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Denna illustration från Boethius ’The Consolations of Philosophy’ visar 

hur akademikern till vänster använder sig av arabiska siffror, medan 

köpmannen till höger använder sig av något som liknar en kulram. På 

gudinnans klänning återfinns, för att förstärka de numeriska siffrornas 

överlägsenhet, två geometriska serier: 1, 2, 4, 8 och 1, 3, 9 och 27. (Från 

McLeish (1991), sid.18)  

 
 
 
 
 
 
 



 2 

Uppsatsens titel: Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker 
 
Seminariedatum: 2006-01-17 
 
Ämne/kurs:  FEK 591 Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng 
 
Författare: Christoffer Hero & Martin Nilsson 
 
Handledare: Gunnar Wahlström 
 
Fem nyckelord: GRI, Hållbarhet, Icke-finansiella risker, Institutionella ägare, Investerare. 
 
Syfte: Föreliggande studie har ett tvådelat syfte. För det första kartlägger vi i 

vilken utsträckning institutionella ägare tar hänsyn till icke-finansiella risker 
i ett investeringsobjekts hållbarhetsredovisning. För det andra redogör vi för 
hur informationen i en hållbarhetsredovisning kan förändras för att bättre 
tillgodose de institutionella ägarnas behov. 

 
Metod: Vi har valt en induktiv metod eftersom det inte finns någon befintlig 

fullständig teori inom det studerade området. Vi studerar ett fenomen och 
har därför valt att använda den kvalitativa metoden, då denna metod är 
empirinära. En empirinära metod hjälper oss skapa en djupare förståelse för 
det studerade fenomenet. Våra metodologiska val stämmer väl överens med 
den ansats som Glaser & Strauss kallar för grounded theory 

 
Teoretiska perspektiv: Det saknas en fullständig teoretisk referensram för det område som vi 

studerar. För att kunna skapa oss någon slags teoretisk referensram att 
förhålla oss till, tar vi upp fyra huvudsakliga delområden. Dessa delområden 
är risk, hur fakta uppstår, tilltron till siffror och hållbar affärsutveckling. 

 
Empiri: Vår empiri består av primärdata insamlad genom intervjuer med 12 olika 

respondenter. Nio av intervjuerna skedde genom personliga möten, de 
resterande tre via e-mail. Vi valde att intervjua investerare, etikanalytiker 
samt revisorer för att få många olika intressanta infallsvinklar i vår empiri. I 
och med avsaknaden av en fullständig teoretisk referensram har vi även satt 
oss in i den offentliga debatten inom området, vilket också är empiri. 

 
Slutsatser: Vi har kommit fram till att de institutionella ägarna endast i begränsad 

utsträckning använder sig av företagens hållbarhetsredovisningar för att 
identifiera icke-finansiella risker. Detta beror bland annat på att investerarna 
har stark tilltro till siffror och gärna använder sig av traditionella metoder. 
Vidare beror det på att det ännu inte finns tillräckligt många studier som 
visar på ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet. 
Ytterliggare en anledning är att utformningen av dagens 
hållbarhetsredovisningar inte kan tillgodose de institutionella ägarnas behov. 
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Purpose: The purpose of this study is twofold. Firstly, we describe to what extent 

institutional owners take into account non-financial risks in an investment 
object’s sustainability report. Secondly, we intend to describe how the 
information in a sustainability report can be changed to better suit the 
needs of institutional owners. 

 
Methodology: We have chosen an inductive method, due to the fact that the subject is not 

covered by any existing theory. We are studying a phenomenon and 
because of that we have chosen the qualitative method, since it gives 
empirical closeness. The empirical closeness helps us gain a deeper 
understanding of the phenomenon studied. Our methodological choices 
greatly correspond to the method that Glaser & Strauss call grounded 
theory.  

 
Theoretical perspective: The subject studied is not covered by a comprehensive theoretical 

framework. In order to create some kind of theoretical framework, we 
describe four main theoretical themes. These are risk, the construction of 
facts, trust in numbers and sustainable business. 

 
Empirical foundation: Our empirical foundation consists of primary data, gathered through 

interviews with 12 different interviewees. Nine of the interviews were 
conducted through personal meetings, the other three through email 
correspondence. We chose to interview investors, ethical analysts, and 
auditors in order to gain many different and interesting angels of approach. 

 
Conclusions: We have found that the institutional owners only to a limited extent use 

the companies’ sustainability reports in order to identify non-financial 
risks. The reason for this is that investors trust in numbers and prefer to 
use traditional financial methods in their work. In addition to this, there 
are not yet enough reliable studies which show a positive correlation 
between sustainability and increased profits. Furthermore, the 
sustainability reports of today can not satisfy the needs of the institutional 
owners. 
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1 Inledning 
 
 

I detta första kapitel kommer vi att föra en inledande diskussion om ämnet samt 
ge en bakgrundsbeskrivning till vårt aktuella problemområde. Vidare presenteras 
vår forskningsfråga samt syftet med uppsatsen. Detta görs för att kunna lyfta fram 
relevansen av vår uppsats samt för att ge läsaren möjlighet att sätta sig in i 
problemområdet. Avslutningsvis redogör vi för uppsatsens disposition som vi 
följer för att i slutdiskussionen kunna besvara vår forskningsfråga och vårt syfte. 

 
 

1.1 Inledande diskussion 
 
Den sammansättning av risker som ett företag i dagens affärsklimat ställs inför har 
förändrats markant de senaste decennierna. I det affärsklimat som idag råder 
fokuseras det i en alltmer tilltagande takt på de icke-finansiella risker som ett 
företag ställs inför.1 Före 1980-talet kunde ett företag i princip agera ostört så 
länge man följde lagstiftningen. I och med framväxten av så kallade Non-
Governmental Organizations (NGOs) kom många företags verksamheter att 
granskas ur andra aspekter än tidigare. Dessa NGOs utgjordes främst av 
miljörättsorganisationer såsom till exempel Greenpeace, men senare även av 
människorättsorganisationer som till exempel Amnesty. Många frågor som fördes 
fram av NGOs fick stort medieutrymme. Detta ledde till att flera företag kände sig 
tvungna att vidta olika åtgärder för att inte bli uthängda i medierna, och på grund 
av detta se sina varumärken urholkas. Sett mot denna bakgrund är det lätt att 
förstå att flera företag de senaste åren satsat alltmer på Corporate Social 
Responsibility (CSR). CSR innebär att företagen vill ta ett större och mer aktivt 
ansvar för sin verksamhet samt dess roll och påverkan på det samhälle de befinner 
sig i.2 Detta sociala ansvar, tillsammans med såväl miljömässiga som ekonomiska 
aspekter, väljer allt fler företag att åskådliggöra i en hållbarhetsredovisning. En 
undersökning som revisionsfirman KPMG har genomfört, visade att 60 % av de 
250 största företagen i Sverige använder sig av en miljö- eller 
hållbarhetsredovisning.3 
 
Finansmarknaden är av tradition inriktad på att analysera risker i strikt 
kvantifierbara finansiella termer. Personer i olika funktioner inom 
finansmarknaden har under sin akademiska utbildning, och av sina föregångare 
inom yrket lärt sig kvantitativa metoder för att räkna ut ett företags värde, risk och 
förväntad avkastning. Detta utan att särskilt mycket energi lagts på att tolka och 

                                                 
1 Rosell, Annika, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning (2005). 
2 Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance – och hållbar affärsutveckling (2005). 
3 KPMG Global Sustainability Services, KPMG International Survey of Corporate Responsibility 
Reporting 2005. 
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analysera kvalitativa fakta om företag.4 Alla institutionella ägare strävar efter en 
så låg risk som möjligt i förhållande till avkastning. Vi anser det därför vara 
intressant att studera hur institutionella ägare tar hänsyn till dessa nya risker som 
påverkar företagen i allt större utsträckning. Dessa nya kvalitativa risker är de 
icke-finansiella risker som kan åskådliggöras i en hållbarhetsredovisning. 
 
Det institutionella ägandet utgör i dagsläget cirka 80 % av det samlade börsvärdet 
på Stockholmsbörsen.5 Det institutionella ägandet på Stockholmsbörsen ökade 
kraftigt under efterkrigstiden fram till mitten av 1980-talet. Under samma tid 
minskade de svenska privatpersonernas ägande på börsen från 75 % till 12,5 %.6 
Det institutionella ägandets ökning har aktualiserat en mängd olika frågor 
angående dess innebörd, samt vilka effekter det institutionella ägandet har 
medfört. Exempel på dessa frågor är vilka roller de institutionella ägarna spelar, 
om de har industriell kompetens samt hur de bör utnyttja sin starka ställning till att 
utföra ett kvalitativt bra ägarinflytande. Till institutionella ägare räknas 
investmentbolag, stiftelser, försäkringsbolag, olika fonder såsom aktiefonder och 
pensionsfonder. Även föreningar, samfund, akademier samt bolag med ägande i 
aktiemarknadsbolag utgör olika institutioner.7 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I dagens affärsklimat finns det många risker som inte enbart är finansiella. Företag 
som IKEA och Hennes & Mauritz har fått stor negativ publicitet under senare år, 
bland annat på grund av barnarbete bland deras leverantörer. Detta problem är ett 
exempel på en icke-finansiell risk som påverkar de aktuella företagen samt hur 
marknaden ser på dessa företag. I det långa loppet får dessa icke-finansiella risker 
högst reella finansiella effekter för ett företag och dess verksamhet. I synnerhet 
gäller detta företag med starka varumärken.8 
 
Det område som vår uppsats behandlar är aktuellt och relativt nytt och därför inte 
så väldokumenterat i den akademiska litteraturen. För att bygga upp vår teoretiska 
referensram har vi därför sökt litteratur inom områdena risk, hur fakta skapas, 
tilltron till siffror samt hållbar affärsutveckling. Utifrån dessa områden har vi fått 
teoretiska kunskaper som lett till att vi kunnat skapa oss en teoretisk referensram 
att förhålla oss till. Den offentliga debatten inom området är desto mer livlig och 
här finns en rad olika praktiker med åsikter och tankar som uttrycks i 
facktidskrifter, böcker samt på Internet.  
 

                                                 
4 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
5 http://www.scb.se/templates/pressinfo____144859.asp (2005-11-17). 
6 Hedlund et al, Institutioner som aktieägare (1985). 
7 Ibid. 
8 Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance – och hållbar affärsutveckling (2005). 
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Mot denna bakgrund har vi i vår uppsats valt att göra en tydlig distinktion mellan 
litteraturgenomgången, som innehåller akademisk litteratur och artiklar, samt den 
offentliga debatten. För att kunna tolka och jämföra den empiri vi erhållit genom 
våra olika intervjuer, har vi för avsikt att i kapitel fem ställa den insamlade 
empirin mot den akademiska litteraturen och även mot den offentliga debatten. 
Den offentliga debatten är inte så trögrörlig som forskningen är och kanske även 
bör vara, utan dessa åsikter kommer ut i samhället och får ett genomslag med ett 
mer kortvarigt varsel.  
 
Alla investerare vill kunna göra en så bra bedömning som möjligt av ett företags 
framtida utveckling. Årsredovisningen i dess traditionella utformning med 
resultaträkning, balansräkning och så vidare har som syfte att ge en historisk 
tillbakablick över företagens finansiella transaktioner samt deras finansiella status 
på balansdagen. Ett företags framtida utveckling, som bland annat är ett resultat 
av de risker som påverkar ett företags verksamhet, är det däremot upp till 
investerarna att sia om. De framtida risker som påverkar ett företag kan antingen 
vara finansiella eller icke-finansiella. Många av dagens investerare lägger störst 
fokus på de finansiella riskerna medan mindre uppmärksamhet läggs på de icke-
finansiella.9 I och med att allt fler företag väljer att upprätta en 
hållbarhetsredovisning synliggörs vissa icke-finansiella risker som kan påverka 
företaget. 
 
Det institutionella ägandet utgör idag ungefär 80 % av det samlade aktievärdet på 
Stockholmsbörsen.10 Därför anser vi det vara relevant att undersöka hur stora 
institutioner som till exempel Robur, Alecta, Nordea, Folksam och AP-fonderna 
går tillväga då de analyserar riskerna i de företag som de väljer att investera i. Gör 
dessa stora institutionella ägare analyser som medför att de kan agera proaktivt 
och därmed undvika att investera i bolag med stora icke-finansiella risker? 
 
Ett företags värdeutveckling baseras bland annat på förtroende.11 Det i sin tur vilar 
helt på om företaget klarar av att ge rätt information om sin verksamhet. Bland 
många företag i Sverige idag finns det en enorm förbättringspotential i hur 
företagen kommunicerar med sina intressenter. Företagen måste bli bättre på att 
kommunicera ut de signaler som de har för avsikt att kommunicera, samt bli mer 
medvetna om hur dessa signaler tas emot av intressenterna.12 I framtiden kommer 
det att fokuseras mer på icke-finansiella risker vid bedömningen av ett företag. 
Detta är ett faktum som de institutionella investerarna kommer att behöva ta 
hänsyn till för att kunna minimera risken i sina placeringar.13 
 
 

                                                 
9 Rosell, Annika, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning (2005). 
10 http://www.scb.se/templates/pressinfo____144859.asp (2005-11-17). 
11 Fukuyama, Francis, Trust: The social virtues and the creation of prosperity (1995). 
12 Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance – och hållbar affärsutveckling (2005). 
13 Rosell, Annika, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning (2005). 
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1.4 Forskningsfråga 
 
I vilken utsträckning beaktar institutionella ägare de icke-finansiella risker som 
kan åskådliggöras i ett företags hållbarhetsredovisning?  
 
 

1.5 Syfte 
 
Föreliggande studie har ett tvådelat syfte. För det första kartlägger vi i vilken 
utsträckning institutionella ägare tar hänsyn till icke-finansiella risker i ett 
investeringsobjekts hållbarhetsredovisning. För det andra redogör vi för hur 
informationen i en hållbarhetsredovisning kan förändras för att bättre tillgodose de 
institutionella ägarnas behov. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 I det första kapitlet ges en inledande diskussion om ämnet samt en 
bakgrundsbeskrivning till det aktuella problemområdet. I kapitlet presenteras 
forskningsfrågan samt syftet med uppsatsen. Detta görs för att lyfta fram 
relevansen av vår uppsats, samt för att läsaren ska kunna sätta sig in i 
problemområdet.  
 
Kapitel 2 I det andra kapitlet presenterar vi relevant akademisk litteratur som vi 
finner tillämplig för att kunna besvara vår ställda forskningsfråga samt för att 
kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Vårt uppsatsområde förefaller inte vara 
särskilt väldokumenterat inom den akademiska litteraturen. Därför lutar vi oss 
även mot den offentliga debatten för att kunna besvara forskningsfrågan och 
uppfylla syftet med uppsatsen. 
 
Kapitel 3 I uppsatsens tredje kapitel redogör och beskriver vi den metod som är 
relevant för vårt uppsatsarbete. Det faktum att vi i vår uppsats studerar ett 
fenomen, samt att detta fenomen saknar en allmänt accepterad teoretisk 
referensram, har för oss medfört starka argument att gå ut i praktiken och göra 
empiriska undersökningar inom området. I kapitlet motiveras de metodologiska 
val som vi gjort. 
 
Kapitel 4 Det fjärde kapitlet redogör för den offentliga debatten som förs inom 
vårt uppsatsområde. Då det fenomen vi studerar är väldigt aktuellt så finns det 
ännu inga fullständiga teorier som behandlar det. På grund av detta får vi alltså 
även stödja oss mot den offentliga debatten, när vi i kapitel fem tolkar och 
analyserar den insamlade empirin. 
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Kapitel 5 Uppsatsens femte kapitel redovisar och analyserar det empiriska 
material som vi har samlat in genom intervjuer. Respondenternas svar analyseras 
med hjälp av både teorin i kapitel två och den offentliga debatten i kapitel fyra. 
 
Kapitel 6 Det avslutande kapitlet återknyter till problemdiskussionen och 
forskningsfrågan som ställdes i det inledande kapitlet. Svaret på forskningsfrågan 
fungerar som utgångspunkt när vi redogör för uppsatsens teoretiska bidrag. Efter 
det teoretiska bidraget följer en reflektion över uppsatsens slutsatser. Uppsatsen 
avslutas med förslag till fortsatt forskning i ämnet. 
 

 

Figur 1: Uppsatsens disposition.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
 

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera relevant akademisk litteratur som vi 
ansett som tillämplig för att kunna besvara forskningsfrågan samt uppfylla syftet 
med uppsatsen. Vi studerar ett fenomen som inte förefaller vara särskilt 
väldokumenterat i den akademiska litteraturen. Som en följd av detta lutar vi oss 
även mot den offentliga debatten för att kunna besvara forskningsfrågan och 
uppfylla uppsatsens syfte. 

 
 

 
Figur 2: Huvudsakliga utgångspunkter i litteraturgenomgången. 

 
 

2.1 Risk 
 
Riskkonceptet har fått ett ökat inflytande vid beslutsfattande under de senaste 
decennierna. Om man går tillbaka ett par årtionden var riskbegreppet endast ett i 
mängden av mätbara variabler som användes inom den finansiella sektorn. 
Riskkonceptet har spridit sig och återfinns idag i årsredovisningar och 
redovisningsstandarder.14 Riskkonceptet återfinns även i de frivilliga delarna av 
årsredovisningen, som till exempel i hållbarhetsredovisningen.  
 
Investerare är intresserade i framtiden och hur denna kan påverka ett företags 
utveckling. Traditionella årsredovisningar och deras innehåll, såsom 
resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalyser och notapparaten, 
fokuserar mycket bakåt och återger vad som har hänt i företaget. Även om 
investerare behöver information om det som har hänt för att kunna bedöma 
framtiden, så finns det ett stort gap mellan investerarnas behov och det som 
kommuniceras ut i en traditionell årsredovisning. Riskkonceptet är i sig ett 

                                                 
14 Wahlström, Gunnar, Risks, and improvements in annual reports – an empirical field study 
among Swedish bank managers (2005). 
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framtidsriktat koncept.15 Riskkonceptet kan därför användas för att bättre 
tillgodose investerarnas behov. 
 
Förbättrad kommunikation i årsredovisningen kan leda till flera fördelar. För 
företaget kan det leda till lägre kapitalkostnader.16 Investerare kan åtnjuta lägre 
transaktionskostnader, vilket i sin tur kan leda till större efterfrågan av bolagets 
värdepapper.17 Ökad redovisning av riskfaktorer i bland annat 
hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt att förbättra årsredovisningen. 
 
Hur vi definierar olika termer och begrepp både påverkar och avspeglas i vårt 
tänkande. Vad vi fäster för mening vid något kan påverka var och hur det passar 
in i vår teoretiska referensram. Detta kan i sin tur påverka hur teori utvecklas. 
Teori är viktigt eftersom det inte bara påverkar hur vi tänker utan även vad vi 
tänker på.18 Relationen mellan teori och observation kan beskrivas med följande 
citat: 
 

“All observation is selective. The selection is determined in part by 
accidental factors and in part by the theoretical framework of the 
scientist, whether he is aware of it or not. Gaps in the theoretical 
framework can produce blind spots in the field of observation.”19 
 

Det finns många definitioner av risk, här kommer några av dem att tas upp. 
Herbert Denenberg definierar risk som “uncertainty of loss”.20 Robert Mehr och 
Emerson Cammack definierar det på ett liknande sätt som ”uncertainty about 
loss”21, medan Mark Greene definierar risk som ”uncertainty as to the occurrence 
of an economic loss”.22 Det som dessa definitioner har gemensamt är att de 
likställer risk med osäkerhet. Frank Knight säger att risk är mätbar osäkerhet och 
vill göra en distinktion mellan osäkerhet och risk. Risk går att mäta men det går 
däremot inte att mäta osäkerhet.23 Vidare finns det en rad personer som menar att 
risk är skillnaden mellan det verkliga och det förväntade resultatet.24 Alla 
ovanstående riskdefinitioner refererar till framtiden, antingen implicit eller 
explicit. Definitionen ”uncertainty as to the occurrence of an economic loss”25 

                                                 
15 Athearn, James L., What is risk? (1971). 
16 Botosan, C.,  Disclosure level and the cost of equity capital (1997) och Richardson, A.J & 
Welker, M., Social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital (2001). 
17 Diamond, D., & Verrecchia, R., Disclosure, liquidity and the cost of equity capital (1991). 
18 Athearn, James L., What is risk? (1971) 
19 Citat från Carter, C. F.; Meredith, G. P. & Shackle, G. L. S., Uncertainty and Business 
Decisions (1954) sid. 35 
20 Citat från Denenberg, Herbert S. et al., Risk and Insurance (1984), sid. 4. 
21 Citat från Mehr, Robert L. & Cammack, Emerson, Principles of Insurance (1961), sid. 23. 
22 Citat från Greene, Mark R., Risk and Insurance (1962), sid. 2. 
23 Knight, F. H., Risk, Uncertainty and Profit (1921). 
24 Denenberg, Herbert S. & Ferrari, Robert J., New Perspectives on Risk Management: The search 
for principles (1966). 
25 Citat från Greene, Mark R., Risk and Insurance (1962), sid. 2. 
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antyder att det rör sig om framtiden eftersom om förlusten redan hade inträffat så 
skulle det inte råda någon osäkerhet kring den.  
 
Risker skapade av människor har ökat sedan 1940-talet och dagens samhälle har 
blivit mer sårbart. Riskmedvetenheten är något som har ökat markant både hos 
lagstiftande myndigheter och bland konsumenter. Den ökade medvetenheten har 
lett till att företag allt oftare ställs till ansvar för miljöförstöring och produktfel.26  
 
I litteraturen har det påtalats att vi vet lite om risk.27 Detta kan bero på att många 
av studierna om risk tar sikte på redan befintliga och existerande risker och 
försöker förfina och förbättra dessa. Denna typ av deduktiv forskning har en stor 
svaghet i att den bara kan studera sådant som redan är känt.28 I denna uppsats vill 
vi som sagt studera i vilken utsträckning institutionella investerare tar hänsyn till 
de icke-finansiella risker som kan återfinnas i en hållbarhetsredovisning. Med 
hjälp av en induktiv ansats är vårt mål att genom empiriska studier komma med 
ett kunskapsbidrag inom området. 
 
 

2.2 Svårigheter med en gemensamt accepterad 
redovisningsteori 

 
Önskemål har framförts om att utvecklingen inom externredovisningen ska mynna 
ut i en allmänt accepterad teori som är fullständig och tvingande med avseende på 
det finansiella innehållet i årsredovisningen. Denna utveckling skulle dock stöta 
på ett flertal problem, då ingen enhetlig teori kan täcka in alla de situationer som 
företag och redovisningsekonomer kan ställas inför. Detta skulle leda till att teorin 
blir inadekvat och urholkas. Andra problem som en heltäckande och enhetligt 
utformad externredovisning skulle kunna ställas inför, är att teorier ofta innehåller 
olika förenklanden och orealistiska förutsättningar. Detta faktum skulle leda till 
att förtroendet för den finansiella rapporteringen försvagas. De åsikter som här 
framförts illustrerar hur svårt det kan vara att framställa en teori för 
externredovisning som samtliga företag med fördel kan använda.29 
 
Avsaknaden av en enhetlig teori inom externredovisningen tyder på att det finns 
olika redovisningsparadigm som drar åt olika håll. Varje enskilt paradigm 
innehåller unika antaganden och förutsättningar vars egenskaper till viss del 
bestäms av den enskilde användaren av paradigmet. Detta faktum gör det nästintill 

                                                 
26 Sandin, Alf, Risk management och riskinformation: empirisk studie – förslag till riskbalans 
(1980). 
27 McGoun, Elton G. The CAPM a nobel failure (1993) & McGoun, Elton G., The history of risk 
measurement (1995). 
28 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod (1994). 
29 American Accounting Association, Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance 
(1977). 
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omöjligt att utarbeta ett synsätt för externredovisning som kan dominera över de 
andra. Som en konsekvens av detta måste de individer som förespråkar ett särskilt 
paradigm stödja sig mot den personliga övertygelsen om synsättets unika 
egenskaper, snarare än att dra denna slutsats utifrån logisk och/eller empirisk data. 
Om samstämmighet angående en enhetlig teori för externredovisning trots allt 
slutligen skulle kunna utarbetas, kommer detta troligtvis bero på psykologiska 
orsaker, snarare än att de individer som tidigare föredrog någon annan teori för 
externredovisning gjort en intellektuell u-sväng.30 
 
 

2.3 Hur fakta uppstår 
 
Arbetsmetoderna som dagens investerare använder sig av för att bedöma risken i 
ett företag samt för att prognostisera förväntad framtida avkastning, anses av 
många som det enda sättet, eller åtminstone det bästa sättet, som en investerare 
kan arbeta på. Flertalet investerare har samma akademiska bakgrund, arbetar med 
snarlika metoder och gör liknande bedömningar utifrån liknande kvantifierbara 
formler. Detta tillvägagångssätt har de fått lära sig under sin utbildning av lärare 
som lärde sig samma saker under sin utbildning.31 På så vis har ett sätt att arbeta 
ur investerarnas synvinkel utvecklats till att bli en allmänt accepterad 
arbetsmetod, fakta har uppstått.32 
 
Trots att företag inom olika branscher kan skilja sig åt avsevärt, använder alltså 
investerare likartade metoder för att utvärdera dessa. Detta beror på att de använda 
metoderna, som i mångt och mycket innehåller kvantifierbara modeller33, har 
blivit allmänt accepterade. Latour & Woolgar för ett resonemang om att en åsikt 
eller en arbetsmetod vinner acceptans ju fler gånger som den citeras eller återges 
på annat sätt.34 
 
Latour & Woolgar valde i sina studier att klassificera olika påståenden från ett till 
fem. Ett påstående som klassificeras som en etta betraktas som spekulationer, 
medan påståenden som klassificeras som en femma betraktas som allmänt 
accepterade, det vill säga fakta. Påståenden kan utsättas för både positiv och 
negativ kritik vilket påverkar vilken klassificering påståendet uppnår. Då ett 
påstående läggs fram är syftet med detta att man vill att påståendet ska nå faktalik 
status. På sin väg mot faktalik status stöter påståendet på krafter som verkar i 
motsatt riktning. För att ett påstående, då det stöter på kritik, ska kunna ta sig 

                                                 
30 American Accounting Association, Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance 
(1977). 
31 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
32 Latour, Bruno & Woolgar, Steve, Laboratory life – the construction of scientific facts (1986). 
33 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
34 Latour, Bruno & Woolgar, Steve, Laboratory life – the construction of scientific facts (1986). 
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vidare nedåt i modellen, krävs det att påståendet modifieras. Dessa modifikationer 
kommer att fortsätta tills det att påståendet slutligen blir allmänt accepterat och 
uppnår faktalik status.35 
 
 

 

Figur 3: I figuren illustreras ett påståendes väg mot att uppnå faktalik status. När påstående A.B 

utsätts för kritik måste påståendet modifieras (A.C) för att kunna ta sig vidare i den faktaskapande 

processen. På detta sätt fortsätter det tills påståendet (D.E) modifierats så pass mycket att det når 

nivå fem, det vill säga faktalik status.36 

 

 

2.4 Tilltro till siffror och kvantifierbarhet 
 

”Objectivity arouses the passions as few other words can. Its presence 
is evidently required for basic justice, honest government, and true 
knowledge. But an excess of it crushes individual subjects, demeans 
minority cultures, devalues artistic creativity, and discredits genuine 
democratic political participation. Notwithstanding such criticism, its 
resonance is overwhelmingly positive. Attacks are rarely directed at 
true objectivity, but rather at pretenders who use it to mask their own 
dishonesty, or perhaps the falseness and injustice of a whole 
culture.”37 

 
Objektivitet uppfattas av många i samhället som ett centralt och betydelsefullt 
begrepp.38 En siffra anses ofta som neutral och objektiv. En siffra kan inte tolkas 
fel, oavsett vilken kultur man lever i, vilket språk man talar och vad man har för 

                                                 
35 Latour, Bruno & Woolgar, Steve, Laboratory life – the construction of scientific facts (1986). 
36 Ibid. 
37 Citat från Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and 
public life (1996), sid. 3. 
38 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
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övrig bakgrund.39 I sin bok Numbers beskriver John McLeish hur det i många 
antika samhällen bildades grupper som använde siffror i religiösa eller 
affärsmässiga sammanhang. Dessa grupper ansåg sig tillhöra eliten i samhället 
och siffrorna som de använde ansågs som speciella, heliga eller till och med sända 
från Gud.40 Ett liknande resonemang har Elton McGoun fört. Enligt honom har 
matematiken, på samma sätt som latinet på medeltiden, använts för att stänga ute 
vissa grupper i samhället. Likaså användes latinet samt även matematiken som ett 
sätt att legitimera visst handlande. Matematiken och matematiska formler, nu som 
då, används för att fatta beslut. Beslut som sedan den enskilde individen i 
samhället får svårt att kritisera, eftersom den gängse individen inte förstår de 
beräkningar som lett fram till ett beslut eller ett agerande.41  
 
Theodore M. Porter diskuterar hur vi i dagens samhälle kan rättfärdiga det som 
ofta anses som de kvantifierbara metodernas överlägsenhet. Han frågar sig hur 
metoder som visat sig vara lyckosamma då det gäller forskning av celler och 
molekyler, även kan vara tillförlitliga metoder då man studerar sociala 
dimensioner eller det samhälle vi lever i. Forskare som ägnar sig åt kvantitativ 
forskning redovisar ofta resultat grundade på beräkningar som en dator hjälpt dem 
att få fram. En dator anses som fullständigt objektiv, den har inga personliga 
värderingar eller intressen som den låter sig påverkas av. Siffror och nyckeltal är 
ett språk som alla förstår. En stor mängd information låter sig samlas i siffror, de 
blir som ett sätt att kommunicera.42 Det är svårt att argumentera mot en siffra som 
talar i en viss riktning. Siffror och nyckeltal kan därför vara kraftfulla sätt att 
uttrycka sig för den som vill övertyga eller påverka en annan människa och 
dennes åsikter. Då man i ett resonemang använder och stödjer sig på siffror 
undviker man att beröra olika normer, värden och värderingar.43 Som individ kan 
man alltså distansera sig från konsekvenserna av ett beslut. Detta kan göras 
genom att man motiverar sitt beslut med att man grundade det på ett siffermässigt 
material och att man därför anser beslutet som objektivt.44 
 
Material som ett företag presenterar som statistik över deras verksamhet är oftast i 
överensstämmelse med verkligheten. Däremot kan företaget presentera statistiken 
på olika sätt. Till exempel kan önskvärd statistik och vissa önskvärda nyckeltal få 
en mer central plats i det presenterade materialet, jämfört med annan inte lika 
önskvärd fakta. Då man presenterar ett företag och dess verksamhet med olika 
nyckeltal kommer alltid en stor mängd information om företaget att gå förlorad. 

                                                 
39 Chua, Wai Fong, Teaching and learning only the language of numbers – monolingualism in a 
multilingual world (1996). 
40 McLeish, John, Numbers (1991). 
41 McGoun, Elton G., Machomatics in Egonomics (1995). 
42 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
43 Chua, Wai Fong, Teaching and learning only the language of numbers – monolingualism in a 
multilingual world (1996). 
44 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
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Enbart olika siffror och nyckeltal ger inte tillräcklig information om ett företags 
verksamhet och utgör därför inte en tillräcklig beslutsgrund.45 
 
Siffror kan i vissa fall vara en ovärderlig brygga i mötet mellan två personer med 
olika kulturella som språkmässiga bakgrunder.46 Siffror och tal kan vara en god 
informationskälla i vissa fall, men i situationer som inte tillåter sig mätas och 
kvantifieras bör man försöka låta bli att göra detta. Historiskt sett finns det en 
väldigt stark förankring i att mäta olika företeelser på ett kvantitativt sätt. Då man 
inte kunnat göra kvantitativa mätningar av ett fenomen har man tyckt att man haft 
knapphändig information att grunda ett beslut på.47  
 
På dagens finansmarknad agerar många personer efter ett beteende som har givits 
begreppet homo economicus.48 Detta begrepp innebär, som tidigare nämnts, att 
flertalet personer i olika finansfunktioner agerar på snarlika sätt, gör snarlika 
bedömningar och använder sig av liknande kvantifierbara formler för att komma 
fram till beslut. De som är lärare inom finansområdet har en utbildningsmässig 
bakgrund som gör att de agerar på det sätt som nu kallas för homo economicus. 
Dessa lärare kommer att fortsätta lära ut kvantifierbara metoder till sina studenter, 
eftersom det förstärker de kunskaper de själva har samt den forskning som de 
bedriver. Denna utlärningscykel kommer att fortsätta ända tills det inträffar en 
vetenskaplig revolution på området, vilket med största sannolikhet inte kommer 
att inträffa.49 
 
 

2.5 Hållbar affärsutveckling 
 
Hållbarhet är något som anses beständigt, alltså något som ej har ett slut.50 För att 
uppnå ett hållbart tillstånd krävs att företagen hela tiden strävar efter att använda 
sina resurser på ett sätt som inte äventyrar framtida generationer samt deras 
behov.51 Denna definition härstammar från FN-rapporten ”Vår gemensamma 
framtid”. Trots att det nu snart är 20 år sedan begreppet först definierades så finns 
det fortfarande en viss osäkerhet kring vad det egentligen innebär. Ett av 
huvuddragen i hållbar utveckling är det faktum att vi måste titta på många 
dimensioner av en situation.52 Vi måste se situationen ur ett långsiktigt 

                                                 
45 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
46 Chua, Wai Fong, Teaching and learning only the language of numbers – monolingualism in a 
multilingual world (1996). 
47 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
48 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
49 Ibid. 
50 Bergström, Sören; Catasús, Bino & Ljungdahl, Fredrik, Miljöredovisning (2002).  
51 Hägerhäll, Bertil, Vår gemensamma framtid (1988). 
52 Trzyna, Thaddues C. et. al., A Sustainable World (1995). 
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helhetsperspektiv. Hållbar utveckling består av ekonomiska aspekter, men även 
miljöaspekter och sociala aspekter ryms inom begreppet.53 
 
För att ytterliggare förtydliga begreppet hållbar utveckling kan begreppet med 
fördel delas upp i de två beståndsdelarna hållbarhet och utveckling. Först 
definieras utveckling som alla aktiviteter och processer som ökar människans och 
miljöns kapacitet att tillgodose mänskliga behov eller att förbättra människans 
livskvalitet. Produkten av utveckling är människor som är friska, välnärda och har 
tillgång till kläder och bostad. Vidare ska de kunna sysselsätta sig med ett givande 
arbete som de är utbildade för. Utöver arbetet ska människan ha möjlighet att 
njuta av fritid och rekreation. Utveckling är alltså ett begrepp som består av en 
komplex sammansättning av aktiviteter. Karaktären på aktiviteterna kan vara både 
ekonomiska och sociala. De kan vara baserade antingen på materiella resurser 
eller på intellektuella resurser. Utveckling inkluderar alltså inte enbart utvinning 
och förädling av resurser, uppbyggnad av infrastruktur och köpande och säljande 
av produkter, utan det inkluderar även minst lika betydelsefulla aktiviteter så som 
sjukvård, utbildning, välfärd och tillvaratagande av natur och miljö. Alla dessa 
aktiviteter ska hjälpa människor att nå deras fulla potential och njuta av livet.54 
 
För att den ovan beskrivna utvecklingen skall vara hållbar så måste den vara en 
evigt pågående process, eller fördelarna med utvecklingen måste vara för evigt 
bestående. Det får alltså inte finnas något inneboende i processen eller aktiviteten 
som gör att tiden för dess bestående begränsas. Man skulle kunna säga att 
karaktäriserandet av en aktivitet som hållbar är att förutse framtiden, något som är 
minst sagt riskfyllt. Det är alltså väldigt svårt att avgöra om något är hållbart eller 
ej. Det man kan göra är att välja ut aktiviteter som efter noggrann analys verkar 
vara hållbara. Vad man även bör göra, som är betydligt lättare, är att avgöra vilka 
aktiviteter som inte är hållbara och sortera bort dem.55  
 
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att hållbar utveckling är en 
komplex sammansättning av aktiviteter som kan förväntas förbättra de mänskliga 
förhållandena på ett sätt så att förbättringarna blir bestående. Denna förenklade 
definition är ganska enkel och lätt att förstå.56 Det finns dock ytterligare 
dimensioner av begreppet. Att förbättra människors livskvalitet samtidigt som 
man lever inom de understödjande ekosystemens bärkraft57, är den definition av 
hållbar utveckling som görs i rapporten Omsorg om jorden. Av denna definition 
framgår det tydligt att det även finns en ekologisk dimension.  
 
Hållbar utveckling innebär gränser. Dessa gränser eller begränsningar bestäms av 
naturens resurser, biosfärens förmåga att hantera alla effekterna av människans 
aktiviteter, dagens teknologi och samhällets organisation. Det rör sig alltså inte 

                                                 
53 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
54 Trzyna, Thaddues C. et. al., A Sustainable World (1995). 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Hägerhäll, Bertil, Omsorg om jorden – en strategi för överlevnad (1993).  
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om några absoluta gränser eftersom tekniken och den sociala organisationen kan 
förbättras och leda till en ny epok av tillväxt.58 
 
Hållbarhet kan alltså delas in i tre olika dimensioner; den ekonomiska, ekologiska 
och sociala. Denna uppdelning görs för att enklare kunna definiera begreppet 
hållbarhet. 59 Förenkling har sina begränsningar och kan givetvis kritiseras. För att 
uppnå hållbarhet måste företagen hantera de komplexa relationerna som uppstår 
mellan de tre dimensionerna. Genom uppdelningen av hållbarhetsdefinitionen 
finns det en risk att de tre olika dimensionerna betraktas var för sig, istället för 
tillsammans.60 De tre dimensionerna och samspelet mellan dem åskådliggörs i 
bilden nedan. 
 
 

Figur 4: Tre dimensioner av hållbarhet. 

 

2.5.1 Ekonomisk hållbarhet  
 
För att kunna avgöra om ett företags verksamhet är ekonomiskt hållbar måste man 
som ett första steg förstå vad som menas med ekonomiskt kapital. Förenklat kan 
man säga att det ekonomiska kapitalet är tillgångarna minskade med skulderna. 
Traditionellt har det ekonomiska kapitalet ansetts bestå av fysiskt kapital och 
finansiellt kapital. I och med framväxten av kunskapsekonomin har begreppet 
utökats och innehåller nu även humankapital.61 
 
Eftersom ekonomisk hållbarhet kan definieras i numeriska termer så är den lättare 
att mäta än miljöhållbarhet och social hållbarhet. Detta innebär dock inte att 
ekonomisk hållbarhet är lättare att förutse, snarare tvärtom, eftersom den påverkas 
                                                 
58 Hägerhäll, Bertil, Vår gemensamma framtid (1988). 
59 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
60 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002. 
61 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
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av så många olika faktorer. Ekonomisk hållbarhet beror till stor del på tillgången 
till och kostanden av produktionsresurser, tillverkningskostnaden och efterfrågan 
av de färdiga produkterna. Ovan angivna faktorer varierar med tiden och även 
mellan olika delar av världen.62  
 
Nästan vart man än kommer i världen så har företag en skyldighet att informera 
om sin finansiella situation. När det gäller aktiebolag är informationen främst 
riktad till aktieägarna. Informationen sprids huvudsakligen genom upprättande av 
årsredovisningar och delårsrapporter. De finansiella indikatorer som finns angivna 
i en årsredovisning avspeglar dock bara en liten del av de ekonomiska 
konsekvenser som företagets aktiviteter får för de olika intressenterna.63 
Traditionella finansiella indikatorer fokuserar ofta på att informera ledningen och 
ägarna om till exempel företagets lönsamhet. För att kunna förmedla en 
fullständigare bild av företagets ekonomiska hållbarhet, krävs det att företaget 
utarbetar ekonomiska indikatorer som visar hur företaget påverkar sina olika 
intressenter och samhället i stort. Fokus bör ligga på hur intressenterna blir 
påverkade direkt eller indirekt av företagets olika aktiviteter och inte bara på hur 
de blir påverkade av företagets finansiella situation.64 
 
Mätning av företagets ekonomiska hållbarhet måste alltså, för att vara fullständig, 
ta hänsyn till alla aspekter av ett företags handlingar och aktiviteter. De 
traditionella finansiella indikatorerna som finns idag kan till viss del användas, 
men det krävs även nya ekonomiska indikatorer. Dessa nya indikatorer måste ta 
ett mer omfattande grepp för att på ett rättvisande sätt förmedla företagets 
ekonomiska hållbarhet. Traditionella finansiella mått har funnits länge och de är 
välutvecklade. Detsamma går inte att säga om de mer heltäckande ekonomiska 
indikatorerna som behövs för att hantera och mäta ekonomisk hållbarhet. Dessa 
mer komplexa indikatorer håller fortfarande på att utvecklas.65  
 
Samhällets beroende av företaget, företagets möjlighet att skapa arbetstillfällen i 
en region, företagets bidrag till regionens BNP, företagets donationer till 
samhället eller andra grupper samt företagets produktpriser och vinstmarginaler är 
alla exempel på indikatorer av ett företags ekonomiska hållbarhet.66  
 

2.5.2 Miljöhållbarhet 
 
Miljödimensionen av hållbarhet handlar om företagets påverkan på levande såväl 
som icke levande delar av naturen och miljön. Det kan röra sig om företagets 
påverkan på olika ekosystem, luft, vatten och land. Miljöaspekten av hållbarhet är 
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65 Ibid. 
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den aspekt som har fått mest uppmärksamhet hittills. Miljöredovisningar har 
funnits som en frivillig del i många företags årsredovisningar sedan början av 
1990-talet. Dessa miljöredovisningar börjar nu i allt större utsträckning 
inkorporeras som en del i hållbarhetsredovisningarna. 
 
Precis som med den ekonomiska hållbarheten så måste man, för att kunna avgöra 
om företaget är miljömässigt hållbart, veta vad som menas med ekologiskt kapital. 
Ekologiskt kapital är dock mer komplext och svårdefinierat än ekonomiskt 
kapital. Om man tar en skog som exempel så får man inte fram kapitalet genom 
att endast beräkna hur mycket man skulle kunna sälja det utvunna virket för. För 
att få fram det totala ekologiska kapitalet av en skog, måste man ta hänsyn till 
underliggande faktorer som stödjer hela skogens ekosystem. Skogen finns inte 
endast för att producera virke, utan den har även andra funktioner såsom att 
kontrollera växthuseffekten eller att reglera vattenståndet i ett område. Vidare 
måste beräkningarna ta med all flora och fauna som är beroende av skogen för att 
kunna överleva. Ekologiskt kapital kan delas upp i två olika kategorier, 
kritiskt/begränsat ekologiskt kapital och förnyelsebart/utbytbart ekologiskt 
kapital. Det man måste fråga sig är; vilken typ av ekologiskt kapital påverkas av 
företagens verksamheter? Vidare måste man fråga sig om detta kapital kommer att 
vara bestående med tanke på det tryck som det utsetts för av företagen och även 
andra aktörer.67 För att kunna avgöra om ett ekosystem tål de påfrestningar som 
det utsätts för från olika aktörer, måste dess bärkraft fastställas. Bärkraft är ett 
mått på hur mycket belastning ett ekosystem kan utsättas för innan det tappar sin 
produktivitet och förmåga att förnya sig själv.68 
 
I jämförelse med sociala indikatorer, som kommer att diskuteras i nästa avsnitt, så 
är miljöindikatorerna många till antalet och dessutom ganska väl utvecklade. 
Detta beror till stor del på att miljöredovisning har funnits längre än vad social 
redovisning har. Dessutom är miljöpåverkan ur många aspekter lättare att 
kvantifiera än social påverkan.69  
 
När det gäller prestandaindikatorer rörande miljö är det viktigt att företagen 
redovisar dessa, både i absoluta och i relativa tal. Båda måtten behövs för att 
lättare skapa en bild av hållbarheten. Genom redovisning av absoluta tal visas 
omfattningen av företagets totala påverkan på miljön. Medan de relativa talen, 
exempelvis utsläpp per producerad produkt, visar företagets effektivitet och gör 
det lättare att jämföra företag av varierande storlek. Visserligen skulle användare, 
såsom investerare, själva kunna räkna ut de relativa talen med hjälp av de absoluta 
talen samt annan information i årsredovisningen. Det anses dock vara bättre att 
företagen själva räknar ut och redovisar både absoluta och relativa tal. Vidare 
anses det vikigt att företagen relaterar sin egen miljöpåverkan till de ekologiska 
system som man bedriver sin verksamhet inom. Det kan till exempel göras genom 
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att företagen redovisar sina miljöfarliga utsläpp i relation till hur mycket den 
berörda miljön klarar av att hantera.70  
 

2.5.3 Social hållbarhet 
 
Den tredje dimensionen, social hållbarhet, handlar om hur företagen påverkar det 
sociala system som de verkar i. Företagen måste ta hänsyn till hur personer internt 
i organisationen påverkas, men även hur personer i samhället utanför 
organisationen påverkas.71 Saker som ofta berörs är samhällsrelationer, 
produktsäkerhet, välgörenhet, utbildning, jämställdhet, skapande av 
arbetstillfällen, barnarbete etcetera.72  
 
Socialt kapital består till viss del av humankapital, i form av allmänhetens hälsa, 
utbildning och kunnande. I socialt kapital måste man även ta med vidare begrepp 
såsom samhällets förmåga att skapa värde.73 Socialt kapital kan även definieras 
som de möjligheter som uppkommer genom förekomsten av tillit i samhället. 
Socialt kapital är ett mått på personers förmåga att arbeta i grupp för att uppnå ett 
gemensamt mål.74 Denna förmåga att arbeta i grupp är kritisk i arbetet med 
hållbarhet.75 Om det finns tillit mellan personer som jobbar inom samma företag 
kostar det mindre att göra affärer. Förtroendet uppkommer om alla medarbetare 
arbetar utifrån samma etiska normer.76 På liknande sätt kommer tillit mellan 
företaget och dess externa intressenter vara av betydelse för att avgöra om 
företagets verksamhet är hållbar.77 
 
De sociala prestandaindikatorerna, som kan användas för att redovisa och 
beskriva företagets sociala hållbarhet, skiljer sig avsevärt i jämförelse med de 
ekonomiska och miljörelaterade prestandaindikatorerna. Detta beror på att de 
sociala aspekterna i stor utsträckning är svåra att kvantifiera, vilket leder till att 
många av indikatorerna har en kvalitativ karaktär. De kvalitativa indikatorerna 
kan till exempel beskriva företagets policy angående barnarbete hos leverantörer, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter.78 
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74 Fukuyama, Francis, Trust: The social virtues and the creation of prosperity (1995). 
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77 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
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2.5.4 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative 
 
Företagen ges genom hållbarhetsredovisningen möjlighet att åskådliggöra sitt 
engagemang och ställningstagande i frågor som rör miljömässiga och sociala 
aspekter. Företagen kan även i sin hållbarhetsredovisning belysa de positiva 
ekonomiska effekter man har på de samhällen som man verkar i. En 
hållbarhetsredovisning fokuserar alltså inte enbart på finansiella mått utan i störst 
utsträckning på icke-finansiella mått, som är en del av företagets verksamhet och 
som i stor omfattning kan påverka denna. 
 
För att hållbarhetsredovisningen ska få ökat erkännande, mer tilltro och större 
användningsområde så krävs det utarbetande av riktlinjer och standarder precis 
som det redan finns för den finansiella redovisningen.79 Det var med denna 
bakgrund som Global Reporting Initiative (GRI) bildades år 1997. Det var på 
initiativ av The Coalition for Environmental Responsible Economies (CERES) 
som GRI bildades. Strax efter uppstartandet av GRI anslöt sig United Nations 
Environment Programme (UNEP) som en samarbetspartner. GRI är en 
självständig ideell organisation som omfattar representanter från 
miljöorganisationer, organisationer för mänskliga rättigheter, företag, forskning, 
revisionsbyråer och investerare.80  
 
GRI har med sina riktlinjer möjlighet att förbättra användbarheten och kvalitén av 
den information som företagen redovisar angående sina miljörelaterade, sociala 
och ekonomiska prestationer.81 GRIs vision innefattar ökat ansvarstagande när det 
gäller hållbarhetsredovisning, vilket skall leda till redovisning av trovärdig och 
relevant information. Detta ska uppnås genom internationell harmonisering av 
redovisningen av de tre dimensionerna inom hållbarhet.82 GRIs mål är att utveckla 
ett frivilligt rapporteringsregelverk som lyfter upp hållbarhetsredovisningen till 
samma nivå som den finansiella redovisningen. GRI vill uppnå samma nivå vad 
gäller jämförbarhet, fullständighet, accepterande och möjlighet till kontroll genom 
revision. Det kommer att innebära fördelar för många olika intressenter. En väl 
utformad hållbarhetsredovisning kan fungera som ett effektivt komplement till 
enkäter, intervjuer, pressmeddelande, media och andra källor som idag används av 
främst etiska investerare men även till viss del av övriga investerare.83  
 
En av GRIs utmaningar är att möta behovet och förväntningarna från en mängd 
olika intressenter. För att kunna maximera användbarheten av GRIs riktlinjer är 
det viktigt att intressenterna är delaktiga i utvecklandet och förbättrandet av 
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riktlinjerna i framtiden. GRI riktlinjerna växer fram som ett viktigt 
kommunikationsredskap för företagen när det gäller redovisning av prestationer 
utöver just de finansiella.84 
 
 

2.6 Informationsbehov 
 
I dagens informationssamhälle är det allmänt känt att vi som individer har fått ett 
allt mer påtagligt behov av att skaffa oss information. Inom externredovisningen 
är detta en process som ryms under begreppet ”data expansion”. Enkelt uttryckt 
innebär detta begrepp att mer information är att föredra i förhållande till mindre. 
Begreppet ”data expansions” förespråkare menar att många olika fall av 
externredovisningsproblem skulle kunna lösas med hjälp av mer information från 
de inblandade parterna i de aktuella fallen. Fördelarna med denna 
informationsutvidgning kan i huvudsak ses ur två perspektiv.85 
 
Det första perspektivet är att upprättaren av redovisningen måste göra ett urval av 
vilken information denne vill lyfta fram i redovisningen. På samma gång är det 
svårt för upprättaren att veta vilken information som efterfrågas av företagets 
intressenter. En lösning på detta bekymmer kan då vara att man i 
externredovisningen istället återger all information som man har vetskap om. På 
detta sätt kan företagets intressenter själva avgöra vilken information som är 
relevant för just deras intressen, samt vilken information som de kan bortse 
ifrån.86 
 
Den andra fördelen med utökad informationsgivning i externredovisningen är att 
marknadseffektiviteten skulle bli högre. När mer information om företaget 
synliggörs kan marknaden ta hänsyn till denna, vilket mynnar ut i en mer korrekt 
prissättning av företagets aktie.87 
 
Dock finns det även en rad nackdelar med denna utökade informationsgivning. 
För det första kan en individ enbart till viss del tillgodogöra sig information. När 
en viss tröskel passeras känner sig individen istället överväldigad av all 
information som denne får. En andra nackdel som framförs är att informationen 
om företaget upplevs som mer komplex.88 Studier har visat att man som 
beslutsfattare riskerar att fatta sämre beslut då man upplever informationen om 
företaget som för komplex.89 En sista nackdel är att effektiviteten av den ökade 
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informationen kan ifrågasättas. Informationens tillförlitlighet och relevans 
påverkas av hur den presenteras. I en ekonomisk framställning kan information 
som ges antingen i noter eller som löpande text signalera för läsaren hur relevant 
upprättaren av redovisningen anser att denna information är för företaget.90 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att tesen; mer information är alltid bättre 
än mindre inte är applicerbar mot vare sig en generell ekonomisk bakgrund eller 
för en individs kognitiva informationsbearbetning.91 
 
 

2.7 Kapitelavslutning 
 
Då det fenomen vi valt att studera i vår uppsats är aktuellt och fortfarande under 
utveckling, saknas det en fullständig teoretisk referensram att förhålla sig till i 
ämnet. Aktuella samhällsfenomen får snabbt genomslag i den offentliga debatten, 
samtidigt som det tar längre tid för dessa fenomen att bli kartlagda inom den 
akademiska forskningen. Avsaknaden av en teoretisk referensram och allmänt 
accepterade teorier har givit oss starka argument till att studera fenomenet i 
praktiken, det vill säga göra empiriska undersökningar.92 Detta har vi gjort genom 
att sätta oss in i den offentliga debatten och på detta sätt få nödvändig kunskap för 
att kunna genomföra så bra intervjuer som möjligt. 
 
I litteraturgenomgången har det framkommit att det även saknas tillfredsställande 
kunskaper om begreppet risk. Detta kan, som tidigare nämnts, förklaras med att 
riskbegreppet ofta studeras genom deduktiv forskning. Denna uppsats syftar till 
att studera i vilken utsträckning institutionella investerare tar hänsyn till de icke-
finansiella risker som kan återfinnas i en hållbarhetsredovisning. Ovanstående 
resonemang leder oss fram till de metodologiska val vi gjort i vår uppsats för att 
kunna uppfylla uppsatsens syfte. Våra metodologiska val redogörs för i nästa 
kapitel. 
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3. Metod 
 
 

I detta tredje kapitel beskriver vi den metod som vi använt oss av och som är 
relevant för vår uppsats. Vi motiverar även de metodologiska val vi har gjort och 
är medvetna om för- och nackdelarna med dessa val. Det faktum att vi i vår 
uppsats studerar ett fenomen, samt att detta fenomen saknar en allmänt 
accepterad teoretisk referensram, har medfört starka argument för oss att gå ut i 
praktiken och göra empiriska undersökningar inom området. Detta metodkapitel 
har för avsikt att visa att vi är medvetna om de olika möjligheter och risker som 
uppstått i vår empiriska undersökning och i uppsatsarbetet som helhet. 

 
 

3.1 Val av ämne 
 
De risker som ett företag ställs inför i dagens affärsklimat är inte längre enbart 
finansiella, utan även icke-finansiella risker kan i stor utsträckning på olika sätt 
påverka ett företag. Icke-finansiella risker är ett ämne som på senare tid fått 
alltmer utrymme i den offentliga debatten. Dessa olika icke-finansiella risker kan 
identifieras i hållbarhetsredovisningen, vilken även den är ett aktuellt tema.93 Att 
vi valt att studera i vilken utsträckning som just institutionella investerare tar 
hänsyn till dessa icke-finansiella risker motiveras av att institutionernas ägande 
idag uppgår till 80 % av det samlade börsvärdet.94 Dessa tre olika områden, icke-
finansiella risker, hållbarhetsredovisning samt institutionellt ägande, är alla 
aktuella områden. Vi såg det därför som särskilt intressant att försöka föra dem 
samman i vår uppsats, vilket har mynnat ut i vår forskningsfråga och vårt syfte. 
 
 

3.2 Induktion 
 
Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att man först gör empiriska studier av 
verkligheten, för att sedan dra teoretiska slutsatser utifrån dessa. Man vill alltså 
från olika enskilda fall kunna generalisera sina resultat och härleda en allmän 
lag.95 I vår uppsats använder vi oss av det induktiva angreppssättet då vi först gör 
olika empiriska undersökningar, i vårt fall intervjuer med investerare, 
etikanalytiker samt revisorer. Utifrån de empiriska data vi samlat in vill vi försöka 
dra egna teoretiska slutsatser. Vi har ambitionen att kunna tillämpa våra slutsatser 
på fler institutionella investerare än de vi undersökt i vår uppsats, vilket är i linje 
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med det induktiva synsättet. Detta innebär att vi inte vill att våra slutsatser enbart 
ska vara applicerbara på våra undersökta institutioner, utan att våra slutsatser 
förhoppningsvis ska kunna ge ett teoretiskt kunskapsbidrag, eller i alla fall en 
teoretisk förklaring till varför vår empiri ser ut som den gör. 
 
 

3.3 Fenomenologi 
 
Fenomenologin utvecklades som en reaktion mot att positivismens metoder och 
ideal haft ett starkt inflytande under hela 1900-talet. Fenomenologin 
karaktäriseras av att metoden är empirinära. I vår uppsats har vi arbetat för att 
skapa kunskap om det fenomen som vi studerar, vilket överensstämmer med det 
som präglar fenomenologins tänkande.96 Bjurwill anser att det finns sju olika steg 
som en forskare ska kunna bygga upp sin forskning på. Det sjunde och sista 
steget, hermeneutik, är dock inte nödvändig eftersom man då kan tänka sig att 
forskarens subjektiva tankar och åsikter kan komma att få alltför stort utrymme i 
forskningsprocessen.97 I likhet med vad som skrivs ovan har vi i vår uppsats 
strävat efter att ha en så objektiv inställning som möjligt.  
 
I vår uppsats där vi bland annat återger våra respondenters åsikter och svar på 
olika frågor kan det vara svårt att göra detta utan att vår egen förförståelse 
påverkar det vi skriver. Kritik har riktats mot fenomenologin då många menar att 
det inte är möjligt att helt stänga ute sin egen förförståelse och sina egna 
föreställningar i ämnet.98 För att i möjligaste mån bortse från våra personliga 
åsikter och förförståelse när vi återger våra respondenters åsikter, har vi i stor 
utsträckning valt att citera respondenterna i de avsnitt där vi för fram deras åsikter.  
 
Det är oundvikligt att inte utöva någon som helst påverkan på de personer man 
intervjuar. Detta kan givetvis snedvrida resultatet. Townley menar att bara för att 
en person har sagt något en gång, är detta inte att ta som en sanning. Det krävs att 
personen måste påstå en sak mer än en gång för att detta ska kunna legitimeras 
som en sanning. Townley är också av uppfattningen att man som forskare måste 
intervjua flera personer inom ett område. Först efter att man har gjort detta, 
samtidigt som man har kunnat upptäcka ett mönster i de olika respondenternas 
åsikter, kan man dra slutsatser av dessa åsikter.99 Då vi intervjuat våra olika 
respondenter har vi ställt vissa frågor som kan förefalla lika varandra. Detta har vi 
medvetet gjort för att respondenten då vid fler än ett tillfälle har gett sin syn på ett 
specifikt område, vilket därigenom explicit har kunnat bekräfta respondentens 
åsikter. I fenomenologin finns det ett antal punkter som tangerar en annan 
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empirinära metod, nämligen grounded theory. Denna metod tar vi upp längre fram 
i detta kapitel. 
 
 

3.4 Kvalitativ metod 
 
Inom forskningen skiljer man på kvantitativ och kvalitativ metod. I vår uppsats 
kommer vi främst att använda oss av kvalitativ metod då denna metod passar vår 
typ av undersökning bäst. Den kvantitativa metoden är däremot ett bra 
tillvägagångssätt om man bedriver forskning där det är möjligt att omvandla 
information till siffror och annan data som man sedan kan använda för att göra 
statistiska analyser.100 I vårt fall däremot, är våra tolkningar av den information 
som vi samlar in det mest centrala. Syftet med vår uppsats anser vi oss kunna 
uppfylla på ett bättre sätt om vi arbetar med en kvalitativ metod. En annan 
anledning till att vi använder oss av kvalitativ metod är att vi strävar efter att 
skapa en närhet till våra undersökningsobjekt, de institutionella ägarna. 
 
I vår uppsats vill vi få en djup insikt samt studera grundliga sammanhang och 
strukturer i hur de olika utvalda institutionella ägarna arbetar. Eftersom vi arbetar 
enligt kvalitativ metod strävar vi efter att försöka få en närhet till våra 
respondenter vid intervjutillfällena. Vi deltar även högst personligen i 
datainsamlingen då vi agerar som intervjuare och därmed skapas ett så kallat jag-
du förhållande mellan intervjuare och respondent. De intervjuer som vi genomfört 
ser vi som de viktigaste källorna för vår datainsamling. De delar av 
respondenternas svar som vi redovisar i kapitel fem återges oförändrade. 
Resultaten och slutsatserna av vår uppsats kommer förhoppningsvis att leda till en 
förståelse och ett intresse för det avvikande i dessa slutsatser.101  
 
 

3.5 Grounded Theory 
 
Efter att ovan ha redogjort för våra metodologiska val kan vi konstatera att 
upplägget för vår uppsats går i linje med den metodologiska ansats som kallas för 
grounded theory.102 Gustavsson skriver om grounded theory: ”Metoden är en 
upptäckande ansats som syftar till att skapa, och inte bevisa teorier. Den är 
induktiv i sina härledningsambitioner, empiriskt inriktad i sitt teoriskapande med 
hermeneutiska drag. Den arbetar på ett kvalitativt sätt, och metoden utger sig för 
att vara förklarande av sociala processer, och förutseende av sociala skeenden.”103 
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102 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L., The discovery of grounded theory (1967). 
103 Citat från Gustavsson, Bengt, Kunskapande metoder (2004), sid.15. 
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Grounded theory är en metod som används för att kunna skapa nya teoretiska 
metoder som är baserade på gedigna empiriska undersökningar.104 Grounded 
theory har utgångspunkten att forskaren är ett oskrivet blad då denna gör sina 
empiriska undersökningar.105 Att bemöta verkligheten utan någon som helst 
förkunskap kan dock i många fall vara ett orimligt krav.106 Då vi i vårt 
uppsatsarbete gjort våra empiriska undersökningar har vi gjort dessa med en viss 
förförståelse i ämnet. Vi har tagit till oss information både genom den 
litteraturgenomgång som vi gjort samt genom att sätta oss in i den offentliga 
debatten. Det som vi beskrivit ovan kan liknas vid det som kallas den gyllene 
medelvägen. Denna gyllene medelväg innebär att vi har haft en viss teoretisk 
kunskap som har påverkat vår datainsamling. Vidare har dessa teoretiska 
kunskaper inneburit att vi kunnat ställa mer relevanta och precisa frågor till våra 
respondenter vid insamlingen av empiri.107 Den gyllene medelväg som beskrivits 
ovan påminner om det som även brukar kallas för abduktion. Men då abduktion 
förutsätter att det finns en klar teoretisk referensram att förhålla sig till, vilket 
saknas i vårt ämnesområde, anser vi oss inte ha tillämpat abduktiv metod i vår 
uppsats.108 
 
Tanken med grounded theory är att skapa nya teoretiska metoder. Detta kan dock 
te sig svårt i en magisteruppsats, men vi vill i alla fall kunna ge ett teoretiskt 
bidrag i ämnet. Vi har ambitionen att kunna ge en teoretisk förklaring till varför 
våra empiriska undersökningar har uppvisat de resultat som de gjort. 
 
 

3.6 Datainsamling 
 
Vårt uppsatsämne samt valda metod har i stor utsträckning avgjort vilka olika 
datakällor som vi använt oss av i uppsatsen. De intervjuer som vi genomfört med 
investerare, etikanalytiker samt revisorer är kvalitativ primärdata medan den 
litteraturgenomgång som gjorts samt den offentliga debatten är kvalitativ 
sekundärdata. 
 

3.6.1 Primärdata 
 
Den primärdata som vi på egen hand samlat in är den data vi fått genom 
intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts enbart med anledning till vår 

                                                 
104 Gustavsson, Bengt, Metod: Grundad teori för ekonomer - att navigera i empirins farvatten 
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105 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L., The discovery of grounded theory (1967). 
106 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (1993). 
107 Ibid. 
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uppsats.109 Vi har valt att intervjua både investerare, etikanalytiker samt revisorer 
för att få många olika intressanta infallsvinklar i vår empiri. De institutioner som 
vi valt att intervjua representanter ifrån, är samtliga mycket stora och har därför 
ett stort inflytande nationellt. Ett medvetet val från vår sida har varit att intervjua 
representanter från såväl statligt ägda som privatägda institutioner. När det gäller 
revisorerna har vi valt att intervjua representanter från de tre största 
revisionsfirmorna i Sverige. Vi har valt att intervjua de personer i respektive firma 
som har störst kunskap i de frågor som handlar om hållbarhetsredovisning. 
 
När vi kontaktade våra respondenter skedde detta först via telefon och e-mail. 
Därefter skickade vi de frågor som vi tänkt att intervjun skulle utgå ifrån till alla 
utom en. Vi såg det som en fördel att respondenterna i förväg visste vad intervjun 
ungefär skulle handla om. Detta på grund av att vårt uppsatsämne och de frågor vi 
ställde av vissa respondenter ansågs som något som de inte ägnade särskilt mycket 
tid åt i sitt vardagsarbete. Respondenterna gavs då en möjlighet att ta reda på hur 
de själva och den organisation de representerade agerade i de aktuella frågorna. 
Det kan även riktas viss kritik mot att i förväg skicka ut de frågor som intervjun 
ska utgå ifrån, men i vårt fall ansåg vi att fördelarna var större än nackdelarna. I 
själva intervjusituationen tillämpade vi den halvstrukturerade intervjumetoden. 
Detta för att vi dels ville känna oss säkra på att vissa frågor som vi ville täcka in 
och få svar på under intervjun verkligen täcktes in, vilket man kan missa vid en 
ostrukturerad intervju. Vi ville på samma gång även ha möjligheten att ställa 
följdfrågor och eventuellt kasta om ordningsföljden på frågorna allteftersom 
intervjun led.110  
 
Intervjuerna med de olika investerarna och etikanalytikerna spelades in med 
diktafon i alla fall utom ett då respondenten motsatte sig detta. Det finns en viss 
risk med detta tillvägagångssätt då vissa respondenter kan känna sig hämmade av 
att det de säger spelas in på band, men i de intervjuer vi genomförde med diktafon 
märkte vi inte av någon sådan effekt.111 
 
Omedelbart efter samtliga intervjuer har vi pratat igenom intervjun med varandra 
samt gått igenom våra anteckningar. Vi har även lyssnat igenom den bandade 
inspelningen av intervjun för att kunna ha möjligheten att citera respondenten. 
Denna samlade information har vi sedan skrivit ner på dator. På detta vis har vi 
känt att vi kunnat tillgodogöra oss intervjuerna på bästa sätt. 
 
Om vi hade haft för avsikt att belysa skillnader mellan de olika institutionella 
ägarnas agerande så hade det varit nödvändigt att ange vilka institutioner som 
svarade vad. Vår avsikt med studien har dock aldrig varit att belysa dessa 
skillnader, utan snarare tvärtom att kunna visa på ett generellt beteende hos de 
institutionella ägarna. Vi har dock valt att ange om det är en etikanalytiker, 
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investerare, eller en revisor som har avgivit svaret. Vi har gjort denna distinktion 
eftersom vi då kunnat ställa de olika yrkesgruppernas åsikter mot varandra. 
 

3.6.2 Sekundärdata 
 
Den information som vi använt oss av i uppsatsarbetet, men som samlats in av 
andra forskare och andra personer i annat syfte än att användas i vår uppsats, är 
sekundärdata.112 Den litteratur vi använt oss av, de artiklar vi tagit del av samt den 
information vi fått genom att vi satt oss in i den offentliga debatten är alla 
exempel på sekundärdata. Sekundärdata används för att forskaren ska kunna 
relatera sin egen forskning till tidigare studier.113 
 
Halvorsen delar upp sekundärdata i tre olika typer; processdata, bokföringsdata 
samt forskningsdata. I vårt uppsatsarbete har vi använt oss av alla tre typer. 
Processdata uppstår i samband med löpande aktiviteter i samhället, det vill säga 
tidningsartiklar, riksdagsdebatter samt övrig offentlig debatt. Bokföringsdata är 
sådan information som ges i bland annat årsredovisningar. Forskningsdata är 
information som samlats in av andra forskare.114 
 
Insamlingen av sekundärdata har gjorts med hjälp av bibliotekskatalogen 
LOVISA, den akademiska tidskriftsdatabasen ELIN, genom sökningar på olika 
sökmotorer på Internet samt via olika företags och andra organisationers 
hemsidor. 
 
 

3.7 Källkritik 
 
Avsikten med att vara kritisk mot sina källor är att man vill bestämma om källan 
mäter det som den utger sig för att mäta, alltså om källan är valid. Vidare vill man 
avgöra om källan är väsentlig för frågeställningen, alltså om den är relevant. Det 
är även viktigt att bedöma om källan är fri från systematiska felvariationer, det vill 
säga om den är reliabel. För att kunna avgöra detta kan man använda sig av tre 
viktiga kriterier för källkritik vilka är; samtidskrav, tendenskritik samt 
beroendekritik.115  
 
Samtidskravet anser vi att våra källor uppfyller, då de källor som behandlar vårt 
ämnesområde och som vi använt oss av för att uppfylla vårt syfte, är aktuella. 
Samtliga personer som vi har intervjuat har haft olika egenintressen som de 
antagligen velat stärka eller försvara på olika sätt, vilket har medfört att vi varit 
särskilt försiktiga eller kritiska i vissa fall. Detta behöver dock inte medföra att 
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dessa respondenters åsikter blir irrelevanta eller ointressanta för uppsatsarbetet. Vi 
har tvärtom uppfattat det som intressant och givande då vi kunnat ställa olika 
respondenters åsikter och uppfattningar mot varandra. Akademisk litteratur och 
akademiska artiklar torde i stort sett vara neutrala, sakliga och riktiga i sin 
framställning. Beroendekritik innebär att man kontrollerar om källorna är 
beroende av varandra. Våra intervjupersoner har besvarat de frågor vi ställt utifrån 
hur de arbetar inom den organisation som de representerar. Vi anser det därför 
inte som troligt att de olika respondenterna skulle vara beroende av varandra i 
någon direkt mening. Den akademiska litteraturen och de akademiska artiklarna vi 
använt har heller inte varit beroende av varandra, utan de har i sin framställning 
använt sig av ett stort antal olika källor. Vad gäller revisorerna kan det vara något 
annorlunda eftersom det är en begränsad skara revisorer i Sverige som är särskilt 
insatta i ämnet hållbarhetsredovisning och icke-finansiella risker. I detta fall kan 
vi tänka oss att de revisorer som är experter inom området fått viss del av sin 
kunskap och information från seminarier och olika sammankomster där dessa 
olika experter har träffats. Vi är medvetna om och har tagit hänsyn till detta i 
värderingen av den information vi fått från de revisorer som vi intervjuat. 
 

3.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten kan sägas utgöras av i vilken grad samma resultat uppnåtts om 
undersökningen utförts av någon annan. Det vill säga reliabiliteten är ett mått på 
undersökningens konsistens och stabilitet.116 Ett kännetecken för en undersökning 
med god reliabilitet karaktäriseras alltså av att resultatet av själva mätningen inte 
påverkas av vem det är som utför mätningen, eller under vilka förutsättningar som 
detta sker.117 För att uppnå så god reliabilitet som möjligt i vår uppsats har vi 
försökt vara så objektiva som möjligt i vårt uppsatsarbete. Vi har även vid de 
intervjuer vi gjort varit noggranna med att dessa har utförts under goda 
förutsättningar. Vi har i största möjliga utsträckning låtit respondenterna själva 
avgöra när de har haft tid att träffa oss för en intervju så att de ej skulle känna sig 
stressade av annat. Vi har också genomfört våra intervjuer i avskilda och lugna 
miljöer. Lundahl och Skärvad skriver: ”En intervjuare som uppsöker 
intervjupersoner på olika platser tvingas ibland genomföra intervjuer under 
mycket olika omständigheter. Det kan vara skrikande barn omkring intervjun, 
eller en intervju med en person som stressar för att hinna i tid till 
korpfotbollsmatchen. Det kan också vara intervjuer med personer som avspänt 
och i lugn och ro kan svara på intervjuarens frågor. Det är givet att dessa 
omständigheter kring intervjun kraftigt kan komma att påverka intervjupersonens 
svar – tillfälliga omständigheter påverkar intervjupersonens svar.”118 Olika 
störande och påverkande faktorer som ovanstående har vi alltså försökt 
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undankomma i största möjliga utsträckning då vi genomfört våra intervjuer såsom 
det ovan är beskrivet. 
 

3.7.2 Validitet 
 
Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet.119 I kvalitativa 
undersökningar är det ofta lättare att uppnå en hög validitet i undersökningen, då 
man har en större närhet till det som studeras. Denna närhet kan dock även leda 
till bekymmer för forskaren då den kan skapa ett slags bestämda förväntningar. 
De personer man intervjuar kan till exempel bete sig eller besvara frågorna på ett 
sätt som de tror att forskaren förväntar sig.120 I ett försök att komma runt detta 
problem har vi försökt uppträda så objektivt som möjligt i vårt förhållningssätt till 
respondenternas svar på olika frågor. Vi har även försökt formulera olika frågor 
som i vissa fall frågar efter samma saker men ställt frågorna i olika skepnader. För 
oss har detta varit ett sätt att försöka komma runt och undvika det problem som 
beskrivits ovan. 
 
 

3.8 Kapitelavslutning 
 
I detta kapitel har vi redogjort för den metod vi tillämpat under uppsatsarbetet. Vi 
har motiverat vårt val av ett induktivt kvalitativt angreppssätt för det fenomen som 
vi studerat. I kapitlet har vi diskuterat och motiverat våra metodval, samt vilka 
för- och nackdelar konsekvenserna av dessa val har medfört. Vi har i vårt 
uppsatsarbete varit inspirerade av Glaser & Strauss grounded theory.  
 
I nästa kapitel redogörs för den offentliga debatten som förs inom ämnet. En 
huvudsaklig anledning för oss att ta del av och sätta oss in i den offentliga 
debatten är avsaknaden av en fullständig teoretisk referensram. Som en följd av 
detta har den förhållandevis livliga offentliga debatten inom ämnet blivit en 
betydelsefull del i vårt uppsatsarbete. Vi har kunnat utgå från informationen i den 
offentliga debatten då vi har konstruerat våra intervjufrågor. Genom att sätta oss 
in i den offentliga debatten har vi även skapat oss en förförståelse i 
ämnesområdet. Som en följd av att vi har varit väl insatta i den offentliga debatten 
har vi även kunnat göra intressanta jämförelser mellan offentlig debatt, akademisk 
litteratur samt våra respondenters åsikter i vår resultatredovisning. 
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4 Offentlig debatt 
 
 

En av den offentliga debattens främsta uppgifter är att sprida lösningar i 
praktiken. Detta kapitel ämnar redogöra för vad som sägs om vårt uppsatsämne i 
den offentliga debatten. Då det fenomen vi studerar är väldigt aktuellt finns det 
ännu inga fullständiga teorier som behandlar det. På grund av detta använder vi, 
förutom teorin från litteraturgenomgången, även den offentliga debatten när vi i 
kapitel fem tolkar och analyserar den insamlade empirin. 

 
 

4.1 Non-Governmental Organizations  
 
Ett företag möts idag av en helt annan verklighet och andra krav än vad samma 
företag gjorde för några tiotal år sedan. På den tiden räckte det för ett företag att 
de följde den lagstiftning som fanns inom olika länder där de bedrev sin 
verksamhet. Sedan dess har det hänt mycket, bland annat på grund av inträdet av 
NGOs.121 Dessa organisationer är engagemangsrörelser som ofta har en 
hjärtefråga som de på ett skickligt sätt driver med hjälp av de nya globala 
medierna. Detta görs genom att de samarbetar med eller tar konfrontation mot 
andra aktörsgrupper.122 Några exempel på dessa NGOs är Greenpeace, Amnesty, 
Human Rights Watch och SwedWatch.123 Flertalet NGOs driver frågor som rör 
miljö eller sociala och humanitära frågor som har betydelse för 
företagsamheten.124 
 

4.1.1 Medias roll 
 
Media har spelat en stor och avgörande roll för förändringen som medfört att flera 
NGOs har fått stort genomslag för sina åsikter i förhållande till storleken på 
organisationen. Med modern teknologi är det praktiskt taget omöjligt för ett 
företag att gömma undan delar av verksamheten som inte tål offentlighetens ljus. 
Det stora krav på transparens som riktas mot olika privata företag har sin grund i 
dessa nya tekniker. Om det ska nämnas en enskild yttre förklaring som i stor 
utsträckning har påverkat förutsättningarna för att driva affärsverksamhet så är det 
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den mediala situationen och dess förändring med nya teknologier och ett alltmer 
globalt fokus.125 Denna situation illustreras i nedanstående figur.  
 
 

 
 
 
Figur 5: I denna figur illustreras företagets nuvarande situation med företaget i centrum av figuren 
som med sin Corporate Governance (CG) och Corporate Social Responsibility (CSR) försöker 
tillfredsställa eller hålla aktörerna Näringsliv, Finansiell sektor, Politiker samt NGOs på avstånd. 
Som en yttre övervakare kring alltihop finns media.126 

 
Företag och organisationer som har uppnått förståelse för dessa faktorer och hur 
de samverkar kan på ett fördelaktigt sätt låta dess Corporate Governance samt 
CSR, integreras och arbeta tillsammans. I och med denna samverkan bildas ett 
nytt begrepp, Sustainable Business Development (SBD). SBD anses viktigt i de 
organisationer och företag som strävar efter långsiktighet i sin verksamhet snarare 
än kvartalsrapporter och kortsiktiga vinster.127 
 
Enligt De Geers uppfattning skall varje företag, framförallt de börsnoterade men 
även de mindre, alltid låta CSR ha ett avgörande inflytande på affärsplanen, såväl 
på kort sikt som på lång sikt.128 
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4.2 Icke-finansiell risk 
 
De icke-finansiella risker som ett företag ställs inför är påtagliga i dagens globala 
ekonomi och dessa har allt större betydelse för olika investerare. Trots detta anser 
de flesta investerare och analytiker att dessa risker är av underordnad betydelse 
för de aktuella företagen och deras framtida börskurs och värdeutveckling.129 De 
senaste åren har innefattat avslöjanden om företagsskandaler som innefattat 
bedrägerier, korruption och oväntade företagskonkurser. Dessa händelser har gjort 
behovet av transparens och grundliga kunskaper om företagens stora risker som 
finns ”off balance sheet” än större. Inte minst gäller detta för investerare över hela 
världen som sakta upptäcker faran i att enbart stödja sig mot revisionsrapporter 
och offentliga uttalanden när de gör sina investeringsbeslut.130 Det ställs höga 
krav på en investerare för att kunna göra träffsäkra analyser av ett företags icke-
finansiella risker. Detta speciellt eftersom kommunikationen mellan 
företagsledningen och investerarna ofta är dålig rörande företagets miljömässiga 
ansvar. Detsamma gäller för hur företagen förhåller sig till olika sociala frågor, då 
dessa medför olika risker eller möjligheter.131 Vissa kreditratingbolag menar att 
icke-finansiella risker i allt större utsträckning påverkar företagens resultat. Därför 
borde företagen sträva efter att i förhand fastställa de icke-finansiella riskerna 
innan de påverkar företaget, det vill säga agera proaktivt.132 
 
Bhopal, Exxon Valdez och Brent Spar är alla klassiska miljöskandaler där olika 
företag varit inblandade. Senare tids avslöjanden om urusla arbetsförhållanden i 
framförallt klädesindustrin och företagsskandaler som Enron och Parmalat har alla 
fått stor påverkan på många företag.133 Som en konsekvens av detta är många 
företag och organisationer pressade att bli mer transparenta. De tvingas även bli 
mer delaktiga i olika sociala frågor, i synnerhet de företag som har produktion i 
låglöneländer. Dessa sociala frågor kan handla om allt från att till exempel hjälpa 
till att bekämpa fattigdom, skapa förbättrade arbetsförhållanden, att följa 
mänskliga rättigheter eller att bidra till etnisk integration. Om ett företag inte 
engagerar sig i förväntad utsträckning i dessa sociala frågor finns risken att 
företagen blir uppmärksammade av olika NGOs vilket sedan kan leda till negativ 
publicitet i medierna. För att kunna leva upp till dessa nya krav på förhållningssätt 
har det uppstått en dialog mellan företagen, NGOs och normsättare inom området. 
Denna dialog har utgjort startskottet för en ny agenda som innehåller frågorna 
kring det som kallas ”corporate citizenship” samt CSR. De olika normsättarna har 
gjort klart att detta engagemang från företagens sida är på frivillig basis, men har 
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även påpekat att vinstutveckling till viss del är en naturlig följd av ansvarsfull 
företagssamhet.134 
 
Är det då relevant för den gängse investeraren att ta hänsyn till de icke-finansiella 
risker som kan uppstå om ett företag försummar sitt sociala och miljömässiga 
ansvar? Visst är det relevant, men kanske enbart till den del som de sociala och 
miljömässiga faktorerna påverkar företagets värdedrivare såsom till exempel 
marknadsvärde, finansiella tillgångar, innovationsförmåga, operativa kostnader 
eller företagets rykte. I dessa fall bör alltså även den gängse investeraren, även om 
denna inte har något intresse av att investera i företag som tar ett socialt och 
miljömässigt ansvar, väga in dessa icke-finansiella risker i sin bedömning av 
företaget. Ett problem för investerarna kan dock vara att få tillgång till aktuell och 
tillförlitlig information om företagens icke-finansiella risker.135 
 

4.2.1 Icke-finansiell risk och låglöneländer 
 
Den hårdnande konkurrens som många företag idag upplever har lett till att 
flertalet företag försöker minska sina kostnader genom att flytta produktion 
utomlands till olika låglöneländer, exempelvis Kina. I ett land som Kina kan det 
vara svårt att få tillgång till pålitlig och rättvisande information. Därför måste 
många företag lita på personliga kontakter och personlig integritet. Då ett företag 
planerar att flytta produktion till ett låglöneland eller träffar avtal med en 
leverantör i ett låglöneland är det viktigt att veta om och förstå vilka risker detta 
innebär, och hur man ska minimera dessa risker.136 
 
För att kunna undvika de allra största fallgroparna är det nödvändigt att inte bara 
analysera kalkylblad och dokument, utan även göra en noggrann genomgång av 
vilka personer och organisationer som man har för avsikt att samarbeta med. 
Många omfattande beslut angående att flytta produktion till ett låglöneland görs 
utifrån ett ofullständigt eller direkt dåligt informationsunderlag. Icke-finansiella 
risker, som kan uppstå på grund av dåliga arbetskraftsförhållanden eller 
miljömässiga aspekter, är framtida förluster för företaget och/eller svårigheter för 
att få tillstånd och licenser av olika slag. Den allra största risken som ett företag 
kan exponeras mot vid produktion i ett låglöneland är dock risken att företagets 
varumärke skadas.137 
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4.2.2 Källor för icke-finansiell information 
 
Att utvärdera ett företag ur icke-finansiella aspekter kan vara en svår och 
komplicerad uppgift. Det finns för närvarande inga allmänt accepterade standarder 
för att mäta detta. För en investerare kan det därför vara klokt att göra en 
uppdelning mellan fyra olika källor för icke-finansiell information om ett företag. 
Dessa fyra källor är olika index, ett företags icke-finansiella rapportering, 
certifikat samt lagar och olika politiska direktiv. En genomgång av de fyra 
källorna följer nedan.138 
 
De senaste åren har många olika index som innehåller företag som är 
framträdande vad gäller att arbeta med hållbarhet och hållbarhetsrapportering 
upprättats.139 De mest kända är Dow Jones Sustainability Index (DJSI) och 
FTSE4good.140 För investerarens del är dessa index lätta att få tillgång till och 
lätta att använda och förstå. Investeraren kan snabbt urskilja vilka företag som är 
de bästa inom området och därigenom kan de göra en uppskattning om företagets 
icke-finansiella risker.141 
 
Dessa olika index är som sagt enkla och förhållandevis tillrättalagda för 
investerarna. Vad gäller riktlinjer för den icke-finansiella rapporteringen är det lite 
svårare för investerarna eftersom dessa riktlinjer inte vänder sig enbart till 
investerare utan har en bredare intressentmålgrupp. Som en följd av detta måste 
investeraren själv välja ut den information från dessa rapporter som han eller hon 
anser relevant för bedömningen av icke-finansiella risker i företaget. De olika 
riktlinjerna för icke-finansiell rapportering täcker in flertalet områden, bland annat 
miljö, kunskapsnivå, goodwill, humankapital, de anställdas rättigheter eller 
kombinationer av dessa.142 De dominerande riktlinjerna för icke-finansiell 
rapportering är Global Reporting Initiativ (GRI), AccountAbility 1000 (AA 1000) 
samt Social Accountability 8000 (SA 8000). Av dessa tre är GRI den som har fått 
störst genomslag och den som anses som mest användbar.143 För att en investerare 
ska kunna dra nytta av dessa olika riktlinjer för icke-finansiell rapportering krävs 
det att investeraren kan göra en god analys av företagets icke-finansiella risker. 
Eftersom det inte finns några standardiserade riktlinjer måste investeraren själv 
lägga ner mycket jobb på att göra denna analys. Att de icke-finansiella 
rapporterna sällan är granskade av någon utomstående part, till exempel en 
revisor, gör också att tillförlitligheten i dessa rapporter i vissa fall kan ifrågasättas. 
Å andra sidan kan det upplevas som positivt att ett företag ger utökad information 
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om företaget och dess verksamhet, vilket stärker varumärket samt även kan 
förhindra att företagets rykte skadas.144 
 
Genom olika certifikat kan man få tillförlitlig information om huruvida ett företag 
lever upp till vissa standarder och krav.145 ISO 14000-serien innehåller flera 
standarder som handlar om bland annat miljörevision, miljömärkning, 
livscykelbedömning samt utvärdering av miljöprestanda. Det finns även en 
arbetsmiljöstandard, OHSAS 18001, som inkluderar bedömning av risker 
angående hälsa och säkerhet. Något som saknas är dock certifikat för socialt 
ansvarstagande.146 
 
En fjärde källa för icke-finansiell information är olika lagar och politiska direktiv 
rörande rapporteringen av icke-finansiell information. Som ett exempel kan 
nämnas att EU 2004 beslutade att anta ett direktiv som innebär att samtliga 
företag som är noterade i något EU-land ska upprätta en kod för bolagsstyrning. 
Denna kod ska finnas med i företagets årsredovisning. Dessa olika lagstadgade 
krav strävar efter att marknaden ska ha tillgång till information om hur olika 
företag påverkar miljön och det sociala ansvarstagandet som företagen tar. 
Anledningen till detta är att denna information kan vara relevant för en 
helhetsbedömning av företaget och dess icke-finansiella risker.147 
 

4.2.3 Sammanfattning icke-finansiell risk 
 
Den största anledningen till att investerare bör beakta icke-finansiella aspekter i 
ett företags verksamhet är för att investerarna ska kunna identifiera de icke-
finansiella risker som företaget ställs inför. På detta sätt kan investeraren skaffa 
sig en uppfattning om företagets förmåga att hantera de olika situationer som kan 
uppstå som en följd av den verksamhet som företaget bedriver samt under vilka 
förhållanden som detta görs. Är det då möjligt för olika investerare, med de 
metoder som finns tillgängliga idag, att analysera och granska de icke-finansiella 
risker som ett företag ställs inför?148 
 
Olika index kan hjälpa investerare att få kunskap om vilka företag som är mest 
framträdande vad gäller att ta ett socialt samt miljömässigt ansvar. Icke-finansiella 
rapporter kan också vara användbara, men de är till viss del svåra att använda och 
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rapporternas trovärdighet kan ibland ifrågasättas.149 Olika certifikat kan uppvisa 
en hög trovärdighet, men det saknas certifikat för socialt ansvarstagande.150 
 
Flertalet investerare kommer att bli avskräckta av de höga transaktionskostnader 
som förknippas med att foga ihop alla de bitar som beskrivits ovan till en enhetlig 
heltäckande bild av företaget och dess icke-finansiella risker. Belöningen som kan 
uppnås genom detta arbete är dock påtaglig.151 En första utmaning för 
investerarna framöver blir att försöka förmå de stora företagen att integrera den 
finansiella och icke-finansiella redovisningen. Vidare krävs det att redovisningen 
rapporteras på ett sätt som gör det lättare för investerarna att göra mer kompletta 
bedömningar av företagen.152 Den andra utmaningen för investerarna består i att 
påverka regel- och standardsättare att snabbare få till stånd reglering inom 
området. Denna reglering är en förutsättning för att den icke-finansiella 
informationen ska kunna bli standardiserad.153 
 
 

4.3 Hållbar företagsamhet och lönsamma 
investeringar 

 
Flera studier har visat på en positiv korrelation mellan lönsamhet och olika 
företags sociala engagemang.154 Något som ytterligare styrker detta är faktumet 
att portföljer med socialt ansvarstagande företag presterar väl. Man kan föreställa 
sig två orsaker till varför en investerare bör väga in miljömässiga och sociala 
faktorer. Dels på grund av etiska motiv, men även sunt förnuft angående 
riskhantering.155 
 

4.3.1 Dow Jones Sustainability Index 
 
År 1999 lanserades DJSI. Detta var det första globala index som mätte och följde 
upp de inom hållbarhet framträdande företagens finansiella resultat. DJSI har 
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kommit till genom ett samarbete mellan bolagen Dow Jones, STOXX Limited och 
Sustainable Asset Management.156 
 
Detta samarbete har resulterat i ett index som tillhandahåller investerare med 
objektiva jämförelser mellan företag som är framstående inom sitt 
hållbarhetsarbete. Dessa hållbara investeringar plockas ut av Sustainable Asset 
Management, som identifierar företag som utmärker sig genom sitt arbete och 
engagemang inom miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt socialt 
ansvar.157 Av världens 2500 största företag är 300 av dessa företag, från olika 
branscher och länder, uttagna i 2006 års DJSI. Det sammanlagda börsvärdet för de 
bolag som ingår i DJSI var i augusti 2005 US$7 800 miljarder. Varje år görs en ny 
bedömning av vilka företag som ska ingå i DJSI.158 Svenska företag som finns 
med i DJSI den 31 oktober 2005 är Gambro, Skanska, SKF, Volvo, H&M och 
Ericsson.159 
 
DJSI klargör fördelarna med att ett företag satsar på hållbarhet: ”Att arbeta med 
hållbarhet skapar långsiktigt värde för ett företag genom att man bejakar 
möjligheter att hantera risker vilka uppstått som resultat av ekonomisk, 
miljörelaterad och social utveckling. Företagare kan med hjälp av hållbarhet 
uppnå långsiktigt värde för aktieägarna genom att utnyttja marknadens potential 
för produkter och service inom detta område. Samtidigt kan man minska eller helt 
undvika kostnader och risker som kan vara förknippade med nämnda 
utveckling.”160 I DJSI kan man se en liten men markant skillnad att det gått bättre 
för företagen i DJSI än för det vanliga Dow Jones index där 2500 företag är 
noterade. Det är dock för tidigt och för svårt att säga att detta enbart beror på att 
dessa företag är långt framme och framstående inom hållbart tänkande och 
agerande eller om det även kan bero på andra orsaker.161 
 
 

4.4 Socially Responsible Investment 
 
Socially Responsible Investment (SRI) innebär att man tar hänsyn till etiska och 
miljömässiga aspekter när man investerar pengar i ett företag. SRI är något som 
fått allt större genomslagskraft de senaste åren. Banker, pensionsfonder och andra 
institutionella ägare har börjat ta hänsyn till miljömässiga och sociala risker i 
företag när de gör sina investeringsanalyser.162  
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SRI började som en marknadsnisch för många banker och fondbolag. De 
marknadsförde etik- och miljöfonder för personer som ville veta i vilken typ av 
företag som deras sparpengar investerades i. SRI används i huvudsak fortfarande 
av etik- och miljöfonder, men även övriga fondförvaltare har börjat tänka i dessa 
banor. Som vi tidigare nämnt har ett ökat beaktande av miljömässiga och sociala 
aspekter, samt företagsskandaler som Enron och Worldcom lett till att även den 
gemene investeraren har fått upp ögonen för SRI.163  
 
Finansmarknaden har tidigare helt saknat standarder för SRI. Investerarna har 
själva kunnat bestämma vilka kriterier som de ska utgå ifrån vid screening av 
företag. Nu har det dock tagits fram riktlinjer för vissa institutionella ägare såsom 
till exempel pensionsfonder. Det är European Social Investment Forum (Eurosif), 
ett forum för företag och andra organisationer som startar samarbeten för hållbara 
investeringar, som har tagit fram dessa riktlinjer.164  
 
Anledningarna till varför investerare börjar investera enligt SRI, varierar från en 
investerare till en annan. När det läggs störst vikt vid etiska aspekter brukar man 
tala om ett ”value-based” tillvägagångssätt, till skillnad från när det fokuseras mer 
på finansiell avkastning då man har ett ”shareholder value-based” 
tillvägagångssätt. Många investerare motiveras av båda tillvägagångssätten. SRI 
är ett tillvägagångssätt för långsiktiga investeringar och kan därför ibland ses som 
ett hinder när det handlar om investeringar med en kortare tidshorisont.165 
 
Det finns olika strategier för investerare som vill praktisera SRI. De kan använda 
sig av screening, både negativ och positiv, eller engagera sig genom ägarstyrning. 
Det går givetvis att kombinera dessa olika strategier. En kombination är till och 
med att föredra, eftersom strategierna berör olika stadier av en investering. 
Screening används före investeringen, medan engagemang och ägarstyrning 
används under själva innehavet.166 
 
Negativ screening används för att utesluta en viss specifik risk genom att göra ett 
etiskt ställningstagande. Detta är ett effektivt sätt att kommunicera etiska åsikter 
eller för att upprätthålla en investeringspolicy. Genom negativ screening kan till 
exempel företag som säljer vapen, tobak, alkohol, etcetera uteslutas ur 
investeringsportföljen. Negativ screening kan dock också leda till ökad risk, 
eftersom det kan skapa obalans i investeringsportföljen. Vissa branscher eller 
geografiska marknader kan bli under-, eller överrepresenterade. Positiv screening 
går ut på att man väljer ut investeringsobjekt som utmärker sig positivt inom 
områden som till exempel miljö och sociala frågor. Precis som när det gäller 
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negativ screening finns det en risk för ökat risktagande, eftersom spridningen på 
investeringarna kan minskas av den positiva screeningen.167 
 
Engagemang genom ägarstyrning går ut på att investerarna använder sin position 
som ägare för att påverka företagen i olika frågor. Det kan till exempel handla om 
upprättande av en miljöpolicy eller policy för barnarbete. Denna strategi skiljer 
sig markant från screening eftersom den inte påverkar urvalet av aktier, utan alla 
aktier kan köpas. Efter köpet så försöker man skapa en dialog med ledningen i de 
köpta bolagen för att lyfta fram frågor rörande miljö och etik.168 
 

4.4.1 Aktuella exempel på ägarstyrning 
 
I början på oktober 2005 kunde man i flera tidningar läsa att fondförvaltaren 
Banco sålde sitt innehav i Clas Ohlson på grund av att hemmafixarkedjans etiska 
arbete gick för långsamt. Bakgrunden till historien är att det börsnoterade bolaget 
Clas Ohlson i våras fick hård kritik av organisationen SwedWatch för bristande 
kontroll över arbetsvillkoren hos sina leverantörer i Kina. Även Folksam/KPA har 
övervägt att sälja sitt innehav i Clas Ohlson, men än så länge avstått och föredrar 
en aktiv dialog med bolaget för att försöka påverka istället. I Bancos fall rörde det 
sig inte om något större innehav, endast 28 000 aktier vilket motsvarar ungefär 4 
miljoner kronor, men fondens markering är tydlig.169 
 
Ett ännu mer aktuellt exempel på en institutionell ägare som överväger att utesluta 
bolag ur sin portfölj är Sjunde AP-fonden. Från och med den 1 februari 2006 
kommer de att utesluta oljebolaget Kerr McGee, eftersom bolaget har brutit mot 
en FN-konvention. Oljebolaget letar olja utanför Västsaharas kust. Bolaget har fått 
mycket kritik för det eftersom Västsahara är olagligt ockuperat av Marocko. Kerr 
McGees agerande bidrar till att förlänga ockupationen och är därmed ett brott mot 
FNs konventioner. Oljebolaget har hamnat på olika etikkonsulters svarta lista och 
därmed väljer Sjunde AP-fonden att utesluta bolaget.170 
 
 

4.5 Hållbarhetsredovisningens roll 
 
Under de senaste decennierna har den frivilliga icke-finansiella redovisningen 
ökat i en rasande takt. Under 1990-talet började många företag att fokusera på den 
miljömässiga påverkan de hade på sin omvärld och redovisade detta genom en 
frivillig miljöredovisning. Den pågående trenden just nu handlar om redovisning 
av CSR, det vill säga företagens sociala samhällsansvar. Tillsammans med 
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företagens sociala ansvar och miljöansvar ingår, som vi även varit inne på ovan, 
även en ekonomisk aspekt i denna nya hållbarhetsredovisning. Ungefär samtidigt 
som denna trend startade en parallell utveckling som går ut på att man försöker 
integrera de tidigare separata icke-finansiella redovisningarna i företagens 
finansiella årsredovisningar.171 
 
En vanlig form av denna integrerade redovisning innebär att den tidigare 
fristående hållbarhetsredovisningen kortas ner, koncentreras och lyfts in i den 
frivilliga delen av årsredovisningen. En ovanligare och mer avancerad form av 
integrerad redovisning är när företagens samhällsansvar tillåts ingå i de olika 
delarna av den finansiella årsredovisningen. Oberoende av vilken form man 
använder för den integrerade redovisningen är detta en tydlig markering från 
företagens sida att denna icke-finansiella information inte är att se som ett slags 
bihang. Istället ska denna information ses som en central del i den sammanhållna 
rapporteringen till investerare och övriga användare av årsredovisningen. Varje år 
utnämner den europeiska revisionsbranschen årets bästa europeiska 
hållbarhetsredovisning i tävlingen European Sustainability Reporting Awards 
(ESRA). Den senaste omröstningen vann den brittiska finanskoncernen Co-
operative Financial Services med sin hållbarhetsredovisning där de bland annat 
rapporterar 87 olika ekonomiska, miljömässiga och sociala nyckeltal.172 
 
En viktig fråga i detta sammanhang är givetvis hur tillförlitlig informationen i en 
hållbarhetsredovisning är, då den inte blir granskad av någon oberoende part. 
Denna oberoende part kan vara revisorer, jurister, ingenjörer eller olika 
intressegrupper såsom NGOs. Det är ännu för tidigt att säga vilken icke-finansiell 
information som företagen i framtiden kommer att redovisa, men i dagsläget pekar 
det mot att det snarare blir mer än mindre sådan information i 
årsredovisningarna.173 
 

4.5.1 Hållbarhetens påverkan 
 
Tidigare ifrågasattes värdet av miljöredovisningen på samma sätt som vissa idag 
ifrågasätter värdet av redovisning av sociala aspekter. På senare tid har dock 
forskarvärlden börjat intressera sig för hur ett företags börskurs påverkas av det 
ansvar för miljö och sociala aspekter som företaget visar. Även investerare har så 
sakteliga börjat få upp ögonen för denna nisch. Några investerare använder sig till 
exempel av negativ screening av sina investeringsobjekt. Andra investerare 
använder sig av positiv screening. Vad som från investerarnas sida kan krävas av 
företagen är, förutom att de följer gällande lagar, att de alltid agerar etiskt korrekt. 
Det bör dock kommas ihåg att arbetet med CSR är någonting som företagen 
bedriver på frivillig basis.174 
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Många företag som aktivt jobbar med hållbarhet ser detta som en preventiv 
riskhantering. Detta kan till exempel vara risken att ett företags varumärke ska 
försvagas om företaget inte sköts i linje med förväntningar från olika särintressen, 
vilket i praktiken kan påverka försäljningssiffrorna. Ett uppmärksammat fall var 
när IKEA kritiserades av olika NGOs för påstått barnarbete bland dess 
leverantörer i Indien. Efter detta avslöjande utarbetade IKEA ett regelverk, som 
håller för revision, för hur företagets affärer ska skötas. Som en följd av detta är 
NGOs idag insatta i hur IKEA arbetar med sina leverantörer och vilka krav som 
ställs på dessa. I IKEAs fall har deras revisorer flera gånger gjort oanmälda besök 
hos ett antal av IKEAs leverantörer för att med egna ögon se efter hur 
leverantörerna uppfyller de krav som IKEA ställer på dem. Detta har varit ett 
effektivt sätt för IKEA att undvika att deras varumärke urholkas, på samma gång 
spelar de med öppna kort gentemot NGOs, så att även de kan se att deras intressen 
uppfylls.175 
 
Svenska Finansanalytikers Förening (SFF) har uppfattningen att aktievärdering i 
ökande utsträckning kommer att påverkas av frågor som rör företagens ansvar 
kring det som redogörs för i en hållbarhetsredovisning. Enligt SFF vill 
investerarna kunna se att företagen hanterar dessa risker då de kan påverka 
företagens resultat och ställning. För flera företag kan även 
hållbarhetsredovisningen vara ett sätt att visa att det finns möjligheter inom 
företaget att utveckla sin verksamhet och affärsidé genom till exempel miljödriven 
affärsutveckling. Företagens nuvarande verksamhet kan även vara utsatt för olika 
icke-finansiella risker i form av hot om skärpta miljökrav från myndigheter 
avseende företagens produktion eller produkter. Hela tiden utvecklas regelverk 
som får ekonomiska effekter. Exempel på detta kan vara aktuella frågor som rör 
energiförbrukning, klimatförändringar, kemikalieutsläpp och producentansvar.176 
 
Hur ett företag vårdar sina relationer med olika intressenter kan vara avgörande 
för ett företags överlevnad. Omvärldens reaktioner på företagens beteende kan 
antingen allvarligt skada eller alternativt stärka ett företags rykte och varumärke 
och därmed även dess framtida överlevnad. Investerarna vill genom 
hållbarhetsredovisningen kunna se och förstå hur företagen hanterar dessa risker. 
För att understryka relevansen av frågor kring icke-finansiella risker och 
hållbarhet, har ÅRL utvidgats till att numera tydligt innehålla ett upplysningskrav 
kring hållbarhet. Förutom dessa numera lagstadgade upplysningskrav 
rekommenderar även SFF företagen att redovisa övriga frågor kring hållbarhet, 
som kan vara av intresse för investerarna.177 
 
 

                                                 
175 Larsson, Lars-Olle, Vem vill revidera socialt ansvar? (2005). 
176 Svenska Finansanalytikers Förening, SFFs rekommendation om företagens 
hållbarhetsinformation; miljöfaktorer, socialt ansvar och mänskliga rättigheter (2005). 
177 Ibid. 
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4.6 Kapitelavslutning 
 
Genom att sätta oss in i den offentliga debatten har vi skaffat oss användbar 
kunskap som vi haft med oss i det vidare uppsatsarbetet. Genom olika iakttagelser 
från den offentliga debatten fick vi uppslag till intervjufrågor som vi sedan har 
kunnat ställa till våra respondenter. Vi har även tagit med oss kunskapen från den 
offentliga debatten in i nästa kapitel då vi tolkar och analyserar den insamlade 
empirin. Respondenternas svar i nästa kapitel tolkas främst med hjälp av teorin 
från litteraturgenomgången, men deras svar ställs även mot den offentliga 
debatten. 
 

Figur 6: Resultatredovisningens upplägg. 
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5 Resultatredovisning 
 
 

I detta det femte kapitlet har vi för avsikt att presentera vår empiri, alltså det som 
vi har fått reda på genom våra intervjuer. Vi utgår främst från investerarnas och 
etikanalytikernas åsikter. Dessa åsikter ställer vi mot varandra och de jämförs 
även med revisorernas tankar. Respondenternas svar kommer löpande att tolkas 
och förklaras med hjälp av teorin från litteraturgenomgången. Deras svar 
kommer även att ställas mot den offentliga debatten som återfinns i föregående 
kapitel. Innehållet i detta kapitel ligger till grund för slutdiskussionen. 

 
 

5.1 Årsredovisningen som informationskälla 
 
En första grundläggande fråga vid våra intervjuer med investerare och 
etikanalytiker var om de ansåg årsredovisningen vara en viktig informationskälla 
vid en analys av ett företag. Denna fråga ställde vi för att vi ville försäkra oss om 
årsredovisningens, i vilken en hållbarhetsredovisning kan ingå, relevans vid 
utvärderingen av ett investeringsobjekt. Samtliga respondenter ansåg 
årsredovisningen vara en viktig informationskälla. En respondent uttryckte sig så 
här: 
 

”Ja, det är den absolut. När jag träffar ett bolag för första gången har 
jag alltid tittat i årsredovisningen såtillvida jag inte haft tidsbrist.” 

 
De delar av årsredovisningen som de flesta respondenterna lade störst vikt vid var 
balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen, notapparaten och till 
viss del även förvaltningsberättelsen. Några av investerarna nämnde även VD-ord 
och övrig information om verksamheten. Något som vi tyckte var värt att notera 
var att ingen respondent här självmant tog upp hållbarhetsredovisningen. På en 
följdfråga om de använde sig av hållbarhetsredovisningen svarade en respondent: 
 

”Jag har aldrig sen jag började i den här branschen 1996 läst en 
hållbarhetsredovisning. Jag har aldrig ens tittat i en. Vi har inte haft 
fokus på det, utan fokus har varit på siffror, räknat på värdepapper 
och gjort prognoser av vad bolagen är värda. […] Jag tror inte vi 
skiljer ut oss på något sätt, men det är klart att det finns de som 
profilerar sig mer i de här frågorna än vad vi gör och som har valt det 
som ett konkurrensmedel. Men om ni pratar med fler investerare så 
tror jag det är väldigt få som, om de är sanningsenliga, kommer att 
säga att de har läst en hållbarhetsredovisning. Det skulle jag också 
kunna säga, jag skulle kunna sitta här och ljuga.” 
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En annan respondent uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Jag skulle tro att det just nu är väldigt få som tittar på 
hållbarhetsredovisningen. Men sen i takt med att man bygger upp 
olika etiska funktioner inom organisationer så tror jag det kommer 
komma mer och mer.” 

 
En av GRIs visioner är att förbättra användbarheten och kvalitén i företagens 
hållbarhetsredovisningar. För att hållbarhetsredovisningen ska uppnå en större 
tilltro och ett ökat användande krävs det att man, precis som inom den 
traditionella finansiella redovisningen, utvecklar riktlinjer och standarder inom 
området.178 Med stöd av både de två citaten ovan och andra respondenters åsikter 
anser vi oss kunna påstå att det är en lång väg kvar att vandra innan GRIs vision 
är uppfylld. Precis som Willis ger uttryck för i sin artikel179 så är det är viktigt att 
investerarna, i rollen som intressenter, är med och utarbetar riktlinjerna inom 
hållbarhetsredovisningen. Enligt en av de revisorer som vi har intervjuat finns det 
ofta ett stort gap mellan den information som företagen avser att kommunicera till 
sina intressenter och hur denna information de facto tas emot av dessa. Svenska 
företag är, enligt samma revisor, ofta usla på att kommunicera med sina 
intressenter. Ett sätt att försöka komma runt detta problem, och på samma gång 
öka hållbarhetsredovisningens användning, skulle kunna vara att företagens olika 
intressenter, däribland de institutionella investerarna, är med och utvecklar 
riktlinjerna för hållbarhetsredovisningen. 
 
Att ingen av investerarna som vi intervjuade sade sig använda 
hållbarhetsredovisningen som informationskälla kan delvis förklaras med 
begreppet homo economicus180. De iakttagelser vi har kunnat göra då vi intervjuat 
olika investerare har visat på att de flesta investerare använder sig av snarlika 
metoder och samma verktyg och informationskällor i sitt arbete, vilket stödjer det 
resonemang som förs omkring begreppet homo economicus. Detta begrepp 
innebär även att investerarna föredrar att använda sig av kvantifierbara formler 
och modeller i sitt arbete. Nedanstående citat förstärker detta ytterligare då 
respondenten ger uttryck för att investerare på något sätt vill kvantifiera de icke-
finansiella riskerna för att kunna integrera dem i någon typ av matematisk modell. 
 

”Men det svåra är väl att kvantifiera den här [icke-finansiella 
informationen, vår anmärkning]. Jag kan inte bedöma hur mycket den 
skulle stå för i någon typ av riskutrymme. Hur mycket står det för i 
risken i en eventuell vinstutveckling? […] För att få in det i någon 
modell, någon matematisk modell, kassaflödesanalys till exempel, då 
måste man ju kvantifiera eller göra en uppskattning.” 

                                                 
178 Willis, Alan, The Role of the Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting Guidelines 
in the Social Screening of Investments (2003). 
179 Ibid. 
180 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
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5.2 Icke-finansiell risk 
 
Den offentliga debatten visar att företagen i dagens affärsklimat ställs inför nya 
risker som inte enbart är av finansiell karaktär.181 Även forskning inom riskteori 
för fram att riskmedvetenheten generellt sett är något som ökat markant i 
samhället under efterkrigstiden och framåt.182 En konsekvens av detta har varit att 
företag allt oftare ställs till ansvar för hållbarhetsfrågor.183 Trots att man har 
kunnat iaktta denna utveckling väljer majoriteten av investerarna att fortfarande, 
om inte helt så i alla fall till största del, bortse från dessa icke-finansiella risker. 
Dessa risker har något missvisande fått namnet icke-finansiella risker. Detta kan 
ge sken av att de inte kan få någon reell ekonomisk effekt på företaget. Enligt de 
revisorer vi har intervjuat är det fel att prata om icke-finansiella risker, eftersom 
de i slutändan får finansiella konsekvenser. De vill istället använda benämningen 
extra-finansiella risker för att bättre beskriva dessa slags risker. 
 
Vi frågade investerarna och etikanalytikerna vad de lade för innebörd i begreppet 
icke-finansiell risk. Svaren varierade något, men samtliga kom fram till att dessa 
risker alltid i slutändan fick finansiella konsekvenser. En av respondenterna var 
inne på samma spår som revisorerna, då denne föredrog att tala om indirekta 
risker istället för att använda benämningen icke-finansiella risker. Dessa indirekta 
risker exemplifierades med risker som kan aktualiseras i utvecklingsländer då det 
kan uppstå problem med leverantörer och barnarbete. Vidare menade 
respondenten att dessa indirekta risker även kan utgöras av skadeståndsanspråk 
som till exempel för företagen ABB och Electrolux vad gäller asbest. De här 
indirekta riskerna kan alltså få ekonomisk åverkan genom antingen högre 
kostnader eller lägre intäkter. 
 
En av etikanalytikerna var av åsikten att man kunde dela upp risk i kvantifierbar 
samt kvalitativ risk. Hon menade att investerare definierar icke-finansiell risk, det 
vill säga kvalitativ risk, som något som man inte kan räkna på, och som därför är 
svårt för investerarna att använda sig av. Det kan liknas vid resonemanget som en 
del forskare för inom riskteorin, att risk är något som går att mäta medan 
osäkerhet inte går att mäta.184 Det kan vara så att investerare väljer att inte ta lika 
stor hänsyn till icke-finansiella risker eftersom de mer kan liknas vid osäkerhet än 
risk. 
 
Är det då relevant för investerare att ta hänsyn till dessa icke-finansiella risker? 
Enligt Plesner & Lerberg Jörgensen är det enbart relevant i den utsträckning som 
dessa risker påverkar företagets värdedrivare såsom till exempel marknadsvärdet 

                                                 
181 Rosell, Annika, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning (2005). 
182 Rosa, A., Les Assurances de l’Entreprise (1973). 
183 Sandin, Alf, Risk management och riskinformation: empirisk studie – förslag till riskbalans 
(1980). 
184 Knight, F. H., Risk, Uncertainty and profit (1921). 
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eller företagets rykte.185 Mer eller mindre samtliga icke-finansiella risker kan på 
lång sikt få påverkan på både ett företags marknadsvärde samt deras rykte och 
image, vilket till stor del kan påverka varumärket.186 
 
En icke-finansiell risk som revisorerna valde att lyfta fram var om ett företag har 
tillverkning i ett låglöneland. I många av dessa fattiga länder kan det vara svårt att 
få tag på tillförlitlig och rättvisande information om arbetsförhållandena hos 
företagets samarbetspartners som till exempel leverantörer. Under de senaste åren 
har vi sett exempel på hur icke-finansiella risker av detta slag påverkat flertalet 
företag och dess varumärken. En av revisorerna berättade bland annat om hur 
IKEAs informationschef kom till denne revisor i samband med avslöjandet om 
barnarbete i IKEAs leverantörsled för några år sedan. Informationschefen lade då 
upp en overheadbild med IKEAs varumärke som var alldeles krackelerat. Detta 
får inte hända, detta måste vi förhindra menade informationschefen. 
 
 

5.3 Investerarnas syn på icke-finansiella risker  
 
Under intervjuerna ställde vi olika frågor för att kunna utvärdera hur stor vikt de 
institutionella ägarna lägger på icke-finansiella risker i de företag som de 
överväger att investera i. Svaren vi fick formulerades på diverse olika sätt, men 
kontentan i svaren pekade i samma riktning i samtliga fall då den institution som 
investeraren representerade inte hade någon etikanalytiker kopplad till 
institutionen. En investerare menade: 
 

”Ja, men det här är ju den osminkade sanningen, vi har inte jobbat på 
det här sättet. Vi kommer ju att jobba med det helt annorlunda 
framöver. Nästa gång jag besöker, eller ja inte nästa gång, men i 
framtiden när jag besöker företag så kommer jag att få ett 
frågeformulär med 3-5 frågor som berör de här frågorna [angående 
hållbarhet, vår anmärkning] och då kommer jag att ställa de här 
frågorna till alla bolag jag träffar […] Så det blir standardiserat de 
viktiga frågorna, så bockar vi av och sen så kommer vi att använda oss 
av konsulter, vi kommer inte att rota i det själva. […] Vi har ju inte 
alls jobbat med de här frågorna innan, men det kommer bli 
annorlunda framöver.” 

 
En etikanalytiker uttryckte sig så här: 
 

”Där är det rätt komiskt. Finansbranschen är väldigt konservativ så 
det är väldigt få traditionella investerare som tittar på det här [de 

                                                 
185 Plesner, Katrine & Lerberg Jörgensen, Allan, Reporting for duty: Managing non-financial risks 
(2004). 
186 UNEP Finance Initiatives, Innovative financing for sustainability – rating roundtable summary 
report (2003). 
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icke-finansiella riskerna, vår anmärkning]. Man måste nästan alltid ha 
någon annan som gör det åt dem och ger dem analysen eller listan 
med exkluderingar eller hur man nu jobbar. De kan inte tänka sig 
båda, de är inte alls fostrade med det.”  

 
På frågan om hon som etikanalytiker ibland kunde känna sig motarbetad svarade 
hon: 
 

”Jo, nä men förståelsen är ganska liten, till och med internt faktiskt. 
På den nivån [bland investerarna, vår anmärkning], men sen är det ju 
chefer högre upp som har förstått att det här är viktigt och det är lite 
roligt att se, eller tragiskt kanske. […] Och det kan man förstå [att 
förståelsen från investerarna är ganska liten, vår anmärkning], för om 
vi säger att vi vill utesluta bolag så innebär det problem för dem, 
eftersom då får de inte investera i de bolagen och då kanske risken 
ökar lite grann när de jämför sig med ett index som är skräddarsytt så 
att de ska veta hur bra de presterar i förhållande till det indexet.” 

 
Även innebörden i citaten ovan stämmer in på uttrycket homo economicus vad 
gäller hur aktörer på finansmarknaden agerar.187 Investerarna är konservativa, vill 
alltså ogärna ta till sig nya metoder för att analysera olika bolag. Investerarna 
strävar även efter en standardisering för ökad jämförbarhet så att de, då de tagit ett 
beslut angående ett företags redovisade hållbarhet, kan hävda att de tagit ett beslut 
efter en benchmark med andra bolag. 
 
Samtliga investerare tog upp problemet med svårigheten att kvantifiera och kunna 
räkna på de mjuka variabler som ofta uppstår inom hållbarhetsområdet.188 
Speciellt inom den sociala dimensionen eftersom den är ännu svårare att 
kvantifiera än den miljömässiga och ekonomiska dimensionen.189 
 

”Nej, det kan man ju inte säga […] och där handlar det väl i och för 
sig om att kvantifiera kvalitativa risker vilket är ganska svårt.” 

 
Ovanstående resonemang får stöd av Porters resonemang om en hög tilltro till 
siffror. Det kan vara lättare för investerare att motivera och försvara ett beslut om 
det är baserat på ett siffermässigt underlag eftersom siffror av många anses som 
objektiva.190 När miljöredovisningen slog igenom i början av 1990-talet gick 
tongångarna på samma vis som de nu gör angående hållbarhetsredovisningens 
sociala dimension. Det sades vara omöjligt att kunna kvantifiera och ta fram 

                                                 
187 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
188 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002. 
189 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
190 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 



 53 

nyckeltal som illustrerade ett företags miljöpåverkan.191 Nuförtiden finns det ett 
antal olika nyckeltal och annan kvantitativ information att få om ett företags 
miljömässiga inverkan. Det finns även utarbetat olika miljöcertifikat såsom ISO 
14000-serien.192 En av revisorerna som vi intervjuade trodde på en liknande 
utveckling de kommande åren inom det sociala området i 
hållbarhetsredovisningen, även om det alltid kan komma finnas aspekter som inte 
låter sig kvantifieras. På senare tid har det även införts ett certifikat inom den 
sociala dimensionen. Detta certifikat, OHSAS 18001, inbegriper dock enbart 
arbetsmiljö. Det saknas dock ännu certifikat för andra områden inom den sociala 
dimensionen såsom till exempel socialt ansvarstagande.193 
 
Ytterligare en anledning som några av investerarna tog upp var att det är 
resurskrävande att göra en genomgående analys av ett företags icke-finansiella 
risker. 
 

”Det är ju inte det att det är brist på resurser, men det tar ju ganska 
mycket resurser om man ska screena bolag, vilka som uppfyller vissa 
investeringskriterier, och ibland är det ju också gränsdragningsfall. Vi 
har som utgångspunkt att de bolag som lever inom de lagar och 
förordningar som finns har vi möjlighet att investera i. Det är klart om 
man kommer in på barnarbete och det inte är tillåtet, då är det klart 
att man inte kan ha något med oss att göra. Sen gäller det ju också att 
få den informationen […] det kan man ju tycka är naivt, men vi utgår 
från att bolagen i enlighet med sin policy följer de lagar och 
förordningar som finns.” 

 
I den offentliga debatten har framförts att många investerare är avskräckta av de 
höga transaktionskostnader som det innebär att göra en heltäckande analys av ett 
företags icke-finansiella risker.194 Det finns ännu inte några etablerade, väl 
utvecklade nyckeltal för till exempel ett företags sociala ansvarstagande195, vilket 
vi även varit inne på ovan. Detta leder till att investerarna får lägga ner mycket 
resurser på att samla in och analysera material från flertalet olika källor för att 
kunna skapa sig en rättvisande bild över ett företags icke-finansiella risker. Detta 
får även stöd i litteraturen då Trzyna ger uttryck för att det är väldigt svårt att 
avgöra om en process i ett företags verksamhet är hållbar. Det investerarna kan 
göra är att efter grundlig analys välja ut de verksamheter som förefaller vara 
hållbara. Man kan även angripa problemområdet genom att sålla bort de 
verksamheter som definitivt inte är hållbara.196 Belöningen som kan uppnås 

                                                 
191 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
192 Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance – och hållbar affärsutveckling (2005). 
193 Ibid. 
194 Plesner, Katrine & Lerberg Jörgensen, Allan, Reporting for duty: Managing non-financial risks 
(2004). 
195 Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance – och hållbar affärsutveckling (2005). 
196 Trzyna, Thaddues C. et. al., A Sustainable World (1995). 
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genom en noggrann och väl genomförd analys av ett företags icke-finansiella 
risker är dock betydlig.197  
 
På en direkt fråga till en etikanalytiker om hur hon trodde att investerare såg på 
icke-finansiella risker och informationen i hållbarhetsredovisningen sade hon: 
 

”Investerarna kommer bara bry sig om det här den dagen som det är 
bevisat att det ger högre avkastning. Den dagen det finns långa 
tidsserier som visar det här, då är jag övertygad om att det plötsligt 
kommer utvecklas nyckeltal som mäter icke-finansiella aspekter. Men 
det kommer alltid finnas andra extra- eller icke-finansiella nyckeltal 
för bara att de lyckats styra in något där, det kommer alltid finnas 
sådana här mjukare frågor som inte fångas upp så att jag tror att 
hållbarhetsbiten kommer nog att ändra skepnad i takt med att man nu 
har fått det här bevisat att det funkar. Då kommer de börja poängsätta 
om företagen har policies eller på något sätt för att kvantifiera det här 
om det är ’bad guys’ eller ’good guys’. Jag tror att vissa delar av 
hållbarhetsredovisningen kommer förskjutas in i årsredovisningen när 
det finns tillräckligt med bevis för att det här ger högre avkastning. 
För ger det inte högre avkastning, då är det inte intressant. Då är det 
för mycket information, då skiter man i det.” 

 
Även en investerare gav sin syn på saken: 
 

”Överst har vi ändå avkastning och våra pensionärer, det är vårt 
uppdrag. Vi ska ha en avkastning som är bättre än börsen. 
Förmögenhetsutvecklingen i vår fond skall spegla en nationell BNP-
utveckling. Vårt sätt att skapa en tillgång som följer det är att spara på 
börsen, så enkelt är det. Sen ska vi maximera vår avkastning och ha 
rimligt låga risker som ska bestå av en benchmark, det är liksom vårt 
uppdrag. Sen så kommer det i bisatser att våra bolag skall följa lagar, 
internationella konventioner och allt sånt där”. 

 
Ovanstående citat illustrerar att om investerarna ska bli mer intresserade av, och 
beakta de icke-finansiella riskerna i ett företag i större utsträckning, krävs det 
bevis för att det ger ett mervärde. Samtliga AP-fonder har ett lagstadgat mål att 
”långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. […] 
Hänsyn till etik och miljö skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs 
på det övergripande målet om hög avkastning.”198 
 
Det kan konstateras att det finns ett stort gap mellan hur de intervjuade 
investerarna och etikanalytikerna ser på icke-finansiella risker. I och med att några 

                                                 
197 Plesner, Katrine & Lerberg Jörgensen, Allan, Reporting for duty: Managing non-financial risks 
(2004). 
198 Ur regeringens prop 1999/2000:46, AP-fonderna i det reformerade pensionssystemet, i Första 
AP-fondens årsredovisning 2004 sid.33. 
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institutionella ägare har etikanalytiker kopplade till sin verksamhet finns det en 
skillnad mellan hur de olika institutionella ägarna förhåller sig till icke-finansiella 
risker. Det finns olika skäl till gapet mellan hur investerare och etikanalytiker ser 
på icke-finansiella risker. Ett skäl är att investerarna och etikanalytikerna har olika 
tidshorisonter i sin analys av ett bolag. En etikanalytiker gav oss sin syn på saken 
inom detta område: 
 

”Jag tror det är tidshorisonten som är det viktiga och varför man får 
olika svar. Om jag tänker på våra investerare, när de jobbar så har de 
en placeringshorisont på ungefär ett år. När man tar position i en 
aktie med den horisonten tar de hänsyn till, när de gör sina 
skattningar och investeringsbeslut, vilka drivkrafterna är bakom 
vinstutvecklingen i detta bolaget. Dessa kan vara olika för olika 
branscher och där kan naturligtvis sådana extra-finansiella risker 
komma upp. Jag menar om det är en väldigt problematisk bransch så 
blir det en sådan parameter, och om man tror att det här kommer rätta 
till sig inom den horisonten [ett år, vår anmärkning] så tar man ju 
position på det. […] Våra investerare säger i den mån de tror det här 
[icke-finansiella risker, vår anmärkning] kan påverka avkastningen 
under den tidshorisonten som de jobbar med så tar de hänsyn till de 
här frågorna. Men det är inget generellt, det finns ingen lista man 
måste följa. Däremot för mig som tittar på långsiktig värdeutveckling, 
och då talar vi om lång sikt, för i de flesta bolag är vi ju innehavare 
längre än ett år, handlar det naturligtvis om värdeökning på sikt. Då 
jobbar vi preventivt i de bolag vi investerar i och träffar bolagen och 
gör vår egen riskbedömning om vilken beredskap de har på det här 
mjukare faktorerna eller hållbarhetsfaktorerna både på miljöområdet 
och det sociala området.” 

 
En annan anledning till det iakttagna gapet kan, enligt en revisor som vi 
intervjuat, bero på olika kompetensnivå för att kunna analysera den icke-
finansiella informationen som kan åskådliggöras i hållbarhetsredovisningen. 
Investerarna har ofta en liknande utbildningsbakgrund199 till skillnad från de som 
arbetar som etikanalytiker vilka har en något annan utbildning och intresse för 
dessa frågor. Detta gör att etikanalytikerna är mer kompetenta att analysera den 
icke-finansiella informationen. Detta verkar vara något som även investerarna 
själva känner av. Samma revisor hade hört kritik från investerare att 
hållbarhetsredovisningen inte innehåller några färdiga analyser om vad de icke-
finansiella riskerna kan få för konsekvenser i slutändan. Denna revisor menade att 
det är upp till investerarna själva att kunna göra denna analys. På samma gång är 
det intressant att se att GRIs riktlinjer ger uttryck för att företagen själva till viss 
del ska tillhandahålla enklare analyser. Till exempel kan företagen när det gäller 
miljöpåverkan dels redovisa både absoluta och relativa tal, men även klargöra hur 
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deras verksamhet påverkar miljön och vad detta kan få för konsekvenser för 
företaget.200 
 
Sammanfattningsvis kan man se att våra respondenters svar pekar på en större 
öppenhet och mottaglighet från etikanalytikernas sida när de gäller synen på 
hållbarhet och icke-finansiella risker, än hos investerarna. Enligt respondenterna 
kan detta dels beror på att de jobbar med olika tidshorisonter och dels på att de har 
olika utbildningsmässiga bakgrunder och intressen.  
 
Investerares arbetssätt, vilket innefattar en stark tilltro till kvantifiering och den 
information som siffror kan ge201, har i enlighet med Latour & Woolgar uppnått 
allmän acceptans som den metod som investerare bör använda. Denna metod har 
vunnit acceptans då fler och fler har anslutit sig till att arbeta efter metoder som 
har sin tyngdpunkt på kvantifierbara finansiella risker. Tillslut uppfattas denna 
metod som den rätta och fakta har uppstått.202 Historiskt sett har denna metod, att 
nästan uteslutande fokusera på kvantifierbara finansiella risker, fungerat på ett 
tillfredsställande sätt. I samhället idag med det förändrade affärsklimat som 
många företag upplever med bland annat nya intressenter såsom NGOs203, ställs 
högre krav på företagen och även investerarna. I våra intervjuer har vi kunnat 
notera hur svårt investerarna har att ta till sig och förhålla sig till de icke-
finansiella risker som på senare tid kommit att påverka företagen i allt större 
utsträckning, vilket även Plesner & Lerberg Jörgensen visar.204 
 
Som vi varit inne på ovan upplevs det i dagsläget som svårt att kvantifiera de 
sociala aspekterna i ett företag. Mycket pekar dock på att det inom de kommande 
åren kommer att utarbetas ett antal olika nyckeltal där dessa skulle kunna 
kvantifieras. Dessa nyckeltal skulle då snabbt få en spridning i många företags 
hållbarhetsredovisningar, vilket skulle leda till att de vinner acceptans, tas för 
givna och alltså uppnår en faktaliknande status.205 
 

5.3.1 NGOs och medias betydelse 
 
De revisorer som vi intervjuade menade att det idag finns många aktiva NGOs, 
såsom Amnesty och Human Rights Watch, vilka har fått allt större 
genomslagskraft i och med den starka mediebevakning som präglar idag vårt 
samhälle. Detta leder till att företagen knappt hinner reagera innan en mediestorm 
                                                 
200 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002 
201 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
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(2005). 
204 Plesner, Katrine & Lerberg Jörgensen, Allan, Reporting for duty: Managing non-financial risks 
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kan ha blåst upp. Detta kan få förödande konsekvenser, framförallt för ett företag 
som är inriktat mot handel med konsumenter och som har ett starkt och väl 
inarbetat varumärke, eftersom konsumenterna kan vända företaget ryggen.206 De 
företag som inte vänder sig direkt mot konsumenter utan snarare är så kallade 
business to business företag, löper i detta fall inte lika stor risk. Konsumenter är 
ofta mer känsliga för olika avslöjanden i media än vad till exempel en 
företagskund är. Ett exempel på detta som en av våra respondenter tog upp var 
konsekvenserna av det inslag som tv-programmet Uppdrag Granskning gjorde om 
Atlas Copco och Sandvik. Detta inslag handlade om försäljning av maskiner för 
gruvdrift i Ghana som bedrevs under tvivelaktiga omständigheter, vilket enligt vår 
respondent inte på kort sikt påverkat de inblandade företagens omsättning. 
Företagen jobbar dock numera betydligt mer medvetet i frågor som rör hållbarhet, 
bland annat har Atlas Copco fått mycket beröm för sin hållbarhetsredovisning. 
Det är inte ovanligt att de företag som idag jobbar mest aktivt med 
hållbarhetsfrågor är de som tidigare fått negativ publicitet i media på grund av 
brister inom detta område.207 Andra kända exempel är IKEA och H&M som idag 
anses som speciellt framstående i sitt hållbarhetsarbete.  
 
Även investerarna medgav att NGOs med hjälp av media har fått en stor 
genomslagskraft och att detta till viss del har fått en påverkan på investerarnas 
inställning till icke-finansiella risker i bolagen. 
 

5.3.2 Att agera proaktivt eller reaktivt 
 
Det är givetvis en fördel om man som institutionell ägare kan ha möjlighet att vara 
proaktiva i sitt ägande. Att ha kompetensen och framförallt resurserna att agera 
proaktivt, vilket bland annat kan innebära att screena bolag innan man investerar i 
dem, är något som många av investerarna har sagt sig sakna. 
 

”Vår VD, när jag pratade med honom, vid något tillfälle, vi äger ju 
ganska mycket i Clas Ohlson och det var ju dem som var ute i 
blåsväder. Det är liksom det som fick oss att vakna till. Vår 
grundfilosofi har alltid varit att vi ska vara reaktiva och inte proaktiva 
för vi har inte haft de resurserna att jobba proaktivt utan vi har gjort 
det reaktivt. Så när det kommer upp någonting som med Clas Ohlson 
då kollar vi naturligtvis på det här materialet; är det en bra 
genomgång av Clas Ohlson i det här avseendet, verkar de ha koll på 
sina inköp och tycker vi att det här inte överensstämmer med det som 
vi kan acceptera? I det här fallet så gjorde det inte det, så vi har ju 
haft mycket kontakt med Clas Ohlson, och de har svarat att de jobbar 
med de här frågorna och att det kommer ta ganska lång tid att få det 
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här på plats. Styrelsen har haft ögonen på det här, men det kanske har 
blivit lite nedprioriterat.” 

 
Att agera reaktivt såsom beskrivits i citatet ovan kan få konsekvenser om det 
skulle visa sig att det aktuella företagets börskurs påverkas negativt. Därför kan 
det vara en fördel att agera proaktivt. Detta kan de institutionella ägarna göra 
antingen genom screening, ägarstyrning eller med fördel båda två samtidigt. Som 
tidigare nämnts i uppsatsen finns det både positiv och negativ screening.208 Den 
variant av dessa två som vi har stött på hos de institutionella ägare som vi 
intervjuat är negativ screening. Den negativa screeningen tar sig uttryck i att vissa 
av de institutionella investerarna utesluter bolag som hamnar på olika 
etikkonsulters svarta lista. Denna negativa screening är betydligt enklare att 
genomföra än positiv screening209. Det andra tillvägagångssättet för att agera 
proaktivt som våra respondenter tagit upp är att genom ägarstyrning förmå bolag 
att lyfta fram frågor som rör barnarbete samt socialt och miljömässigt ansvar. 
Detta görs för att försöka minimera de icke-finansiella riskerna som bolaget 
exponeras mot. 
 
Den genomgående åsikten hos de institutionella ägarna var att ägarstyrning är ett 
effektivt sätt att påverka verksamheterna i de bolag man har investerat i. I 
synnerhet gällde detta för svenska bolag där investerarna representerar 
institutioner som är relativt stora aktieägare. En av våra respondenter nämnde att i 
andra fall då man är en mindre ägare går man ihop med andra ägare för att på så 
sätt kunna få större genomslag för sina åsikter. Detta gällde främst innehav i stora 
utländska bolag.  
 
En av investerarna sa att den institution han representerade inte använde sig av 
någon etisk screening, utan i huvudsak valde att stanna kvar och genom 
ägarstyrning vara en aktiv ägare i de olika bolagen. Denna institution hade 
tidigare haft innehav i Swedish Match. I och med att eventuella framtida 
skadeståndsanspråk var för stora, valde man att sälja av sitt innehav i företaget för 
att på så vis minska risken i sin portfölj. Även om inte just denna institution 
använde sig av någon etisk screening blev ändå resultatet detsamma i slutändan, 
det vill säga man avstod från innehav i bolaget. 
 
Några av de vi intervjuade tog upp och kommenterade fallet med Clas Ohlson 
som vi även nämnt ovan. En av de uttryckte sig så här: 
 

”Jag skulle ju aldrig vilja sälja av Clas Ohlson för att jag tycker de 
har slarvat med inköpen för jag tycker att det är ett så pass intressant 
företag. Jag tror att vi gör oss själva och våra framtida pensionärer en 
missgärning genom att sälja innehavet. Men det kommer väl att gå åt 
det hållet. Nu har vi så pass bra kontakt med det bolaget och är 
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ganska stora aktieägare och de är på bollen, så att det är möjligt att 
det kan komma att aktualiseras här inom kort om det går för långsamt 
fram.” 

 
Citatet visar på att det är avkastningskravet som får högst prioritet. Eftersom man 
tycker det är ett så pass intressant företag så väljer man att stanna kvar som ägare 
för att kunna påverka bolaget och få dem att jobba mer med de etiska frågorna. 
Även några av de andra respondenterna sade att man inte gärna använde sig av 
screening, eftersom detta kunde leda till ökad risk genom en obalanserad 
investeringsportfölj. Genom att använda sig av ägarstyrning istället för screening 
begränsar man inte antalet potentiella investeringsobjekt.210 Näst intill samtliga 
respondenter medgav att de agerade reaktivt vad gällde icke-finansiella risker och 
deras påverkan på de olika bolagen. Den huvudsakliga anledningen till detta var 
antingen ett resultat av bristande resurser eller en uppfattning av att dessa risker 
inte var tillräckligt betydelsefulla. Andra aktörer, till exempel olika 
kreditratingbolag inom den finansiella sektorn har gett uttryck för att de anser att 
man borde agera proaktivt, det vill säga sträva efter att i förhand fastställa de icke-
finansiella riskerna innan de påverkar företaget. Detta på grund av att man anser 
att de icke-finansiella riskerna i allt större utsträckning påverkar ett företags 
resultat och även i förlängningen företagets börskurs.211 
 
 

5.4 Hållbarhetsredovisningens tillförlitlighet 
 
Objektivitet uppfattas av många i samhället som ett centralt och betydelsefullt 
begrepp.212 Hållbarhetsredovisningen har fått kritik för att den brister i 
objektivitet, då företagen i stor utsträckning själva kan avgöra vad de vill redovisa 
i sin hållbarhetsredovisning. Vi tyckte därför det var intressant att undersöka hur 
våra respondenter såg på hållbarhetsredovisningens tillförlitlighet. 
 
En respondent uttryckte sig så här: 
 

”Jojo, men det är ju mycket reklam det där känns det ju som. Sen finns 
det ju andra risker som du inte kan bedöma.” 

 
En annan svarade på detta sätt: 
 

”Det blir väldigt poppis att lämna den här typen av 
hållbarhetsredovisning. Den var ju till och med tjockare än 
årsredovisningen ett tag. Och sen känns det som ambitionsnivån har 
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kommit ner. Helt krasst, man har begränsat med tid, man läser det 
som är viktigast först. Man tittar på siffrorna. Sen är det ju lite 
corporate bullshit och slå sig för bröstet, och corporate bullshit det 
brukar man ju hoppa över.” 

 
Ovanståendes åsikter stämmer väl överens även med hur de övriga institutionella 
investerarnas syn på hållbarhetsredovisningen och dess tillförlitlighet. Många såg 
hållbarhetsredovisningen som ett sätt för företagen att marknadsföra sig. Vidare 
ansåg de att det kanske största problemet var att företagen själva kan välja vad de 
vill redovisa. Detta är ett problem som har uppmärksammats och ett av GRIs 
huvudmål är att öka tillförlitligheten i hållbarhetsredovisningen. Detta vill man 
uppnå genom att utarbeta riktlinjer och standarder så att hållbarhetsredovisningens 
innehåll blir mer uppstyrt. GRI strävar efter att hållbarhetsredovisningen skall 
tillmätas samma tillförlitlighet som den traditionella finansiella redovisningen.213 
Vi har kunnat iaktta att alla investerarna anser att dagens hållbarhetsredovisningar 
innehåller för mycket skriven text vilket gör informationen svåröverskådlig. 
Traditionellt har investerare en stark tilltro till siffror, vilket kan göra att de känner 
sig obekväma med information som lämnas i det format som det görs i en 
hållbarhetsredovisning.214 
 
En uppfattning som några av investerarna hade var att de stora revisionsbolagen 
var aktiva i och drev frågan om hållbarhetsredovisningen för att utöka sitt 
verksamhetsområde. Detta faktum medför att tillförlitligheten för 
hållbarhetsredovisningens betydelse minskar. Här följer ett citat som illustrerar 
hur en investerare ser på revisionsbolagens delaktighet i utvecklingen av 
hållbarhetsredovisningen. 
 

”Ja det är klart att revisorerna tycker det är bra, jag menar ta till 
exempel Sarbanes-Oxley Act, det tycker ju de är helt fantastiskt så 
mycket dyrare som det har blivit för företagen. Det har ju blivit in 
absurdum, jag menar företagen väljer ju att lämna börsen på grund av 
SOX och den typen av regleringar för att det är så dyrt och då menar 
jag att det har gått för långt.” 

 
Sammanfattningsvis ansåg samtliga investerare och etikanalytikerna att det som 
företagen redogjorde för i hållbarhetsredovisningen var tillförlitligt och sant. Men 
så länge som företagen själva kan avgöra vilken information de vill redovisa i 
hållbarhetsredovisningen blir helhetsintrycket av tillförlitligheten lågt, eftersom 
väsentlig information kan utelämnas. Detta höll de intervjuade revisorerna med 
om. En av dem tog till och med upp ett exempel rörande Postens 
hållbarhetsredovisning. Posten redovisar inte effekterna av deras 
transportverksamhet trots att Posten är Sveriges största transportföretag. Istället 
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valde Posten att lyfta fram saker som pappersåtervinning och liknande i sin 
hållbarhetsredovisning. 
 
 

5.5 Hållbarhetsredovisningens effekter 
 
Vi tyckte det var intressant att fråga våra respondenter om de trodde att ett 
företags värde kan påverkas positivt av ett hållbart tänkande i organisationen och 
en väl utvecklad hållbarhetsredovisning. En etikanalytiker svarade: 
 

”Ja, eftersom man minimerar riskerna att hamna i tråkigheter så är 
jag övertygad att ett bolag som adresserar de här frågorna på rätt sätt 
jämfört med en konkurrent som inte gör det kommer på lång sikt att gå 
bättre. Jag tror det, det är ju därför vi gör det här, vi är ju här för 
aktievärde. Det här är ett led i högre aktievärde, det är därför vi 
jobbar med de här frågorna. Om vi inte trodde det skulle vi inte jobba 
med det här, för det är inte vårt uppdrag.” 

 
I och med att frågorna om företagens miljömässiga och sociala ansvar sällan står 
överst på företagens agenda, kan det upplevas att de företag som är framstående 
inom detta område ofta även är väl framme i andra för företaget viktiga frågor, 
och därmed kan anses som välutvecklade företag. Bakomliggande faktorer till ett 
företags utveckling menar vi kan ses som analogt med de bakomliggande faktorer 
för en individs utveckling som Trzyna använder sig av i sitt resonemang om 
hållbar utveckling.215 
 
En investerare uttryckte att ett företag som präglas av hållbart tänkande borde vara 
bättre i längden då detta leder till minskade kostnader och högre intäkter i det 
långa loppet. Ett företags arbete med hållbarhetsfrågor kan även få positiva 
effekter för företagets kunder, menar en revisor som vi intervjuade. Revisorn tog 
som ett exempel upp företaget SKF som arbetat mycket med teknikutveckling och 
miljöprestanda för kunderna, vilket kan skapa merförsäljning åt företaget. Om 
SKF tillverkar bättre kullager bidrar detta till att SKFs kunder kan spara in pengar 
genom till exempel en minskad energiförbrukning. En annan investerare valde att 
vända på resonemanget. Han menade att om ett företag inte alls arbetar med 
frågor om hållbarhet så löper de stor risk att råka illa ut vilket kan medföra 
negativa effekter på företagets värde. 
 
Ännu en indikation på att hållbarhet kan ha betydelse på ett företags börsvärde är 
att det skapats en rad olika index som enbart innehåller företag som är 
framstående inom sitt hållbarhetsarbete. År 1999 startades det första av dessa 
index, Dow Jones Sustainability Index.216 Vi bad våra respondenter ge sin syn på 
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att detta index har kunnat visa en bättre utveckling i jämförelse med det vanliga 
Dow Jones indexet. 
 

”Dow Jones vill ju ha nya index såklart, det tjänar de ju pengar på. Så 
jag skulle inte våga lita på något index som ett börsnoterat bolag som 
Dow Jones tar fram. Jag tycker det är lite bullshit. Jag tror inte man 
gör svenska pensionärer en gentjänst för att man börjar titta på den 
här typen av index utan att ifrågasätta dem.” 

 
Alla investerare var inte fullt så negativt inställda till DJSI som den som citerats 
ovan, men alla framförde dock en viss tvekan inför indexet. De flesta ansåg att det 
fortfarande var för tidigt att med säkerhet kunna säga att den skillnad som DJSI 
har uppvisat jämfört med vanliga index, enbart är en följd av det goda 
hållbarhetsarbete som dessa företag bedrivit. Investerarna menade att skillnaden 
till exempel kan bero på andra faktorer såsom branschsammansättningen av de 
företag som ingår. Flera studier har dock visat på en positiv korrelation mellan 
lönsamhet och företags sociala engagemang.217 Olika normsättare har också 
påpekat att vinstutveckling till viss del är en naturlig följd av ansvarsfull 
företagsamhet.218 En ökad redovisning av riskfaktorer i årsredovisningen, vilket 
kan åstadkommas genom en väl utformad hållbarhetsredovisning, leder till en 
lägre transaktionskostnad för investerarna, vilket gör att efterfrågan på företagets 
värdepapper ökar.219 Den ökade efterfrågan leder till lägre kapitalkostnad för 
företagen.220 
 
Det finns flera studier som har kunnat påvisa en positiv korrelation mellan 
hållbarhet och ökad lönsamhet i företag. Detta samband har dock ännu inte vunnit 
allmän acceptans, varken bland investerare eller i samhället i övrigt. I enlighet 
med Latour & Woolgars resonemang har sambandet hållbarhet och ökad 
lönsamhet inte lyckats uppnå faktalik status på grund av att fenomenet stött på 
kritik från bland annat investerarnas sida.221 Investerarna menar att det finns för få 
studier, de är genomförda under en för kort tidsperiod samt att det är svårt att 
stänga ute andra faktorer som kan ha påverkat den positiva korrelationen i 
undersökningarna. Som en följd av detta har påståendet hindrats från att uppnå 
någon av de högre nivåerna i figuren och anses istället alltjämt som 
spekulationer.222  
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5.6 Förbättringspotential i dagens hållbarhets-
redovisningar 

 
Den sammantagna bilden av de institutionella investerarnas, etikanalytikernas 
samt revisorernas syn på hållbarhetsredovisningen, är att den i sin nuvarande 
utformning har en stor förbättringspotential. Nedan har vi tänkt redogöra för de 
brister respondenterna har tagit upp, och vidare analysera hur 
hållbarhetsredovisningens utformning och innehåll kan bli bättre. På så sätt kan 
investerare lättare och på ett bättre sätt få användning av den.  
 
5.6.1 Kommunikation  
 
Ett första grundläggande problem är att företagen inte har klart för sig vilka som 
är hållbarhetsredovisningens målgrupper och läsare. De tre viktigaste 
målgrupperna för frivillig redovisning, där hållbarhetsredovisningen ingår, är 
enligt en tysk undersökning, som en av de intervjuade revisorerna hänvisade till, 
investerare, anställda och konsumenter. Samma undersökning visar samtidigt att 
dessa tre målgrupper är de som i minst utsträckning läser den frivilliga 
informationen.223 Vidare menade denna respondent att inte veta vem som läser ett 
företags hållbarhetsredovisning skapar en osäkerhet huruvida den verkligen är rätt 
anpassad till de tänkta användarna. Detta kan göra att informationen är svårtläst 
och svårtolkad och att den därför kan uppfattas som irrelevant. Flera av 
respondenterna har påpekat att det finns behov av att upprätta en intressentdialog 
med de viktigaste intressenterna såsom investerarna för att bättre kunna tillgodose 
deras informationsbehov. Revisorerna som vi intervjuat har påpekat att det finns 
ett stort gap mellan vad företagen tror att de kommunicerar med sin 
hållbarhetsredovisning och hur investerare uppfattar dem. En revisor menar att 
företagen generellt sett är usla på att kommunicera med sina intressenter, vilket 
även innefattar hållbarhetsredovisningen. Detta får även stöd i litteraturen då 
Willis menar att det är viktigt att investerarna är med och utarbetar riktlinjerna 
inom hållbarhetsredovisningen224 så att företagens kommunikation med 
investerarna förbättras. 
 
Något som försvårar för företagen i sin kommunikation med investerarna är att 
finansmarknaden inte efterfrågat information om företagens hållbarhetsarbete. 
Detta har lett till att hållbarhetsredovisningarna mest uppfattats som en politisk 
eller intern produkt. Då inga investerare efterfrågat hållbarhetsredovisningar, 
eftersom de inte ansett sig behöva dessa, har hållbarhetsredovisningarna inte 
heller utformats för att passa investerarnas behov. 
 
Det har vid intervjuerna framkommit att investerarna saknar kunskap om vilka 
delar i årsredovisningen som är lagstadgade och reviderade. Som en följd av detta 

                                                 
223 ECC Kohtes Klewes, Stakeholder Report (2005).  
224 Willis, Alan, The Role of the Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting Guidelines 
in the Social Screening of Investments (2003). 
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bör det kommuniceras bättre i årsredovisningen vilka delar som är lagstadgade 
och reviderade samt vilka som är frivilliga. 
 
En kommunikationsförbättringsåtgärd är att hållbarhetsredovisningen får en 
tydligare avsändare som fallet är med den traditionella finansiella redovisningen 
där det framgår att det är styrelsen och den verkställande direktören som är 
avsändaren.  
 
Även om ovanstående åtgärder för att förbättra kommunikationen mellan 
investerarna och företagen vad gäller företagens hållbarhetsarbete vidtas, är det 
inte säkert att investerarna har möjlighet att ta till sig denna information ändå. 
Enligt Athearn påverkar en individs teoretiska referensram inte enbart hur vi 
tänker utan även vad vi tänker på.225 Carter, Meredith & Shackle menar att det 
som individen observerar till viss del bestäms av dennes teoretiska referensram.226 
Luckor i den teoretiska referensramen kan därför leda till att investeraren i vårt 
fall kan förbise viktig information i hållbarhetsredovisningen. Än så länge saknas 
det generellt accepterade teorier, det vill säga fakta227, om i vilken utsträckning 
icke-finansiella risker kan få konsekvenser för företagens värde och hur dessa 
kvalitativa risker ska kunna kvantifieras. Som vi skrivit om tidigare i uppsatsen 
tänker de flesta investerare på ett liknande sätt eftersom de genomgått samma 
slags utbildningar228, vilka inte innehåller några aspekter på ämnen som ryms 
inom hållbarhetsredovisningen. 
 
Något som revisorerna har påtalat och som även förts fram i den offentliga 
debatten, är att för att öka hållbarhetsredovisningens betydelse bör företagen bli 
bättre på att kommunicera hur deras hållbarhetsarbete är sammankopplat med 
företagets affärsmål.229 Ett företag som, enligt en av revisorerna, på ett 
framgångsrikt sätt har lyckats med att koppla ihop affärsmål och hållbarhet är 
SKF. Ett exempel på detta är att SKF, med dagens stigande energikostnader i 
åtanke, strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt både för egen del 
och för sina kunder. Ett sätt att göra detta är att i enlighet med företagets affärsmål 
tillverka bättre och effektivare kullager.  
 
Investerarna är inte intresserade av att veta vilket ohälsotalet i ett företag är, utan 
snarare hur företagets finansiella ställning påverkas av detta ohälsotal. Kopplingen 
mellan till exempel ohälsotalet och vad detta får för ekonomiska konsekvenser för 
företaget är alltså det som är intressant och detta bör därför åskådliggöras på ett 
tydligt sätt i hållbarhetsredovisningen.230 

                                                 
225 Athearn, James L., What is risk? (1971). 
226 Carter, C. F.; Meredith, G. P. & Shackle, G. L. S., Uncertainty and Business Decisions (1954). 
227 Latour, Bruno & Woolgar, Steve, Laboratory life – the construction of scientific facts (1986). 
228 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
229 De Geer, Hans, i Larsson, Lars-Olle, Corporate Governance – och hållbar affärsutveckling 
(2005). 
230 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002. 
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Den redovisade informationen i hållbarhetsredovisningarna är i för liten 
utsträckning kopplad till ekonomiska termer eller ekonomiska effekter, enligt en 
revisor som vi intervjuat. Istället redovisas informationen i ton eller liter vilket 
inte gagnar investerarna som är oändligt mycket mer intresserade av information i 
enheten kronor. Dagens hållbarhetsredovisningar kan därför förbättras genom att 
de på ett tydligare sätt kopplar samman hållbarhet med dels affärsmålen, dels 
vilken finansiell påverkan företagets hållbarhetsarbete har på företaget. Denna 
påverkan måste även kommuniceras på ett mer effektivt sätt till företagets 
intressenter, så att dessa lättare kan ta till sig innehållet i 
hållbarhetsredovisningen.  
 
En svaghet i många av dagens hållbarhetsredovisningar är, enligt både revisorerna 
och investerarna, att de är för omfattande. Ovan nämnda SKF och även SAS är 
företag som fått mycket positiv uppmärksamhet för sina hållbarhetsredovisningar, 
även om dessa är väldigt omfattande. En av revisorerna menade att även dessa 
företag borde gå ett varv till och se om de upplysningar som lämnas i 
hållbarhetsredovisningen verkligen är den kärnfulla informationen. Samma 
revisor sade: 
 

”Företagen lägger ofta ut stora bombmattor av information […] det 
är viktigt att man kan plocka ut det väsentliga så att man inte 
drunknar i informationen.” 

 
En av etikanalytikerna höll inte med de övriga respondenterna i frågan om 
hållbarhetsredovisningens omfattning. Hon ansåg istället att ju mer information 
desto bättre. Detta motsägs till viss del i litteraturen där det framhävs att det för 
individen uppstår vissa begränsningar då man får för mycket information vid 
handen. Det blir då svårt att kunna fokusera på det som är viktigt och istället 
känner man sig överväldigad av all information och förbiser det väsentliga.231 
Samma etikanalytiker menade att om man som investerare har tillgång till all 
tänkbar information är det upp till var och en att göra en så bra bedömning av 
företaget möjligt. En studie visar dock att det finns en risk att man som 
beslutsfattare tar sämre beslut då man har för omfattande och komplex 
information.232 
 

5.6.2 Standardisering 
 
Något som ofta lyftes fram i de intervjuer vi genomfört var behovet av 
standardisering och harmonisering av hållbarhetsredovisningen. Detta kan 
åstadkommas dels genom lagstadgade krav och dels genom riktlinjer från 
organisationer som till exempel GRI. En investerare menade: 
                                                 
231 American Accounting Association, Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance 
(1977). 
232 Schroder, N. M.; Driver, M. J. & Streufert, S., Human Information Processing (1967). 
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”Det bästa är att det är likvärdigt så att man får transparens, att det 
går att jämföra för vi vill ju ändå kanske på något sätt jämföra siffror 
med siffror.” 

 
Revisorerna vi intervjuat förde samtliga fram åsikten att en standardisering av 
hållbarhetsredovisningen var mer eller mindre nödvändig för att investerarna 
lättare skulle kunna ta den till sig. På detta sätt kan investerarna göra jämförelser 
mellan olika bolag och branscher. En standardisering kan även medföra att 
hållbarhetsredovisningens omfång skulle bli mindre, vilket som vi varit inne på 
ovan skulle ses som positivt ur investerarnas synpunkt. En investerare sade: 
 

”Det är bra om det blir mer standardiserat, jag tror jag skulle läsa 
den om den var kortare. Det vore bra om den hade varit 
standardiserad, det här är det viktiga och det här kan man bocka av, 
så här jobbar företaget i den här frågan istället för att ha ett dokument 
på 80 – 100 sidor.” 

 
Ytterligare en aspekt som många av investerarna lyfte fram var att 
hållbarhetsredovisningens tillförlitlighet skulle öka om den standardiserades. 
Dessa åsikter får även stöd i litteraturen av Willis som menar att utarbetandet av 
riktlinjer och standarder leder till ökat erkännande och högre tillförlitlighet.233 
Woods anser att internationell harmonisering av redovisningen av de tre 
dimensionerna inom hållbarhet ger ökad trovärdighet och mer relevant 
information.234 GRIs mål är att utveckla ett frivilligt internationellt regelverk för 
rapportering som gör att hållbarhetsredovisningen får samma jämförbarhet, 
tillförlitlighet och fullständighet som den finansiella redovisningen.235 
 
Vid utveckling av denna standardisering krävs det att investerarna i egenskap av 
intressenter är med och utforma riktlinjerna för hållbarhetsredovisningen.236 
Investerarna måste påverka processen så att deras informationsbehov uppfylls av 
den standardiserade hållbarhetsredovisningen. I och med detta skulle investerarna 
lättare kunna ta hänsyn till icke-finansiella risker i olika företag.237 
 
Samtliga respondenter förutom en av etikanalytikerna ställde sig positiva till och 
kände att det fanns ett behov av en standardiserad hållbarhetsredovisning. Denna 
etikanalytiker menade bland annat att det är viktigt att varje företag ska kunna 
anpassa sin hållbarhetsredovisning efter den verksamhet som just det företaget 

                                                 
233 Willis, Alan, The Role of the Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting Guidelines 
in the Social Screening of Investments (2003). 
234 Woods, Maef, The Global Reporting Initiative (2003). 
235 GRI Sustainability Reporting Guidelines 2002. 
236 Willis, Alan, The Role of the Global Reporting Initiative’s Sustainability Reporting Guidelines 
in the Social Screening of Investments (2003). 
237 Plesner, Katrine & Lerberg Jörgensen, Allan, Reporting for duty: Managing non-financial risks 
(2004). 
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bedriver. Vid standardisering kan det lätt bli så att informationen i 
hållbarhetsredovisningarna pressas fram för att den ska kunna passas in i den 
standardiserade mallen. För henne som en erfaren etikanalytiker är det minst lika 
intressant att se vad företagen inte väljer att lyfta fram. Nedan följer ett citat från 
denna etikanalytiker: 
 

”Jag är väldigt rädd för att om man standardiserar det här för mycket 
så är ju risken att det kommer fram siffror för siffrornas skull, och det 
hjälper ju liksom inte till. Om man säger såhär; det finns ju företag 
som skriver att det här är vi världsbäst på, det ena och det andra, det 
tycker jag är en väldigt bra indikation på att det är man inte. […] Jag 
är ju lite rädd för standardisering för då kanske man hamnar i det här 
med att man trycker fram saker som inte visar vad företaget gör. Jag 
menar att de inte redovisar det här är ett tecken på att de inte gör det 
här och då är det ju jätteintressant information för mig som aktieägare 
att företaget de facto inte lyfter fram det. Är jag då en duktig 
analytiker på det här området så ifrågasätter jag det här. […] När vi 
träffar bolagen så försöker vi ta reda på vad som finns bakom, för det 
ska inte handla om window dressing. Jag är lite rädd för att om man 
ställer upp sådana krav [standardisering av hållbarhetsredovisningen, 
vår anmärkning] så blir det någonslags risk, ännu större risk, för som 
det är nu väljer ju bolaget att lyfta fram vissa saker och inte lyfta fram 
andra. Är man då en duktig analytiker på området så kommer man ju 
inte att missa en sån här sak. Jag är rädd för att om man trycker in att 
det ska vara på ett visst sätt, att det egentligen inte ger så mycket mer 
information för du måste ändå skrapa under ytan för att se vad är det 
här egentligen? Standardisering riskerar bli det att alla kommer 
producera någonting, men vad är värdet av det som kommer fram? 
Jag förstår att investerarna vill ha standardisering. För att 
investerarna, med sitt korta perspektiv, ska kunna ta in den här 
informationen så måste den vara pang, pang, pang. Men frågan är vad 
är värdet med de siffrorna om de är påtvingade och i synnerhet om det 
är siffror som är påtvingade som inte passar verksamheten eller hur 
man jobbar.” 

 
Företag är olika och agerar utifrån sina specifika förutsättningar, vilket även gäller 
företag inom samma bransch. Med tanke på dessa olikheter mellan företag kan det 
vara svårt att skapa en gemensam standardiserad teoretisk referensram. En 
gemensam referensram får nämligen svårt att vara applicerbar på samtliga företag 
och deras olika förutsättningar. Denna uppkomna ofullständighet leder till att den 
teoretiska referensramen blir otillräcklig och i förlängningen urholkas.238 Detta 
resonemang står i motsats till GRIs ambitioner om att skapa ett gemensamt 
internationellt regelverk för hur hållbarhetsredovisningen bör utformas.239 
                                                 
238 American Accounting Association, Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance 
(1977). 
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5.6.3 Kvantifiering 
 
Det som samtliga respondenter utifrån en investerares perspektiv upplevde som 
den största bristen i dagens hållbarhetsredovisningar är frånvaron av kvantifierad 
fakta.  
 
Porter ställer sig frågan hur det kan komma sig att vi i dagens samhälle har en så 
oerhört stark tilltro till siffror och kvantifierbara metoder. Även om olika 
kvantifierbara metoder visat sig lyckosamma inom naturvetenskaplig forskning är 
det inte säkert dessa metoder är lika användbara då man studerar sociala 
dimensioner eller samhället som vi lever i. Till de kvantifierbara metodernas 
fördel kan sägas att siffror och olika nyckeltal är ett språk som alla förstår. Man 
kan även samla in en stor mängd information som sedan på ett enkelt och 
förståeligt sätt kan kommuniceras.240 En av revisorerna menade att investerare, 
liksom många andra grupper i samhället, av tradition har en stark tilltro till 
kvantifierbar information. Denna uppfattning avspeglas väl i litteraturen genom 
bland annat uttrycket homo economicus som används för att beskriva olika 
personers agerande inom finansbranschen.241 
 
Majoriteten av respondenterna nämnde nyckeltal som ett bra redskap för att 
kvantifiera informationen i hållbarhetsredovisningen. Två av dem uttryckte sig 
enligt nedan: 
 

”Det kanske blir en hårdare och en mjukare del av 
hållbarhetsredovisningen så att man kan certifiera den hårdare delen. 
[…] För att få investerare att intressera sig mer kan man göra den 
mer lättöverskådlig med hjälp av nyckeltal, man ska inte behöva plöja 
en hel bok. Så om man har vissa lättöverskådliga nyckeltal som man 
kan titta på och ganska snabbt få ett hum om hur företaget ligger till 
och att nyckeltalen då också kan kvalitetssäkras på något sätt.” 

 
”Jag tycker att man bör införa någon typ av nyckeltal, inte bara en 
massa historier. Lite kvantifiering eller faktiskt ta tempen på företaget. 
Skapa nyckeltal som är jämförbara över tiden och som gärna är 
jämförbara med övriga i branschen i första hand och med företag som 
befinner sig i andra branscher i andra hand.” 

 
Både respondenternas svar och litteraturen ger som sagt stöd för investerarnas 
starka tilltro till siffror. Dessa siffror kan införas i en hållbarhetsredovisning 
genom olika nyckeltal. En anledning till varför investerarna föredrar nyckeltal kan 

                                                 
240 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
241 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
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vara att siffror anses som neutrala och objektiva.242 Då investerarna har en stark 
tilltro till siffror kan man genom att införa mer kvantitativ fakta i form av 
nyckeltal, öka hållbarhetsredovisningens upplevda objektivitet.243 
 
Ett beslut fattat på ett sifferunderlag är lättare att motivera och försvara eftersom 
det är svårt att argumentera mot en siffra som pekar åt ett visst håll.244 Detta kan 
vara ytterligare en förklaring till att investerarna gärna ser en utveckling mot mer 
nyckeltal i hållbarhetsredovisningen. Genom att motivera att ett beslut är taget 
utifrån ett siffermässigt underlag kan investerare distansera sig från 
konsekvenserna av dessa beslut. Vidare kan man med hjälp av litteraturen tolka 
det som så att investerarna, då en icke-finansiell risk inte låter sig kvantifieras, 
upplever att de inte har tillräckligt med information för att fatta ett beslut.245 
 
Ett hinder i strävan mot en mer kvantifierad hållbarhetsredovisning som innehåller 
fler nyckeltal är att det idag finns aspekter, i synnerhet av den sociala 
dimensionen, som inte låter sig kvantifieras.246 Enligt revisorerna som vi 
intervjuat finns det idag för få utarbetade nyckeltal inom den sociala dimensionen. 
När miljöredovisningen tog fart ifrågasattes det av många hur man skulle kunna 
mäta miljöaspekter i siffror. Idag innehåller dock miljödimensionen i 
hållbarhetsredovisningen åtskilliga nyckeltal. Revisorerna tror på en liknande 
utveckling inom den sociala dimensionen. Några av respondenterna menar att 
även om man lyckas kvantifiera vissa av de icke-finansiella riskerna inom den 
sociala dimensionen kommer det alltid att kvarstå mjuka variabler att ta hänsyn 
till.  
 

5.6.4 Granskning av oberoende part 
 
För att öka tillförlitligheten i hållbarhetsredovisningen kan man tänka sig att den 
ska vara föremål för granskning av en oberoende part vilket till exempel kan vara 
en revisor.247 Våra respondenters åsikter i denna fråga gick isär. Hälften av 
respondenterna ansåg att det skulle leda till ökad tillförlitlighet. Andra hälften 
ansåg inte att detta hade så stor betydelse, men att det naturligtvis inte skulle vara 
någon nackdel. För att en granskning av hållbarhetsredovisningen ska kunna 
genomföras krävs det riktlinjer och standarder som man kan granska utifrån.  
 
 

                                                 
242 Chua, Wai Fong, Teaching and learning only the language of numbers – monolingualism in a 
multilingual world (1996). 
243 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 Elkington, John, Cannibals with forks (1999). 
247 Larsson, Lars-Olle & Ljungdahl, Fredrik, Miljöredovisningen avskaffas! (2005). 
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5.7 Kapitelavslutning  
 
I detta kapitel har vi redogjort för respondenternas åsikter. Dessa åsikter har vi 
sedan tolkat och analyserat utifrån både litteraturgenomgången, det vill säga vår 
teoretiska referensram, samt den offentliga debatten. I viss mån har vi även, då det 
varit möjligt, ställt de olika yrkesgruppernas åsikter mot varandra. Det som 
framkommit i detta kapitel har vi använt oss av för att i det avslutande kapitlet 
besvara forskningsfrågan samt delge vårt teoretiska bidrag. 
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6 Slutdiskussion 
 
 

I detta sista kapitel har vi först för avsikt att besvara vår forskningsfråga. Svaret 
på forskningsfrågan fungerar därefter som utgångspunkt när vi utvecklar och 
delger uppsatsens teoretiska bidrag. Efter detta gör vi en reflektion över 
uppsatsens slutsatser för att slutligen ge förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

 
 

6.1 Inledning 
 
I denna uppsats tidigare kapitel har man kunnat läsa om en ökning av företagens 
icke-finansiella risker de senaste decennierna.248 På samma gång har vi genom 
den offentliga debatten kunnat se att dessa icke-finansiella risker i viss 
utsträckning blivit negligerade. Ökningen av icke-finansiella risker har lett till 
framväxten av miljö- och hållbarhetsredovisningen. Idag utgör det institutionella 
ägandet på Stockholmsbörsen 80 % av det samlade börsvärdet.249 Institutionernas 
ägande präglas i stor utsträckning av ett långsiktigt tänkande och relativt lågt 
risktagande. Kombinationen av dessa förutsättningar leder oss fram till vår 
forskningsfråga: 
 

• I vilken utsträckning beaktar institutionella ägare de icke-finansiella 
risker som kan åskådliggöras i ett företags hållbarhetsredovisning?  

 
 

6.2 Forskningsfrågan besvaras 
 
Vår undersökning har visat att de institutionella ägarna endast i begränsad 
utsträckning använder sig av företagens hållbarhetsredovisningar för att identifiera 
icke-finansiella risker. Ingen av de institutionella ägarna tog direkt hänsyn till 
icke-finansiella risker på så sätt att de avstod från att investera i ett företag då de 
ansåg de icke-finansiella riskerna som för stora. Däremot tog flertalet institutioner 
indirekt hänsyn till icke-finansiella risker i företagen. Dessa institutioner utgjordes 
av de som hade etikanalytiker kopplade till verksamheten, antingen genom att de 
hade anställt etikanalytiker eller i form av inhyrda konsulter. Indirekt hänsyn tas 
genom att de institutionella ägarna, först efter att de har investerat i ett bolag, 
adresserar de icke-finansiella riskerna. Detta görs genom att institutionerna utövar 
ägarstyrning. 
 

                                                 
248 Rosell, Annika, Riskerna inte enbart finansiella – dags för hållbarhetsredovisning (2005). 
249 http://www.scb.se/templates/pressinfo____144859.asp (2005-11-17). 
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Det är uppseendeväckande hur de institutionella investerare som vi kommit i 
kontakt med ser på icke-finansiella risker. Då man som institutionell ägare jobbar 
med långsiktiga innehav och strävar efter en relativt låg risk i sina investeringar, 
ter det sig märkligt att investerarna väljer att nästintill helt bortse från icke-
finansiella risker.  
 
Det finns en rad anledningar till att institutionella ägare inte i någon större 
utsträckning beaktar icke-finansiella risker. För det första är många av de 
traditionella investerarna väldigt konservativa. Denna konservatism leder till att 
de har svårt att anpassa sig till den nya verklighet som råder med ett ökat fokus på 
icke-finansiella risker, vilket har beskrivits med begreppet homo economicus.250 
En andra anledning, som till viss del hänger samman med homo economicus, är 
att investerare har en oerhört stark tilltro till siffror.251 Investerare har lättare att ta 
till sig den typen av risker som låter sig kvantifieras och som kan stoppas in i 
matematiska modeller.252 Siffror anses som objektiva och investerarna känner 
därför att de lättare kan motivera och försvara sina beslut då besluten är grundade 
på siffror.253 Ytterligare en aspekt som ryms inom begreppet homo economicus är 
att investerare ofta har en liknande utbildningsmässig bakgrund. Detta leder till att 
investerare tänker och agerar på ett snarlikt sätt.254 
 
Hållbarhetsredovisningens brist på tillförlitlighet och jämförbarhet är en annan 
bakomliggande anledning till utgången av svaret på forskningsfrågan. 
Hållbarhetsredovisningen har av våra respondenter fått kritik för att den brister i 
objektivitet, eftersom företagen själva kan välja vilka delar av verksamheten som 
man vill lyfta fram i hållbarhetsredovisningen. Det står även företagen fritt att 
välja hur denna redovisning ska göras. Faktumet att företagen själva kan välja hur 
och vilka delar de vill redovisa, medför dessutom att jämförbarheten mellan olika 
hållbarhetsredovisningar blir låg. Tillförlitligheten minskar ytterligare av att det 
inte sker någon extern granskning som säkerställer innehållet. 
 
Samtliga investerare, samt även merparten av våra övriga respondenter, upplever 
det som resurskrävande att analysera och tillgodogöra sig informationen i 
hållbarhetsredovisningarna. Orsakerna till denna uppfattning är två. För det första 
är hållbarhetsredovisningarna för omfattande. För det andra är informationen i 
alldeles för stor utsträckning kvalitativ vilket gör den svåranalyserad för 
framförallt investerarna. 
 
                                                 
250 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
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251 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
(1996). 
252 Frankfurter, George M.; McGoun, Elton G. & Allen, Douglas E., The prescriptive turn in 
behavioural finance (2004). 
253 Porter, Theodore M., Trust in numbers – the pursuit of objectivity in science and public life 
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behavioural finance (2004). 
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Ovanstående anledningar har stor betydelse för de institutionella ägarnas syn på 
hållbarhet och icke-finansiella risker. De institutionella ägarna har avkastning som 
sitt primära mål. Då relationen mellan hållbarhet och ökad avkastning ännu inte är 
helt säkerställd, får detta anses som den främsta anledningen till de institutionella 
ägarnas syn på hållbarhet och icke-finansiella risker. Det finns flera studier som 
har kunnat påvisa en positiv korrelation mellan hållbarhet och ökad lönsamhet i 
företag.255 Men eftersom detta samband stött på kritik från bland annat 
investerarnas sida har det ännu inte lyckats fortsätta sin väg mot att uppnå faktalik 
status i Latour & Woolgars modell.256 Då många studier, hållbarhetsindex samt 
flera etikanalytiker pekar på en positiv korrelation mellan hållbarhet och ökad 
lönsamhet, kan det vara en tidsfråga innan detta samband uppnår faktalik status.257 
När detta sker kommer det leda till att investerarnas syn på hållbarhet, och därmed 
även icke-finansiella risker, förändras. Investerarna kommer då att inse värdet av 
en bra icke-finansiell riskanalys och kan därmed komma att frångå det 
traditionella tänkandet med enbart kvantifierbara variabler. Detta motsäger inte att 
tilltron till siffror kommer att bestå, eftersom det då kommer att finnas siffror som 
pekar på fördelarna med att analysera även icke-finansiella risker.258 
 
 

6.3 Studiens teoretiska bidrag 
 
Denna studies teoretiska bidrag redogör för de bakomliggande faktorerna som gör 
att dagens hållbarhetsredovisning inte kan tillgodose de institutionella ägarnas 
behov. Vidare ges även förslag på hur hållbarhetsredovisningen i framtiden kan 
förbättras. 
 
Det som vi undersökt i vårt uppsatsarbete är ett fenomen som oss veterligen är ett 
tidigare outforskat område. Intervjuerna som genomförts har ytterligare stärkt vårt 
intryck av att detta är ett område som tidigare inte har belysts. Detta har märkts 
bland annat på investerarna, som på förhand inte trott att de skulle kunna bidra 
med så mycket, då de inte själva reflekterat över frågor som rör icke-finansiella 
risker och hållbarhetsredovisning tidigare.  
 
En förutsättning för att kunna upprätta en bra och användbar 
hållbarhetsredovisning är att veta vem användarna är. I dagsläget är denna 
kännedom väldigt låg. Företagen tror att investerarna använder 
hållbarhetsredovisningen, men i själva verket har vår undersökning visat att så 
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inte är fallet. Detta tyder på att hållbarhetsredovisningen inte är rätt utformad ur 
investerarens perspektiv. Som en lösning på detta problem bör företagen upprätta 
en dialog med investerarna. På så vis kan företagen få information om vad 
investerarna efterfrågar samt även hur de vill att denna information ska 
presenteras.259 
 
Investerarna vill att innehållet i hållbarhetsredovisningen skall ha en klar och 
tydlig anknytning till hur hållbarhetsarbetet påverkar företaget ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Informationen i hållbarhetsredovisningen skulle uppmärksammas mer 
av investerarna om den hade en starkare koppling till företagets affärsmål. 
Företagen bör i större utsträckning kommunicera med ekonomiska termer i 
hållbarhetsredovisningen. Idag används enheter som till exempel ton och liter i 
hållbarhetsredovisningen. Det medför att man får en svag koppling till de 
ekonomiska konsekvenserna för företaget. I vår uppsats har det framgått att 
individer har en benägenhet att fatta sämre beslut om den beslutsgrundande 
informationen upplevs som omfattande och komplex.260 Dagens 
hållbarhetsredovisningar tenderar att vara väldigt omfattande. Investerarna blir 
överväldigade av informationen och riskerar då att förbise den, för dem, viktigaste 
informationen. Reducering av hållbarhetsredovisningens omfattning kan ske 
genom standardisering av denna. 
 
Vår studie pekar klart och tydligt på behovet av mer standardiserade 
hållbarhetsredovisningar. Standardisering anses som en av de främsta åtgärderna 
för att hållbarhetsredovisningen ska kunna tillskrivas samma tillförlitlighet, 
jämförbarhet och fullständighet som den finansiella redovisningen. 
Standardisering leder även till ökad jämförbarhet, vilket samtliga investerare 
efterfrågat. Den organisation som har kommit längst i utformningen av ett 
regelverk för en standardiserad hållbarhetsredovisning är GRI.261 
 
Ett problem som kan uppstå med en standardiserad referensram för 
hållbarhetsredovisning är risken för en otillräcklig referensram. Eftersom alla 
företag är olika är det svårt att utforma en för samtliga företag tillfredsställande 
referensram. En ofullständig referensram kan leda till att denna urholkas och så 
småningom mister sin betydelse.262 För att minska risken för en urholkning av 
referensramen, är det viktigt att riktlinjerna utformas i en tät dialog med företagen 
och användarna av hållbarhetsredovisningen. Riktlinjerna bör även ständigt 
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uppdateras och förbättras, med bibehållen dialog, för att undvika 
ofullständighet.263 
 
För att riktlinjerna ska kunna uppnå allmän acceptans, som är en förutsättning för 
faktalik status, krävs det som ovan beskrivits att riktlinjerna ständigt förbättras. 
Då GRIs tidigare riktlinjer från år 2000 och år 2002 stött på kritik, har dessa fått 
omarbetas för att kunna ta sig vidare i processen mot att bli allmänt accepterade. 
Under år 2006 kommer GRI att ge ut ännu en version av sina riktlinjer. Det 
återstår att se om dessa nya riktlinjer kan ta sig vidare i Latour & Woolgars 
modell som beskriver hur fakta skapas. Efterhand som allt fler företag börjar 
använda sig av GRIs riktlinjer kommer dessa kunna uppnå allmän acceptans och 
därigenom faktalik status.264 GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning kommer då 
av företagen att anses som det bästa och självklara sättet att redovisa sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vårt uppsatsarbete har stärkt den bild som ges i litteraturen av investerares starka 
tilltro till siffror och kvantifierbara metoder.265 För att riktlinjerna, i enlighet med 
resonemanget ovan, ska uppnå allmän acceptans bland investerarna266, krävs det 
att de betonar vikten av kvantifierad information. För att uppnå ökad kvantifiering 
efterfrågar investerarna införandet av fler nyckeltal i hållbarhetsredovisningen. 
Fler nyckeltal skulle leda till att det blir lättare att skapa sig en överblick. 
Jämförbarheten mellan företag och olika branscher skulle också öka med fler 
nyckeltal. Hållbarhetsredovisningens objektivitet skulle kunna öka dels med 
införandet av fler nyckeltal, och dels genom ovan beskrivna standardisering. 
Investerare vill kunna motivera de beslut man fattar. Genom ökad kvantifiering i 
hållbarhetsredovisningar kan tagna beslut lättare motiveras med hänvisning till ett 
siffermässigt underlag som upplevs som objektivt.267 
 
Även om det finns åtskilliga fördelar med att kvantifiera innehållet i 
hållbarhetsredovisningen finns det även nackdelar. All information låter sig inte 
kvantifieras, framförallt gäller detta vissa aspekter i den sociala dimensionen.268 
För mycket siffror kan leda bort fokus från de bakomliggande faktorerna till dessa 
siffror. För investerare är det viktigt att ha kunskapen att tränga in på djupet för att 
kunna se orsakerna till siffrorna. Det kan annars lätt uppstå en övertro till 
siffermässiga underlag då dessa underlag inte ifrågasätts av investeraren.269 
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Att låta hållbarhetsredovisningen granskas av en extern part skulle öka dess 
tillförlitlighet och på samma gång dess användbarhet. För att granskning ska 
kunna ske krävs ett standardiserat regelverk att granska utifrån. En extern 
granskning av hållbarhetsredovisningen är en nödvändighet för att 
hållbarhetsredovisningen ska uppnå samma tillförlitlighet, jämförbarhet och 
fullständighet som den finansiella redovisningen. 
 
 

6.4 Våra avslutande tankar 
 
Vi tror på ett ökat fokus angående frågor som handlar om hållbarhet de 
kommande åren. Detta gäller såväl för investerare knutna till institutionella ägare, 
som för samhället i stort. Vi blir allt fler människor på jorden som tillsammans 
ska dela på samma resurser. En fråga som vi i förlängningen måste ställa oss är 
om vi till varje pris ska sträva efter tillväxt? Strävan efter tillväxt leder 
oundvikligen till ökat resursutnyttjande och denna spiral kan inte fortsätta för 
alltid. År 1992 var en vändpunkt i jordens resursutnyttjande. Fram till dess hade vi 
människor kunnat leva på räntan av jordens tillgångar. Efter detta år har vi börjat 
att slita på jordens kapital.270  
 
Med denna utveckling som bakgrund tror vi att frågor som rör hållbarhet och 
hållbar utveckling kommer få allt större uppmärksamhet i samhället framöver. 
Detta faktum kommer även investerare och institutionella ägare att behöva 
anpassa sig efter. Företagen och de institutionella ägarna spelar en viktig roll och 
har en stor påverkan på samhället. Vi ser gärna ett ökat ansvarstagande från dessa 
parter i frågor som handlar om hållbarhet. Vi inser att en nödvändighet för detta 
ökade ansvarstagande är att hållbarhetsarbetets påverkan på företagens lönsamhet 
klart kan bevisas. Därför hoppas och tror vi att det inom kort kommer att 
publiceras fler studier och undersökningar som entydigt pekar på en koppling 
mellan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet.  
 
 

6.5 Reflektioner över slutsatser  
 
När vi började vårt uppsatsarbete hade vi väldigt begränsad kunskap om vårt 
ämnesområde och det fenomen som vi studerat. Vi hade därför inte tidigare 
reflekterat över hur institutionella ägare ställde sig till frågor om icke-finansiella 
risker och hållbarhet. Efterhand som vi satte oss in i ämnesområdet förstod vi på 
ett relativt tidigt stadium, att institutionella ägare inte i någon större utsträckning 
tog hänsyn till dessa faktorer. Då vi insåg detta faktum ville vi med vår uppsats 
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inte enbart visa på detta, utan även ge förklaringar till varför så var fallet. Som en 
följd av detta vill vi illustrera förbättringspotentialen i dagens 
hållbarhetsredovisningar, sett ur de institutionella ägarnas synvinkel, samt göra en 
koppling till den akademiska litteraturen. 
 
I vår empiriinsamling ställdes vi inför ett vägval i uppsatsarbetet. Om vi velat få 
med samtliga större institutionella ägare i undersökningen hade vi fått använda 
oss av en kvantitativ enkätundersökning. I vår uppsats har vi valt att använda oss 
av en empirinära metod för att kunna uppnå djupare förståelse för det studerade 
fenomenet. Mot denna bakgrund ansåg vi det som mest optimalt att använda en 
kvalitativ metod. Genom detta val blev vi tvingade att göra ett urval av de 
institutionella ägarna. 
 
Vi har valt att intervjua investerare, etikanalytiker samt revisorer för att få olika 
syn på det studerade fenomenet. Det finns givetvis andra yrkesgrupper som vi 
även skulle kunnat intervjua för att få ytterligare infallsvinklar. Dessa 
yrkesgrupper skulle tänkas vara ekonomijournalister, konsulter inom hållbarhet 
samt upprättare av hållbarhetsredovisningar, det vill säga företag. De 
yrkesgrupper som vi valde ut ansåg vi dock vara de mest relevanta för vår 
uppsats. Därför valde vi att intervjua mer än en person i varje vald yrkesgrupp 
istället för att intervjua en person i ett större antal yrkesgrupper. Vårt val av 
respondenter har lett fram till slutsatserna i vår uppsats. Med ett annat urval av 
respondenter är det möjligt att slutsatserna till viss del hade blivit annorlunda, 
men i vilken utsträckning de hade skiljt sig från våra är svårt att säga. 
 
 

6.6 Fortsatt forskning 
 
Det ämnesområde som vi skrivit vår uppsats inom är ett nytt och aktuellt område. 
Allt eftersom ämnets utveckling fortsätter finns det en rad olika intressanta 
områden att studera.  
 
Vi tycker det skulle vara intressant att studera utvecklandet av GRIs riktlinjer för 
en standardiserad hållbarhetsredovisning. Undersökningen skulle kunna inriktas 
på att studera hur de nya riktlinjerna som kommer under 2006 tas emot. Med hjälp 
av Latour & Woolgars modell skulle man kunna studera de nya riktlinjernas 
process mot att uppnå allmän acceptans och faktalik status. 
 
En uppsats som studerar kopplingen mellan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet 
anser vi skulle vara synnerligen intressant att ta del av. Vi har på olika ställen i 
uppsatsen nämnt att det definitiva genombrottet för hållbarhetsredovisningen 
kommer först den dag då denna koppling kan bevisas. En uppsats inom området 
som kan påvisa detta samband mellan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet 
skulle kunna vara ett bidrag i denna process. 
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I vår uppsats har vi påvisat betydelsen av att kvantifiera informationen i 
hållbarhetsredovisningen. En uppsats som i specifika termer utreder hur man 
skulle kunna tänkas gå tillväga för att skapa kvantifierbara nyckeltal tror vi kan 
vara starkt efterfrågad och är därmed vårt sista förslag till fortsatt forskning inom 
området. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till de institutionella ägarna 
 
 

• Ser ni årsredovisningen som en viktig inforationskälla vid en analys av ett 
företag?  

 
• Hur ser er process ut då ni bedömer och utvärderar ett företag som 

investeringsobjekt?  
 

• Vad finns det för huvudsakliga punkter eller riktlinjer som era placerare 
bör förhålla sig till vid bedömningen av ett investeringsobjekt? 

 
• Finns det i dessa riktlinjer något som rör en analys av företagets eventuella 

hållbarhetsredovisning och de icke-finansiella risker som kan 
åskådliggöras där? 

 
• Hur definierar ni begreppen finansiell- samt icke-finansiell risk? 

 
• I vilken utsträckning tar ni hänsyn till icke-finansiella risker i ett 

investeringsobjekt? 
 

• En hållbarhetsspecialist som vi har talat med vill inte prata om icke-
finansiella risker utan istället om extra-finansiella risker, eftersom dessa 
risker i slutändan får en finansiell påverkan. Hur ställer ni er till detta? 

 
• European Social Investment Forum har tagit fram riktlinjer för 

pensionsfonder och andra förvaltare när det gäller Socially Responsible 
Investments, känner ni till dem? Använder ni dem? 

 
• Hur ser ni på den information som ges i företagens 

hållbarhetsredovisning?  
 

• Anser ni att informationen i en hållbarhetsredovisning är objektiv och 
tillförlitlig? 

 
• Hur bra tycker du att ni är på att bedöma och analysera den information 

som ges i en hållbarhetsredovisning? 
 

• Medför det en noggrannare riskanalys av ett företag om detta har 
produktion i ett låglöneland? 

 
• Har ni några personer i er organisation som arbetar med etikanalys? Vad är 

anledningen till detta? 
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• Tror ni att ett företags avkastning kan påverkas av en väl utvecklad 
hållbarhetsredovisning och ett hållbart tänkande i organisationen? 

 
• Hur ställer ni er till begreppet ’guilt by association’, det vill säga att man 

som företag kan anses som delaktig då man samarbetar med företag som 
till exempel bedriver tillverkning under förhållanden som strider mot olika 
FN-konventioner? 

 
• I tidskriften Balans kunde man nyligen läsa att ”det mesta tyder på att den 

icke-finansiella informationen i årsredovisningarna kommer att tillta i 
framtiden” Hur ser ni på detta?  

 
• Ser ni det som troligt att revisionsbolagen är delaktiga och driver frågor 

om hållbar utveckling? 
 

• Hur kan hållbarhetsredovisningen göras bättre?  
 

• Hur ser ni på hållbarhetsredovisningens framtid? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till revisorerna 
 
 

• Vilken information och nyckeltal anser du bör finnas med i en fullgod 
hållbarhetsredovisning?  

 
• Har du någon uppfattning om i vilken utsträckning institutionella ägare tar 

hänsyn till de icke-finansiella risker som kan åskådliggöras i en 
hållbarhetsredovisning? 

 
• Vad behöver göras inom området kring hållbarhetsredovisning för att 

investerare ska fokusera mer på de icke-finansiella aspekter som 
åskådliggörs i en hållbarhetsredovisning? 

 
• Hur tror du att företagen skulle kunna förändra sina 

hållbarhetsredovisningar för att investerare skulle få ut mer av dem? 
 

• Vad skulle du lyfta fram för att få en investerare att ta hänsyn till de icke-
finansiella risker som redogörs i en hållbarhetsredovisning?  

 
• Kan en investerare uppnå några fördelar med att analysera ett företags 

hållbarhetsredovisning? 
 

• Hur skall man göra för att harmonisera hållbarhetsredovisningen?  
 

• Är informationen i hållbarhetsredovisningar tillförlitlig? Vad kan göras för 
att öka tillförlitligheten? 

 
• Hur kan man kvantifiera olika aspekter av hållbarhet? 

 
• Hur uppfattar du företagens inställning till hållbarhetsredovisningen?  

 
• Har du någon uppfattning om företagen tror att de i framtiden lättare ska 

kunna få tillgång till kapital då företagets faktiska risksituation kan 
bedömas på ett bättre sätt?  

 
• Hur tror du framtiden ser ut för hållbarhetsredovisningen? 


