarhetsredovisning 
från en rad av företagens olika intressenter (Larsson & Norregårdh, 2003), i vilken företagen ska 
redovisa sina miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden samt den ekonomiska utvecklingen 
som är knuten till dessa förhållanden (Wennberg, 2004). Effekten blev även att företagen 
publicerade mer social- och miljörelaterad information i sina årsredovisningar och även att EU 
reagerade, genom att 1993 presentera ett miljöhandlingsprogram för framtida hållbarhet (Wennberg, 
2004). Enligt programmet ska årsredovisningen informera om verksamhetens miljöpåverkan, målen 
för företagens miljöprogram, årets miljökostnader samt miljörisker och bedömda framtida 
miljökostnader. I Sverige tillsätter Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR även en arbetsgrupp 
som ska behandla revisorernas roll i miljörevision, en grupp som tidigare varit mindre positiva till 
integrerandet av miljöinformation i årsredovisningar (Wennberg, 2004).  
 
Aktieägarna tar idag allt större hänsyn till finansiell, miljömässig och social information och 
företagen upprättar frivilligt sina hållbarhetsredovisningar eftersom det ser bra ut för företagen. 
Hållbarhetsredovisningarna pressar företagen att bli mer disciplinerade om deras förbättrade 
miljöprestanda vilket reducerar företagets miljörisk. Hållbarhetsredovisningarna skapar även en 
positiv bild till aktieägarna och investerarna. (Hassel, Nilsson & Nyquist, 2005) 
 
3.4.2 Global Reporting Initiative  
Under senare delen av 1990-talet så märkte CERES, the Coalition for Environmentally Responsible 
Economies, att företagen ofta fick förfrågningar från olika intressenter om deras påverkan på miljön 
och samhället (Willis, 2003). Eftersom det inte fanns några statliga eller internationella ramverk för 
hur företag skulle redovisa sina etiska, sociala och ekologiska åtaganden växte det fram många 
frivilliga initiativ som arbetade för att främja, styra och ge stöd till detta (Waddock, 2008). Effekten 
av att många olika initiativ och frivilliga regelverk uppkom var att det skapades förvirring både hos 
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företagen och hos deras intressenter. För att arbeta mot att skapa internationella standarder för 
företagens rapportering startade därför CERES under 1997 Global Reporting Initiative, GRI. Syftet 
med GRI var att skapa globalt tillämpbara riktlinjer för hållbarhetsrapportering, för att underlätta för 
både företagen och intressenterna samt för att på sikt skapa lika accepterade standarder som de som 
finns inom finansiell rapportering (Larsson & Ljungdahl, 1999). Detta innebär alltså att de ska vara 
såväl jämförbara både mellan olika företag och mellan ett företags olika verksamhetsår. Just 
jämförbarheten är något som är mycket viktigt. Eftersom företag drivs av konkurrens och viljan att 
prestera bättre än sina konkurrenter är det nödvändigt med ett regelverk som följs av många för att 
öka möjligheten att jämföra. Detta ger även stöd till analytikerna, som om det finns relevanta mått 
kan titta på de av intresse och därigenom bedöma vilket företag som har det bästa värdet. Målet för 
GRI var även att skapa standarder som är möjliga att granska, eftersom en extern granskning ökar 
rapportens trovärdighet (Willis, 2003). Ett enhetligt ramverk minskar även risken för att företagen 
ska välja ut och vinkla det som redovisas och därmed manipulera marknaden med informationen 
(Deegan, 2004).  
 
I sitt projekt lyckades GRI snabbt attrahera en mängd olika aktörer på marknaden som var 
intressenter till hållbarhetsredovisningar, som till exempel analytikerna (Willis, 2003). Säkert fanns 
det en efterfrågan på ett skapade av internationella riktlinjer, vilket gjorde att många ville delta i 
projektet. Tillsammans med sina intressenter ville man skapa redovisningsstandarder som skulle 
tillgodose allas behov. En sak som bidrog till att göra GRI större var att 1999 fick de FN:s 
miljöprogram United Nations Environment Programme, UNEP, som samarbetspartner. Under 1999 
publicerades även ett första utkast till riktlinjer för hållbarhetsredovisningen, vilket testades och 
utvärderades av 20 företag. Lärdomarna från det bidrog till vad som slutligen blev GRI 
Sustainability Reporting Guidelines, som publicerades i juni år 2000, GRI:s första version av 
riktlinjer för hållbarhetsrapportering(Global Reporting Initiative, 2008).  
 
GRI fortsatte att samarbeta med intressenterna till rapporteringen och med att kontinuerligt erhålla 
utvärderingar från olika aktörer för att vidareutveckla och skapa nya riktlinjer (Willis, 2003). År 
2002 gav man ut den andra och uppdaterade versionen av GRI Riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering. Under de följande åren började man även arbeta för att utveckla mer 
specificerade riktlinjer för olika branscher, eftersom vad som är viktigt att redovisa inom en bransch 
kanske inte ens existerar i en annan bransch. Idag finns sektorspecifika riktlinjer för en rad olika 
branscher, som till exempel för finansiella institut, för gruvor och metall, för logistik och transport, 
för flygplatser samt för företag inom telekommunikation. Man organiserade även olika kommittéer 
och styrelser för utvärdering och utveckling av de aktuella standarderna, allt för att kunna se till att 
samtliga intressenters behov möttes (Global Reporting Initiative, 2008). 
 
År 2006 gav GRI ut den senaste versionen av riktlinjerna för hållbarhetsrapportering, G3 
Guidelines (även kallad Tredje generationens riktlinjer) vilka är ett resultat av de nästan tio års 
erfarenhet som man har arbetat med att utforma standarder. Under 2007 var det cirka 1 500 företag i 
världen som publicerade hållbarhetsredovisningar enligt G3 Guidelines och i sitt nätverk av 
intressenter ingår över 30 000 olika aktörer som samarbetar med dem för att fortsätta arbetet med att 
skapa ännu mer relevanta standarder och mått. (Global Reporting Initiative, 2008)         
 
GRI och deras riktlinjer har alltså etablerat sig som ett stort och inflytelserikt initiativ, särskilt med 
deras stöd och samarbete med FN:s miljöprogram. För att skapa standarder som passar analytikerna 
är det viktigt att de deltar som intressent och bidrar med feedback om hur standarderna kan 
utformas för att bli ännu mer relevanta. Vad man även ska komma ihåg när det gäller 
hållbarhetsredovisningarnas värde för analytiker är att de är skapade för att passa en mängd 
intressenter så det är naturligt att allt i rapporterna inte intresserar eller är relevant för dem i deras 
analyser. Men fortfarande är det av högsta vikt att det som analytikerna är intresserade av att 
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förbättra eller införa i rapporterna genomförs för att dess värde som hjälpmedel vid en 
företagsanalys ska öka. Eftersom hållbarhetsredovisningar har möjligheten, och har även till viss 
del redan blivit, ett viktigt komplement till andra informationskällor då ett företag ska granskas 
innan en investering (Willis, 2003).   
 
Som tidigare nämnts ska en hållbarhetsredovisning visa företagets ekonomiska utveckling som är 
bunden till sociala, etiska och miljörelaterade förhållanden (Wennerberg, 2004). För att öka 
förståelsen för vad mer konkret som redovisas i en hållbarhetsredovisning upprättad enligt GRI ska 
vi kortfattat beskriva vad deras riktlinjer och prestandaindikatorer kan innebära. Riktlinjerna 
innehåller tre huvuddelar; ekonomisk, miljö och social påverkan (Larsson & Ljungdahl, 1999).  
 
Den ekonomiska påverkan och de prestandaindikatorer som är knutna till den innefattar egentligen 
den finansiella redovisningen, men man fokuserar sig här mer på indikatorer som sträcker sig längre 
än de traditionella måtten. Man tar mer intressenternas perspektiv för att se hur företagets olika 
aktiviteter påverkar deras ekonomi, istället för att enbart titta på hur företagets ”egna” ekonomiska 
förutsättningar påverkas. De indikatorer för ekonomisk påverkan som tas upp i vägledningen för 
GRI 2002 har för syfte att mäta de penningflöden som strömmar mellan företaget och 
nyckelintressenter, som till exempel kunder, leverantörer, anställda, finansiärer och samhället. 
Exempel på sådana indikatorer är nettoförsäljning (kr), leverantörers förmåga att betala i tid (%), 
eget kapital vid periodens slut (kr), summa betald skatt (kr) samt donationer och samhällsinsatser 
som inte ingår i kärnverksamheter (kr). Mer djupgående indikatorer för ekonomisk påverkan kan till 
exempel bestå av uppfinningar som man tror kommer att ge patent eller nya avtal, effekter vid 
ändring av verksamheten eller platsläge eller huruvida samhället är beroende av företagets 
aktiviteter.  
 
Trots att det kanske är de ekonomiska prestandaindikatorerna som är lättast för en analytiker att 
tyda och tolka ger även miljöprestandaindikatorer och sociala prestandaindikatorer ekonomiska 
effekter som kan vara viktiga. Just miljön är den aspekten vars rapportering enligt GRI har kommit 
längst. Här ligger fokus på att såväl ha indikatorer som ger absoluta tal som att ha så kallade 
normaliserade mått, som till exempel resursanvändning per producerad enhet. Typiska exempel på 
miljöprestandaindikatorer är total mängd använd typ av råvara (kg), energianvändning fördelat per 
energikälla (joule), utsläpp av växthusgaser (ton), betydande miljöpåverkan från produkter och 
tjänster samt antal incidenter och viten för brott mot gällande regler (kr, styck). Detta kan 
framförallt ge analytiker möjlighet att jämföra exempelvis ett företags effektivitet med andras, men 
även undersöka om företaget använder stora mängder av någon resurs vars tillgång eller pris 
förväntas ändras och därmed kommer att påverka företagets kostnader. Eftersom företagen även här 
redovisar påverkan på miljön kan kommande lagändringar om utsläpp och så vidare påverka ett 
företags framtida kostnadsbild eller efterfrågan på deras produkter.  
 
Sociala prestandaindikatorer har syftet att beskriva och mäta företagets påverkan på de sociala 
systemen i vilka man bedriver sin verksamhet. Denna information är till största delen av kvalitativ 
karaktär och därmed kanske svårast för en analytiker att använda sig vid en analys, vilket 
framförallt borde bero på att det är svårt att jämföra kvalitativ information. Vad indikatorerna dock 
försöker beskriva är arbetsförhållanden inom företaget hur företaget hanterar mänskliga rättigheter 
och övriga aspekter som påverkar olika intressenter i samhället som till exempel företagets 
produkters säkerhet. Exempel på sociala prestandaindikatorer är antal medarbetare (stycken), 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, kompetensutveckling (timmar), mänskliga rättigheter i 
leverantörskedjan, rutiner och policy för icke-diskriminering och förhindring av barnarbete, 
ursprungsbefolkningens rättigheter och engagemang med samhällsintressenter. Det en analytiker 
framförallt kan göra med denna information är väl att bedöma om företaget bedrivs på ett hållbart 
sätt och tros överleva, eftersom ett företag som inte samarbetar med samhället på ett positivt sätt 
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antagligen kommer att möta fler hinder från sådana intressenter än ett företag som samarbetar. 
(Piper, Carty & Enell, 2005)  
 
I en hållbarhetsredovisning uppförd enlighet GRI:s riktlinjer finns alltså en rad indikatorer som kan 
hjälpa analytiker med att bedöma ett företags värde, även om de ibland eller ofta är mer svårtolkade 
än den information och de nyckeltal som hittas i en finansiell redovisning. För att förbättra 
rapporteringen och för att skapa mer anpassade indikatorer ska GRI framöver även arbeta med att 
utforma nationella direktioner för rapporteringen, där man tar hänsyn till de olika lägena som råder i 
länder med tanke på till exempel lagstiftning eftersom mycket inom hållbarhet beror på plats och 
situation (Global Reporting Initiative, 2008). Tills vidare får varje företag som följer GRI 
komplettera riktlinjerna med att själva uppdatera sig på de lagar som berör deras rapportering för 
hållbarhet. Ett bevis på att GRI är mycket ledande är att regeringen beslutade 4 april 2007 att från 
och med 2008 skall samtliga 55 bolag med statligt ägande publicera bestyrkta 
hållbarhetsredovisningar upprättade enligt riktlinjerna från GRI (Waddock, 2008; 
Näringsdepartementet, 2008). 
 
3.4.3 Granskning av hållbarhetsredovisningen 
Under mitten av 1990-talet ökade revisionsbyråernas miljökompetens och de flesta 
branschorganisationerna som FAR (det som då var Sveriges branschorganisation för revisorer) och 
Fédération des Experts Comptables Européens, FEE (den europeiska revisorsorganisationen) 
började arbeta med att ta fram riktlinjer för hur man ska granska och behandla miljörelaterad 
redovisning (Wennberg, 2004). Alltmer började man förstå att såväl som att det är viktigt att ha en 
fungerande strategi för socialt och hållbart ansvar så måste man även ha en fungerande redovisning 
av detta och därmed också en fungerande granskning. Även marknaden efterfrågade en öppen och 
pålitlig redovisning, vilket fick gensvar från FAR år 2004 då de lade fram sitt förslag om 
rekommendation om oberoende översiktlig granskning av frivilliga, separata 
hållbarhetsredovisningar (Görman, 2004). En oberoende granskning ökar värdet på en 
hållbarhetsredovisning då ”en redovisning som inte gått igenom en extern granskning blir trots allt 
ett dokument som redovisar organisationens egen syn på sig själv” (Görman, 2004, s 34). 
 
För att öka andelen granskade hållbarhetsrapporter uppmanar även revisorsorganisationer 
investerares branschorganisationer att framhålla betydelsen av granskning och bestyrkande när man 
ställer krav på företagens redovisning i vad som ska ingå och hur det ska värderas (Görman, 2004). 
Även utvecklingen av GRI har skett för att skapa standarder som är möjliga att granska (Willis, 
2003), något som revisorsorganisationer uppmuntrar GRI att fortsätta med (Görman, 2004). GRI 
och Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) driver dessutom på trenden med granskade 
hållbarhetsredovisningar genom att uppmuntra sina medlemmar eller anhängare att låta 
redovisningen bli granskad (Larsson, 2009).  
 
I dagsläget är det fortfarande relativt ovanligt med externt granskade hållbarhetsredovisningar även 
om det har ökat de senaste åren. Standarden RevR ”Oberoende granskning av frivillig separat 
hållbarhetsredovisning” som FAR SRS har gett ut är emellertid den som används av de svenska 
revisionsbyråerna vid granskningen, och den uppdaterades senast år 2006. FAR SRS har även under 
2007 startat ett projekt för att ta fram en standard för hur den externa granskaren ska kunna ge ett 
positivt utlåtande vid bestyrkandet av själva hållbarhetsredovisningen (Larsson, 2009). 
 

3.5 Institutionell teori 

Enligt Powell och Di Maggio (1987) blir organisationer som bedrivs inom samma bransch alltmer 
homogena. Förändringarna av strukturer i organisationer blir mindre drivna av konkurrens och 
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effektivisering och istället sker förändringarna efter processer som gör organisationer mer lika 
varandra utan att nödvändigtvis göra dem mer effektiva. I startskedet av organisationernas 
livscyklar kan de ofta vara mycket skilda från varandra, men när de sedan blir väletablerade blir de 
mer lika varandra och homogena. Även om organisationerna ändrar sina mål och utvecklar nya 
arbetssätt så påverkas besluten av deras omgivning. Powell och Di Maggio anser att det som bäst 
förklarar processen till homogenitet är isomorfism. Isomorfism är den process som tvingar en enhet 
i en population att efterlikna andra som är inom samma bransch. 
 
Det finns tre mekanismer som styr den isomorfismiska förändringen enligt Powell och Di Maggio 
(1987). Dessa är påtvingande, efterliknande och normativ isomorfism. Påtvingande isomorfism 
består både av formella och informella påtryckningar från andra organisationer som de är beroende 
av samt av kulturella förväntningar i samhället. Kraven kan antingen ses som tvingande, 
påtryckningar eller som inbjudningar att delta i samverkan. Påtryckningarna kan komma från 
myndigheter som exempelvis beslutar om miljöregler. Men all institutionell isomorfism styrs inte av 
den påtvingande mekanismen. Osäkerhet driver också organisationerna till efterlikning. Detta tar 
ofta sin form på grund av att organisationer är osäkra på sina mål eller när omgivningen skapar en 
osäkerhet på organisationen. Den efterliknande organisationen behöver inte vara medveten om att 
de blir efterliknade eller ha någon vilja att bli det. Efterlikningen kan exempelvis uppstå genom att 
anställda byter arbetsplats eller att de använder samma konsultfirmor. Den sista källan till 
isomorfism är den normativa och drivs av de anställda. Dessa förändringar i organisationerna är 
varken lagreglerade eller tvingande men genomförs ändå för att skapa en viss identitet i 
organisationen. Denna normativa processen uppstår ofta genom att organisationerna anställer 
personer som har en speciell utbildning. Utbildningen i sin tur är då grunden för skapandet av 
normerna. Olika organisationer inom samma bransch rekryterar därmed individer med liknande 
utbildning. 
 
Denna teori kan framförallt appliceras på den etiska analysbranschen som består av endast ett fåtal 
aktörer och levererar informationen till fondbolag och andra kunder. Eftersom många alltså förlitar 
sig på deras information och deras tolkningar  
 
Även när det gäller vad företagen vågar redovisa i hållbarhetsredovisningarna kan styras av 
institutionell teori. Om ett företag redovisar något obekvämt kan andra följa efter då det ses som 
mer accepterat att erkänna bristen, i något som kan liknas vid påtvingande isomorfism- det blir som 
en informell påtryckning från det andra företaget.  
 
Institutionell teori kan appliceras både på uppförandet av hållbarhetsredovisningar och på den etiska 
analysbranschen. Det företagen väljer att redovisa i sina hållbarhetsredovisningar kan påverka andra 
liknande företag i vad de väljer att redovisa, i något som kan vara både efterlikning och informella 
påtryckningar. Det kan även vara så att företag studerar varandra för att inte behöva göra mer arbete 
än nödvändigt (Hedberg & Malmborg, 2002). När det gäller den etiska analysbranschen domineras 
den av endast ett fåtal stora analysleverantörer som producerar information åt den stora massan, 
detta leder till efterlikning hos de som använder samma analysleverantör.   
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4 METOD 
 

 
Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse med vilka förutsättningar och med vilka metoder vi 
samlade in vår empiri, genom att bland annat förklara uppbyggnaden av intervjuunderlaget och 
även den urvalsprocess i vilken våra respondenter valdes ut- något som sedan blir centralt för 
resten av studien och ger förståelse för hur den etiska analytikerbranschen ser ut. Kapitlet avslutas 
med att diskutera kritik mot den genomförda studien och även om dess tillförlitlighet, överförbarhet 
samt pålitlighet som ger studien trovärdighet.  
 
 

4.1 Intervjumetod 

Vi valde, som tidigare nämnts, en kvalitativ metod, eftersom det bättre svarade mot syftet vi hade i 
studien, det vill säga undersöka analytikers attityd till hållbarhetsredovisningar som ett verktyg vid 
etiska företagsanalyser. 
 
När vi genomförde intervjuerna var vårt mål att skaffa oss en djupare kunskap om ämnet och ta reda 
på om det fanns en generell attityd mot hållbarhetsredovisningar och företeelser kring den. I början 
av vårt arbete var vår tanke att vi förutom de inledande kvalitativa intervjuerna skulle göra en 
kompletterande enkät, med utgångspunkt i de ämnen som aktualiserats i intervjuerna, som skulle 
skickas ut till ett större antal respondenter för att få en kvantitativ bild av hur 
hållbarhetsredovisningen användes. Detta var inte möjligt att göra eftersom det var ett begränsat 
antal personer som arbetade med att göra företagsanalyser till SRI-fonder och att det var svårt att få 
tag på dem. Vi valde därmed att endast genomföra intervjuer och fokusera på vad etiska analytiker 
hade för attityd till hållbarhetsredovisningar. Intervjuerna vi utförde var halvstrukturerade eftersom 
vi ville ge utrymme för att ställa följdfrågor till våra respondenter. Halvstrukturerade intervjuer 
innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren utgår från en intervjumanual med olika teman 
och ger intervjupersonen frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. Vi hade därför en intervjumanual 
som utgick från den teoretiska referensramen och som omfattade de områden som vi ville studera 
närmare. Frågorna var öppna och gav oss tillfälle att ställa flera följdfrågor för att komma djupare in 
på problemet. Det faktum att frågorna var öppna och att intervjun var halvstrukturerad leder även 
till att hela intervjuprocessen blir flexibel, vilket gör att svaret till stor del beror på vad 
respondenten tolkar in och finner intressant med frågan (Bryman & Bell, 2005). Vi ville på detta 
sätt få fram vad varje analytiker verkligen hade för åsikt i varje fråga genom att låta dem svara fritt.   
  

4.2 Urval 

Det första vi bestämde var att vi skulle fokusera på finansiella analytiker som arbetar mot etiska 
eller SRI-fonder, det vill säga etiska företagsanalytiker. Anledningen till detta är att etiska analytiker 
främst använder hållbarhetsredovisningen i sina analyser och därmed är insatta nog för att kunna ha 
en uppfattning om hållbarhetsredovisningen (Jaworski, 2007; Hummels & Wood, 2005). Vi har 
sedan använt oss av ett bekvämlighetsurval som innebär att de personer som varit tillgängliga har 
använts (Bryman & Bell, 2005). Det urvalet blev naturligt att välja eftersom det visade sig att det är 
få personer i Sverige som arbetar med dessa frågor och därmed var vi tvungna att intervjua dem vi 
fick tag på. Eftersom det är få personer som utför etiska analyser i Sverige var ett av de största 
problemen i vår studie att det var svårt att få tag i lämpliga respondenter. Därför vill vi endast kort 
kommentera hur urvalsprocessen har sett ut eftersom det i sig kan bidra till analysen och 
diskussionen kring detta ämne. Vi började med att söka på www.eniro.se, med sökorden 
”fondförvaltare” och ”företagsanalytiker” efter företag som arbetade mot SRI-fonder vilket vi 
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kontrollerade genom att besöka företagens eventuella hemsidor. De som verkade arbeta med etiska 
förtecken kontaktades för en eventuell telefonintervju. För att få ytterligare uppslag till företag att 
kontakta användes Jaworski (2007) lista på respondenter och även branschorganisationen Swesif:s 
medlemsregister, som fanns på deras hemsida.   
 
Totalt kontaktades 42 företag, majoriteten av dem (14 stycken) kände inte att ämnet passade eller att 
de ens hade någon fond som var etisk. 13 stycken av företagen uppgav att de hade en icke 
definierad extern källa (t.ex. analysföretag eller avdelning i utlandet) som de köpte etisk 
information från. De företagen utförde aldrig någon analys själva och därmed använde de sig inte av 
hållbarhetsredovisningen. Nio företag uppgav dessutom att de använde ett bestämt analysföretag 
som leverantör av etisk information. Resultatet i vår urvalsprocess visade på att branschen till stor 
del är uppbyggd kring användandet av externa källor och analyser, och att det verkar vara få som 
utför analyser själva.  
 

 Antal företag (st) 
Hade inte en SRI-fond/ ämnet passade inte 14  
Icke definierad extern källa 13  
Definierad extern källa 9  
Ville delta i studien 6  
TOTALT 42 

  Tabell 2. Översikt urvalsprocessen 
 
De sex personerna som ville ställa upp på intervjuerna arbetar på två olika typer av bolag. Två 
personer arbetar som analytiker på företag som endast utför analyser av företag och säljer det som 
en tjänst. De fyra övriga arbetar på fondbolag eller banker som erbjuder sina kunder placeringar i 
etiskt orienterade fonder, och där respondenterna har en del av ansvaret för att välja ut de bolag som 
är lämpliga att ingå i fonder med sådana förtecken. Detta kan i sin tur ha gjort att två av de vi har 
intervjuat har haft mer specialiserad kunskap om just analysmomenten medan de övriga generellt 
sett har haft en mer allmän kunskap om området eftersom analyser inte behöver vara det enda de 
arbetar med. Utav samtliga respondenter har alla använt hållbarhetsredovisningen i sina analyser, 
något som vi kontrollerade innan vi utförde intervjuerna, och därmed har vi lagt lika mycket vikt till 
deras svar oavsett vilket typ av bolag de arbetar på. Under intervjuerna med de sex respondenterna 
märkte vi även att det fanns samstämmighet i åsikterna mellan dem och, kombinerat med det 
faktum att det var svårt att få tag i dem, kontaktades inte fler. Genomgående under intervjuerna har 
vi också fått tips på andra personer som arbetar med att göra företagsanalyser som kunde vara 
intressanta för vår uppsats, därför har vi också haft inslag av ett urval som kallas snöbollseffekt 
(Bryman & Bell, 2005). Dessa rekommendationer har vi följt upp och på det sättet kontaktades ett 
par av de personer som intervjuades.     
 

4.3 Intervjuunderlag 

Vi använde oss som tidigare nämnt av halvstrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). 
Intervjuunderlaget har hjälpt oss att strukturera intervjuerna samt hjälpte oss att undvika att missa 
områden under intervjuerna. Innan varje intervju skickades ett intervjuunderlag ut till respondenten, 
flera av respondenterna efterfrågade även underlaget eftersom de ville förbereda sig på frågorna. 
Underlaget skickades ut genom mejl några dagar innan intervjuerna ägde rum.   
 
Intervjuunderlaget togs fram med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och för att undersöka 
olika aspekter av etiska analytikers attityder till hållbarhetsredovisningar. Enligt tidigare studier har 
intresset för SRI ökat de senaste åren i och med att investerare och deras kunder allt mer har insett 
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att det såväl som långsiktig avkastning kan vara gynnsamt för vår miljö att satsa på hållbara 
företag(Willis, 2003; Jaworski, 2007; Enhanced Analytics Initiativ, 2007; EuroSif, 2007). Detta har 
dels genererat en fråga till respondenterna om de själva har sett någon ökning i efterfrågan efter 
etisk information eller etiska fonder, och dessutom om vilka analytiker de tror använder sig av 
hållbarhetsredovisningarna. Tidigare forskning visar på att traditionella analytiker rent generellt är 
dåliga på att ta med miljö-, social- och etisk information i sina analyser (Hassel & Nilsson 2006; 
Deegan, 2004; Hummels & Wood, 2005), trots att en analytiker som vill hitta undervärderade aktier 
borde ta in så mycket information som möjligt för att hitta lämpliga aktier (Haugen, 2001). För att 
få förståelse om krafterna bakom och om vilka som framförallt är intresserade av SRI har vi även 
frågat huruvida finanskrisen har påverkat efterfrågan. Detta gjorde vi för att se om det är en känslig 
del av branschen eller inte, den vanligaste gruppen som investerar i SRI är institutionella sparare 
(Social Investment Forum, 2008).   
 
För att sedan få reda på vilken roll hållbarhetsredovisningen har i analysen bad vi respondenterna 
kort beskriva hur de vanligtvis utför analysen. Inom SRI arbetar man vanligtvis med negativ eller 
positiv screening (Derwall, 2009; Swesif, 2008) och det kändes intressant att ta reda på hur 
hållbarhetsredovisningen kommer in i de typerna av analyser. 
 
Jaworskis (2007) visade att en av de viktigaste källorna till icke-finansiell information vid en analys 
av ett företag är företagens egna publiceringar men att informationen trots allt sällan räcker till för 
att värdera effekten av de hållbara aspekterna. Jaworski (2007) kom även fram till att en icke-
finansiell faktor, vilket mycket av det som tas upp i hållbarhetsredovisningen är, framförallt spelar 
roll i värderingen när det är negativt. För att utreda detta ytterligare ställdes frågor om vad för källor 
analytikerna använder förutom hållbarhetsredovisningen, samt vad de använder i 
hållbarhetsredovisningen och tycker är viktigast såväl som vad de mer konkret upplever saknas och 
som skulle bidra till att de eventuellt skulle kunna slippa leta utanför hållbarhetsredovisningen. En 
hållbarhetsredovisning ska teoretisk sett uppfylla och visa på all ekonomisk utveckling som rör de 
sociala, etiska och miljörelaterade frågorna och ska inte behöva kompletteras med ytterligare källor.    
 
Hållbarhetsredovisningar har följts av företeelser som att GRI försöker skapa ett enhetligt regelverk 
för hur redovisningen ska ske och de har även haft ett stort genomslag på marknaden (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2008a; Global Reporting Initiative, 2008). Det har även, framförallt från 
revisorers håll, debatterats om eventuella fördelar med en externt granskad rapport (Wennberg, 
2004; Willis, 2003, Görman, 2004). Vi ville därför undersöka vad analytikerna som faktiskt 
använder rapporterna, anser om GRI och oberoende granskning och huruvida det skapar bättre och 
trovärdigare redovisningar.   
 
Vidare har vi frågat respondenterna om de ser att SRI-investeringar ger en bra avkastning och om 
hållbara företag kan vara värda att satsa på, samt vad det är som eventuellt skulle kunna gynnas i ett 
hållbart företag. Detta har undersökts i idigare studier och visat att speciellt etiska analytiker tror att 
värdet på ett företag påverkas positivt på lång sikt och att informationen i t.ex. 
hållbarhetsredovisningen i första hand används för att minska risken för att aktien ska sjunka i värde 
(Hassel & Nilsson, 2006; Freedman & Patten, 2004; Lorraine et al., 2004; Jaworski, 2007). På 
senare år har det i studier hittats stöd för att hållbara företag skulle ge bättre avkastning och 
värderas högre än andra företag (Sinkin et al., 2008; Derwall et al., 2009; Mistra, 2009).   
 
Med stöd av hur vår process för att hitta respondenter såg ut, då vi insåg att branschen är mycket 
uppbyggd kring ett fåtal leverantörer av analysmaterial har vi även frågat respondenterna om de 
(trots att de själva i olika utsträckning producerar egna analyser) använder sig av en extern 
analysleverantör. Jaworski (2007) fann att många hade svårt att hitta resurser och incitament till att 
utföra kostsamma analyser och att det därför var enklare att köpa in informationen.  
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4.4 Intervjutillfället 

Vi kontaktade intervjupersonerna och bestämde tid för när intervjuerna skulle genomföras. I 
inledningen av intervjuerna hörde vi med dem om vi kunde spela in samtalet och för samtliga gick 
det bra. En diktafon lånades för att banda intervjuerna. Intervjuerna varierade i längd mellan 30-50 
minuter. Efter intervjuerna fick vi även godkännande av samtliga respondenter om att återkomma 
vid eventuella kompletterande frågor. Vi hade ingen möjlighet att vara närvarande båda två vid 
intervjuerna utan intervjuerna fick utföras enskilt med respondenten. Det hade kunnat vara en fördel 
om vi båda hade kunnat vara närvarande vid intervjuerna och kunnat ställa följdfrågor, men detta 
hade vi ingen möjlighet till. Naturligtvis hade vi gärna genomfört intervjuerna tillsammans och med 
intervjupersonen fysiskt närvarande, men våra möjligheter till detta begränsades av olika faktorer.   
 
Flera av dem frågade om transkriberingarna kunde skickas till dem senare på mejl för att de ville se 
att det stämde överens med vad de menade och att de kunde få chans att förklara sig ytterligare om 
de så ville. Ejvegård (2003) menar att det finns flera fördelar med att sända tillbaka utskrifterna till 
intervjupersonerna eftersom de kan korrigera och utveckla sina svar så att inga missförstånd 
uppkommer.  Alla respondenterna var positiva, tillmötesgående och verkligen intresserade av ämnet 
vilket vi hoppas bidrog till att svaren de lämnade var uppriktiga och uttömmande.  
 
Vi valde att hålla intervjupersonerna anonyma eftersom det viktigaste i vår studie är 
intervjupersonernas attityd till hållbarhetsredovisningar. Vi anser inte att kännedom om identiteterna 
på våra intervjupersoner skulle tillföra studien något. Vi tror även att anonymiteten gav oss öppnare 
och ärligare svar från intervjupersonerna. Detta var också anledningen till att vi valde att hålla 
intervjupersonernas företag anonyma. 
 

4.5 Databearbetning 

Vi transkriberade intervjuerna direkt efter intervjutillfället för att minska riskerna för att glömma 
eller att misstolka och vi lyssnade även igenom dem flertalet gånger. Till detta använde vi ett 
dataprogram, Express Scribe, som underlättade transkriberingarna genom att vi bland annat kunde 
välja vilken hastighet de skulle spelas upp i. Sedan analyserades dem genom metoden 
meningskategorisering vilket är en metod som innebär att materialet kategoriseras utifrån valda 
kategorier (Kvale, 1997). Vi valde kategorierna som vi tyckte var de mest väsentliga och som skulle 
kunna ge det mest rättvisande resultatet. Vi valde ut nio olika kategorier som vi tog ut från de sex 
olika intervjuerna, som sedan är grunden till hur empirin strukturerats. Kategorierna baserades på 
den tidigare forskningen som var en del av bakgrunden och analysens struktur baserades sedan på 
empirin. 
  

4.6 Källkritik primärdata 

En negativ aspekt vid intervjutillfällena var att vi som intervjuare inte kunde vara närvarande 
samtidigt vid genomförandet av intervjuerna, eftersom båda inte kunde ställa följdfrågor till 
respondenterna. Men vi tycker samtidigt att vi har fått svar på de frågor vi ämnat besvara för att 
genomföra vår studie, samt att de viktigaste frågorna hade vi på intervjumanualen.  
 
En sak som skulle ha kunnat vara positivt är om vi hade genomfört personliga intervjuer med 
respondenterna. Bryman och Bell (2005) skriver att det finns flera fördelar med både personliga 
intervjuer och telefonintervjuer. Vid telefonintervjuer kan man inte avläsa kroppsspråket hos 
intervjupersonen och missar därmed eventuella osäkerheter och tveksamheter i intervjupersonens 
svar. De främsta anledningarna till att vi trots detta genomförde telefonintervjuer var avstånden 
mellan oss själva och intervjupersonerna samt att telefonintervjuerna därmed var tidsmässigt mer 
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fördelaktiga att genomföra. Vi är heller inte ute efter att tolka respondenternas svar beroende på om 
de verkar vara osäkra eller tveksamma vid ett svar. 
 

4.7 Tillförlitlighet 

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att det säkerställs att studien utförts enligt de regler som är 
gällande och att resultatet redovisas på ett riktigt sätt (Svenning, 2003). Därför transkriberades 
intervjuerna så snabbt som möjligt efter varje intervju för att minska riskerna för felaktiga 
uppfattningar.    
  
För att öka tillförlitligheten har varje respondent även fått chansen att kontrollera sin del av empirin 
och de har därigenom fått möjligheten att bekräfta och i vissa fall korrigera det vi har uppfattat. 
Detta kan i vissa fall leda till att respondenter drar tillbaka eller censurerar delar av sina svar, vilket 
kan ses som negativt då detta kan uppkomma då t.ex. respondenten känner att ett svar avviker 
(Bryman & Bell, 2005). I viss mån har vi avvärjt denna aspekt då respondenterna har fått vara 
anonyma. Endast en av respondenterna valde emellertid att inte kontrollera sina svar. Utav de övriga 
respondenternas korrigeringar har det endast rört sig om mindre justeringar som uppkommit då vi 
hört fel vid transkriberingen, vilket kan illustreras med att vi t.ex. skrev krigsvapen istället för 
klustervapen. I vissa fall har även några utvecklat sina svar mer utförligt för att tydliggöra en 
process eller en ståndpunkt i en viss fråga. Detta har vi då tagit hänsyn till och det som redovisas i 
empirin är deras slutgiltiga svar.  
 

4.8 Överförbarhet 

Betydelsen av överförbarhet är att forskningen kan överföras till andra studier, det är därför viktigt 
att beskriva hur man har gått till väga vid insamlandet av data samt vilka vetenskapliga metoder 
som använts (Bryman & Bell, 2005). I vår studie har vi försökt att noggrant beskriva hur vi har gått 
tillväga vid datainsamlandet och vilka utgångspunkter vi haft. Vi tror därför att studien kommer att 
kunna överföras till andra liknande studier om hur attityder till hållbarhetsredovisningar från 
finansanalytiker som arbetar med etiska eller SRI-fonder ser ut.  
 

4.9 Pålitlighet 

Med pålitlighet menas att man redogör för alla delar av forskningsprocessen. I detta ingår 
exempelvis problemformulering, val av intervjupersoner, intervjuutskrifter och analysbeslut. Sedan 
kan man ha personer som granskar arbetet under studiens gång och att de bedömer kvalitén på de 
procedurer som används. Den här typen av granskningar är ovanliga vid kvalitativa studier 
beroende på att studierna innehåller stora mängder av data. Därför kan det vara problematiskt att få 
någon att granska arbetet under studiens gång (Bryman & Bell, 2005).  
 
Vissa delar av studien har vi låtit en person granska för att bedöma hur kvalitén på studien var. Alla 
områden har däremot inte blivit granskade under studiens gång på grund av den tidsaspekt och 
uppoffring det krävs av en eventuell granskare. 
 

4.10 Kritik till studien 

Denna studie har försökt förklarat flera saker snarare än en sak mer djupgående, detta har berott på 
att vi vill att läsaren ska få förståelse för de olika anledningarna till att en analytiker använder en 
hållbarhetsredovisning och i vilka sammanhang analytikern använder den. Dessutom ville vi skapa 
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en förståelse kring hållbarhetsredovisningar (granskning, GRI) och de bakomliggande orsakerna till 
varför företag hållbarhetsredovisar (SRI, CSR). Men det faktum att vi valt att ta in så pass många 
aspekter och studier kan i viss mån bidra till att vissa delar känns mer eller mindre meningsfulla.  
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5 EMPIRI 
 

 
Här presenteras det material vi erhöll under intervjuerna med analytikerna. Varje analytiker 
redovisas för sig, det blir då lättare att få en förståelse för varje analytikers arbetssätt och 
ståndpunkt i olika frågor. Sedan är varje analytikers svar strukturerat på så lika sätt som möjligt för 
att det ska bli enklare att kunna jämföra och dra slutsatser från olika analytikers svar.  
 
 

5.1 Analytiker A 

Analytiker A arbetar på svenskt fondbolag, som har en inriktning mot etiska fonder och deras 
kunder är framförallt privatpersoner. Även för de fonder som inte har etiska förtecken sker en viss 
screening av bolagen som ingår i fonden. Under de två åren som A har arbetat som analytiker 
upplever personen att efterfrågan på framförallt olika typer av miljöprodukter (ofta relaterade till 
klimatfrågan) och temaprodukter (som till exempel vattenfond) har ökat, vilket man även kan se på 
hur utbudet från större internationella aktörer inom fondbranschen har blivit större för att bemöta 
denna efterfrågan. När det gäller efterfrågan menar A att även där efterfrågan inte har ökat kan folk 
ta för givet att företagen inte bryter mot mänskliga rättigheter eller har dåliga arbetsvillkor, och att 
de stora fondbolagen ska ha tagit hänsyn till detta i sin förvaltning vilket dock inte alltid är fallet. A 
framhåller dock att ”när man står inför investeringsbeslutet så tror jag tyvärr att det (egen 
anmärkning: etiska kriterier) inte är den stora faktorn, utan det är avkastningen”. Folk vill att 
företagen ska ta hänsyn till miljö- och sociala frågor för att skapa en hållbar framtid, men det är 
fortfarande endast en liten andel som efterfrågar det i sina sparprodukter. A hoppas att dagens 
finanskris ska öka fokus och efterfrågan på ansvarsfulla och etiska företag då krisen delvis beror på 
dålig affärsetik, då man i USA hade utlåningsprodukter helt utan substans.  
 
Företag A var tidiga med att ta in negativa kriterier i deras investeringar, det vill säga att välja bort 
företag där en för stor andel av omsättningen kom från verksamheter inom tobak, alkohol, vapen 
och pornografi. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet lades även positiva kriterier till, då de 
istället tittar på hur bolagen hanterar frågor om bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Det 
stora arbetet i en analys läggs på att undersöka hur bolaget hanterar de positiva kriterierna, det vill 
säga miljö- och socialt ansvar. Inom detta område är mycket en subjektiv bedömning, då alla 
företag beroende på deras geografiska läge och bransch utsätts för olika typer och grader av risker. 
Om ett bolag inte hanterar de positiva kriterierna på ett tillfredsställande sätt har A mandat på att 
hindra investering i det. 
 
Sällan gör A helt nya analyser av ett företag, eftersom det på företag A funnits etiska analytiker 
sedan år 2002. Därmed finns en upparbetad databas som fungerar som grund inför analysen och 
detta gör även att det inte heller görs årliga analyser av samtliga företag utan mer uppföljningar från 
föregående år med kompletteringar. På de största bolagen utförs däremot alltid årliga analyser, ofta i 
samband med att hållbarhetsrapporten publiceras. När A utför en analys används för det första 
databasen som källa. Sedan används även information från en extern analysleverantör som har 
utfört en grov analys av det aktuella företaget utifrån hållbarhetsrapporten och ideella 
organisationers åsikter om företaget, och som innehåller bl.a. om bolaget har några åtal mot sig och 
allmänt om hur företagets interna system ser ut. Den externa analysleverantörens information 
används trots att företag A ofta har en egen djupare analys av bolaget i sin databas och en anledning 
till detta är enligt A att det kan vara bra med en extern åsikt om bolaget. A går själv igenom 
innehållet i hållbarhetsrapporten och uppdaterar analyserna som finns i databasen och sedan träffar 
A ofta bolaget för att få djupare information än vad som ges i hållbarhetsrapporten. Vid mötet finns 
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även chans att reda ut eventuella oklarheter och även en möjlighet att rikta in sig på hur bolaget 
hanterar ett speciellt område, som till exempel vattenfrågan eller arbetsvillkoren i en viss region. I 
vissa fall, då det finns behov, kontaktas även olika NGO:s för att få ytterligare synpunkter om 
bolaget. Analysen går ut på att få en så klar helhetsbild av bolaget som möjligt. Till sist överlämnar 
A analysen till förvaltarna och de har även ett möte då A förklarar sin syn på hur företagets framtid 
ser ut, om de är ett lämpligt investeringsobjekt. 
 
Det A främst tittar på i en hållbarhetsrapport under analysen är hur företaget hanterar sina risker, 
och även vad företaget ser för möjligheter med sin verksamhet. Detta baseras mycket på vad för 
bransch bolaget är verksamt inom. Men såväl som en klar och tydlig beskrivning av företagets 
riskhantering måste det finnas en framtidsvision om vad företag kommer att tjäna pengar på i 
framtiden och hur det anpassar sig till utvecklingen i samhället. Något A även understryker är att det 
är viktigt att företaget har en hög grad av transparens och att man verkligen får insikt i deras 
verksamhet och hur de hanterar dessa frågor. Det är alltså bättre att vara öppen med de problem man 
har och sedan beskriva hur man väljer att hantera dem, än att inte nämna det alls. Detta kan till 
exempel visa sig genom att ett företag med mycket leverantörer redovisar vad för olika problem de 
leverantörerna har och hur de verkar för att hantera det. Det gäller att visa att man har koll på sina 
risker. Om A inte hade haft hållbarhetsredovisningen att vända sig till för att hitta denna 
information, eller om det är något som saknas så kontaktas företaget direkt. Detta innebär att om ett 
företag är helt transparent i sin hållbarhetsredovisning skulle A aldrig behöva träffa det företaget, 
men så är sällan fallen och företagen har en tendens att öppna upp sig mer vid en eventuell dialog. 
Det A anser saknas i hållbarhetsredovisningarna är vilka möjligheter företaget ser, de flesta är mer 
fokuserade på riskhanteringen. Här gäller det för företaget att visa att de är ansvarsfulla och att de i 
sin vision tar in aspekter som t.ex. utveckling av hållbara produkter som kommer att möta 
framtidens efterfrågan. Detta är viktigt eftersom det gäller att visa att företagets strategi kommer 
leda till långsiktiga vinster, trots allt, som A säger ”är jag en investerare och jag vill att mina 
investeringar till mina kunder ska generera en bättre vinst än andra produkter”.  Företaget ska vara 
tydligt med vilka de är och hur de tjänar pengar. Företagen ska även visa hur de har planerat att 
tillvarata olika möjligheter för att fortsätta tjäna pengar i framtiden, och detta skall ske med ett 
miljövänligt/hållbart förtecken.  
 
När det gäller GRI, som har influerat hållbarhetsredovisningarna mot ett mer enhetligt håll, tycker A 
att det är både positivt och negativt. A anser att det enda som spelar någon roll är om man redovisar 
det väsentliga, och om det är enligt GRI eller inte spelar ingen roll. A tycker dock att GRI:s 
riktlinjer kan vara till hjälp för dem som aldrig hållbarhetsredovisat som ett verktyg för vad som 
kan tänkas ingå i en redovisning. A poängterar samtidigt att ett företag som följer alla GRI:s 
indikatorer skulle redovisa ”ihjäl sig” och att det gäller att välja ut det som är av strategisk vikt för 
bolaget.  Huruvida hållbarhetsrapporten är granskad av en revisor eller inte spelar inte heller någon 
större roll, enligt A. Eftersom en revisor endast granskar siffrorna och inte bolagets transparens 
påverkar det ändå inte bolagets öppenhet eller om de redovisar ”rätt” saker, men visst är det bra om 
siffrorna stämmer.  Något som däremot stärker en rapports trovärdighet är om man låter en kritisk 
NGO komma till talan i rapporten, och sedan själva kommenterar denna. Det visar på en otrolig 
transparens. A tror att det endast är SRI-analytiker som i sina analyser använder 
hållbarhetsredovisningar i dagsläget, det är alltså endast etiska analytiker och möjligtvis aktörer på 
den internationella arenan som ens värderar in hållbarhetsinformation i sina finansiella analyser av 
företag. För att öka användningen av hållbarhetsredovisningar tycker A att en integrering av vanliga 
årsredovisningar och hållbarhetsredovisning måste ske. En steg mot att göra det är att företagen ska 
ta upp de finansiella riskerna som tas upp i hållbarhetsredovisningen även i den finansiella 
rapporten. Man måste visa hållbarhetsarbetets finansiella värde och att man integrerar 
hållbarhetsarbetet med bolagets verksamhet.   
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Varför företag hållbarhetsredovisar tror A inte beror på att de vill skydda sitt varumärke, eftersom A 
upplever att företag som är inblandade i skandaler ibland kan klara sig helt utan dålig publicitet. Där 
är det något annat som styr och påverkar varumärket och deras värderingar utöver deras etiska 
prestationer. När det gäller företagets värde och deras investeringspotential så menar A att det finns 
bolag som är bättre investeringsobjekt, men att företag A dock väljer ut företag som både spås ha en 
bra utveckling såväl som att de beaktar dessa aspekter. Anledningen till detta är att företag A tror att 
etiska företag har en fördel gentemot andra företag p.g.a. de får trognare kunder på lång sikt, de har 
bättre koll på sina risker både inom företaget självt och inom leverantörskedjan. Genom att 
företaget aktivt försöker hitta nya möjligheter har de en större innovationskraft vilket kommer att 
bidra till att de kan nå nya marknader. A tror att detta är vad som kommer att krävas av företag i 
framtiden, så att redan nu ta in sådana aspekter är enbart ett sätt att anpassa sig och leda 
utvecklingen in i framtiden.  
 

5.2 Analytiker B 

Analytiker B arbetar på ett analysföretag som säljer information till investerare och förvaltare inom 
SRI. B anser att efterfrågan av informationen är något som har ökat under de senaste åren. B tror 
inte att finanskrisen påverkar efterfrågan på etiska placeringar så starkt som den påverkar andra 
delar av branschen eftersom det här är en del av branschen som inte är lika fokuserad på finansiell 
avkastning. 
 
Inom företag B finns olika tjänster som man erbjuder sina kunder. Analytiker B är ansvarig för en 
tjänst där man bedömer företagets risk. B fokuserar på att undersöka och bedöma risken för att 
något dåligt ska hända företaget. En annan tjänst erbjuder negativ screening, där bolag inom 
exempelvis tobak och alkohol väljs bort. Ytterligare en annan tjänst baseras på att bevaka 
nyhetsflödet kring ett företag och gör uppföljningar om huruvida negativa rapporteringar stämmer 
och om man i så fall kan påverka och hjälpa dem till att förbättra sitt agerande. Tillsammans skapar 
tjänsternas olika analyser en samlad bedömning av företagets förhållningssätt till etiska aspekter.  
 
Källor som används till riskanalysen som B utför är dels bolagens egen information, vilket kan vara 
årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar samt information som de enligt lag måste lämna in 
till olika myndigheter och som är offentlig. Utöver detta används information från olika NGO:s som 
bevakar den branschen som företaget är verksam inom och information från media. Ibland kan även 
NGO:s själva kontakta B för att upplysa om ett visst företags aktiviteter, något som B sedan tar upp 
med det aktuella företaget för att få en egen uppfattning om situationen.  
 
”Hållbarhetsredovisningen är en väldigt viktig grund för den tjänsten jag är ansvarig för… så det 
första man letar efter om man ska göra en analys av ett företag är en hållbarhetsredovisning” 
förklarar B, vilket ger en bra bild av hållbarhetsredovisningens roll i analysen. Om det inte finns en 
hållbarhetsredovisning går B istället till årsredovisningen i första hand. I analysen försöker B med 
hjälp av hållbarhetsredovisningen bedöma företaget utifrån cirka 40 stycken miljökriterier och cirka 
20 stycken sociala kriterier. Kunderna kan sedan själva avgöra vilka kriterier de anser är viktigast 
och vill lägga sin fokus på, vissa tycker t.ex. att klimatpåverkan är viktigast och då kan de titta 
bland annat hur mycket växthusgaser företaget släpper ut. B kan inte direkt hitta något som 
hållbarhetsredovisningar generellt saknar, eftersom de är flexibla och kan anpassas till vad som 
redovisas och menar att om man gör det seriöst och fokuserat så blir det bra. Rent allmänt inom 
finanssektorn upplever B att det är svårt att använda hållbarhetens information, och att det därför 
framförallt är SRI-analytiker som använder den.  
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B anser att det i viss mån underlättar med ett enhetligt ramverk som GRI skapat för 
hållbarhetsredovisningen eftersom företagen då kan få hjälp med att veta vad den ska innehålla, 
men att det i slutändan ändå är upp till varje företag att skapa en relevant hållbarhetsredovisning. B 
tycker att det är positivt om en rapport är granskad av en extern revisor och att det kan bidra till att 
öka dess trovärdighet om man inte vet mycket annat om upprättandet av rapporten. Det är däremot 
inget krav eftersom vissa hållbarhetsrapporter kan vara mycket bra utan att vara granskade.  
 
Eftersom företag B endast utför analyserna kan B inte uttala sig om hur hållbarhetsinformationen 
skulle påverka företagens värde eller finansiella avkastning, anledningen till att kunderna vill ha de 
här analyserna kan däremot variera. Det är inte alla som är intresserade av etiska eller SRI-fonder 
p.g.a. att de vill tjäna pengar utan det kan även vara t.ex. religiösa organisationer som har starka 
värderingar eller andra organisationer som har krav på att endast investera i etiska bolag och som 
styrs av lagstiftning.  
 

5.3 Analytiker C 

Företag C är ett rådgivningsföretag åt kapitalägare och kapitalförvaltare och de hjälper dem med är 
att få in ESG-frågor (som rör miljö, mänskliga rättigheter och socialt ansvar) i sin 
investeringspolicy. Det kan handla dels om att utbilda förvaltare, analytiker och säljpersonal och 
dels med analys och screening av värdepappersportföljer eller med en aktiv företagsdialog. 
 
Historiskt sett har företag C arbetat med negativ screening, där företag utesluts från en investering. 
Då tittar C bland annat på vilka som bryter mot internationella konventioner, mänskliga rättigheter 
eller miljöbestämmelser. Man kan även titta på kontroversiella branscher inom exempelvis alkohol 
eller tobak. Företagen kan antingen uteslutas helt om de exempelvis producerar alkohol, eller kan de 
uteslutas baserat på hur stor del av omsättningen ett företag har i den typen av verksamhet. 
Analytiker C utför även en ESG-analys på företagen vilket innebär att man gör en kartläggning av 
de risker och möjligheter kopplade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Sedan utvärderas det 
hur väl företagen hanterar dessa risker och möjligheter. Bland annat går det ut på att företag C tittar 
närmare på en specifik incident inom företaget vilket exempelvis kan handla om att de kränkt 
mänskliga rättigheter, för att se hur de hanterar ESG-risker. C granskar sedan bolagets system för att 
bland annat titta om de har policy för det inträffade och om de har en rapportering kring frågorna. 
Genom detta ser man om det är en olycklig incident eller om det inträffade beror på att företaget 
inte är medvetna om sina risker eller har något system för att hantera dem. Beroende på vilken 
bransch det aktuella företaget är verksamt inom ser analysen delvis lite olika ut eftersom varje 
företag, bransch och område sammankopplas med olika höga risker. 
 
Analytiker C säger att det är i ESG-analysen, då man tittar bredare på hur företagen hanterar risker 
och möjligheter, som hållbarhetsredovisningen blir mer intressant. Vid denna typ av analys kollar C 
även på deras webb och policy, kommunicerar med de olika intressenterna, som bland annat kan 
vara olika NGO:s eller branschorganisationer. C söker även i media för att få en bild av hela bolaget 
och har en dialog med företaget.  
 
Hur hållbarhetsredovisningen används av C beror delvis på vilken kvalité den håller. För att en 
hållbarhetsredovisning ska vara intressant måste företagen sätta upp konkreta mål för sitt arbete och 
att de gör kommande utvärderingar och en analys om varför de inte uppnådde målet eller varför de 
överträffade sig själva. Varför detta är viktigt beror på att då kan C bättre jämföra hur bolagen 
utvecklats över tiden, och även på grund av att det är lättare att jämföra dem med andra bolag. 
Enligt C är det även viktigt att de redovisar sina risker och möjligheter och hur de hanterar dem. De 
ska exempelvis ta upp hur de tjänar pengar på deras arbete med CSR och vilka produkter och 
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tjänster de kan utveckla. En annan faktor som är viktig är att de har mätbara och jämförbara mål. C 
framhåller dock att hållbarhetsredovisningen ses som en helhet, det går inte att ta ut en viss del i 
hållbarhetsredovisningen. Vad som C fokuserar på beror också på vad som kunden (investeraren) 
tycker är intressant, på senaste tiden har det t.ex. handlat mycket om företagets leverantörskedja, 
bonusutbetalningar till ledningen och styrelsen samt hur de speciellt hanterar risker och möjligheter 
kopplade till klimatförändringarna.    
 
Bland etikanalytiker tror C att de flesta läser hållbarhetsredovisningen, men att det beror på kvalitén 
hur och i vilken utsträckning den används. På frågan om det ökar trovärdigheten på 
hållbarhetsredovisningen om den är granskad av extern revisor menar C att det är mycket skilda 
åsikter om det. För sin egen del tycker C att det är bra eftersom det är ett tecken på transparens. 
Men eftersom det en stor risk för bolagen att redovisa saker som inte stämmer i rapporten tror C att 
det är väldigt ovanligt att företagen ljuger. De bolag som inte låter hållbarhetsredovisningen 
granskas menar däremot att det inte finns någon efterfrågan eller krav att göra det från deras 
intressenter. 
 
C tycker att GRI är ett bra initiativ eftersom det gör att det blir en standardisering och 
effektivisering av analysen, detta bidrar med positiva effekter för både analytikerna och bolagen 
själva. Eftersom investerarna är ägarna av bolagen tycker de även att det är positivt att bolagen inte 
lägger ner tid på att rapportera på flera olika sätt.  
 
C tror att de företagen som är hållbara värderas högre och ger en bättre avkastning på lång sikt, men 
att de inte behöver vara det på kort sikt. Det är en kostnad kortsiktigt att göra hållbarhetsarbete och 
även en risk i början då bolaget drar upp risker och frågor till ytan. Det handlar även om att det 
hållbara arbetet inom bolaget måste vara en del av kärnverksamheten. Om det endast är en liten del 
vid sidan av den egentliga verksamheten påverkar det inte, då är det snarare att man drar upp risker 
inom bolaget genom att man marknadsför något man inte kan backa upp. 
 

5.4  Analytiker D 

Analytiker D arbetar som konsult åt ett statligt fondbolag som inriktar sig på en etisk förvaltning, 
det D framförallt arbetar med är att hjälpa dem med deras hållbarhetsarbete, och med att få in miljö, 
etik och sociala frågor i deras processer. Efterfrågan på SRI-fonder tror D inte har påverkats så 
mycket av finanskrisen eftersom D anser att de som väljer att placera sina pengar etiskt oftast har 
gjort det som ett aktivt val och vill att deras pengar ska göra gott.  
 
D säger att en negativ eller positiv screening inte används på svenska bolag, där tittar man istället på 
aktivt ägande inom bolaget och utvärderar företag enligt en särskild modell, vilken består av en 
fyrfältare. Den bedömer hur företaget hanterar dels frågor internt och externt och dels i dagsläget 
och i framtiden. När det gäller i dagsläget och den interna hanteringen av frågor fokuserar C på hur 
företaget hanterar sina risker och om de verkar ha kontroll över sin verksamhet. Dagens läge och 
hanteringen av externa frågor ska visa på hur företaget hanterar sina intressenter eller om media 
eller någon NGO har rapporterat något om företaget. Kombinationen framtiden och interna frågor 
analyserar vilka teknologier, produktmixar och kunskaper som finns i företaget, och om företaget är 
medvetet om att miljö och sociala frågor är en viktig strategisk fråga. Den sista delen av fyrfältaren 
visar den framtida hanteringen av externa frågor och där ser D framförallt hur bolaget arbetar mot 
nya marknader. Hela modellen går ut på att hitta värdeskapande i varje del av modellen. När en 
analys utförs menar C att man ibland måste titta mer på branschen för att ta reda på vad de har för 
utmaningar och förståelse, och anpassa därifrån vad analysen ska fokuserar kring. För utländska 
bolag har företag D däremot negativ screening, där man screenar efter normer och tar bort företag 
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som inte presterar tillräckligt inom en viss norm. Det är en konsultfirma som gör den negativa 
screeningen, men det måste kunna säkerhetsställas att överträdelsen verkligen har skett. 
 
Källorna som används när D gör en analys av ett företag är hållbarhetsrapporten, årsredovisningen 
och företagets hemsida och även om någon miljö- och människorättsorganisationer har några 
rapporter om bolaget eller om företaget har varit i media och hur de har hanterat den frågan. D 
brukar även ha en dialog med bolaget, för att ta reda på de oklarheter som de vill få svar på.  
 
I hållbarhetsredovisningen är det viktigt att företagen rapporterar det som är väsentligt och inte 
endast rapporterar allt de kan. Det är även viktigt att de har system och program för att 
implementera sin policy och risker och även att de följer upp dem. D kan genom det se om företaget 
tar upp de frågor som är av betydelse för ett företag som är verksamt i en viss bransch. En av de 
viktigaste delarna som ska finns med i en hållbarhetsredovisning enligt D är även VD:ns ord, där 
man får en bild av hur arbetet är organiserat inom bolaget. Det är även viktigt att se att företagen är 
tydliga med att uttrycka vad de har för mål, detta är något som ofta saknas i 
hållbarhetsredovisningen. Det är positivt att företagen redovisar om sina aktiviteter inom företaget 
och även om de har ett uppslag där den viktigaste informationen sammanfattas. D sammanfattar att 
arbetet underlättas av den informationen som finns sammanställd i hållbarhetsredovisningen. Vad 
som däremot ofta saknas i rapporterna är mer framåtriktad information om vad företaget tänker ta 
sig för de närmaste åren. D efterlyser även en mer grundlig beskrivning av företagets olika 
processer för att man lättare ska förstå dem, istället för att t.ex. berätta att man reviderar så ska man 
beskriva hur man reviderar. Sedan är det även viktigt att företag med en stor mängd leverantörer 
visar att de har koll på dem och beskriver hur många de är, vad de gör och inom vilka sektorer de 
verkar o.s.v. För att externt hitta information som saknas i hållbarhetsrapporten vänder sig D till 
olika NGO:s som kan ha en större insikt i företagets olika aktiviteter. Här skulle det alltså även 
underlätta arbetet om företaget själva lät NGO:n uttala sig i rapporten, både om positiva och 
negativa iakttagelser och sedan att företaget kommenterar dem i hållbarhetsredovisningen.  
 
Analytiker D är på det stora hela positiv till GRI och det faktum att man försöker standardisera 
själva hållbarhetsredovisningen. Vad GRI också medverkar till är en bättre jämförbarhet och vad det 
kan bidra till är att om ett företag vågar ta klivet och redovisa om negativa sakar kan detta sprida sig 
vidare till andra företag och på det stora hela öka företagens öppenhet. Negativa konsekvenser av 
GRI är att företag snarare kan ta siffror de redan har och passa in dem på olika indikatorer snarare 
än att redovisa det som är viktigt för just dem. GRI fokuserar även mest på allt som är mätbart, när 
kanske det viktigaste inte är just det mätbara. Dessutom är indikatorerna inte framåtblickande, 
vilket blir negativt eftersom det är viktigt för företaget att beskriva sin syn på framtiden. En annan 
aspekt av GRI är att eftersom deras indikatorer är väldigt många blir det en utmaning för företaget 
att välja ut de som är väsentliga för dem, eftersom de inte behöver redovisa efter alla.  
 
För hållbarhetsredovisningens trovärdighet spelar det en mindre roll om den är granskad av en 
extern tredje part enligt D. Den tredje parten fokuserar oftast endast på siffrorna och detta kan leda 
till att det kan finnas reviderade rapport som ändå rapporterar om ”fel” saker. Delvis förstärker det 
dock trovärdigheten, men det går som sagt var ändå inte att säkert veta att rapporten ger en 
fullständig bild av företagets hållbarhetsarbete och det gäller som analytiker att ha ett kritiskt 
förhållningssätt.  
 
När det gäller etiska företag framhåller D att företag D framförallt investerar i företag där man ser 
att det finns en förbättringspotential och i företag som man alltså tror kommer att generera en god 
avkastning, det är där de satsar mest. Det man även har som grundtanke är att företag som kan 
hantera nya utmaningar och anpassa sig till nya krav och förändringar kommer att klara sig bättre än 
andra företag och därmed ha en bättre finansiell prestation på längre sikt. Modellen med fyrfältaren 
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ger hjälp till analytiker och portföljförvaltare att förstå att miljö och sociala frågor är strategiska för 
de flesta företag och att betydelsen av dessa aspekter kommer att öka på sikt. 
   

5.5 Analytiker E 

Företag E har inom fond och kapitalförvaltningen både privatpersoner och institutionella kunder. 
Analytiker E säger att de institutionella kunderna kan vara exempelvis fackföreningar, landsting och 
kommuner. Det har varit en stor tillväxt bland de institutionella kunderna som efterfrågar de etiska 
fonderna de senaste åren. Bakgrunden till tillväxten kan ha varit att om en organisation använder 
dessa fonder följer fler efter. Det kan finnas mycket grundläggande värderingar som man vill få 
uttryck för genom sina etiska placeringar och det är stora summor som investeras från dessa typer 
av kunder. E menar att bland privatspararna är det inte lika vanligt att placera i etiska fonder utan 
man har dem mer som en ”krydda” i sin fondportfölj. Bland privatspararna tror E att kunderna till 
stor del är representerade av relativt unga personer, kvinnor men även äldre som sparar till sina barn 
i långsiktiga sparkapital. 
 
Om de etiska fonderna har påverkats av finanskrisen kan E inte säga något om.  Alla fonder har 
sjunkit och om det är mer eller mindre med SRI är svårt att säga. De institutionella kunderna som 
placerar långsiktigt flyttar däremot inte sina pengar, eftersom det handlar om mycket stora kapital. 
E känner däremot att de privata kunderna har blivit försiktigare och styr över sina pengar till ett 
annat sparande, med att detta trots allt är något alla drabbats av.  
 
E menar att deras företag har ett bäst-i-klassen synsätt och genom detta sätt underkänns inte någon 
viss bransch utan alla branscher finns med. För att få en systematik i det här arbetar de med att 
fokusera på en bransch i taget för att enklare kunna jämföra bolagen. Ett annat angreppssätt som 
också används är att använda negativa kriterier. Historiskt sätt var det de negativa kriterierna som 
kom först och de har funnits kvar. De negativa kriterierna och bäst-i-klassen urvalet kombineras 
därför ofta. Vid analys av ett företag börjar E med att bilda sig en uppfattning om branschen innan 
det enskilda bolaget granskas. En omvärldsanalys görs och till detta används exempelvis 
miljöorganisationer, media och myndigheter, för att se om de har rapporterat något. Efter detta går 
man ner på företagsnivå och här vill man förstå företagets verksamhet.  
 
E läser miljöredovisningar, årsredovisningar och tittar på deras hemsidor för att få en bild av hur 
verksamheten ser ut, hur deras leverantörsnät ser ut och var i världen de är verksamma. En annan 
källa som används är att företag E köper in analysrapporter från en extern källa, på samma sätt som 
finansanalytiker köper in finansanalyser av ett bolag. Även på företagsnivån gör de en 
omvärldsanalys för att se om det aktuella företaget cirkulerat i media eller om miljörörelsen har 
åsikter om dem.  
 
E säger att hållbarhetsredovisningarna hjälper dem att se vilken riskmedvetenhet och attityder det 
aktuella företaget har. Men även om hållbarhetsredovisningen är i toppklass, är en dialog med 
företaget det viktigaste av allt eftersom man på så sätt får en bättre helhetsbild av företaget. 
Eftersom hållbarhetsredovisningen är ett ansikte utåt för företaget, är den en viktig del och den 
används även för att bedöma det strategiska i bolaget. Informationen av fakta och data som finns i 
hållbarhetsredovisningen används också rakt av enligt E. Nyckeltalen som finns i en 
hållbarhetsredovisning läser E alltid, men det är inte alltid de ger nog med information och därför 
påverkas arbetet beroende av hur detaljerade hållbarhetsredovisningarna är. ”Man kanske kan peka 
på någon trend eller sådär men det är ju inte så att vi har beräkningsmodeller som vi använder...” 
säger analytiker E. Det är lite från fall till fall hur mycket nyckeltalen tillför. Enligt E är 
användbarheten av nyckeltalen som finns i hållbarhetsredovisningar även mycket beroende av 
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vilken bransch de är verksamma inom. Exempelvis är sociala nyckeltal som sjukfrånvaro och så 
vidare viktiga i olycksdrabbade branscher, men inte lika viktiga inom mindre företag som bedriver 
kontorsverksamhet. Vissa branscher kan även vara lättare att analysera än andra, beroende på vilken 
typ av verksamhet de har. En del branscher kan vara väldigt lätta att förstå men däremot är ofta 
dessa branscher ovana att redovisa om dessa saker och informationen blir därmed svårare att få tag 
på. 
 
En av de viktigare delarna som finns med i hållbarhetsredovisningarna tycker E är främst det i 
början av en hållbarhetsredovisning där den verkställande direktören oftast uttrycker sig. Den delen 
är viktig eftersom det handlar mycket om hållbart ledarskap och det visar på att ledningen är 
medveten om frågorna och att de uttrycker sig att de ska uppnå vissa långsiktiga mål och vilka deras 
visioner är. En annan del som anses vara en viktig del som företagen har med i sina 
hållbarhetsredovisningar är att de redogör för sina risker och möjligheter och då främst riskerna 
eftersom företagen brukar vara bra på att ta med sina möjligheter. Om företaget inte skriver om sina 
risker blir det ett utrymme för spekulationer hos analytikerna. De måste ge en fullständig bild av sin 
verksamhet och inte endast skriva om de delar som de själva tycker är intressant att skriva om. ”Är 
det så att man har verksamhet i en massa, kanske rätt så knepiga länder, ur människorättssynvinkel 
till exempel, nej men då ska man kommentera det oavsett om det visar sig vara en väldigt liten och 
harmlös del av verksamheten så tycker jag inte man ska ge utrymme för en massa gissningar och 
sådär hos oss analytiker.” säger analytiker E. Att kunna redogöra för sina policys, mål, vilka verktyg 
och vilka handlingsplaner man använder för att uppnå det här och sedan kunna redovisa ett resultat 
på en kvantitativt eller kvalitativt sätt anser E vara viktigt för de företag som analyseras. Detta är 
kärnan i företagens hållbarhetsredovisningar och E är väldigt mån om att företagen går framåt inom 
rätt områden. 
 
På frågan om GRI underlättar hur redovisningarna ser ut menar E att det egentligen inte har en stor 
betydelse för de som använder informationen, eftersom en hållbarhetsredovisning kan ha en hög 
kvalité även om de inte följer ett ramverk. Däremot kan det underlätta för företagen själva om de 
exempelvis är ovana eller att de vill få en tydligare struktur vid rapporteringen. E menar att GRI inte 
höjer kvalitén på en hållbarhetsredovisning automatiskt, utan att det möjligtvis passar vissa 
komplexa branscher där det är svårt att hålla reda på allt. Men samtidigt är det förmodligen svårt att 
passa in en sådan verksamhet i ett ramverk. E menar att det inte spelar någon större roll om 
hållbarhetsredovisningen är granskad av en revisor eller inte. Men påpekar samtidigt att E inte har 
någon djupare inblick i hur granskningarna går till. Granskningen har inte en avgörande roll, men är 
inte heller helt oväsentlig. Vid rena nyckeltal kan det möjligtvis vara så att granskningen gör så att 
de blir rätt. Men man ser ändå om en hållbarhetsredovisning känns trovärdig eller inte. 
  
E säger att det är svårt att säga något om företag som arbetar med de här frågorna värderas högre 
eller ger en högre avkastning än företag som inte gör det.  Samtidigt har E en övertygelse om att det 
på lång sikt är viktigt. Det handlar inte mycket om att addera värde så att det ökar, utan mer om att 
hantera risken för att värdet på en aktie skulle sjunka. E säger att informationen som finns i 
hållbarhetsredovisningarna kan påverka bland annat företagets varumärke. Det går inte säga att det 
generellt är så, utan det beror på vilket företag det är och hur nära det ligger deras affärsverksamhet.  
 
E tror att det är ganska ovanligt för vanliga finansanalytiker att använda sig av 
hållbarhetsredovisningarna. Möjligtvis att de används då de ingår i årsredovisningen, men annars 
tror hon att hållbarhetsredovisningarna främst används av dem som arbetar som etiska 
företagsanalytiker. E menar också att för etiska företagsanalytiker är de mycket viktiga, men att 
andra kanske läser igenom valda delar. 
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5.6 Analytiker F 

Inom kapitalförvaltningssektorn, där analytiker F arbetar erbjuds placeringar åt såväl institutioner 
som privatpersoner. När det gäller efterfrågan på SRI-fonder har F märkt att intresset har ökat hos 
de institutionella placerarna, medan privatpersoner generellt har lågt intresse för sådana typer av 
fonder undantaget allt som är klimatrelaterat som exempelvis alternativa energifonder. Under den 
senare tidens finanskris har efterfrågan på SRI-fonder inte minskat från de institutionella spararna, 
vilket F tror beror på att de har vissa standarder inskrivna i sin policy. Däremot märker F att 
efterfrågan har minskat från privatpersoner, eftersom de ofta tror att etik kostar och därmed kommer 
påverka avkastningen mer vilket är något som inte helt stämmer. F tror att man kan dela in 
kunderna i två huvudgrupper, en för vilka det endast är avkastningen som avgör vart placeringen 
skall ske och sedan en grupp som faktiskt bryr sig om etik- och moral men som även tror att det ska 
ge högre avkastning på lång sikt. Sedan kan det även förekomma en kombination av de två 
angreppssätten.    
 
Analytiker F arbetar specifikt mot SRI-fonder vars samtliga placeringar grundar sig på en etisk 
plattform, vilket gör att vissa företag gallras bort direkt om det exempelvis tillverkar landminor, 
klustervapen eller kärnvapen eller om företaget bryter mot mänskliga rättigheter eller 
miljörestriktioner. I de senare fallen brukar man däremot i första hand försöka arbeta med företagen 
och försöka få dem att förändra sig, men går inte detta utesluts även det. Utöver denna plattform 
finns ytterligare kriterier som kunderna är med och styr då deras krav på placeringar kan skilja sig. 
Många kunder föredrar att ha placeringar som är baserade på positiv screening, det vill säga att man 
väljer ut de bästa företagen utifrån exempelvis ett miljökriterium medan negativ screening är mer 
ovanligt enligt F. 
 
Som informationskällor till sina beslut har F dels material från en sektoranalytiker från sitt företag 
som arbetar med att analysera en specifik sektor som till exempel bilföretag. Sedan köper de även in 
information från en extern SRI-analytiker. Tidigare utförde företag F den största delen av analysen 
själva, men då det är så pass resurskrävande köper de nu in den mesta av informationen. I sin egen 
del av analysen använder sig F av all publicerad information från företagen, som årsredovisningar 
och hållbarhetsrapporter, och vid oklarheter tar man kontakt med företaget direkt. Sedan används 
mediekällor samt rapporter och uttalanden om företaget från olika NGO:s och FN.            
 
F använder sig alltid av företagens hållbarhetsrapporter och tycker att det underlättar att allt finns 
samlat, men anser samtidigt att den skulle kännas mer seriös om den alltid var en del av 
årsredovisningen. I hållbarhetsredovisningen tittar F speciellt på det som rör klimat och miljö, 
eftersom det är inom de frågorna som det finns en efterfrågan från företagets förvaltare, kvalitén på 
hållbarhetsrapporterna är däremot ofta av mycket skiftande. F tittar dock inte själv så ofta i 
rapporterna utan litar mycket på den externa SRI-analytikerns information. Vad F ändå tycker 
saknas är mer kvantitativa data, han vill se mer siffror på vad som händer inom företaget istället för 
bilder. Framväxten av GRI och deras globala standardisering av hållbarhetsredovisning tycker F 
framförallt förbättrar möjligheten att över landgränserna jämföra olika företag, som annars skulle ha 
rapporterat olika. F anser även att på ett sätt ökar trovärdigheten på hållbarhetsredovisningen om 
den är upprättad enligt GRI eftersom företagen kan styras av att mer redovisa det som är viktigt 
istället för, som utan GRI, att välja helt fritt och kanske då lite selektivt vad de ska rapportera. En 
granskning av en revisor ökar trovärdigheten, och i företag F:s uppdrag som baserar sig på positiv 
screening poängsätter man företagen utifrån olika kriterier och där är det enda sättet att få full poäng 
att ha fått hållbarhetsredovisningen granskad av en revisor eller en tredje part.  
 
När det gäller vad hållbarhetsrapporten påverkar i företagets värdering tror F att det företagen 
framförallt vill är att undvika skandaler som kan skada deras varumärke och rykte. F tror inte att 
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hållbarhetsredovisningen påverkar ryktet, men det som gäller är att det ska finnas en bra policy och 
hantering av vissa frågor som istället då kan påverka företagets värde, men det ska gärna visas med 
hjälp av siffror i hållbarhetsrapporten. Samtidigt påpekar F att det är så oerhört många faktorer som 
påverkar ett företags värde att det är svårt att peka på vad som exakt påverkar hur mycket och vad 
det påverkar. F anser även att det finns en korrelation mellan företags miljöarbete och deras storlek, 
där stora företag har mer resurser att arbeta med sådana frågor. Och någon koppling mellan stora 
företag och högre avkastning kan F inte se, varvid slutsatsen blir att företag med bra miljöarbete (= 
bra hållbarhetsrapporter) inte kan sammankopplas med högre avkastning. En bra hållbarhetsrapport 
visar framförallt på att man har en ledning som är solid och som är engagerad i sådana frågor, vilket 
är en styrka hos ett företag. F tror inte att vanliga analytiker är intresserade av rapporten, 
anledningen till att den används av F beror på att F just är intresserad av de faktorerna. 
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6 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

 
I detta kapitel kommer analysen av empirin att göras. Målet är att koppla respondenternas svar till 
den teoretiska referensramen och sedan diskutera resultatet med utgångspunkt i vårt syfte, med 
särskilt fokus på vad studien har bidragit med, både teoretiskt och praktiskt. I slutet av kapitlet 
sammanfattar vi studiens slutsatser samt ger förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
 

6.1 ÖVERSIKT RESPONDENTERNAS SVAR  

För att lägga grunden till vår analys redovisas respondenternas svar under intervjuerna i en 
sammanfattande tabell nedan.  
 

Fråga /          Företag A B C D E F 
Efterfrågan etisk 
information/ fonder 
de senaste åren 
 

Ökat Ökat Ökat Ökat Ökat, spec. 
hos 
institutionella 
sparare 

Ökat, spec. hos 
institutionella 
sparare 

Viktiga källor 
förutom 
hållbarhetsrapporten 
 

Egen databas, 
extern analys-
leverantör, 
möte, NGO.s  

Årsred., 
NGO:s, 
media, 
möte. 

Hemsida, 
NGO:s, 
media, 
dialog/möte 

Årsred., hem-
sida, NGO:s, 
media, dialog, 
extern analys 
lev.  

NGO:s, 
årsred., 
hemsida, 
extern analys 
lev., dialog 

Extern analys 
lev., årsred., 
möte, media, 
NGO:s 

Viktigast i 
hållbarhetsrapporten 
 

Risker och 
möjligheter 
 

Hantering 
av 
Risker 

Risker och 
möjligheter, 
konkreta mål 

VD:s ord, mål, 
framtidsvision 

Risker, VD:s 
ord, mål  

Kvantitativa data 

Attityd till om 
rapporten är 
upprättad enligt GRI 

Oviktigt Oviktigt Positivt med 
enhetlig 
rapportering 

Både och, men 
positivt med 
ökad 
jämförbarhet 

Oviktigt Positivt pga ökad 
jämförbarhet 

Ökar extern 
granskning 
trovärdigheten? 

Oviktigt Delvis Oviktigt Delvis Varken eller  Ja 

Informationens 
effekt på företagets 
värde 

Ett stabilare 
företag på 
lång sikt 

Vet ej Bättre 
avkastning på 
lång sikt 

Möjligtvis 
prestera bättre 
på lång sikt 

Minskar 
risken att 
aktien ska 
minska i värde 

Undviker att 
hamna i 
skandaler 

Generell användning 
av 
hållbarhetsrapport 

Endast SRI-
analytiker 

Mest SRI-
analytiker 

Främst SRI-
analytiker 

- Främst SRI-
analytiker 

Mest SRI-
analytiker 

Används extern 
analysleverantör? 

Ja - - Ja Ja Ja 

Tabell 3. Översikt respondenternas svar 

 

6.2 Grundläggande analys och diskussion 

 
6.2.1 Efterfrågan på etisk information/etiska fonder  
Enligt Jarowski (2007) har intresset för SRI ökat under de senaste åren. Flera olika institutionella 
placerare har även fått ägardirektiv som inkluderar hållbarhet (Naturvårdverket, 2005). Våra 
intervjupersoner ansåg också att efterfrågan av etisk information och SRI-fonder hade ökat under de 
senaste åren. Ett par upplevde att efterfrågan från främst de institutionella kunderna hade ökat och 
att det däremot var mer ovanligt bland de privata kunderna att placera pengar i SRI-fonder. 
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Analytiker A såg främst en ökning av efterfrågan på olika miljöprodukter under de senaste åren, 
men menade att det trots allt är avkastningen som styr investeringsvalet. Analytiker B ansåg att 
efterfrågan av etiska analyser av företag även har ökat och menade att efterfrågan delvis styrs av 
lagstiftning och olika värderingar.  
 
Framförallt har efterfrågan från institutionella kunder ökat, vilket kan beror på att de styrs av 
lagstiftning eller att de har ägardirektiv. Efterfrågan från privatpersoner har inte ökat i samma 
utsträckning, är alltså en gren som inte har fått något genomslag ännu eftersom det som styr 
fortfarande är avkastningen. 
 
6.2.2 Analys av ett företag 
Enligt Derwall (2009) är en metod vid val av företag att investera i, negativ screening. Med denna 
metod utesluts företag beroende på om företagen är verksamma inom exempelvis tobaksindustrin.  
En annan metod är positiv screening, där de väljer ut företag som arbetar aktivt med att inte påverka 
miljön negativt. Inom den positiva screeningen fanns en bäst-i-klassen metod där de bästa företagen 
inom varje bransch väljs ut för en investering. En positiv screening inom varje sektor är den mest 
effektiva metoden för att identifiera företag som har konkurrensfördelar gentemot andra. 
 
Vår undersökning visar att de tillfrågade använde sig både av den negativa och positiva 
screeningen. Vid den negativa screeningen tittade intervjupersonerna främst på hur många procent 
av bolagets omsättning som kommer vid produktion av exempelvis tobak eller alkohol och utesluter 
sedan företag från investering. Flera av dem säger att deras kunder styr vilka kriterier som ska 
finnas med. Den positiva screeningen är däremot den som dominerar. Analytiker E använder sig av 
bäst-i-klassen synsättet där de fokuserar på de bästa företagen utifrån olika kriterier. Ett annat 
exempel är analytiker A som inriktar sig på att undersöka företagets miljö- och sociala ansvar. 
Flertalet av respondenterna menade att analysen delvis styrs av vilken geografisk exponering och 
vilken bransch företagen är verksamma inom. Flera av intervjupersonerna fokuserade även på hur 
företagen de analyserade hanterade risken för att något dåligt ska hända företagen och om de har 
kontroll över sin verksamhet. Riskhanteringen var en viktig del vid analys av ett bolag.  
 
Hållbarhetsredovisningen används främst i den positiva screeningen, när man snarare tittar på olika 
kriterier och hur bra ett företag presterar där. Med tanke på den informationen som ges i rapporten 
är det inte så konstigt. Där finns det utrymme för företagen att redovisa deras agerande och attityder 
i vissa nyckelfrågor. Negativ screening förekom framförallt förut medan den positiva screeningen 
har blivit vanligare under senare år vilket möjligtvis hållbarhetsrapporten har bidragit till eftersom 
där ges informationen väldigt lättillgängligt. Fördelen vid den positiva screeningen kan vara att 
analytikerna mer aktivt väljer ut de företag som arbetar hållbart och investerarna får ett färre antal 
företag att välja mellan vid val av en investering. Vid den negativa screeningen utesluts istället 
företag, med detta behöver inte betyda att de arbetar med att inte påverka miljön negativt. 
 
6.2.3 Olika källor till analysen av ett företag 
Enligt Jarowski (2007) var de källor som mest användes information från egna undersökningar och 
information från det aktuella företaget. Informationen från det aktuella företaget var det som 
användes mest. I vår undersökning framkom det att hållbarhetsredovisningen var en viktig källa och 
grund för analyserna, detta beror på att vi enbart undersökte analytiker som arbetar mot etiska eller 
SRI-fonder. Om företagen inte upprättade en hållbarhetsredovisning gick analytikerna först och 
främst till årsredovisningen eller hade en dialog med företagen för att utreda eventuella oklarheter. 
Andra källor som användes var företagens hemsidor, olika organisationer, media, dialog med 
företagen, FN, olika NGO och organisationer. De flesta av dem köpte även in information från 
externa analysföretag. De nämnde även att en dialog med företagen var en av de källor som ansågs 
vara viktigast eftersom det gav dem en djupare och tydligare helhetsbild av företaget, en chans att 
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reda ut eventuella oklarheter samt diskutera hur företagen kunde förbättras. 
 
Hållbarhetsredovisningen är en viktig källa till etiska analyser men ett tecken på att det behövs mer 
information i den är att det inte är den enda källan. Eftersom en dialog med företaget även 
genomförs ofta tyder det på att företagen besitter information som de inte publicerar som 
analytikerna är ute efter. Den informationen borde uppenbarligen finnas med i redovisningen också.  
Att de sedan ofta söker externa parters åsikter om företagen som t.ex. FN eller andra NGOs är ett 
tecken på att företagen inte är helt transparenta, något som därmed också kan förbättras. Det kanske 
är förståligt, men det finns ändå indikationer på att det vore mer positivt för företagen själva att de 
är öppna med sina negativa områden då flera utav analytikerna har förklarat att de föredrar en 
öppenhet snarare än att företagen försöker dölja sina problemområden. Det finns alltså incitament 
till att ta in ytterligare information i hållbarhetsrapporterna.  
 
6.2.4 Viktigaste i hållbarhetsredovisningen 
Enligt Hassel och Nilsson (2006) var det vanligaste som analytikerna rapporterade om risker och 
möjligheter och att denna information sedan användes för att bedöma hållbarhet, risk och värde i 
företaget. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna ansåg att hållbarhetsredovisningen kunde 
hjälpa dem att bedöma vilka risker och möjligheter ett företag hade. Samtidigt var risker och 
möjligheter en av de aspekter som de ansåg saknades i en hållbarhetsredovisning. En del av 
analytikerna ansåg att hanteringen av risken var viktigare än möjligheterna med företaget eftersom 
många företag var bättre på att redovisa just möjligheterna. Här behöver alltså företagen förbättra 
sig i sin redovisning. Det fanns dock en som menade att det inte fanns något generellt som saknades 
i hållbarhetsredovisningarna eftersom dess innehåll är så pass flexibelt. Underökningen visade även 
att det var viktigt att företagen redovisade vilka mål och visioner de hade. En av analytikerna 
menade att det var viktigt med framtidsvisioner för att se hur företaget tänkt tjäna pengar i 
framtiden tillsammans med CSR. En annan viktig del var där verkställande direktören uttryckte sig i 
hållbarhetsredovisningarna, eftersom det var ett tecken på hållbart ledarskap, att de är medvetna och 
att det förmedlar hur hållbarhetsarbetet är organiserat. Det var viktigt att de visade att hållbarheten 
integrerades med kärnverksamheten och strategin för att bevisa att företaget kommer att ge 
långsiktiga vinster. Eftersom analytikerna är ute efter företag som kommer att ge en framtida 
avkastning är det alltså viktigt för företagen att visa vilka de är och vad vill uppnå ur ett hållbart 
perspektiv. 
 
Flera av analytikerna tyckte att det var viktigare att vara öppen med de problem företaget har än att 
inte nämna dem alls och att det annars kunde ge utrymme för spekulationer hos analytikerna, det 
var alltså viktigt med en hög transparens i företagens hållbarhetsredovisning. Det var bra om en 
kritisk NGO kunde komma till talan i rapporten, eftersom detta gjorde att de blev mer transparanta. 
Om information saknades i hållbarhetsredovisningen tog de kontakt med företaget, gick till 
årsredovisningen eller tog kontakt med en NGO för att få svar på de frågor de ville. En effekt av att 
låta en kritisk NGO komma till talan i rapporten skulle vara att analytikerna själva inte skulle 
behöva kontakta externa åsikter om företagen, vilket skulle underlätta deras datainsamling. Detta 
bekräftas av Freedman och Patten (2004) som visade att det var bättre för företagen att publicera 
utförlig information kring sina risker och att det dämpade eventuella negativa effekter på 
marknaden.  
 
När det gäller innehållet i hållbarhetsrapporten fokuserar analytikerna mest på att företaget är 
tydliga med sina risker och möjligheter och att de kan kopplas till att företaget har integrerat det 
hållbara arbetet i strategin. Företagen ska visa hur de ska tjäna pengar i framtiden i form av ett 
tydligt mål och vision, och även här är det viktigt att företaget är transparant och hellre är öppen 
med en dålig leverantör än att försöka dölja det. Analytikerna är intresserade av att få en så korrekt 
helhetsbild av företaget som möjligt i hållbarhetsrapporten, och det gäller för företaget att anpassa 
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innehållet till bransch och geografiskt läge och till vilka risker som är kopplade till verksamheten. 
 
 
6.2.5 Analytikernas attityd till GRI 
Ett utav syftena med GRI har alltid varit att tillgodose samtliga sina intressenters behov och att öka 
hållbarhetsredovisningarnas användningsvärde (Global Reporting Initiative, 2008). De finansiella 
aktörerna är en grupp av intressenter och det gäller även för GRI att fånga upp deras åsikter och 
förslag till förbättringar för att maximera riktlinjernas träffsäkerhet. Enligt Willis (2003) kan 
hållbarhetsrapporten bli ett viktigt komplement till andra analyskällor då ett företag ska granskas, 
men då gäller det att GRI i sina riktlinjer lyckas ta fram de indikatorer som är relevanta. Ett problem 
för GRI är dock att skapa ett fungerande regelverk som kan ta in alla intressenters behov och 
dessutom passa för företag som är verksamma inom helt olika branscher och länder (Willis 2003), 
GRI har under den senaste tiden börjar ta hänsyn till det och har börjat med att ta fram mer 
branschspecifika indikatorer (Global Reporting Initiative, 2008).     
 
Vår undersökning visar att det generellt inte spelar någon roll om hållbarhetsredovisningen är 
upprättad enligt GRI:s riktlinjer eller inte, utan det är viktigt att företagen redovisar det som är 
väsentligt för just dem. Detta är något som tyder på att GRI:s indikatorer behöver finjusteras för att 
bättre passa analytikernas behov, och som skulle få samtliga analytiker att tycka att det alltid är 
fördelaktigt om ett företag följer GRI:s riktlinjer. Här finns alltså ett behov för att öka förtroendet 
för GRI, detta är något som kan tänkas ta längre tid. Hållbarhetsredovisningar är ett relativt nytt 
fenomen om man till exempel jämför med årsredovisningar som har funnits bra mycket längre, men 
som det säkert tog lång tid att utforma ett enhetligt ramverk för också.  
 
Faktum att det redan finns uppställda prestandaindikatorer kan också medföra att företag väljer att 
redovisa sådana indikatorer de redan har siffror på, trots att det kanske inte är det mest relevanta. 
Detta kan i sin tur leda till att företag redovisar ”för mycket”, vilket även beror på att det finns 
otroligt många indikatorer. Vissa indikatorer behöver inte vara viktiga för alla branscher utan det 
beror på vilken bransch företaget är verksamt inom. Vad GRI:s riktlinjer bidrar med är däremot ett 
bra stöd för de bolag som aldrig tidigare hållbarhetsredovisat eller bolag som har svårt att hitta en 
fungerande struktur för hur rapporten ska utformas. Andra positiva kommentarer om riktlinjerna är 
att det ökar jämförbarheten, framförallt mellan olika länder som annars skulle redovisa på helt 
skilda sätt. Ytterligare en positiv kommentar var att om ett företag väljer att redovisa en indikator 
inom ett känsligt ämne kan det leda till att fler företag vågar öppna upp sig om sådant som inte bara 
är positivt.  
 
Även om de flesta analytiker menade att det inte spelade någon roll om rapporten var upprättad 
enligt GRI valde många att komplettera sina svar med en positiv kommentar om att det är bra med 
standardisering och att rapporteringen blir enhetlig, det kan alltså peka på att GRI håller på att få ett 
genomslag även för analytikerna. En anledning till analytikerna anser att det kan vara positivt med 
en standardisering är att om det finns ett visst sätt att utforma hållbarhetsredovisningen så vet också 
analytikern vad för information som kan hittas där, vilket underlättar arbetet. Men fokus ska alltså 
ligga på att varje företag måste rannsaka sig själv och redovisa det som är viktigt, oavsett om det är 
något negativt eller positivt, något som egentligen inte har med GRI:s riktlinjer att göra. Eftersom 
hållbarhetsrapporterna måste anpassas till vilken bransch företaget är verksamt inom, skulle det 
kunna vara positivt om GRI utformade branschspecifika indikatorer som underlättar för företagen 
att välja ut den information som är viktig för just dem.  
 
6.2.6 Huruvida extern granskning ökar hållbarhetsrapportens trovärdighet  
Enligt många revisorsorganisationer, som t.ex. FAR, ska en extern granskning av 
hållbarhetsrapporten öka dess trovärdighet (Wennberg, 2004; Görman, 2004), och alltså därmed 
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vara värdefullare för dess användare. En rapport från Öhrling PricewaterhouseCoopers (2008a) över 
hållbarhetsrapporteringen 2007 visar även att utav de 40 stycken företag som upprättade en separat 
hållbarhetsredovisning hade 13 stycken granskats av en oberoende revisor. Dessutom har ett av 
målen med GRI även varit att skapa riktlinjer och standarder som är möjliga att granska, eftersom 
en extern granskning ökar rapportens trovärdighet (Willis, 2003).  
 
Våra intervjuer visade på att majoriteten av analytikerna inte alltid tillskrev en granskad rapport 
större trovärdighet, eftersom en revisor endast koncentrerar sig på siffrorna som i många fall inte är 
det viktigaste i själva rapporten. Några framhöll dock att det visar på transparans hos företag att låta 
en tredje part granska, trots att det inte egentligen spelar någon roll. De flesta menade att en extern 
granskning inte garanterar att företaget har valt att redovisa det viktiga, trots att den är granskad kan 
man ha fokuserat på oväsentliga saker. Till denna mer generella ståndpunkt fanns dock undantag, en 
menade till exempel att det visst ökar trovärdigheten att låta rapporten granskas och att det 
dessutom var det enda sättet för ett företag att få full poäng i den etiska analysen.  
 
Kanske är det mest revisorer som tycker det är viktigt med extern granskning, vilket kan bero på att 
de inte ska bli utan arbete? För generellt ökar inte trovärdigheten på hållbarhetsrapporten om den är 
granskad enligt analytikerna. Viktigt är om man vill få samma status på hållbarhetsrapporten som 
årsredovisningen ska den bli granskad och även att det ska öka trovärdigheten, men faktum att de 
inte bryr sig om den är granskad indikerar på att den inte har samma status. Detta kan delvis bero på 
att det är ett så pass nytt fenomen och att det inte är riktigt känt hur en granskning av 
hållbarhetsrapporten går till och att man därmed inte vet hur den påverkar trovärdigheten. Här 
skulle eventuellt en dialog mellan revisorerna och analytikerna behövas för att tillsammans 
fastställa vad en granskning ska innebära.  
  
6.2.7 Företagets värde och avkastning 
Tidigare forskning visar på att icke-finansiell information, såsom den som ges i 
hållbarhetsrapporten, framförallt tros påverka företagets varumärke och rykte på lång sikt 
(Jaworski, 2007). Däremot tror man att informationen inte nämnvärt påverkar vare sig 
marknadsvärdet eller företagets finansiella prestation. Det Jaworski (2007) visar på är dock att en 
effekt framförallt blir tydlig om ett företag missköter sig eller är med i någon skandal, och att det då 
påverkar värderingen negativt. Även Hassel och Nilsson (2006) har gjort en studie av hur analytiker 
faktiskt använder miljöinformationen, där det framgår att finansanalytiker i allt större utsträckning 
använder miljöinformation för värderingen vid en analys för att hjälpa till med att t.ex. 
prognostisera framtida kassaflöden och utvärdera risker. Resultatet i studien visar dock att 
miljöinformationen används för att bedöma risken för att aktien skulle minska i värdet, snarare än 
att bedöma positiva effekter. 
 
Analytikerna i vår undersökning hade delvis svårt med denna fråga eftersom de snarare arbetar med 
analyser än själva förvaltningen av fonderna och därmed har svårt att uttala sig om företags värde. 
Majoriteten är dock inne på att informationen i hållbarhetsrapporten och det som rapporten 
beskriver om ett företag framförallt påverkar ett företags värde på lång sikt. Det man tror är att 
företag som arbetar hållbart leder utvecklingen framåt och att det bara är ett sätt att snabbare 
anpassa sig till framtidens krav. Ytterligare en styrka hos hållbara företag är att flera tror att det 
inom sådana företag finns en större innovationskraft och att de samtidigt har bättre koll på sina 
risker, vilket leder till konkurrenskraft och därmed bättre avkastning på längre sikt. Vad som skulle 
vara det som påverkas i företagets värde var analytikerna däremot mer osäkra på, men generellt så 
handlade det, vilket Hassel och Nilsson (2006) fann, om att snarare undvika risken att aktiens värde 
skulle sjunka genom att t.ex. företaget skulle vara inblandat i en skandal som skadar varumärket. 
Varumärkets värde är ändå en av de viktigaste delarna i ett företags värde, många företag bygger 
upp allt kring sitt varumärke och därmed borde allt som påverka dess värde beaktas.     
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Flera av de undersökta framhöll samtidigt att de endast gör investeringar som de ser en 
förbättringspotential i, och som de tror genererar en viss förväntad avkastning. Ett utav de renodlade 
analysföretagen påpekade dock att anledningen till att kunderna vill ha analyserna varierar, men att 
det inte alltid handlar om att få en så hög avkastning som möjligt utan att det även kan handla om 
att kunden har speciella värderingar eller att det styrs av lagstiftning.  
 
6.2.8 Analytikers användning av hållbarhetsrapporten generellt 
Ett allmänt mål för GRI är att hållbarhetsrapporten ska användas av samtliga aktörer på den 
ekonomiska arenan. Vi har valt att studera SRI-analytiker eftersom man kan anta att de trots allt har 
störst anledning att använda sig av den informationen. Enligt Jaworski (2007) har användningen av 
hållbarhetsrapporten ökat, och att informationen värderas högre på sådana företag som faktiskt har 
en sektion som arbetar med SRI-fonder eller etiska analyser. Hummel och Woods (2005) visar även 
att trots att finansiella analytiker ofta är medvetna om sociala- och miljöaspekter så inkluderar de 
sällan sådan information i sina rapporter.  
 
Vår undersökning visar tydligt att enligt de etiska analytikerna så är det endast de själva som ens 
tittar i hållbarhetsrapporten och att det är svårt för ”vanliga” finansiella analytiker att direkt hitta 
någon användbar information i den. För att öka dess användning av vanliga analytiker föreslår de 
etiska analytikerna bl.a. att det skall ske en obligatorisk integrering av årsredovisningen och 
hållbarhetsrapporten och att man ska försöka integrera de mer allmänna målen med målen inom 
hållbarhetsområdet.    
 
Hållbarhetsrapporter används mest av etiska analytiker, frågan är hur de vanliga analytikerna ska få 
upp ögonen för den. Det finns forskning som tyder på att det finns ett samband mellan företagets 
värde och deras miljöarbete och om det är en anpassning till framtiden borde fler vara intresserade 
av att ta in dessa aspekter. Just nu verkar GRI inte vara något som spelar någon roll för de etiska 
analytikerna, men om hållbarhetsrapporterna skulle bli bättre och ge mer relevant information för 
även finansiella analytiker (med eller utan GRIs hjälp) så skulle säkerligen användningen öka. Vad 
GRI dock kan bidra med är att eftersom de används av så många kan deras riktlinjer, om de 
förbättras till t.ex. bransch och land, bidra till att öka hållbarhetsrapportens användning av 
finansiella analytiker. Detta är även något som GRI arbetar på vilket måste ses som väldigt positivt.     
 
6.2.9 Extern analysleverantör 
Eftersom vi märkte att det verkade svårt att få tag på företag som arbetade med att göra etiska 
analyser och att branschen ser ut som den gör undersökte vi om företagen använde externa 
analysleverantörer för att få in kompletterande information om företagen. Det visade sig att samtliga 
analytiker som inte arbetade på ett analysbolag använde sig av en extern analysleverantör. Som en 
analytiker konstaterade är det för resurskrävande att vaska fram all etisk information själv. Detta 
stödjer alltså det faktum att branschen som den ser ut nu består framförallt av stora aktörer som 
producerar majoriteten av informationen och sedan säljer den vidare.  
 
Användningen av en extern leverantör tyder på att många företag inte prioriterar informationen högt 
själva, och eftersom det kräver resurser så köper många utav analyserna i den. Eftersom man köper 
in informationen tyder det på att det inte spelar någon roll om man är ensam med informationen, om 
man tyckte det var unik och värdefull information skulle man ju vilja producera den själv och inte 
dela den med alla andra.  
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6.3 Den etiska analysbranschen 

Den etiska investeringsmarknaden har växt de senaste åren framförallt beroende på ökad efterfrågan 
från institutionella kunder. Analytikerna till etiska fonder är de som mest frekvent använder sig av 
hållbarhetsredovisningen som källa vid sina analyser. Det analytikerna tycker är viktigast att det 
finns med i en hållbarhetsredovisning är främst hur företaget tar tillvara på både sina risker och 
möjligheter. Analytikerna är varken positiva eller negativa vare sig till en extern granskning och 
riktlinjerna till GRI. Vad GRI dock kan bidra med att få företag att våga redovisa mer om de skapar 
lämpliga indikatorer. Analytikernas inställning till extern granskning och GRI kan antagligen 
komma att ändras med tiden om hållbarhetsredovisningen utvecklas mot samma status som 
årsredovisningen. Eftersom analytikerna använder sig av informationen i hållbarhetsredovisningen 
anser de att den har en effekt på företagets värde, och då framförallt på företagets långsiktiga 
stabilitet och avkastning. Utöver hållbarhetsredovisningen använder analytikerna i princip samma 
källor, vilka innefattar till exempel NGO:s och externa analysleverantörer. Även i urvalsprocessen 
framgick det att det vanligaste var att använda sig av enbart en extern analytiker och det var ofta 
samma externa analysföretag som de använde sig av. Detta gör att de olika företagens analyser blir 
lika varandra eftersom de använder sig av samma analyser som grund. Detta liknar de 
isomorfismiska processer som homogeniserar institutioner (Powell och Di Maggio, 1987). 
Processen förstärks av att företagen använder sig av samma övriga källor till sina analyser.  
 
Detta skulle kunna vara en nackdel då företagen efterliknar varandra i sina egna analyser och då de 
bara accepterar informationen som de får med ursäkten att det är ändå det informationen som alla 
andra har. Analyserna skulle då kunna bli sämre eftersom företagen inte lägger ner tillräckliga 
resurser för att skapa innehållsrika analyser. Detta kan i sin tur begränsa och förhindra analyserna 
från att utvecklas om alla gör likadana analyser. Anledningen till detta kan bero på att detta är ett 
nytt område som då är sammankopplad med en viss osäkerhet och att det då känns tryggare att göra 
som alla andra och använda samma analysleverantör. Ytterligare en anledning kan vara att det 
endast finns ett fåtal externa analysleverantörer. 
 
Vissa av våra intervjupersoner ansåg även att efterfrågan från speciellt de institutionella kunderna 
hade ökat och att det var främst de som efterfrågade de etiska fonderna. Flera av institutionerna har 
säkert grundläggande värderingar eller lagstiftning som styr vart de ska placera sitt kapital och 
påverkas därmed av den del i teorin isomorfismen som kallas påtryckning (Powell & Di Maggio, 
1987). Även uppförandet av hållbarhetsredovisningen kan ske med viss isomorfism. Detta kan vara 
både informella påtryckningar och efterlikning eftersom företagen kan studera varandra för att inte 
behöva göra mer arbete än nödvändigt En analytiker menade att om ett företag vågar redovisa om 
känsliga ämnen kan det leda till att fler företag börjar öppna upp sig. De informella påtryckningarna 
kan komma från exempelvis konkurrenterna som de jämför sig med.  
 

6.4 Studiens bidrag 

Vi tänkte här ta tillfället att reflektera över vår studies teoretiska och praktiska bidrag, för att 
klargöra vad vi har tillfört. Vår studie har dels gett ett praktiskt bidrag till dem som utformar 
riktlinjer för hur hållbarhetsredovisningar skall upprättas om hur de ska fortsätta att utveckla 
riktlinjerna. Det kan de se eftersom vi har undersökt om och vad analytiker, en viktig 
intressentgrupp till hållbarhetsredovisningarna, tittar på mest och tycker är av högsta vikt att ha med 
i en sådan publikation. Vi har alltså bidragit med vad betydelsen av hållbarhetsredovisningar på en 
del av den finansiella marknaden är. Vad vi även har försökt att göra är att förklara ett relativt nytt 
fenomen och process där analytiker använder sig av hållbarhetsredovisningar, något som inte alls 
publicerades i samma utsträckning för ett antal år sedan. Teoretiskt har vi alltså bidragit med att visa 
en analytikerprocess som inte har studerats mycket i tidigare forskning. Denna bransch och hur 
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aktörerna beter sig visade sig sedan vara ett exempel på institutionell teori, vi har alltså funnit 
empiriska bevis på en existerande teori.  
 

6.5 Framtida forskning 

I skrivprocessen uppkommer alltid funderingar och tankar kring vad man hade kunnat göra 
annorlunda eller vad man skulle vilja göra för fortsatta studier inom ämnet, eftersom en fråga oftast 
resulterar i följdfrågor. Vad vi anser skulle vara intressant är framförallt att göra djupare studier om 
hur analytiker tar in olika typer av icke-finansiell information i sina analyser, med fokus på hur de i 
praktiken integrerar sådan information i analysen. Här kunde man även försöka få svar på vad 
analytikerna mer specifikt tycker att GRI skulle behöva ta med i sina riktlinjer, alltså i form av en 
specificerad prestandaindikator. Vad som även skulle vara intressant är självklart om man kunde 
studera, och en gång för alla få svar på om etiska placeringar lönar sig i längden. Vad vi även 
reagerat över är att det är mestadels institutionella sparare som väljer etiska placeringar, därför 
skulle det vara intressant att undersöka vad privatpersoner söker i sina investeringar och hur man 
skulle kunna påverka dem mot etiskt sparande. 
 

6.6 Analytikers attityd till hållbarhetsredovisningen  

Vårt syfte med studien var att undersöka analytikers attityd till hållbarhetsredovisning som verktyg 
vid etiska företagsanalyser. Utifrån vår analys och diskussion har vi kommit fram till följande 
slutsatser. 
 

- Analytiker till etiska fonder verkar i en bransch som styrs av ett fåtal aktörer som levererar 
den etiska informationen i ett mönster som kan kopplas till institutionell teori 

- Hållbarhetsredovisningen är viktig, men inte den enda källan som analytikerna använder sig 
för att hitta icke-finansiell information till sina analyser 

- Det viktigaste i en hållbarhetsredovisning är att företaget tydligt och klart redovisar sina 
risker och möjligheter kopplade till miljön och att de uppvisar en hög grad av transparens 

- Analytikerna anser att ”yttre” ting kring hållbarhetsredovisningen som GRI och extern 
granskning delvis hjälper, men fokus är dock på att företaget ska redovisa det relevanta för 
just dem, något som till stor del styrs av företagets bransch och geografiska läge 

- Framförallt tror analytikerna att beaktandet av icke-finansiell information ska bidra till att 
undvika att aktien minskar i värdet och att informationen kan bidra till att visa på att 
företaget är stabilt och har en långsiktig avkastningsförmåga 

 
Ur dessa slutsatser kan man sammanfatta att analytikerna ser hållbarhetsredovisningen som ett 
viktigt verktyg, och den används i stor utsträckning när ett företag ska utvärderas ur ett etiskt 
perspektiv. Vad som skulle göra hållbarhetsredovisningen till ett ännu viktigare verktyg är att sådan 
information som analytikerna nu får genom att vända sig till andra källor (dialog med företaget, 
kontakt med NGO:s), borde tas upp i rapporten. Ett sätt att uppnå detta är om GRI lyckas skapa mer 
träffsäkra indikatorer. Ett annat sätt är om processen för oberoende granskning av 
hållbarhetsredovisningen utvecklas så att analytikern vet att en granskad rapport håller en viss 
standard samt att den då redovisar det väsentliga. 
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Bilaga - INTERVJUUNDERLAG 
Här kommer en rad frågor för Dig att fundera på inför intervjun. 
 

1. Sammanfatta vad ditt företag arbetar med rent allmänt. 
2. Hur har efterfrågan på etiska fonder eller etisk information utvecklats under de senaste åren? 
3. Berätta om hur du utför en analys av ett företag och vilka informationskällor du använder. 
4. Vilken roll har hållbarhetsredovisningen i analysen och är det något som är särskilt intressant 

därifrån? Saknas det enligt dig något i hållbarhetsredovisningen? 
5. Hur påverkar ett enhetligt ramverk (som t.ex. GRI:s Guidelines) ert arbete med 

hållbarhetsredovisningen? 
6. I er värdering av företag, vad påverkas mest av den informationen som ges i 

hållbarhetsredovisningen?   
7. Upplever du att företag som drivs hållbart värderas högre eller ger bättre avkastning än företag som 

inte har samma inriktning? 
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