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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Finansanalytikers syn på hållbarhetsrapporter – En studie över vilka kriterier 

som efterfrågas på hållbarhetsinformation 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Agnes Joelsson och Therese Andersson 

 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

 

Datum: 2017 - januari 

 

Syfte: Tidigare forskning har visat på en bristande användning av hållbarhetsrapporter 

i analysprocessen vilket kan hänföras till en misstro för hållbarhetsinformation och av-

saknad av kvalitetskriterier för informationsvärdering. Därför är syftet med studien att 

skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier finansanalytiker efterfrågar i hållbarhets-

rapporter. I syftet ingår även att belysa huruvida en reglering kan tänkas möta finans-

analytikernas behov. 

 

Metod: Vår studie anammar ett hermeneutiskt perspektiv därav präglas forskningsga-

pet som studeras av socialkonstruktivismen. Genom att ta fasta på en abduktiv forsk-

ningsansats samlas teori och empiri genom en iterativ process. Studien tillämpar en 

kvalitativ undersökningsmetod där den empiriska datainsamlingen sker genom inter-

vjuer. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av tidigare forskning och där samma 

teman och rubriker även går igen i både empiri- och analysdelen.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet av studien tyder på att det inte går att tillämpa samma 

värderingsmetoder som för den finansiella redovisningen. Finansanalytiker efterfrågar 

andra typer av kvalitetskriterier för att säkerhetsställa och värdera hållbarhetsinform-

ation. Det viktigaste kriteriet för hållbarhetsinformation visar sig vara relevans, vilket 

ligger i grund för efterfrågan på branschspecifika information.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Hållbarhetsrapportering fortfarande är ett relativt nytt 

fenomen inom finansvärlden och flera av respondenterna tror på en snabb utveckling 

av området samt möjligheten att utveckla nyckeltal inom området. Det gör att det skulle 

vara intressant om en liknande studie gjordes i ett senare skede om cirka fem år för att 

se om det utvecklats några branschspecifika standarder för och nyckeltal inom hållbar-

het.  

 

Uppsatsens bidrag: Vår studies bidrag som kan hänföras till praktiken är förståelsen 

att hållbarhetsinformation och finansiell information inte kan avläsas på samma sätt, 

utan andra värderingsmetoder bör användas för hållbarhetsinformation. Den här stu-

dien bereder väg i hur hållbarhetsinformation ska värderas och hänvisar till att olika 

intressegrupper tillsammans med företag, gemensamt ska komma fram till olika 

branschspecifika standarder och värderingssystem för information. Det anser vi skulle 

underlätta utförandet av hållbarhetsrapporteringen men även hur den ska avläsas för 

bästa tillämpning.   

 

Nyckelord: Hållbarhetsrapporter, Information, Kvalitetskriterier, Efterfrågan, Finans-

analytiker 



 

 

ABSTRACT  
  

Title: Financial Analysts sight-in sustainability reports - a study of the criteria as re-

quested in sustainability information 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Agnes Joelsson and Therese Andersson  

 

Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 

 

Date: 2017 – January 

 

Aim: Previous research has shown a lack of use of sustainability reports in the analysis 

process, which can be assigned to distrust in the information and a lack of criteria for 

the evaluation of information. Therefore, the aim of this study is to understand which 

criteria financial analysts demand in sustainability reports. The aim is also to illustrate 

whether a regulation can meet the needs of financial analysts.  

 

Method: The study adopts a hermeneutic perspective and the research gap that’s being 

studied is considered to be characterized by social constructivism. By taking part in an 

abductive research our theory and empiricism approach together through an iterative 

process. The study applies a qualitative research where empirical data are collected 

through interviews. The theoretical framework is constructed of previous research and 

the same themes and headlines runs throughout both empirical and analytical sections. 

 

Result & Conclusions: The results of the study suggest that it isn’t possible to apply 

the same kind of reporting and key performance indicators in sustainability reports as 

used in the financial statements. A sustainability report is aimed more towards quali-

tative key indicators, which isn’t always possible to measure and compare. The main 

criteria for sustainability information prove to be relevance, which we can see is one 

of the causes for the demand of industry-specific key indicators. 

 

Suggestions for future research: Sustainability reporting is still a relatively new phe-

nomenon in the world of finance, and several of the respondents believe in the rapid 

development in sustainable thinking and the possibility of developing key indicators in 

the field. This means that it would be interesting to do a similar study at a later time to 

see the development of industry-specific standards and indicators of sustainability. 

 

Contribution of the thesis: The study's contributions relate to the practice, under-

standing that sustainability information and financial information can’t be read in the 

same way, that other methods should be used for sustainability information. This study 

shows how sustainable information should be valued and refer to various interest 

groups together with the companies to jointly come up with various industry-specific 

standards. These we believe would facilitate the execution of sustainability reporting, 

but also how it should be read for the best application. 

 

Key words: Sustainability Reports, Information, Criteria, Demand, Financial Analyst 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

CSR står för Corporate Social Responsibility och är ett viktigt begrepp i diskussionen gällande håll-

barhet. Moura-Leite och Padgett (2011) menar att redan under 1950-talet uppkom termen men att den 

då var en vag tanke som mer handlade om samhällsnytta än om något som skulle gagna företag. 

Forskarna skriver även att på senare tid har både akademiker och företagsledare världen över sett hur 

CSR- begreppet blivit ett av de allmänt accepterade begreppen inom näringslivet. Enligt Christofi, 

Christofi och Sisave (2012) har det skapats ett engagemang och ett världsomspännande samarbete i 

hållbarhetsfrågor och hur vi gemensamt kan ta ansvar för att bibehålla miljön och dess resurser. Den 

ökade medvetenheten för de miljömässiga konsekvenserna som global uppvärmning och ökade ut-

släpp har gjort att regeringar och ledare världen över börjat engagera sig i socialt ansvarsfulla inve-

steringar (Renneboog, Ter-Horst och Zhang, 2008). Renneboog et. al (2008) skriver att det senaste 

årtiondet har socialt ansvarsfulla investeringar ökat kraftigt världen över. Socialt ansvarsfulla inve-

steringar integrerar sociala, miljömässiga och etiska ståndpunkter i investeringsprocessen, en process 

som väljer eller utesluter olika tillgångar utefter kriterier som sätts upp.  

 

Utvecklingen av socialt ansvarsfulla investeringar har gjort att investerare inte längre nöjer sig med 

enstaka hållbara investeringar, de vill att företag ska ta ett större helhetsansvar. Cellier, Chollet och 

Gajewski (2015) menar att ökningen av socialt ansvarsfulla investeringar leder till att investerare 

naturligt söker mer information om företags sociala ansvarstagande. Informationen ges av företag 

men Cellier et. al (2015) visar att litteraturen indikerar att långt ifrån alla företag frivilligt lämnar ut 

miljö- och social information till allmänheten. Hockerts och Moir (2004) skriver även att tillväxten 

av socialt ansvarsfulla investeringar gör att företag måste uppmärksamma och angripa begreppet CSR 

som svar på investerarnas krav. Författarna menar att det leder till att företag gör sina åtgärder mer 

synliga med att kommunicerar sitt ansvarstagande med hållbarhetsrapporter. Företags sociala an-

svarstagande utförs frivilligt och gör att de får fördel i konkurrensen och även förbättrar sitt rykte. 

 

Enligt Christofi et. al (2012) finns det ett globalt intresse i hårdare reglering för att skydda miljön, 

men även motverka sociala- och ekonomiska förödelser. De olika katastroferna i kombination med 

ökad lagstiftning och press från allmänheten har påverkat företags beteenden. Det ökade fokus som 

ligger på miljömässiga och sociala frågor har lett fram till att europeiska unionen (EU) år 2014 valde 

att utforma ett direktiv, där företag med ett allmänt intresse och i snitt fler är 500 anställda ska upprätta 

en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen (Ändringsdirektivet, 2014). Ändringsdirekti-

vet handlar om att företag ska rapportera om miljörelaterade-, sociala och personalrelaterade frågor, 
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respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Enligt Ändringsdirekti-

vet (2014) kan det leda fram till att hållbarhetsrapporterna kontrolleras på ett bättre sätt och kan jäm-

föras över tid då de upprättas på liknande sätt. 

 

1.2 Problematisering 

Det har enligt Amran och Keat Ooi (2014) skett en förändring i vilken information som företagsled-

ningar väljer att kommunicera ut till intressenterna. Trenden har resulterat i en ökning av icke-finan-

siell rapporteringen och hållbarhetsrapportering samt att affärsmålen gått från endast vinstmaxime-

ring till att möta ett bredare ansvar i sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Ökade rapportering 

är resultatet av intressenternas krav på transparens och öppenhet (Amran & Keat Ooi, 2014), men 

Arvidsson (2012) menar även att det är en effekt utav den ökade aktiviteten på aktiemarknaden. Ar-

vidssons (2012) forskning visar att de senaste decennierna har det allmänna aktieägandet ökat och 

större del av befolkningen väljer att investera sina pengar direkt eller indirekt i aktiemarknaden både 

med pensionssparande och övriga sparmål.  

 

Att hållbarhetsrapportera har länge varit frivilligt, men många större företag väljer att upprätthålla 

hållbarhetsrapporter till sina intressenter. Unerman och O´Dwyer (2007) menar att frivilligheten an-

ses vara anledningen att det finns en misstro mot hållbarhetsrapportering. Författarna i enighet med 

Emeseh och Songi (2014) hänvisar till att det behövs reglering hur hållbarhetsrapporter upprätthålls 

om de ska anses användbara och trovärdiga. Emeseh och Songi (2014) påvisar kritik som riktas mot 

icke-standardiserade former av hållbarhetsrapportering och brister i trovärdig extern revision. Förfat-

tarna hänvisar till olika studier som väcker kritik, vilka konstaterar ett förhållande där främst positiv 

information offentliggörs i hållbarhetsrapporterna och lite negativ. Emeseh och Songi (2014) tar upp 

begreppet ”greenwashing”, vars betydelse är att företag använder hållbarhetsrapportering för att 

stärka sin image med enbart positiva offentliggöranden. Det istället för att öka transparensen mot 

intressenterna genom att ta upp både positiva och negativa faktorer som är aktuella.  

 

Svårigheter forskare uppmärksammat mot hållbarhetsrapporterna är bristen på jämförbarhet 

(Tschopp & Nastanski, 2014; Arvidsson, 2014 ). Tschopp och Nastanski (2014) menar att bristen av 

gemensamma standarder främst gällande innehåll, mätning och format, är några av de anledningarna 

till att flertal satsningar kring hållbarhetsrapporter misslyckats. Andra brister som kan relateras till 

hållbarhetsrapporter är dess tillförlitlighet (Arvidsson, 2014; Emeseh och Songi, 2014) samt relevans 

(De Klerk och De Villiers, 2012). De Klerk och De Villiers (2012) beskriver relevans som ett viktigt 
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kriterium vilket styrks av Leszczynska (2012) som även menar att tillförlitlighet, jämförbarhet, gil-

tighet och omfattning bör ses som kriterier hållbarhetsinformationen bör uppfylla. Både Tschopp och 

Nastanski (2014) och Deegan och Shelly (2013) hänvisar svårigheterna till intressenternas olika krav 

på företag. Till skillnad från en finansiell rapport där till största del banker och investerare använder 

informationen, behöver hållbarhetsrapporterna täcka krav från banker och investerare men även kon-

sumenter, regeringen och fackföreningar.  

 

En situation Arvidsson (2014) studerat är finansanalytikernas uppfattning om hållbarhetsrapporte-

ringar. Resultatet visar en misstro kring hållbarhetsrapporter då finansanalytiker saknar tillämpnings-

bara nyckeltal, vilket skulle underlätta förmågan att värdera och jämföra användbar information. Utan 

en samling nyckeltal som bygger upp hållbarhetsrapporter menar Arvidsson (2014) att informationen 

är oprioriterad vid investeringsbeslut och visar att bara ett fåtal av finansanalytikerna som deltog i 

studien tar hänsyn till hållbarhetsrapporter. Enligt Arvidsson (2014) finns därför ett behov hos dem 

av användbara nyckeltal. Författaren konstaterar även att finansanalytikerna själva efterfrågar nyck-

eltal, men att det finns bristande forskning om vilken hållbarhetsinformation som faktiskt efterfrågas. 

Den iakttagelsen ligger till grund för vår studie, då vi väljer att undersöka vilken hållbarhetsinform-

ation som efterfrågas genom att använda oss av nyckeltal som ett sätt att se på information. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier som finansanalytiker efterfrå-

gar på informationen i hållbarhetsrapporter. I syftet ingår att belysa huruvida en reglering kan tänkas 

möta finansanalytikernas behov.  
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2. METOD 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Socialkonstruktivismen 

Vårt vetenskapliga synsätt bygger på att vi i grunden hävdar att sociala omständigheter och dess me-

ning är något som kontinuerligt bildas av sociala aktörer samt att världen är socialt konstruerad, vilket 

Bryman & Bell (2014) och Barlebo Wenneberg (2001) säger speglar socialkonstruktivismen. Våra 

uppfattningar kan ses som en social konstruktion, då de inte anses som de enda och inte heller de 

slutgiltiga. Andra skulle möjligtvis uppfatta situationen annorlunda utifrån egna erfarenheter. Vår 

studie ger ingen absolut sanning utan förståelse för en viss social konstruktion. Synsättet menar Bry-

man och Bell (2014) präglas av socialkonstruktivismen, vilket därför genomsyrar studien.  

 

Vårt synsätt bygger även på Bryman och Bells (2014) tanke att sociala händelser inte enbart bildas 

av det sociala samspelet utan ligger under ständig revidering. Barlebo Wenneberg (2001) menar att 

de sociala aktörerna ständigt påverkas av det sociala sammanhang hon ingår i, vilket gör att uppfatt-

ningar revideras utefter omständigheterna. Utifrån det här synsättet ska vi skapa en uppfattning gäl-

lande kvalitetskriterier på hållbarhetsinformation. Vi förutsätter att den här uppfattningen bearbetas 

och förnyas av individer som har en relation till området. Studien ger en inblick i respondenternas 

uppfattning av situationen i dagsläget, vilken med sannolikhet skulle se annorlunda ut om den utför-

des igen om ett antal år. Eftersom den sociala konstruktionen ständigt korrigeras kan inte resultatet 

av studien anses bestående. Resultatet kan ses som en bild av hur det ser ut vid tidpunkten studien 

utförs. Dock anser vi att resultatet har låg elasticitet och kan användas som indikator ett par år framåt. 

Den synen är i enighet med Barlebo Wenneberg (2001) som menar att ur ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt är det svårt att rekonstruera studier då flera faktorer påverkar försöken.  

 

Till skillnad från traditionella teorier antyder Barlebo Wenneberg (2001) att socialkonstruktivismen 

anser att människan inte är rationell. Synsättet präglar studien i den mån att vi inte kan förutse hur 

respondenterna svarar under intervjuerna. Individernas upplevelser och uppfattningar är unika och 

formar deras syn på situationen. Eftersom det är mänskliga individer som deltar, kommer tankar och 

känslor spela in i deras svar. Barlebo Wenneberg (2001) beskriver en sådan kontext som radikal kun-

skapsteoretisk konstruktivism, vilket förklaras genom att människan konstruerar sin bild av verklig-

heten som förklaras ur sociala och subjektiva faktorer. Den tanken tar vi hänsyn till då vi är medvetna 

om att respondenternas svar kan påverkas utifrån yttre faktorer som rädsla att inte ha tillräckligt med 
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kunskap för att svara på frågorna eller att deras uppfattning skiljer sig i förhållande till arbetskamrater 

eller de andra respondenterna. För att undvika det är respondenterna anonyma.  

 

2.1.2 Hermeneutiken 

Vårt teoretiska synsätt antar även ett tolkningsperspektiv, vilket Sohlberg och Sohlberg (2014) menar 

ger forskare möjlighet att utifrån tolkning av data skapa förståelse för forskningsområdet. Vår studies 

mål är att skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier på information rörande hållbarhet som finansa-

nalytiker efterfrågar, därför är möjlighet till tolkning avgörande. Vi behöver analysera respondenter-

nas svar och få förståelse för deras uppfattningar, det förutsätter att vi kan tolka situationen och data 

som samlas in. Den här typen av tolkande tradition kan enligt Bryman & Bell (2014) härledas till 

hermeneutiken. Den hermeneutiska vetenskapstraditionen genomsyrar därför studien och i enighet 

med Bryman & Bell (2014) utgör den grunden för tolkning där sociala faktorer tas i beaktan. Utifrån 

Sohlberg & Sohlbergs (2014) tolkning söker vi inte efter en sanning utan efter förståelse för en social 

konstruktion. Kidder (2006) menar att tolkningar inte bara ses som en teknik eller ett verktyg, utan är 

även en oundviklig egenskap hos människan i tanke och tal. Genom att ta fasta på den iakttagelsen 

finns en medvetenhet att egna tankar och erfarenheter kan påverka hur vi tolkar data vilket även kan 

ha inverkan på studien.   

 

Inom hermeneutiken är målet att skapa förståelse och mening (Wilson & Hutchinson, 1991). Ska 

meningen hos en del uppskattas måste delen enligt Alveson & Sköldberg (2008) sättas i samband 

med helheten. I studien ska vi skapa förståelse för helheten vad gäller hållbarhetsrapportering för att 

sedan förstå delområdena gällande vilka kvalitetskriterier som efterfrågas på information. Ståndpunk-

ten speglar sig i studiens teoriavsnitt där vi både redogör för teori kring helheten och delområden. 

Genom att anamma hermeneutiken tar vi oss an förståelsespiralen vilken i enighet med Alveson och 

Sköldberg (2008) och Arbnor och Bjerke (1994) gestaltar hur förståelse arbetas fram. Kidder (2006) 

benämner den som en cirkel, men tanken kring förståelsen är densamma. Med en kumulativ utgångs-

punkt tar studien fasta på tidigare forskning för att skapa förståelse för helheten. Det cirkulära mönst-

ret beskrivs som att vi under studiens gång får ökad kunskap inom forskningsområdet och data som 

samlas in tolkas. Nya antaganden blir till ett nytt varv på cirkeln som omtolkas och så fortsätter det 

(Kidder, 2006). Arbnor och Bjerke (1994) beskriver det som att först skapa förståelse för en utgångs-

punkt vilken bearbetas och leder till ny förståelse som i sin tur utvecklas till ytterligare förståelse. 

Förståelsecirkeln anammas under studien då vi succesivt söker förståelse utifrån tidigare forskning 

för att skapa ny förståelse i dialog med respondenterna. Under varje varv på cirkeln bearbetas den 

förståelse vi skapat och här kommer våra handledningstillfällen in för att underlätta bearbetningen. 
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Arbnor och Bjerke (1994) menar att när studier avslutas skapas ”efterförståelsen” där ny och tidigare 

förståelse sätts i relation till varandra. Det är ”efterförståelsen” som utmärker vår studies syfte, vilket 

hänvisar till att skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier finansanalytiker efterfrågar på information. 

 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

Valet av ansats menar Hyde (2000) kan grunda sig i studiers ändamål, vilket i vårt fall är att se till 

den mänskliga uppfattningen av en företeelse. För att möjliggöra studien anses ett kvalitativt tillvä-

gagångssätt mest lämpligt, vilket motiveras utifrån Gaskin och Chapmans (2014) resonemang om att 

studier ska skapa förståelse kring en social konstruktion. Det menar Gaskin och Chapman (2014) gör 

att det ligger ett värde i ord- och situationsanalys, men även för att det ger författare möjlighet att 

tolka data som samlas in. Genom en ord- och situationsanalys kartlägger vi efterfrågan på kvalitativ 

information i hållbarhetsrapporter. Vår empiri består med andra ord av ”mjuk data” (Ahrne & Svens-

son (red), 2015), vilken innehåller ord som tolkas och bidrar till förståelse. Ahrne och Svensson (red) 

(2015) beskriver att målet med en kvalitativ studie är att kartlägga termer som används inom studiers 

målgrupp samt vilken betydelse termerna har. I studien ses termerna som hållbarhetsinformation vil-

ken vi sätter i relation till dess betydelse för finansanalytikerna. 

 

En kvalitativ ansats kan även motiveras av studiers val av tolkande forskningstradition, vilka ofta är 

kopplade till varandra menar Bryman och Bell (2014) och Alvehus (2013). Vi är inte intresserade av 

att få ut statistik över vilken information som efterfrågas av finansanalytiker, utan vi vill skapa för-

ståelse utifrån respondenternas egna uppfattningar. Sohlberg och Sohlberg (2014) menar att inom 

kvalitativa data finns inte möjligheten att mäta insamlad data utan det som sätter värde på datain-

samlingen är förståelsen hur den fungerar och i vilken situation den är förekommande. Vår avsikt 

med att välja en kvalitativ ansats är att vi tänker samla in data utifrån respondenternas uppfattningar 

för att tolka dem. Sohlberg och Sohlberg (2014) anser att en kvalitativ studie ger möjlighet till en 

subjektiv beskrivning av respondenternas uppfattning vilket vi använder för att besvara vår studies 

syfte. I enighet med Fletcher, De Massis och Nordqvist (2016) söker vi förståelse och tolkar en före-

teelse utifrån respondenternas intervjusvar och utvecklar vår syn på omvärlden genom en helhetsför-

ståelse av den sociala konstruktionen utifrån den omgivning och sammanhang som vi studerar. 

 

2.1.4 Abduktiv forskningsansats 

Vår studie har både en deduktiv- och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen präglar studien i avse-

ende att vi utgår från tidigare forskning för att hitta en problematik samt brister för att utforma vårt 

forskningsgap. Den deduktiva ansatsen utgår från DeGracia, Anggraini, Taha och Huang (2014) samt 
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Hydes (2000) synsätt över deduktiv ansats då de beskriver att forskaren studerar en förseelse för att 

komma fram till slutsatser. Tidigare forskning visar brister i användningen av hållbarhetsrapporter då 

informationen anses svår att anpassa i företagsanalysen. Däremot visar forsknings tendenser på vilken 

information som efterfrågas vilket vi ska belysa genom prövning av vårt empiriska material mot det 

teoretiska i vårt analysavsnitt. Vi har för avsikt att utifrån problematiken, vilken hållbarhetsinformat-

ion finansanalytikerna efterfrågar, generera ett bidrag till den teori som finns, vilket enligt Bryman 

och Bell (2014) kan ses som den induktiva ansatsen i studien. 

 

När forskningsansatsen ligger mellan deduktion och induktion kallas den enligt Paul (1993) samt 

Carr, Durant och Downs (2004) för abduktion. Alveson och Sköldberg (2008) beskriver poängen med 

abduktion att forskaren får möjlighet att anpassa sin metod utifrån studiens framväxt och inte strikt 

behöver utgå från ett problem ur tidigare forskning eller forma nya teorier utifrån ett praktiskt pro-

blem. Vi utgår därför från abduktion med motiveringen att tidigare forskning visar att det finns en 

efterfrågan på hållbarhetsinformation men den teori vi tar fasta på har inte konstaterat vilken inform-

ation. Vi vill samtidigt som vi utgår från tidigare forskning göra en insats till framställningen av nya 

teorier genom att besvara studies syfte. Abduktion gör att vi kan utgå från tidigare teorier inom forsk-

ningsområdet men samtidigt välja att utveckla de teorierna genom vår empiri.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

I modellen nedan finns studiens tillvägagångssätt illustrerat, vilken visar kapitel samt delkapitel stu-

dien bygger på. Den blåa bakgrunden illustrerar huvudkapitel och under varje kapitel väljer vi att 

ställa upp tillhörande delkapitel med vit bakgrund. De olika delkapitlen beskrivs i de fortsatta meto-

davsnittet. I modellen visar vi hur varje delkapitel kan hänföras till resterande huvudkapitel.  
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Figur 1. Forskningmodell 

 

Något som präglar vår studie är i enighet med Arbnor & Bjerke (1994) synen att verkligheten är en 

social konstruktion där byggstenarna består av individers olika uppfattningar. För att skapa en bild av 

situationen som råder inom vårt forskningsområde behöver byggstenarna kartläggas. Inom forsk-

ningsområdet finns forskning som behandlar svårigheter med hållbarhetsrapportering och de grundar 

sig i de problem som finns med jämförbarhet och tillförlitlighet (Tschopp & Nastanski, 2013; Emeseh 

& Songi, 2014). Det eftersom tydliga riktlinjer gällande vilken information som ska finnas i hållbar-

hetsrapporter saknas. Vi uppmärksammar bristande forskning i vilken information som efterfrågas av 

intressenter och mer specifikt finansanalytiker. Den iakttagelsen ligger till grund för studien, där vi 

väljer att besvara vilka kriterier på hållbarhetsinformation som finansanalytiker efterfrågar. Forskning 

som finns inom området använder sig främst av dokumentanalys och enkätundersökningar, få vänder 

sig till intressenterna och frågar efter deras uppfattning. Den iakttagelsen motiverar till att täcka forsk-

ningsgapet och använda intervjuer som metod för datainsamling. Intervjuerna är forskningsgapets 

byggstenar och bidrar till att förklara den sociala konstruktion som presenteras. Valet av kvalitativa 

intervjuer motiveras även av möjligheten till en djupare förståelse för det enskilda fallet (Eriksson & 

Hultman, 2014) och uppfattning av situationen. Vi vill ha möjlighet att avläsa situationen och respon-

denternas kroppsspråk därför gör vi ett aktivt val och åker till respondenternas arbetsmiljö. Det menar 

Eriksson & Hultman (2014)  ger möjlighet till ytterligare data som anses nyttig i analysen. Enligt 

Bryman och Bell (2014) kan intervjuer i känd miljö skapa trygghet och bidra till mer öppen dialog 

och rikare empiri.  
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2.2.1 Motivering till forskningsområdet 

Vår studie tar ansats i tidigare forskning genom att skapa förståelse för vad som tidigare forskats om 

och vad forskare kommit fram till. Vi gör en djupdykning i forskningsområdet och kartlägger ett 

perspektiv som tidigare forskning inte valt att fokusera på. Problematiken vi tar fasta på inspireras av 

en tidigare forskningsartikel. Artikeln är “Corporate social responsibility and stock market actors: a 

comprehensive study” och är publicerad i tidskriften Social Responsibility Journal. Artikelns bidrag 

visar ett bristande förtroende för hållbarhetsrapporter på grund av svårigheter att mäta och jämföra 

hållbarhetsinformationen, vilket kan förklaras av bristen på accepterade nyckeltal inom området (Ar-

vidsson, 2014). Genom att ta hänsyn till Arvidssons (2014) iakttagelser lägger vi utifrån Bryman och 

Bell (2014) grunden för en deduktiva biten av vår abduktiva studie. Studiens problematisering tar 

fasta på den forskningsbas som visar en problematik rörande hållbarhetsinformation utifrån att vissa 

kvalitetskriterier inte uppfylls (Arvidsson, 2014). Det motiverar studien att fokusera på de kvalitets-

kriterier som finansanalytiker efterfrågar på hållbarhetsinformation och att användningen av begrep-

pet nyckeltal i diskussionen om information.  

 

Vi väljer att se till nyckeltal, vilket kan motiveras av dess funktion att samla mycket information på 

liten yta. Vi upplever även att finansanalytiker är väl bekanta med nyckeltal i sin informationshante-

ring vilket kan anses fördelaktigt i diskussionen. Det finns annan slags information än nyckeltal vilket 

vi är medvetna om att och även ser till, men gällande hållbarhetsinformation och de kvalitetskriterier 

som efterfrågas beslutar vi att föra diskussionen utifrån nyckeltalsanvändning. Kvalitetskriterierna 

sätter vi sedan i relation till det svenska lagförslaget gällande EU direktivet för hållbarhet- och mång-

faldspolicy för att se om lagförslaget stödjer efterfrågan. Motiveringen till att sätta empirin mot lag-

förslaget är intresset i att se hur väl en lag kan tänkas möta finansanalytikernas behov på informat-

ionskvalité. Då tidigare forskning visat en misstro till hållbarhetsinformation och att en reglering kan 

tänkas reducera den misstron (Emeseh & Songi, 2014) kan vår studie bidra till att skapa förståelse för 

den uppfattningen.  

 

2.2.2 Litteraturinsamling 

För att ge svar på vårt syfte finns ett behov för en uppfattning vilken kunskap som finns inom håll-

barhetsrapporteringen och vilka teorier som ligger till grund för den. Den dominerade litteraturin-

samlingen sker från tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, studentlitteratur används som 

komplement. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) kan data samlas in på olika sätt och vi tar 
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hänsyn till databaser, böcker och intervjuer. Vi behandlar datainsamling i databaser och litteratur i 

det här kapitlet och hänvisar till intervjuerna i kapitlet för empirisk datainsamling.   

 

Vi börjar med att ta hänsyn till sekundärdata vilket enligt Saunders et al. (2012) är den data som 

tidigare inhämtas av andra forskare för liknande eller annat syfte än vår studie. Den kompletterar samt 

ger ny kunskap inom forskningsområdet. Genom att vi först gör en allmän sökning både via sökbasen 

Google men även databaser som Google Scholar och Scopus får vi översiktlig förståelse vilken forsk-

ning som tidigare gjorts inom forskningsområdet. Enligt Saunders et al. (2012) är det viktigt att an-

vända sekundärdata som kan hänföras till studiers syfte.  

 

Det första nyckelbegreppet som vi använder i den övergripande sökningen är inom hållbarhetsrap-

portering och då Hållbarhetsdimensioner vilka kan ses ligga till grund för begreppet. Arvidsson 

(2014) visar brister i tillförlitlighet och mätbarhet vilket kan hänvisas till kvalitetskriterier på inform-

ation. Iakttagelserna motiverar valet att Information och Kvalitetskriterier ses som nyckelbegrepp två 

och tre. Inom forskningsområdet finns studier om intressenter och deras uppfattning gällande håll-

barhetsrapporteringen, men fåtal studier som riktar sig till finansanalytikerna. Arvidssons (2014) 

forskning behandlar finansanalytiker och resonerar att deras begränsade användning av hållbarhets-

rapporter beror på att de brister kvalitetsmässigt. Det ställningstagandet motiverar vår studie och in-

tresset att kartlägga efterfråga på kvalitetskriterier som anses finnas på informationen. Det fjärde 

nyckelbegreppet är utifrån det resonemanget Finansanalytikernas efterfrågan, vilket vi vill koppla 

till kvalitetskriterier som efterfrågas för att besvara syftet. Studien grundar sig därmed på fyra nyck-

elbegrepp; hållbarhetsrapportering, information, kvalitetskriterier och finansanalytikers efterfrågan, 

vilka är återkommande i de olika kapitlen. Unerman och O´Dwyer (2007) samt Emeseh och Songis 

(2014) forskning visar att reglering av hållbarhetsrapporter kan öka nyttan med dem men även att det 

skulle reducera misstron för hållbarhetsrapporteringen och öka möjligheten till jämförbarhet. Det an-

tagandet är grunden för vårt syftes andra del där vi ställer finansaktörernas efterfrågan mot lagförsla-

get.  

 

Enligt Bryman och Bell (2014) är det extra viktigt för en kvalitativ studie att ha ett utförligt metod-

avsnitt för att underlätta förståelsen hos andra forskare och öka replikerbarhet. För att redogöra den 

metodologi som vår studie bygger på finner vi stöd i både studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. 

Vi anser att studentlitteraturen förklarar begrepp och ansatser på ett pedagogiskt sätt vilket gör det 

enkelt för oss att förstå olika traditioner och vägval samt att hålla oss inom den ansats vi väljer. Då vi 

skapar en överblick för vilka vägval som är möjliga att ta, bildas det skelett som bär studien framåt. 
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Vetenskapliga artiklar kompletterar studentlitteratur för att fastställa det forskningsavstamp som finns 

inom de olika ansatserna. En liknande strategi användes för att hitta ett stabilt ramverk för teoriav-

snittet, då teorier och nyckelbegrepp fastslås i studentlitteraturen och berikas med vetenskapliga ar-

tiklar. Det genom att vi först studerar begreppen i studentlitteraturen och sedan gräver djupare i dess 

mening. Tillvägagångsättet bidrar till ökad förståelse och större nytta av de artiklar som vi hänvisar 

till då de blir mer förståeliga.  

 

2.2.3 Källkritik 

Den källkritik vi anser relevant behandlar de fenomen som kan kopplas till den teori och empiri som 

behandlas, där av äkthet, tendens och tidsavstånd. Äkthet tas i beaktan då vi tar hänsyn till motsatt 

fenomen; falskhet, för att säkerhetsställa källans riktighet. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är 

förfalskningar vanligare än vad vi kan tro och det finns olika nivåer på falskhet. De två nivåerna 

menar författarna är att forskning kan påverkas av forskarens egen vilja och förväntan eller att forsk-

ningsdeltagaren kan styra resultatet efter egna intressen. De nivåerna tar vi hänsyn till i vår studie 

samt den forskning vi hänvisar till. 

 

Vi försöker motverka att våra intressen påverkar vår studie samt kontrollerar de källor vi använder 

oss av för att säkerhetsställa äktheten. Vid granskning av källor samt respondenternas uttalanden an-

ser vi det är fördelaktigt att veta respondenternas relation till forskningsämnet. Medvetenhet rörande 

relationen till forskningsämnet gör att vi lättare kan urskilja vad som är egna intressen och vad som 

är äkta. Alvesson och Sköldberg (2008) benämner fenomenet som tendens, vilket kan ses som risken 

att uppgiftslämnaren vinklar informationen till fördel för dennes relation till forskningsområdet. Un-

der studiens gång tar vi även hänsyn till uppgiftslämnarens syfte med uttalandet och om det ligger 

någon bakomliggande vinning med yttrandet.  

 

En annan aspekt vi observerar vid källgranskning är tidsavståndet till händelsen. Alvesson & Sköld-

berg (2008) anser att längre avstånd från händelsen gör att en källa kan anses mindre värd än den som 

befinner sig närmare. Vi väljer att se det på två sätt, genom att främst använda källor som ligger nära 

i tiden samt att i största möjliga mån söka grundkällan av ett påstående. Då forskningsområdet är 

dynamiskt kan situationer förändras och inte längre vara aktuella, äldre källor kan innehålla inaktuell 

forskning. De källorna kan reduceras då vi använder oss av dagsaktuella källor. I samsyn med Eriks-

son och Hultman (2014) är anledningen till att vi går till grundkällan motiverad av att reducera risken 

att information förvrängs i och med olika forskares åsikter. Alvesson och Sköldberg (2008) gör jäm-

förelsen med ”viskleken”, att längre in i omgången är risken större att ordet förvrängts på vägen och 
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lika gäller för källor. De källor vi använder oss av är från år 1994-2016, där de äldre referenserna 

används i teoriavsnittet där omskrivna teorier tas upp. De nyare referenserna finns i bakgrunden och 

problematiseringen och en blandning av nya och äldre referenser används i resterande arbete. 

 

2.2.4 Etiska överväganden 

Vår studie grundar sin empiri på mänsklig data då intervjuer genomförs med olika individer, vilket 

gör att vissa etiska övervägande bör tas hänsyn till under datainsamlingen. Vi väljer att belysa de 

överväganden som vi anser relevanta och är direkt kopplade till intervjutillfällena samt bearbetningen 

av data. 

 

I enighet med Bryman och Bell (2014) vill vi undvika att respondenterna utsätts för psykisk stress 

genom att påverka självkänslan. Därmed tar vi en opartisk roll under intervjuerna och för ett neutralt 

resonemang. Enligt Bryman och Bell (2014) bör risken att respondenterna lider fysisk eller konfiden-

tiell skada minimeras genom att uppgifter och identitet behandlats korrekt. Därför låter vi responden-

terna bekräfta den information som kan hänföras till deras uttalanden och meddelar om deras anony-

mitet. Innan vi börjar intervjuerna är det viktigt att få respondenternas samtycke till sin medverkan 

och till att vi spelar in vår konversation. Vi i enighet med Bryman och Bell (2014) är tydliga med 

vilka vi är samt vad vår studie ska handla om. De teman som intervjuerna grundar sig på skickas ut i 

förväg så respondenterna kan förbereda sig. 

 

Det mest relevanta rörande datahantering i studien är vår hantering är den data vi samlat in under 

intervjuerna. Bryman och Bell (2014) anser att forskare bör tänka på den tekniska säkerheten vilket i 

vårt fall hänvisar till att respondenternas uppgifter och yttranden finns dokumenterade både på papper 

och i ljudfiler. Vi hanterar säkerheten genom att inte överlåta informationen till en tredje part samt 

att när vår studie är färdigställd och godkänd raderar den data vi samlat in. 

 

2.2.5 Empirisk datainsamling 

Intervjuer 

Studiens primärdata samlas in från intervjuer. Primärdata kan enligt Saunders et al. (2012) ses som 

ny data forskare samlar in, för att besvara de frågeställningar och syfte som ligger till grund för stu-

dier. Staller (2015) menar att ett av kraven för en kvalitativ analys är att forskaren sätter insamlad 

data i relation till helheten. Att data reduceras, omstruktureras och till sist upprättas, möjliggör avgö-

rande data för slutsatsen. Under intervjuerna framkommer material som inte kan hänföras till vår 
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studie, vi i enighet med Staller (2015) väljer att bortse från. En omstrukturering sker av materialet för 

att lyfta delar som är relevanta för vårt syfte och för att underlätta bearbetning.  

 

Bryman och Bell (2013) påpekar att en forskare behöver vara tydliga med den urvalsgrupp som stu-

dier representerar. Det för att inte ha bristande transparens, vilket annars är kritik som brukar rikta 

sig mot kvalitativa studier. Då studien bygger på tidigare forskning som representerar finansanalyti-

ker, har vi liknande urvalsgrupp. På grund av tidsbrist är studien inte enbart inriktad mot individer 

med titeln finansanalytiker, utan vi ser finansanalytiker som individer vilka analyserar företag i någon 

mån. Enligt Hoon, Park och Ghauri (2013) är det de intressenterna som har störst inflytande på vad 

företag väljer att rapportera. Därmed anser att urvalet blir trovärdigt när det är tänkt att se hur den 

urvalsgruppen tänker kring information och vilka kriterier som behövs för att bedöma hållbarhetsrap-

porter. Enligt Ryen (2004) bör forskaren bestämma vilka miljöer och respondenter som är intressanta 

innan en empirisk datainsamling påbörjas. Vår studie tar ett aktivt ställningstagande i att bara använda 

aktörer på finansmarknaden och analyserar företag inför kapitalinvesteringar. Anledningen till av-

gränsningen är intresset för investeringsbeslut och den hållbarhetsinformation som efterfrågas inför 

besluten. Kontrollorgan som revisorer samt finansinspektionen men även andra intressenter har valts 

bort, trots att deras uppfattning rörande hållbarhetsinformation anses viktig. 

 

Urvalet föll under ett bekvämlighetsurval då studien är tidsbegränsad, vilket gör att intervjuerna utförs 

i Stockholm. Vi tar aktivt kontakt med aktörer som besitter ansenlig kunskap gällande företagsana-

lyser och hållbarhetsrapporter. Därmed väljs mindre aktörer som ”hobbyinvesterare” bort. Bekväm-

lighetsurvalet grundar sig i intresset att få ut mycket data ur intervjuerna vilket Bryman och Bell 

(2014) anser underlättar bearbetning och tolkning. Mängden data är avgörande och vi anser att be-

tydligt fler intervjuer behöver hållas om vår studie väljer att fokusera på ”hobbyinvesterare”. Det 

skulle även bli mer tidskrävande, då vi upplever stor spridning i kunskapsnivån hos de investerarna.  

 

De övergripande frågorna som bör besvaras innan forskningsprocessen påbörjades är enligt Qu och 

Dumay (2011) vem som ska intervjua, hur många som ska intervjuas, vilken typ av intervju samt hur 

svaren ska analyseras. Enligt författarna kan intervjufrågorna uppfattas olika beroende på vem som 

ställer dem. Studien tar hänsyn till det då vi väljer att låta en av oss leda intervjuerna medan den andra 

antecknar. På frågan om hur många intervjuer som utförs förhåller vi oss till Sohlberg och Sohlbergs 

(2013) antagande om att studier baserade på över 20 intervjuer riskerar att få ett empiriskt material 

som anses för omfattande.  Det kan därför vara fördelaktigt att minska ner urvalet så det blir mer 

lätthanterligt. Vi intervjuar därmed 10 finansanalytiker med insyn i finansmarknaden.  
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För möjlighet att analysera respondenternas fria röst, ställa följdfrågor och utifrån deras svar se hur 

resonemanget löper ut, är vår studie i syn med Bryman och Bell (2014) formad utefter en kvalitativ 

intervjuram. Vi försöker skapa en dialog med finansmarknaden och tillämpar inte en intervjuguide 

med specifika frågor utan intervjuerna hålls i enighet med Qu och Dumay (2011) efter teman som 

ram för dialogen. Utifrån Bryman och Bells (2014) syn på kvalitativa intervjuer har respondenterna 

frihet att utforma svaren inom varje tema. De teman vi använder i studien baseras på de fyra nyckel-

begrepp som vi tidigare redogjort för och motiveras av att minska risken för utsvävningar från forsk-

ningsfrågorna. 

 

Intervjuguiden är formad efter Qu och Dumays (2011) redogörelse för vad som bör tänkas på vid 

intervjuer. Guiden undviker frågor där svar kan formuleras med enstaka ord som ja/nej. Intervjugui-

den undviker även laddade ord och ledande frågor då vi vill vara opartiska. Upplägget av intervjufrå-

gorna baseras på indirekta och direkta frågor. Vi börjar varje tema med indirekta frågor för att låta 

respondenterna svara fritt och utveckla sina svar, för att sedan avsluta temat med direkta frågor. Qu 

och Dumay (2011) anser att anledningen till att intervjuerna avslutas med de direkta frågorna är för 

att inte påverka respondenternas fria röst och den dialog som eftersträvas. 

 

Reglering 

Studiens syfte är att undersöka finansanalytikernas efterfrågan på kriterier inom hållbarhetsinformat-

ion, samt se om en reglering kan möta deras behov. För att svara på syftets andra del studerar vi det 

ändringsdirektiv som ligger till grund för lagförslaget gällande hållbarhet och mångfaldspolicy, men 

även själva lagförslaget. Vi använder en innehållsanalys som metodval för att i enighet med Guthrie, 

Petty, Yongvanich och Ricceri (2004) samla in data från dokument samt systematiskt och objektivt 

studera innehållet. Vi kartlägger sedan begrepp och faktorer som är basen för förslaget och samman-

fattar det i vårt teoriavsnitt under rubrikerna; innehåll och tillämpning. Sammanfattningen av änd-

ringsdirektivet och lagförslaget används för analysen.  

 

Presentation av data 

När vårt empiriska material samlats in börjar vi sammanfatta intervjun som vi haft medan intrycken 

fortfarande är färska. Eftersom vi spelar in sju av tio intervjuer har vi nästan all data ordagrant vad 

som sades under intervjuerna, men intryck och känslor vill vi dokumentera. Därefter väljer vi att 

lyssna på intervjuerna igen och det som kan hänföras till vår studie transkriberas. Det menar Ahrne 
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och Svensson (red) (2015) underlättar återberättandet av data till studiers empiri. Nämner responden-

terna begrepp under intervjun som vi inte har kunskap om, ber vi dem i syn med Ahrne och Svensson 

(red) (2015) redogöra för dem samt att vi efter intervjun söker information om begreppet för att skapa 

förståelse. Förståelse för de begrepp vi är osäkra på ökar vår kunskap inom området vilket även un-

derlättar analysen.  

 

Vårt empiriska material sammanställs under samma rubriker som våra nyckelbegrepp, vilka är: håll-

barhetsdimensioner, information, kvalitetskriterier samt finansanalytikernas efterfrågan. Den tar 

först fasta på hur begreppet hållbarhet uppfattas av de olika respondenterna. Valet motiveras utifrån 

vår tolkning att efterfrågan på hållbar information formas efter den uppfattningen. Det är fördelaktigt 

att vi får en förståelse för respondenternas uppfattning när det kommer till att tolka vår empiri. Vi vill 

även se i vilken utsträckning de tre hållbarhetsdimensionerna vi belyser i teoriavsnittet, speglar synen 

på hållbarhet. Rubriken för information motiveras av behovet för förståelse hur respondenterna an-

vänder sig av hållbarhetsinformationen. Vi vill skapa en bild hur den är utformad och hur den an-

vänds, vilket vi gör då vi tar fasta på nyckeltal som informationskälla. Utifrån förståelse kring håll-

barhetsinformation och eventuella nyckeltal får vi en uppfattning över vilka kvalitetskriterier som är 

avgörande när informationen ska anses användbar.  Vi får även förståelse för vilka eventuella brister 

i kvalitet som kan leda till bristande användning av hållbarhetsrapporter. De kvalitetskriterierna ska 

kartläggas för att besvara vår syftesformulering.  

 

2.2.6 Analys av data 

Teori 

För att skapa struktur i arbetet har den teoretiska referensramen formats utifrån begrepp som kan 

hänföras till studiens forskningsområde. Den teoretiska referensramen är uppdelad i två avsnitt, den 

allmänna referensramen och tidigare forskning. Den allmänna referensramen ger en övergripande 

insyn av forskningsområdet och presenterar teori som underlättar förståelsen. Tidigare forskning be-

handlar de nyckelbegrepp som tidigare presenterats. Strukturen är tänkt att underlätta hur den teore-

tiska referensramen läses, där allmän teori ger en förståelse för området medan tidigare forskning 

ramar in vår problemformulering. Avsnittet för tidigare forskning är som tidigare nämnt strukturerad 

efter ett antal nyckelbegrepp som även återfinns i empiriavsnittet och analysen. Den enigheten ska 

visa en koppling mellan teori och empiri vilket resulterar i vårt bidrag.  

 

Empiri 
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Analysen av vår empiri utformas utifrån data som samlas in, vi i enighet med Arbnor och Bjerke 

(1994) relaterar till våra nyckelbegrepp vilka vi även sätter i relation till varandra. Analysdelen utfor-

mas efter samma rubriker som återfinns i teoriavsnittet och empiriavsnittet, meningen med strukturen 

är att skapa röd tråd mellan teori, empiri och analys. Vårt empiriska material tolkas och sammanställs 

med tidigare forskning inom området.  

 

Vår sammanställda empiri sätter vi i relation till tidigare forskning vilket mynnar ut i vårt bidrag. 

Tillvägagångssättet motiveras utifrån vårt syfte att skapa förståelse för vilka kriterier inom hållbar-

hetsinformation som finansanalytikernas efterfrågar. Det gör vi genom att tolka empiri utifrån håll-

barhetsdimensioner, information, kvalitetskriterier och finansanalytikernas efterfrågan för att svara 

på studiens syfte. Empirin ska sedan även hjälpa till att besvara syftets andra del där vi vill belysa 

huruvida en reglering kan tänkas möta behovet hos finansanalytikerna. När vi väljer att sätta lagför-

slaget i relation till finansanalytikernas efterfråga på kvalitetskriterier använder vi oss av den insam-

lade empiri. Det för att göra egna tolkningar i hur väl behovet av kvalitetskriterier kan mötas av 

lagförslaget. Respondenterna har inte fått svara på hur väl behovet möts genom lagförslaget, utan vi 

har valt att själva tolka empirin. Valet motiverar vi med tanke på ovissheten hur väl respondenterna 

är insatta i lagförslaget. När vi själva tolkar empirin i relation till lagförslaget reducerar vi att kun-

skapsnivån påverkar bidraget. Vi får förståelse för lagförslaget genom att göra en innehållsanalys 

baserad på lagförslaget gällande hållbarhet- och mångfaldspolicy. Förståelsen för lagförslaget gör att 

vi kan sätta det i relation till empirin för att svara på vår andra del i syftet.   

 

2.2.7 Kvalitetssäkring  

Inom kvalitativ forskning finns det enligt Arbnor och Bjerke (1994) svårigheter med validitet och 

reliabilitet och speciellt när det handlar om att studera en social konstruktion ur ett aktörssynsätt. 

Yardleys (2000) tar upp fyra alternativa kriterier för kvalitetssäkring inom kvalitativ forskning, de 

ska spegla faktorer som mäts inom validitet och reliabilitet ur ett kvalitativt synsätt.  

 

Vi uppfattar Yardleys (2000) som att första kriteriet för kvalitetssäkring inom kvalitativ forskning är 

om studien kan generaliseras. Vi anser inte att vår studie kan generaliseras fullt ut men den ger en 

ökad förståelse för forskningsområdet vilket kan tänkas tillämpas i andra situationer än den vi valde 

att observera. Eftersom vi väljer att se till en social konstruktion och även att tolka det material vi 

samlar in kan våra uppfattningar inte anses slutgiltiga men ökar förståelsen hur en viss kontext upp-

levs och med det ökar generaliserbarheten. Det andra kriteriet Yardleys (2000) tar upp är vikten av 

nödvändiga färdigheter och kunskaper. Genom att vi utgår från tidigare forskning och en teoretisk 
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problematisering har vi läst in oss på forskningsområdet väl. Vi väljer att se kunskap som förståelse 

då vi anammar hermeneutiken och tanken kring förståelsecirkeln. Då vi utgår från tidigare forskning 

ökar vår förståelse för vårt forskningsområde vilket byggs på ur det empiriska materialet. När vi 

ständigt söker förståelse bygger vi på nya varv på förståelsecirkeln vilket ger oss ny kunskap som 

anses nödvändig för att stärka studiens kvalité. 

 

Genom att vara noga med att redogöra för vårt tillvägagångssätt och motivera de val vi gjort i studien 

vill vi öka öppenheten. Yardleys (2000) nämner det som tredje kriterium för kvalitetssäkring och 

menar på vilken av tydligt specificerade forskningsmetoder och klart formulerade argument. Vi är 

noggranna med att dokumentera hur vår studie är uppbyggd samt att vi genomgående resonerar kring 

våra val av teori vilket i enighet med Yardleys (2000) ökar transparensen mot läsaren. Det fjärde och 

sista kriteriet för att öka kvalitén i en kvalitativ forskning beskrivs av Yardleys (2000) som att den 

bör ha effekt och betydelse. Då vi har tar hänsyn till ett aktuellt forskningsområde och funnit ett 

forskningsgap anser vi att studien kan bidra till att öka förståelsen för den problematik som finns. I 

enighet med Yardleys (2000) vill vi ge både ett teoretiskt och praktiskt bidrag till forskningsområdet, 

vilket ska hjälpa till att täcka det forskningsgap som finns.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I nedanstående modell presenterar vi upplägget av teoriavsnittet. I den allmänna referensramen tar vi 

upp teorin som är grundläggande för forskningsområdet och skapa förståelse för grunden till proble-

matiken studien berör. I delen för tidigare forskning redogör vi för de teorier som hör till vårt forsk-

ningsgap och teorierna vi baserar analysen på. Med uppställningen vill vi förtydliga hur avsnitten 

bygger på varandra. 

 

 

 

Figur 2. Modell över teoriavsnittet 

 

3.1 Allmän referensram 

3.1.1 Företags sociala ansvarstagande 

CSR står för Corporate Social Responsibility vilket på svenska översätts till företags sociala ansvars-

tagande. CSR och sustainability reporting är två begrepp som ofta relateras till hållbarhet. Betydelsen 

av företags sociala ansvar är att företag aktivt engagerar sig i frågor gällande samhällsutvecklingen 

för att stärka relationerna till intressenter (www.csrsweden.se). Pérez (2015) beskriver det som sam-

verkan med intressenter med ett socialt- och miljömässigt ansvar. Europeiska kommissionen (EC) 

menar att ansvarshandlingarna ska vara åtgärder utöver företags rättsliga skyldigheter gentemot mil-

jön och samhället. Företag ska integrera miljö- och sociala frågor i sin verksamhet och bygga ett 

långsiktigt förtroende bland intressenter.  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) skriver att begreppet CSR tog fart när finansbubblan 

sprack och menar att företagsskandaler och finanskriser är en orsak till framväxten av socialt ansvar 

http://www.csrsweden.se/
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hos företag. Det menar EC (2011) främst beror på bristande förtroende för näringslivet. Även mot-

ståndet mot globaliseringen ökar efterfrågan på företags sociala ansvar, då delar av verksamheten 

antingen flyttas till utvecklingsländer eller storstäder vilket drabbar arbetsmiljön (Borglund et.al, 

2009). Enligt Amran och Keat Ooi (2014) har finanskrisen, globaliseringen och klimatförändringar 

tvingat företag att anpassa sig till en ny miljö men även hantera påtryckningar från allmänheten om 

bättre kunskap hur sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser påverkar människan. Förfat-

tarna menar att påtryckningar att involvera hållbarhet i beslut och affärsstrategier ökat.  

 

Enligt Borglund et.al (2009) ses företags sociala ansvar som en ägarstyrning där företag tar ansvar 

för relevanta förtroendefrågor intressenterna efterfrågar. Enligt EC (2011) kan det ses som en kon-

kurrenskraft där ökat förtroende från allmänheten skapar en miljö för tillväxt men likväl ge fördelar 

gällande riskhantering, kostnadsbesparing och förbättrade kundrelationer. I Pérezs (2015) forskning 

handlar det om att företag ska skapa legitimitet och med sina beteenden forma ett positivt rykte. För-

fattaren menar att det behöver föras en dialog mellan företag och dess intressenter för att läsa av 

förväntningar. Företags sociala ansvar ingår i samspelet mellan parterna, där öppenhet och förtroende 

är två viktiga grundpelare för relationen (Borglund et.al, 2009).  

 

3.1.2 Hållbarhet 

Begreppet för hållbarhet slog rot år 1987 då FN i uppdrag åt Världskommissionen för miljö och ut-

veckling skrev en rapport som kallas Brundtlandsrapporten. Där definierades hållbarhet som ”(…) 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future genera-

tions to meet their own needs.”(World Commission on Environment and Development, 1987, s.41). 

Den fria svenska översättningen lyder att en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Isaksson, Tanner och Johnson 

(2015) menar att definitionen av hållbarhet vanligen utgår från Brundtlandsrapporten.  

 

Ofta används termerna hållbar utveckling och CSR (Corporate Social Responsibility) som synonymer 

till varandra och enligt Westermark (2013) kan hållbarhetsrapportering betecknas med CSR-rappor-

tering men de behöver inte vara synonymer till varandra. CSR och ”triple bottom line” ses som två 

vanligaste begrepp för hållbarhet och de kan användas parallellt med varandra (www.globalrepor-

ting.org). I vår studie används begreppen CSR och hållbarhetsrapportering som synonymer och i fort-

sättningen refererar vi till hållbarhetsrapportering.  

 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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3.1.3 Hållbarhetsrapportering 

Forskare har kommit fram till olika faktorer som ligger till grund för ökningen av rapportering gäl-

lande icke-finansiell information. Arvidsson (2012) menar att det är resultatet av intressenternas krav 

på transparens och öppenhet som vuxit fram ur globaliseringen. Amran och Keat Ooi (2014) beskriver 

det med att mer fokus ligger på näringslivet som reaktion på de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

effekter de har på människan och miljön. Enligt författarna kan det de ekonomiska kriser och natur-

katastrofer som drabbat olika delar av världen vara de största orsakerna till att samhället reagerat med 

påtryckningar för en hållbar företagsstyrning. Stora påtryckningar kan även härledas till NGO som 

valt att engagera sig i hållbarhetsfrågor för att skapa inflytande över företags beteende men likaså 

över investerares beslut (Guay, Doh & Sinclair, 2004). Förutom intressenternas påtryckningar anser 

Dienes, Sassen och Fischer (2016) att företag påverkar varandra. Att engagera sig i hållbarhet anses 

konkurrenskraftigt och bra för ryktet (Pérez, 2015). Dienes et. al (2016) menar att företag i oro att 

mista konkurrensfördelar upprättar hållbarhetsrapporter då konkurrenterna gör detsamma. Författarna 

nämner även att det finns en uppfattning att samhället förväntar sig den typen av rapportering.  

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Hållbarhetsdimensioner 

I definitionen av de hållbarhetsdimensioner som är grunden för hållbarhet tar vi fasta på modellen 

”triple bottom line”. ”Triple bottom line” hänförs ofta till dimensionerna ekonomisk, social och mil-

jömässig hållbarhet (Schulz & Flanigan, 2016; Isaksson et. al, 2015). Gao och Zhang (2006) menar 

att det skapats en ideologi för socialt och miljömässigt ansvar, där allt fler företag väljer att rapportera 

enligt ”triple bottom line”. Enligt Dyllick och Hockerts (2002) samt Isaksson et.al (2015) räcker det 

inte med att hållbarhetsdimensionerna uppfylls utan de måste uppfyllas samtidigt. De tre dimension-

erna är grunden för vår analys, där vi kartlägger insamlad data utifrån de olika dimensionerna. Tanken 

bakom dimensionerna är att företags långsiktiga överlevnad inte bara kan mätas utefter traditionella 

finansiella mått utan även bör beakta de sociala- och miljömässiga dimensionen (Schulz & Flani-

gan, 2016).  

http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Flanigan%2C+Rod+L
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Flanigan%2C+Rod+L
http://www.emeraldinsight.com/author/Flanigan%2C+Rod+L
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Figur 3: Synen på hållbarhet utifrån ”triple bottom line” 

 

Ekonomiska 

Enligt Schulz och Flanigan (2016) fokuserar de ekonomiska måtten på olika mått av produktivitet 

samt avkastning på företags tillgångar, men likväl en effektivare resursanvändning för en operativt 

hållbar verksamhet. För att verksamheten ska fortskrida är enligt Schulz och Flanigan (2016) huvud-

uppgiften att den generar tillräckligt med intäkter för att täcka kostnader som uppstår. Dock menar 

Fagerström, Hartwig och Lindberg (2016) att verksamheten bör generera ett överskott så att ägare 

och långivare kan få avkastning på sitt kapital. Elkington (1999) delar upp företags kapital i tre om-

råden; finansiellt kapital som avser likvida medel, fysiskt kapital som avser fysiska till gångar, intel-

lektuellt kapital likt patent samt humankapital som avser erfarenhet. De områdena tas hänsyn till 

under den ekonomiska hållbarheten.  

 

Variabler som kan visa på en ekonomisk framväxt är marknadsandelar och jobbtillväxt. Schulz och 

Flanigan (2016) menar att de mätningar som anses ha ekonomisk anda är ofta kvantitativa mått på 

verksamhetens framgång, vilka kan vara jämförbara mellan olika perioder. De risker som kan hänfö-

ras till den ekonomiska hållbarheten är att företag på sikt har svårt med kapitalförsörjningen och att 

finansiärerna inte får avkastning på sitt satsade kapital (Fagerström et.al, 2016).  

 

Sociala 

Den sociala dimensionen tar hänsyn till företags bidrag till samhället och välgörande ändamål (Schulz 

& Flanigan, 2016). Enligt Schulz och Flanigan (2016) kan åtgärder som utbildning, hälsa, tillgång till 

sociala resurser, socialt kapital, mångfald och anställdas välbefinnande ses som mätenheter inom 

social hållbarhet. Dyllick och Hockerts (2002) hänvisar till en uppdelning av den sociala hållbarheten 

mellan humankapital och samhällskapital. Humankapitalet tar hänsyn till personalen och andra parter 

http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
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genom att värna om lojalitet, kompetens och motivation. Till samhällskapitalet hänförs samhällsen-

gagemang (Dyllick & Hockerts, 2002), vilket enligt Schulz och Flanigan (2016) ses som främsta 

mätenheterna och hänvisar till att uppmuntra lokala leverantörer och entreprenörer.  

 

Miljömässiga 

Miljömässiga dimensionen bör enligt Schulz och Flanigan (2016) fokusera på ekosystemet, vatten, 

luft och mark, dock kan begreppet för hållbar miljö ha olika betydelser inom olika branscher då verk-

samheten ser ut på varierande sätt. Elkington (1999) menar att naturkapitalet kan delas in i två delar; 

kritiskt vilket tillhandahåller det som är livsnödvändigt för liv och ekosystem samt förnybart som kan 

byggas upp igen efter förbrukning.   

 

Schulz och Flanigan (2016) benämner utsläpp och effekter på naturresurser som olika variabler vilka 

kan hänföras till en miljömässig hållbarhet. De mätenheter som kan påvisas för miljömässig hållbar-

het är bland annat användningen av naturresurser, energiförbrukning, avfallshantering och annan mil-

jöstatistik. Författarna menar att olika verksamheter kan använda olika mätenheter beroende på den 

bransch företaget verkar inom. Dyllick och Hockerts (2002) definition av ”triple bottom line” tar fasta 

på förbrukningen av naturtillgångar och att den inte får överstiga den naturliga uppbyggnaden. En 

faktor som hotar risken för företags överlevnad, är risken att företag inte gör miljömässiga satsningar, 

vilket Fagerström et.al (2016) menar är en förutsättning för företags fortlevnad.  

 

3.2.2 Information 

I sin forskning har Martin och Metcalfe (2001) beskrivit att sedan andra världskriget har tillväxten i 

kunskap blivit större. Det menar de har gjort att det blivit svårare att hitta och inhämta relevant in-

formation då ett större informationsutbud är ett återkommande problem i den elektroniska tidsåldern. 

Martin och Metcalfe (2001) skriver att det därmed även är svårt att filtrera flödet av information för 

att hitta betydelsefull information. Enligt Robson och Robinson (2013) kan information sökas aktivt 

eller passivt. Information kan därefter bedömas utefter nytta och trovärdighet. De menar att en vär-

dering görs om informationen anses uppfylla behov för beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder, 

annars avfärdas informationen som irrelevant.  

 

Madden (2004) menar i sin forskning att information kan användas för att beskriva datamängder. I 

informationsvärlden säger Madden (2004) att det finns potential för meddelande eller datauppsättning 

att ge ut information, dock kanske den inte förverkligas. Det som påverkar är det som händer med 

informationen efter mottagaren tar emot och verkar på den. Enligt Martin och Metcalfe (2001) är 

http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Martin%2C+Paul
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Metcalfe%2C+Mike
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Martin%2C+Paul
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Metcalfe%2C+Mike
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Robson%2C+Andrew
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Robinson%2C+Lyn
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Martin%2C+Paul
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Metcalfe%2C+Mike
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informationssökning till för att lokalisera väsentligt material med minsta möjliga ansträngning. De 

menar att den mest lättillgängliga informationen oftast väljs framför kvalité.  

 

Vår studie inriktar sig mot den information som finns i nyckeltal, för de kan innehålla mycket inform-

ation för liten ansträngning. Det är även ett begrepp som finansanalytikerna är välbekanta med då de 

redan analyserar traditionell redovisning som innehåller nyckeltal. Det finns två ändamål för nyckel-

tal; ett beslutsändamål som ser till att underlätta för investerare vid beslutsfattning samt ett kontroll-

ändamål som ska underlätta ledningens kontroll över företagens ställning (Christensen, 2010). Vi har 

tagit fasta på synen gällande beslutsändamålet i diskussionen kring användning av nyckeltal. Det kan 

motiveras med att studien tar hänsyn till finansanalytiker vilka kan ses som en sorts beslutsfattare på 

finansmarknaden. 

 

Isaksson, Tanner och Johnson (2015) har i sin studie valt att lyfta nyckeltalshanteringen inom håll-

barhet med utgångspunkt i den ekonomiska, sociala och miljödimensionen. Författarna menar att 

lämpliga nyckeltal ska gå att mäta och ger exemplet på koldioxid inom miljödimensionen. Isaksson 

et. al. (2015) tar även upp att nyckeltal inom hållbarhet är komplexa och att de ger relativa värden. 

Det är med andra ord är det komplicerat att utveckla nyckeltal som ger en rättvis bild över vad som 

mäts. Författarna beskriver det är svårt för företag att identifiera nyckeltal inom hållbarhet och de 

antyder svårigheter att fastslå ”vad” som ska mätas när det pratas om hållbarhet och om det som mäts 

faktiskt avger graden hållbarhet. Fagerström et.al (2016) menar att svårigheterna kan bero på att håll-

barhetsrapportering inte hunnit utvecklas till det stadie den traditionella redovisningen befinner sig 

på, med regler och sedvänja. 

 

3.2.3 Kvalitetskriterier 

De kvalitetskriterier som används för att bedöma information kan se olika ut beroende på vilket an-

vändningsområde den ska vara lämpad för. Inom verksamhetsstyrning, vilket även är vårt övergri-

pande forskningsområde, används enligt Yadav, Taticchi och Sushil (2015) bedömning, design, im-

plementering, kommunikation och översyn som kvalitetskriterier. Ska information anses ha god kva-

lité ska den med andra ord gå att bedöma, designa utifrån situation, implementera i verksamheten, 

kommunicera ut till berörda samt ge översyn över situationen. Dock finner vi i tidigare forskning 

inom vårt forskningsområde; hållbarhetsrapportering, att det finns en problematik rörande de kvali-

tetskriterier som kan hänföras till redovisningsområdet. Forskare som Arvidsson (2014) samt 

Tschopp och Nastanski (2014) har i sin forskning redogjort för den problematik som finns kring an-

vändbarheten av hållbarhetsinformation. De menar att informationen är svår att värdera och jämföra 
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vilket gör den oprioriterad i beslutsprocessen. Då vi tar fasta på den problematik deras forskning 

hänvisar till kvalitetskraven, använder vi oss av kriterierna inom redovisning när vi kartlägger den 

kvalité på information som finansanalytiker efterfrågar. Valet att förhålla vår studie till de kriterier 

som kopplas till redovisningsområdet motiveras av Andrew och Cortese (2011). Forskarna menar att 

den finansiella redovisningens kvalitetskrav även kan anpassas till icke-finansiell redovisning, som 

hållbarhetsrapporter. De egenskaper som eftersträvas där är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 

begriplighet (Cheung, Evans & Wright, 2010). Vilka i enighet med Andrew och Cortese, (2011) blir 

dem vi tar fasta på i vår fortsatta studie.  

 

Relevans 

Enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013) kan relevans vara en egenskap som påverkar beslutsfat-

tandet genom att underlätta bedömningen av aktuella eller framtida händelser. Enligt Cheung et.al 

(2010) kan relevans diskuteras utifrån termerna; användbarhet, dagsintresse och materialitet. Använd-

barheten är att tillhandahålla rätt information i rätt tid (Shahwan, 2008). Dagsintresse förklarar 

Cheung et.al (2010) med att eftersom viss information kan anses vara av nytta för vissa men irrele-

vanta för andra därför menar forskarna att identifiera de intressenter som ska använda informationen 

är betydelsefullt för att säkerhetsställa relevansen i hållbarhetsrapporten. Relevans ska även ta hänsyn 

till materialitet och beskrivs av Cheung et.al (2010) som att offentliggöra tillräcklig med information 

men även väsentlig. I vår studie kommer vi i kontakt med relevans då de investeringar företag gör 

inom hållbarhet inte alltid kan ge framtida avkastningsmöjligheter. Därför måste företag motivera 

sina investeringar och hänföra dem till företaget och verksamheten. Det är svårt att bedöma ett företag 

utifrån information som inte har någon betydelse för företag vilket gör att relevans anses som ett 

viktigt kriterium för nyttan av informationen. Det menas att informationen är tillräcklig för att påverka 

beslut eller att utelämnandet av informationen kan leda till felaktiga beslut. Shahwan (2008) talar 

även i termer av att relevans ska minska osäkerheten i beslutsprocessen.  

 

Tillförlitlighet 

Information kan anses tillförlitlig om den inte är vinklad eller innehåller avgörande fel (Sundgren 

et.al, 2013). Sundgrens at.al (2013) menar att det kan uppstå ett negativt förhållande mellan de olika 

kvalitetskriterierna, exempelvis mellan relevans och tillförlitlighet. Enligt författarna kan information 

som publiceras vara relevant, men så pass osäker att den anses vilseledande och därmed inte tillför-

litlig. Enligt Cheung et.al (2010) måste informationen vara relevant för den ska anses tillförlitlig. 

Författarna påpekar att det måste finnas en tillförlitlighet av en återgivelse samt att informationen ska 

vara fri från väsentliga fel. Tillförlitlighet kan anses viktigt i vår studie då Cheung et.al (2010) menar 
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att informationen ska ge en rättvisande bild av företag. Annan forskning har visat att det finns en 

misstro för hållbarhetsinformation då den kan vara marknadsföring. Ett annat kriterium är att tillför-

litlighet ska visa korrekt mätning, vilket Arvidsson (2014) menar är ett hinder vid hållbarhetsinform-

ation. Därför kan tillförlitlighet ses som ett intressant kriterium att behandla. Även Cheung et. al 

(2010) påpekar att det finns ett problem då tillförlitligheten avses mäta sanningshalten och giltigheten. 

Men även se till att den egenskap som avses mätas faktiskt mäts, vilket kan vara ett dilemma vid 

hållbarhetsrapporter. 

 

 

Jämförbarhet 

En god jämförbarhet har för avseende att trender i företag ska gå att kalkylera. Det ska även gå att 

urskilja jämförbarhet då information kan jämföras över tiden inom företaget. För att se olika trender 

men även jämföra mellan olika företag då liknande händelser ska redovisas på liknande sätt (Sund-

gren et.al, 2013; Cheung et. al, 2010; Shahwan, 2008). Enligt Cheung et. al (2010) kan jämförbarhet 

förklaras med två nyckelbegrepp; konsekvens och enhetlighet. Konsekvens menar författarna är att 

samma metoder används i varje period och avvikelser måste motiveras för att skapa transparens mot 

omvärlden (Sundgren et.al, 2013; Cheung et. al, 2010). Med enhetlighet menas liknande rapportering 

för liknande situationer i likartad miljö och virce verca (Cheung et. al, 2010; Shahwan, 2008). För 

vår studie är det kriteriet väsentligt då företag när de frivilligt lämnar hållbarhetsrapporter använder 

sig av varierande standarder och har olika uppfattningar om innehållet. Emeseh och Songi (2014) 

menar att det är ett av de svåraste kriterierna att uppfylla och föreslår därför en gemensam standard 

som ska gälla alla företag. Det finns en tro att det ska hjälpa till att öka jämförbarheten både inom 

företag men även mellan olika företag och att fördelen blir att hållbarhetsrapporterna kommer få en 

ökad användning och trovärdighet (Emeseh & Songi, 2014). 

 

Begriplighet 

Enligt Sundgrens at.al (2013) är kravet på begriplighet att informationen ska vara lättförståelig för 

intressenterna, dock menar författarna att information inte får undanhållas från allmänheten bara för 

att den anses svår att förstå. Cheung et. al (2010) beskriver begriplighet som kommunikation med 

fokus på för vem och vad informationen vänder sig till. Det krävs ett gemensamt redovisningsspråk i 

hållbarhetsrapporteringen för förtydligande och reducering av tvetydigheter. Eftersom informationen 

är till för företagsintressenter och deras beslutsfattande ska den kommuniceras på ett sådant sätt att 

de förstår den menar Cheung et. al (2010). Då det finns många olika sätt att rapportera hållbarhet på 

blir det betydande för studien att titta på det kriteriet. Sundgrens at.al (2013) menar att informationen 
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ska gå att läsas av alla intressenter och Cheung et. al (2010) skriver att den ska ligga till grund för 

beslut. Därför kommer vi använda kriteriet med avseende att få fram finansanalytikers syn på den 

information som de efterfrågar och dess begriplighet. 

 

3.2.4 Finansanalytikers efterfrågan 

Den forskning vår studie bygger kring förhåller sig till finansanalytikers uppfattning gällande håll-

barhetsrapportering (Arvidsson, 2014). Finansanalytiker är målgruppen och med det ett nyckelbe-

grepp. På grund av resursbrist har vi en bredare syn på finansanalytiker, vi anser att alla som analy-

serar företag kan klassas som finansanalytiker. Beskrivningen som följer nedan är den som vi grundar 

vår syn av finansanalytiker på där kriterierna stämmer mer eller mindre in på respondenterna. 

 

På den finansiella marknaden spelar finansanalytiker en viktig roll, de ses som informationsför-

medlare som samlar in, bearbetar och sprider information. Mängden avslöjanden som företag publi-

cerar spelar roll för hur aktiva finansanalytiker är gällande företag, stora avslöjanden resulterar i större 

analyser (Byard & Cebenoyan, 2007). Det måste enligt Cormier, Gordon och Magnan (2016) finnas 

ett förtroende mellan informationsförmedlare och investerare men även mellan samhället och företag 

för marknadstransaktioner. Enligt författarna kan förtroendet förstärkas på två sätt utifrån finansana-

lytikers aktiva roll. Det första är att finansanalytikers roll, i enighet med Byard och Cebenoyan, (2007) 

är att samla in, filtrera, tolka och bedöma information från olika företag för att underlätta för investe-

rarna. Det andra är att den information som publiceras måste sättas i relation till kapitalmarknadens 

normer och praxis menar Cormier et.al (2016). Enligt Cormier et.al (2016) är företags sociala rappor-

tering gällande miljö och socialt ansvarstagande betydelsefullt för finansanalytikers förmåga att ställa 

vinstprognoser. Prognoserna tar fasta på nyheter kopplade till företag, sociala avslöjanden samt etiska 

ställningstagande utifrån normer och praxis.  

 

Cormier et.al, (2016) väljer att diskutera kring informationsasymmetri mellan företag, investerare och 

andra intressenter. Författarna anser att genom frivillig publicering av information gällande sociala 

och etiska åtgärder ökar symmetrin och skapar ett förtroende mot intressenter, trots att informationen 

kan sakna den tillförlitlighet som obligatorisk information har. Det är med andra ord finansanalyti-

kernas roll att hjälpa investerarna att bedöma och tolka informationen och ge sitt omdöme (Cormier 

et.al, 2016). Företags avslöjanden ses som en viktig källa till information för en finansanalytiker 

(Cormier & Magnan, 2014). 

 



 

 

 

 

27 

När det kommer till information om företags sociala ansvarstagande visar finansanalytiker ett bris-

tande intresse (Arvidsson, 2014). Anledningen till det bristande intresset menar Arvidsson (2014) 

beror på problem med att fastslå och värdera informationen. Författaren menar att finansanalytikerna 

upplever svårigheter att förstå informationen gällande företags sociala ansvarstaganden och att de 

efterfrågar integrering med de finansiella nyckeltalen. Forskningen visar även en efterfråga på nyck-

eltal som kan hänvisas till hållbarhetsinformationen. Arvidsson (2014) har konstaterat fyra förbätt-

ringsområden med grund i finansanalytikernas efterfrågan. Den första punkten visar att informationen 

som offentliggörs ska visa värde samt relateras till relevanta finansiella nyckeltal. Den andra punkten 

hänvisar till att nyckeltal inom socialt ansvarstagande behöver utvecklas och den tredje tar upp att 

informationen ska platsa i ett Excel-ark. Den fjärde och sista punkten tar upp efterfrågan på en revis-

ionsprocess som kan reducera den misstro som finns samt bidra till förbättring av kvalité och jämför-

barhet av hållbarhetsrapporterna.  

 

3.2.5 Reglering 

Då andra delen av vårt syfte tar upp att vi vill belysa huruvida en reglering kan tänkas möta finansa-

nalytikernas efterfrågan rörande kvalitén på informationen i hållbarhetsrapporter, finns ett behov att 

presentera den reglering vi förhåller oss till. Regleringen tar fasta på det EU direktiv gällande håll-

barhet- och mångfaldspolicy som ligger till grund för den lag som troligtvis träder kraft i Sverige vid 

årsskiftet år 2017. För att tydliggöra vilka grunder vi utgår från i analysen väljer vi att redogöra för 

vad lagförslaget och ändringsdirektivet säger. 

 

Innehåll 

Ändringsdirektivet överlåter till företag att själv bestämma hur hållbarhetsrapporterna ska utformas 

då de är fria att välja bland nationella, unionbaserade eller internationella riktlinjer. Dock måste fö-

retag redovisa för vilka riktlinjer de använder sig av, men det ger ändå företag en möjlighet att anpassa 

hållbarhetsrapporterna efter vad som är mest lämpligt för verksamheten.  Hållbarhetsrapporten ska 

vara en del av förvaltningsberättelsen eller som en rapport helt skild från årsredovisningen. Det är 

upp till företag vad som passar dem bäst. Hållbarhetsrapporten ska sedan skickas in till företags revi-

sor som skriftligen ska yttra sig om den finns upprättad. Företag har som mest sex månader på sig 

efter bokslut att redovisa hållbarhetsrapporten och det ska då göras på deras webbsida. 

 

”För att göra tillhandahållen icke-finansiell information mer konsekvent och jämförbar i hela un-

ionen bör vissa stora företag utarbeta en icke-finansiell rapport som minst innehåller information 
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om miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt 

bekämpning av korruption och mutor” (Ändringsdirektivet, s. 2). 

 

Hållbarhetsrapporten ska vara utformad så den ökar förståelsen för företags utveckling, resultat och 

konsekvenser av verksamheten. De delar som ska rapporteras kan läsas ovan men även företags po-

licy och affärsmodell är något som ska finnas beskrivet. Det ska finnas information om hur policyn 

och affärsmodellen påverkar företags arbete med hållbarhet, de risker som finns med det och hur 

företag arbetar för att hantera dem. Hållbarhetsrapporten ska ge en rättvisande bild av företag därför 

ska även andra icke-finansiella mått och upplysningar som är relevanta för verksamheten belysas. 

Väljer företag att utesluta något av de ovan uppräknade måtten ska företag ange giltiga skäl till varför. 

Enligt ändringsdirektivet bör hållbarhetsrapporten innehålla företags aktuella och förutsägbara hand-

lingar inom miljö innehålla t.ex. företags användning av icke-förnybara och förnybara energikällor 

och utsläpp. Social och personal bör beröra arbetsvillkor, jämställdheten och hälsa och säkerhet på 

arbetet. Gällande arbetet med mänskliga rättigheter och korruption ska företag ha riktlinjer och en 

handlingsplan som de kan följa.   

 

Tillämpning 

Då det kommer vara flexibelt vilka riktlinjer som företag använder när de utformar hållbarhetsrap-

porten kommer de inte att vara exakt lika. I Sverige använder sig de flesta företag av Global Reporting 

Initiative (GRI) då det i nuläget inte finns några specifika svenska riktlinjer inom området. GRI till-

handahåller branschspecifika standarder där de tar upp de riktlinjer som är relevanta för företag be-

roende på vilket område de är verksamma i. Ändringsdirektivet anser att den svenska lagstiftningen 

bör utformas till att likna det så bra som möjligt men att den på vissa punkter måste anpassas för att 

passa in i de strukturer och terminologi som används inom den befintliga lagstiftningen. De frågor 

som ändringsdirektivet berör; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och kor-

ruption, bör därför även finnas inom den svenska lagstiftningen då de är hållbarhetsrapportens kärna.  

 

Det finns varken krav på granskning eller undertecknande av hållbarhetsrapporten enligt ändringsdi-

rektivet och i nuläget finns ingen föresats att ändra på det. Revisorns enda krav är att kontrollera om 

det finns en hållbarhetsrapport upprättad enligt ändringsdirektivet. Någon ingående granskning be-

höver inte heller bolagsverket göra utan de direktiv som återfinns i lagtexten är följande ”att en ingi-

ven handling har benämnts hållbarhetsrapport är inte tillräckligt”. Dock menar ändringsdirektivet 

att om inte revisorn lämnar några synpunkter på hållbarhetsrapporten så bör även Bolagsverket god-

känna den. Medlemsstaterna får ändå enligt ändringsdirektivet utse en oberoende leverantör som 
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granskar informationen företag lämnat i hållbarhetsrapporterna för kvalitetssäkring. Det finns dock 

inte några specifika direktiv till hur kvalitetssäkringen ska gå till och om den får någon verklig effekt. 

Ändringsdirektivet menar ändå att det kan leda till bättre hållbarhetsrapporter i framtiden om gransk-

ning av innehållet görs och det kan även hjälpa företag till förbättringar av sin verksamhet. 

 

3.3 Sammanfattning teori 

Arvidsson (2012) menar att den ökade rapporteringen beror på det alltmer globaliserade samhället 

där intressenter krävde mer transparens och öppenhet från företag. Näringslivet har fått mer fokus på 

sig enligt Amran och Keat Ooi (2014) och menar att det är en reaktion som har sitt ursprung i de 

ekonomiska kriser och naturkatastrofer som drabbat världen. Inom hållbarhetsrapportering är ”triple 

bottom line” ett välkänt begrepp. Modellen tar upp tre viktiga dimensioner inom hållbarhet och det 

är de sociala-, miljömässiga- och ekonomiska dimensionerna. Schulz och Flanigan (2016) menar att 

modellens tanke är att företag inte bara kan se till de traditionella finansiella måtten utan även ta 

hänsyn till de sociala och miljömässiga dimensionerna när de mäter långsiktig överlevnad.  

 

Nyckeltal är en sorts information studien lutar sig mot i synen på informationshantering. Christensen 

(2010) menar att nyckeltal har två ändamål, underlätta för investerare när de ska fatta beslut och 

underlätta för företagsledningen i att kontrollera företags ställning. Fagerström, et. al (2016) menar 

att det finns en svårighet med nyckeltal inom hållbarhetsrapporteringen. Det då företag har möjlighet 

att själva välja vad de ska rapportera blir det svårt att hitta gemensamma nyckeltal som gör att det går 

att skapa jämförelse mellan olika företag. Det finns olika sätt och kriterier att bedöma information 

utifrån. I vår studie där hållbarhetsinformation är i centrum väljer vi att använda de kriterier som mest 

hanteras inom redovisningsområdet, då vi anser att de kriterierna är bäst lämpade att hanterade de 

problem som kan uppstå med information inom hållbarhetsrapporterna. Cheung, et, al (2010) menar 

att de egenskaper som eftersträvas i redovisning är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begrip-

lighet.  

 

Arvidsson (2014) påvisar ett bristande intresse för hållbarhetsrapporter. Författaren menar att det 

bristande intresset grundar sig i problematiken att fastslå och utvärdera informationen. Författaren 

visar även svårigheter i att förstå den sociala dimensionen av informationen och menar att nyckeltal 

inom området skulle förenkla informationshanteringen. Arvidsson (2014) diskuterar kring fyra för-

bättringsområden, vilka är; påvisa värdet av företags hållbara ställningstagande, utveckla nyckeltal 

inom den sociala dimensionen, strukturera informationen så att den passar i ett Excel-ark samt en 

http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
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efterfråga på revison som ska förbättra tillförlitligheten och kvalitén på informationen. Enligt änd-

ringsdirektivet är syftet med en reglering av hållbarhetsrapporterna att alla företag som omfattas av 

regelverket ska rapportera efter samma regler samt ha samma höga nivå på informationen. Företag 

ska följa riktlinjer utefter en erkänd standard och kan själva välja den information som anses mest 

relevant och koppla den till verksamheten. 

 

Sammanställning teori Nyckelbegrepp Beskrivning 
Hållbarhetsdimensioner   

Ekonomiska Finansiellt överskott 

Avkastning 

Den viktigaste dimensionen för företags 

fortlevnad 

Sociala  Humankapital Samhälls-

kapital 

Hänsyn till personalfrågor och samhälls-

engagemang. 

Miljö Kritiska resurser 

Förnyelsebara resurser 

Förbrukning av miljömässiga resurser 

får inte överstiga den naturliga upp-

byggnaden.  

Information Beslutsfattande  

Kontroll 

Svårigheter med nyckeltal inom hållbar-

hetsområdet  

Kvalitetskriterier   

Relevans Användbarhet 

Materialitet 

Dagsintresse 

Informationen ska tillhandahållas i rätt 

tid och anses väsentlig. Informationen 

kan vara användbar för vissa men irrele-

vant för andra. 

Tillförlitlighet Rättvisande bild 

Konkret mätning 

 

Informationen ska inte vara vilseledande 

utan se till att egenskap som avses mätas 

faktiskt mäts.  

Jämförbarhet Konsekvent 

Enhetlig 

För att skapa jämförbarhet bör rapporte-

ringen ske med samma metod varje pe-

riod samt liknande rapportering för lik-

nande situation.  

Begriplighet Lättbegriplig 

Gemensamt språk 

Informationen ska vara anpassad till de 

som har intresse för den samt formuleras 

utifrån ett gemensamt språk för att 

minska tvetydigheter.  

Finansanalytikernas efter-

frågan 

Bristande intresse 

Svårigheter 

Finns ett bristande intresse hos finansa-

nalytiker gällande hållbarhetsinformat-

ion. 

Reglering Reglera hållbarhetsrap-

portering 

Öka förståelsen 

Alla medlemsländer ska ha samma höga 

nivå på hållbarhetsrapporterna, men det 

ska finnas en frihet i vad företag väljer 

att rapportera.  

 

Tabell 1. Sammanställning teori 
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4. EMPIRI 
 

Uppbygganden av empirin följer samma struktur som teorin för tidigare forskning tar fasta på vilket 

tillika är de teman intervjuerna baseras på. De teman vi använt är; hållbarhetsdimensioner, informat-

ion, kvalitetskriterier och finansanalytikernas efterfrågan. Vi sammanställer intervjuerna och presen-

terar materialet under respektive tema.  

 

Beteckning Bransch Datum för intervju 

     

Fondförvaltare 1 Fondbolag Personlig kommunikation,  

    8 november 2016 

Fondförvaltare 2 Bank Personlig kommunikation, 

    8 november 2016 

Fondförvaltare 3 Fondbolag Personlig kommunikation, 

    28 november 2016 

Analytiker 1 NGO Personlig kommunikation, 

    9 november 2016 

Analytiker 2 Bank Personlig kommunikation, 

    9 november 2016 

Analytiker 3 NGO Personlig kommunikation, 

    28 november 2016 

Aktiesparare 1 NGO Personlig kommunikation, 

    8 november 2016 

Pensionsförvaltare 1 Pensionsförvaltning Personlig kommunikation, 

    9 november 2016 

Ratingbolag 1 Oberoende rating Personlig kommunikation, 

    28 november 2016 

Ratingbolag 2 Oberoende rating Personlig kommunikation, 

    7 december 2016 

Tabell 2. Sammanställning av respondenter 

 

4.1 Hållbarhetsdimensioner 

Något vi uppmärksammar under intervjuerna är att respondenterna inte pratar om de hållbarhetsdi-

mensioner vi tagit fasta på, utan diskuterar begreppet som kallas ESG och står för enviromental, social 

and governance, vilket på svenska kan översättas till miljö, sociala och styrning. När vi frågar respon-

denterna hur de ser på hållbarhet finns en gemensam syn att hållbarhet är subjektivt och därmed svårt 
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att definiera. Under resonemanget kring hållbarhet uttrycker Aktiesparare 1: ”det svåraste med dis-

kussionen är att man inte kan säga vad hållbarhet är” och menar: ”hållbarhet för dig är inte samma 

som hållbarhet för mig”. Finansanalytiker 1 i enighet med Aktiesparare 1 menar ” hållbarhet och 

vad det betyder är nog ganska oklart för det är väldigt olika för väldigt olika människor och det är 

väl det som kanske är det största problemet”. Analytiker 2 och Ratingbolag 2 är de enda som försöker 

förklara hur de ser på hållbarhet. Analytiker 2 beskriver det: ”vad som kommer in i bolaget och vad 

som kommer ut, om det skapar värde”. Vi förstår det som att resurser som förbrukas i verksamheten 

måste i lika stor utsträckning kompenseras av verksamheten. Ratingbolag 2 säger att om ett bolag 

följer internationella standarder och policys, engagerar de sig hållbart. Vår tolkning på det är att de 

internationella standarder som finns inom hållbarhet definierar begreppet.  

 

Diskussionen om hållbarhet mynnar ut i aspekter respondenterna tar hänsyn till i beslutsprocessen. 

Uppfattning vi har är att begreppet hållbarhet är svårt att tyda vilket även gör det svårt att föra en 

konkret diskussion. Förutom att hållbarhet kan betyda olika för olika personer menar Pensionsförval-

tare 1 att betydelsen för begreppet förändras med tiden. I takt med att samhället förändras, förändras 

även synen på vad som är acceptabelt ”det som var okej för fem år sedan är inte okej idag”.  

 

4.1.1 Ekonomiska 

Respondenterna är överens om att miljö-, sociala- och styrningsdimensionerna är grunden för håll-

barhet. Ekonomi, en av de tre dimensioner vi valt att ta upp, nämns inte som en del. Respondenterna 

diskuterar i termer av finansiell information och hållbarhetsinformation, där hållbarhetsanalysen 

kompletterar den finansiella analysen. Både Analytiker 1 och Aktiesparare 1 menar att hållbarhetsa-

nalys kan ses som komplement till den finansiella analysen med syftet att bidra till analys av före-

tagsrisker. Aktiesparare 1 uttrycker under intervjun: ”Huvudsyftet är pengar in (…) vi gör avstamp i 

avkastning” samt att ”aktiebolags största syfte är att generera vinst till ägarna”. Vi finner mer eller 

mindre medhåll från alla respondenter i diskussionen att generera avkastning till ägarna, dock ser 

Analytiker 2 till: ” avkastning med ansvar” och vikten av att väga in hållbarhet i avkastningen. 

 

4.1.2 Sociala 

Respondenternas syn på den sociala dimensionen är enad då de betraktar sociala frågor som mjuka 

värden, vilka är svåra att kvantifiera och mäta. Vi upplever att en av svårigheterna ligger i begrepps-

definitionen. Aktiesparare 1 diskuterade begreppet mångfald, att det i likhet med hållbarhet är svårt 

att definiera. Det resulterar i svårigheten att värdera begreppet, ”Vad är mångfald?” Går det inte att 

hitta en klar definition kan det anses komplicerat att sätta ett mått på graden av mångfald i företag. 
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Även Ratingbolag 2 tar upp problematiken att begrepp inom hållbarhet är svåra att fastställa men ur 

ett företagsperspektiv. Hen menar att företag tror sig veta vad ett begrepp betyder men då en diskuss-

ion förs inser de att begreppet oftast är mer omfattande. Det menar Ratingbolag 2 är problematiskt 

vid företagsanalyser då företag ofta skriver att de arbetar för att motverka exempelvis korruption, men 

att företag vid djupare förståelse inser att de inte ser hela risken och att de först då får insikt i sina 

faktiska risker. 

 

Fondförvaltare 3: ” alla frågor som inte går att mäta blir extra svåra, så som arbetsförhållanden och 

korruption”. Fast att siffror går att få fram över arbetsförhållanden säger siffrorna ingenting. Siffror 

har ett behov av att sättas i relation till någonting som visar värde, det är svårigheten i sociala dimens-

ionen. Förvaltare 3 beskriver: ” svårt att göra en kostnads och intäktsanalys på detta. Då får man 

avgöra om det känns bra eller inte”. Pensionsförvaltare 1 hänvisar även till värderingsproblem och 

menar: ” det här är en bedömningssport (…) vi måste bestämma oss, det är vårt ansvar. Antingen 

köper man en aktie eller så säljer man den. Det är vårt beslut”. Bedömningen av sociala dimensionen 

blir därmed subjektiv då individuella värderingarna spelar in.   

 

4.1.3 Miljömässiga 

Det som framgår av intervjuerna är att miljödimensionen är den mest framträdande, en möjlig förkla-

ring är att den går att kvantifiera och mäta på ett tydligare sätt än de två andra dimensionerna. Fond-

förvaltare 2: ”det är mest fokus på miljödimensionen för det är lättast att sätta siffror och mål på 

dem”, vilket även framkallar ett medhåll ifrån Analytiker 1 och Aktiesparare 1. Anledningen till att 

vi anser att miljödimensionen är störst är respondenternas starka relation till att mäta och sätta nume-

riskt värde på information. Aktiesparare 1: ” vi gillar att mäta, kunna säga att den här är bättre och 

så” medan Fondförvaltare 3 uttrycker: ” det är viktigt att kunna mäta. Det gör att det blir mer tydligt 

och enkelt om det finns ett sätt att mäta saker”. Vi upplever behov från respondenterna för möjlig-

heten att mäta information, att relatera den till ett konkret värde som kan presenteras i kronor och 

ören. Det går att sätta siffror på nästan all information ändå förstår vi utifrån deras svar att värderings-

grunderna kan vara komplicerade. Analytiker 3 diskuterar hur koldioxidutsläpp kan mätas och menar 

att det är omöjlighet att mäta hur mycket koldioxid företag släpper ut. Oftast görs en uppskattning av 

utsläppen vilket inte visar hela sanningen. 

 

”Skulle man få fram riktiga nyckeltal som verkligen är bara mätningar av något slag så vet man vad 

det är, så det är önskvärt. Men det är inte lätt. Så vad är det vi mäter? Hur ska vi lyckas med 

det?”(Analytiker 3) 
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4.2 Information 

Som vi tidigare nämnt är respondenterna överens om svårigheten att definiera begreppet hållbarhet 

vilket Analytiker 1 även menar blir ett problem när det handlar om hållbarhetsinformation. Hen säger: 

”så länge som det är osäkra faktorer så är det svårt att bedöma”. En gemensam syn hos responden-

terna är att utvecklingen av nyckeltal inom hållbarhet är svårt, men att det i framtiden troligtvis kom-

mer etableras fler i takt med att hållbarhetsfrågor växer.  

 

”Jag tror att det kan utvecklas nyckeltal inom hållbarhetsredovisning men att vi då får ta dem för var 

de är.  Ska vi jämföra en tung industri med ett mjukvarubolag då kan du inte använda samma nyck-

eltal troligen. Kan tänka mig att det blir bolags- eller branschspecifika. Vi måste hela tiden ta hänsyn 

till vilken typ av verksamhet. Men visst ser vi att bolagen försöker redan nu om vi läser redovisningar, 

utrymmet som hållbarhetsredovisningen tar blir hela tiden större och större och där försöker bolagen 

också ha nyckeltal, saker som följs upp och sådär.”(Fondförvaltare 3) 

 

I vår tolkning av intervjumaterialet menar Aktiesparare 1 och Fondförvaltare 1 att det inte finns några 

konstanta nyckeltal som kan gälla för alla företag. De som finns beskrivs: ”osäkra och svåra att ta 

ställning till”.  Nyckeltal och information inom hållbarhet måste med andra ord vara anpassad till 

verksamheten och branschen. I diskussionen angående vilken information de söker säger Fondförval-

tare 1:  

 

”hitta några frågor som vi tycker är viktiga, de här kan vi koncentrera oss på och att de gäller för ett 

stort antal bolag, det är svårt att hitta och välja bort det som inte är viktigt”.  

 

Därmed upplever vi att det inte finns några allmänt accepterade nyckeltal utan det är upp till var och 

en vilken information som tas i beaktan. 

 

Vår uppfattning är att det finns en efterfrågan men likväl en problematik kring nyckeltal. Analytiker 

1, Analytiker 2, Analytiker 3 samt Fondförvaltare 3 nämner ett behov av nyckeltal, då i relation med 

möjligheten att mäta och värdera information. Genom att försöka omvandla mjuk data till hård data 

kan det skapas konkreta värden vilka kan följas upp, jämföras och mätas. ”Det är viktigt att kunna 

mäta och det gör att det blir mer tydligt och enkelt om det finns ett sätt att mäta saker. Väldigt stor 

skillnad på det som går att mäta och inte” (Fondförvaltare 3). Vi tolkar det att information som kan 



 

 

 

 

35 

mätas ger en annan värderingsgrad på informationen och mer konkret bild av verksamheten. Däremot 

finns en frågeställning om informationen måste gå att mäta, Analytiker 1 beskriver:  

”Alla försöker få samhällskunskapen att likna naturvetenskapen för att kunna få ner allt till mätbara 

värden. Men det går inte inom hållbarhet och att det är någonting som alla måste acceptera för att 

först då kan hållbarhetsfrågor bli mer accepterade då det är osäkra faktorer som aldrig kommer gå 

att mäta och jämföra helt mot varandra”.  

 

4.3 Kvalitetskriterier 

4.3.1 Relevans 

Det finns en gemensam syn att relevans är det viktigaste kriteriet för att information ska anses värde-

full. Respondenter tar upp att hållbarhetsinformationen som rapporteras ska vara direkt hänförd till 

företagen. Analytiker 1 väljer att ta exemplet med tjänsteföretag och koldioxid. Det finns ett svagt 

intresse att tjänsteföretag med låga koldioxidutsläpp ska lägga ner tid och resurser att rapportera den 

informationen. Istället kan de se till personalomsättning eller sjukfrånvaro som kan hänföras till per-

sonalen, vilka är tjänsteföretags viktigaste beståndsdelar. Analytiker 3 menar att det gäller att se nyt-

tan av informationen: ”titta på nyttan i sig. Spara vatten i Mali eller i Norrland, är stor skillnad. Det 

måste vara med i värderingen”. Hen menar att det inte bara går att se informationen i sig utan att 

sätta den i relation till verksamheten, en värdering antingen till nytta eller risker. Fondföretag 2 samt 

Ratingbolag 1 beskriver att de vill se processen, att företag konstaterar risker för att sedan rapportera 

utifrån åtgärder de tar för att minska dem. Att sätta informationen i relation till den specifika risken 

gör att informationen blir mer konkret och lättare att värdera.  

 

”Jag tittar på om det som spelar roll. Innan jag ens börjar en rapport tar jag reda på vilken sektor 

de tillhör, vilket land, vad de producerar. Vart ser jag risker? Finns det information i rapporten 

gällande riskerna?”(Analytiker 2) 

 

Ratingbolag 2 sätter även relevans i relation till företagsrisk och menar att det inte enbart går att 

behandla risker som är kopplade till branschen. Hen ger exempel på barnpornografi och telekombran-

schen, barnpornografi är olagligt och inom telekombranschen finns en risk att användas som en 

plattform för spridning av olagligt material. Företag måste därför bedöma den indirekta risken av 

verksamheten, vilket även investerare bör. Ratingbolag 2 menar även att risken bör analyseras, är det 

en tillfällig risk eller en systematisk, vilket ger konsekvenser för bedömningen.  
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Det finns efterfrågan på företagsspecifik information men majoriteten av respondenterna är överens 

om att ju mer specifik informationen är desto svårare blir det att jämföra den över tid eller mot andra 

företag. Det kan med andra ord finnas en konflikt mellan relevans och jämförbarhet i den information 

som rapporteras.  

 

4.3.2 Tillförlitlighet 

Uppfattningen vi fått om kriteriet tillförlitlighet är att det tas hänsyn till vid hantering av hållbarhets-

rapporter. Endast Pensionsförvaltare 1 benämnde tillförlitlighet ordagrant, då i diskussionen att kon-

trollorgan efterfrågas i syfte att tillstyrka hållbarhetsrapporter, ” vi ser gärna att informationen är 

styrkt av revisor”. Något mer vi anser kan anknyta till tillförlitlighet är yttrandet av Analytiker 2:  

 

”Vi använder information från hållbarhetsrapporter, men om något ser misstänksamt ut, då försöker 

vi verifiera det via andra källor om möjligt, och mest genom att ställa följdfrågor till bolag för att få 

mer detaljerad information om viktiga ämnen”.  

 

Vi tolkar det som att de inte använder sig av hållbarhetsrapporternas information rätt av utan det finns 

risk att företag förskönar informationen. De ser mer till hur de lägger fram informationen än vad som 

ordagrant står. Respondenterna tar även upp vikten av en dialog med företag gällande deras hållbar-

hetsarbete och uppföljning av det som finns med i hållbarhetsrapporterna. I uppfattningen hur väl 

tillförlitligheten tas hänsyn till anser vi att andra kriterier är mer diskuterade. I det stora hela upplever 

vi att hållbarhetsrapporterna är tillförlitliga och respondenterna anser att risken för dålig publicitet 

hämmar försköning. Resonemanget finner stöd i dialogen med Ratingbolag 2, som menar att det finns 

ett grundförtroende för hållbarhetsinformationen företag offentliggör och att hen utgår från att det 

som skrivs är sant. Ratingbolag 2 menar även att de med god erfarenhet inom företagsanalyser kan 

avgöra bakomliggande innebörd, de vet hur en hållbarhetsrapport bör läsas och letar efter konkreta 

ställningstaganden att ta fasta på. Respondenten beskriver att vissa delar bara består av ord men när 

företag väljer att konkret visa hur de arbetar med hållbarhet blir hållbarhetsrapporterna mer intres-

santa.  

 

Både Ratingbolag 1 och Ratingbolag 2 tar upp tillförlitlighet i relation till riskmedvetenhet. De är 

överens som att när ett företag är transparent gällande sina nuvarande och framtida risker ökar tillför-

litligheten. De menar att de flesta företag har risker och det anses inte trovärdigt om hållbarhetsrap-

porten enbart innehåller positiv information. Främst efterfrågas att företag ställer upp sina risker, 
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beskriver att de är medvetna om dem samt hur de motverkas. Ratingbolag 2 tar även upp att det är 

önskvärt att företag redogör för hur de rangordnar sina risker.  

 

4.3.3 Jämförbarhet 

Konflikten rörande relevans och jämförbarhet tar fasta på att ju mer specifik information är, desto 

svårare är den att jämföra med liknande information då fler komponenter spelar in. Det gäller med 

andra ord att göra en värdering hur jämförbar informationen bör vara för att den ska anses användbar. 

Uppfattningen kring vikten av jämförbarhet är skiftande då respondenterna har olika syn på dess be-

tydelse i informationsbedömningen. Analytiker 1 och Aktiesparare 1 anser att jämförbarhet inte är ett 

viktigt kriterium. De menar att hållbarhetsinformation bör vara företagsspecifik och spegla verksam-

heten för ökad relevans. Aktiesparare 1 uttrycker: ”är inte viktigt med jämförbarhet om jag vet vad 

jag vill” vilket vi tolkar som att finansanalytikerna söker specifik information beroende på aktuell 

verksamhet. Resterande respondenter säger sig söka jämförbarhet inom samma bransch. De är över-

ens om att jämförbarhet mellan olika branscher inte är att sträva efter, men efterfrågar det vid liknande 

verksamheter. Fondförvaltare 3: ”ja man behöver kunna jämföra hållbarhet precis som allting annat 

om jag tycker det är relevant och använder det som beslutsunderlag”. Det finns ett underförstått 

behov att ställa företag och hållbarhetsinformationen i relation till varandra.   

 

Vi upplever att det finns antaganden om svårigheter runt jämförbarhet då det uppstår frågor hur håll-

barhet ska jämföras eller kan jämföras. I diskussionen om hållbarhet ska jämföras är respondenterna 

överens om att det teoretiskt går att jämföra företag sinsemellan men ifrågasätter värdet av att jämföra. 

”Vad säger det oss om A släpper ut mindre koldioxid än B?” (Ratingbolag 1). Vår tolkning av Ra-

tingbolag 1 är att även om det går att säga att A släpper ut mindre koldioxid än B så måste det även 

sättas i relation till något. Något som visar på nyttan av att A släpper ut mindre koldioxid och risken 

att B släpper ut mer. Diskussionen som behandlar om hållbarhet kan jämföras berör tidsaspekten, vad 

det ska förhållas till eller sättas i relation till. Inställning gör det svårt att jämföra företag sinsemellan, 

utan det som jämförs är hållbarhetsarbete över tid. Det som studeras är med andra ord hur företag 

involverar ett hållbarhetsarbete och hur processen löper in i framtiden. Pensionsförvaltare 2 menar att 

det är upp till var och en att bedöma hållbarhetsengagemanget. Antagande leder åter igen in på att 

hållbarhet är subjektivt och svårt att kvantifiera, vilket visar sig vara ett återkommande resonemang.  
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4.3.4 Begriplighet 

Under intervjuerna är vår förståelse att kriteriet begriplighet inte har en framträdande roll i diskuss-

ionen gällande användbar hållbarhetsinformation. Det är endast Analytiker 1 som diskuterade be-

greppet ordagrant. Hen poängterar vikten att hållbarhetsinformationen som publiceras ska vara lätt-

förståelig. Företag bör inte rapportera alltför komplex information, utan på en nivå som går att ta till 

sig. Utifrån vår uppfattning av det som respondenterna svarar under intervjuerna är det svårt att göra 

en bedömning hur viktig begriplighet är för hållbarhetsinformationen. Begreppet kan ändå anses 

mindre intressant i diskussionen enligt vår bedömning.  

 

4.4 Finansanalytikers efterfrågan 

De tidigare empiriavsnitten har för avsikt att kartlägga situationen gällande hållbarhet, vilka kvali-

tetskriterier finansanalytikerna har på hållbarhetsinformation samt reflekterar över. Diskussionen 

mynnar ut i vad finansanalytikerna efterfrågan på kvalitetskriterier på hållbarhetsinformationen. Den 

uppfattningen vi får är att begreppet hållbarhet är svårdefinierat och det finns en svårighet att bedöma 

hållbarhetsinformationen. Aktiesparare 1: 

  

”det går inte att definiera hållbarhet. Jag gillar inte att det inte går, men vi kan inte göra det nu” 

samt att det är ” svårt att utföra tillsyn och säga vad som är rätt eller fel om vi inte kan säga vad som 

är hållbarhet”.  

 

Hen menar exempelvis att det är svårt att värdera mångfald om det inte finns en definition av mång-

faldens innebörd. Det leder även fram till problem att utveckla nyckeltal som innehåller relevant och 

värdefull information och det kan även bli problematiskt att fastställa värdet på dem. Fondförvaltare 

3 tar inte hänsyn till allmänna nyckeltal utan efterfrågar hållbarhetsinformation som kan kopplas till 

olika branscher vilket ger relevans och ökar chansen till jämförbarhet. Fondförvaltare 3:” kollar inte 

på några generella nyckeltal idag utan de är branschspecifika”. Efterfrågan vi upplever hos Fond-

förvaltare 2 är på sektorindelad hållbarhetsinformation. Hen fokuserar på behovet av sektorsindelning 

där nyckeltal kan härledas till olika sektorer. Företag inom en sektor kommer i kontakt med snarlika 

frågor och kan därmed rapportera liknande. Vår förståelse är att hållbarhetsinformationen då är både 

relevantjämförbar mellan liknande företag. Aktiesparare 1 beskriver: ”nyckeltal måste spegla verk-

samheten”. Respondenterna är överens om att branschspecifik hållbarhetsinformation bör rapporteras 

för möjlighet till jämförbarhet och för integrering av hållbarhetsfrågor i betygsättningen av företag. 
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En fråga som både Analytiker 1 och Pensionsförvaltare 1 diskuterar är hur långt i produktionskedjan 

företagsanalysen ska ta hänsyn till när det gäller hållbarhetsinformation. Pensionsförvaltare 1 tar upp 

exempel med klädproduktion och dåliga arbetsförhållanden. Vår uppfattning är att det oftast är sälj-

företag och tygtillverkaren som är av betydelse, kontrollen går inte längre i produktionskedjan. 

Material som tygfabriker köper in för tillverkning av tyger kan därmed komma från en bomullsfarm 

med dåliga villkor för arbetarna. Även då bomullsfarmen inte är direkt leverantör till klädföretag är 

de en indirekt leverantör då bomullen finns i kläderna.  

 

Analytiker 1 ger ett annat exempel gällande koldioxidutsläpp och bilindustrin. Vi översätter det till 

att företag som producerar bilar inte släpper ut mängder koldioxid och bedöms bra på koldioxidmät-

ningar som carbon footprint. Däremot släpper bilarna ut stora mängder koldioxid när de används av 

konsumenterna, men det tar inte nyckeltalet hänsyn till.  Analytiker 1 anser vi mena att även om 

bilfabriken minskar sina koldioxidutsläpp kommer största påverkan på miljön ske i användningen. 

Diskussionen grundar sig i hur stor utsträckning nyckeltal ska behandlas, ska de sträcka sig upp, ner, 

fram och bak i produktkedjan? Pensionsförvaltare 1 efterfrågar alternativa sätt att mäta koldioxid på 

än att enbart ta hänsyn till produktionsföretag. Vi har förstått att det finns ett behov i att mäta stadie 

ett, två, och tre vilka behandlar leverantörerna, företag och kunderna. Tas inte alla tre stadier i beaktan 

kan det anses vara svårt att få en rättvis bild av koldioxidutsläppet och måttet blir missvisande. ”Dessa 

typer av frågor är något som vi på finansmarknaden måste ta ställning till” säger Analytiker 1: ”om 

nyckeltal som utvecklas ska ge en rättvisande bild av verksamheten”. 

 

Analytiker 2 menar att nyttan av åtgärder är en variant av värderingsmått för att se en positiv skillnad 

i processen. Analytiker 3: ”vilka mätningar gör nytta? Vissa idag är bara symbolmätningar man gör 

för att visa att man vill väl men vad gör det för skillnad i världen, på vilket sätt får vi en mer hållbar 

utveckling”. Diskussionen visar att hållbarhetsrapporterna bör demonstrera hur informationen gör 

skillnad, antingen kostnadsmässigt eller ur hållbarhetsperspektiv. Analytiker 3: ” titta på nyttan i sig. 

Spara vatten i Mali eller i Norrland, är stor skillnad. Det måste vara med i värderingen”, vilket vi 

tidigare nämnt. Uttrycket visar på nyttan av ett agerande då vattenbesparingar skulle göra större nytta 

i Mali och mindre nytta i Norrland.  

 

Respondenter sätter på något vis hållbarhet i relation till risk, ett hållbarhetsarbete kan reducera risk 

som förknippas med företagen. Ur den aspekten tas frågan upp om branschspecifik information, vilket 

Aktiesparare 1 uttrycker genom att ge exempel på att företag som förbrukar papper i gengäld ska 

plantera skog. De åtagandena ses som handlingar för att hantera företags risker. De menar att plantera 
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träd säkrar företags fortlevnad och minskar risken att verksamheten dör ut på grund av söndersköv-

lade skogar. Åtagandena värderas inte i nyckeltal utan handlingen sätts i relation till dess nytta och 

kostnad. Väger handlingen upp risken och bidrar till företags fortlevnad värderas den högt och kost-

naden kan motiveras. Å andra sidan skulle företag som har påverkan på vattenmiljön plantera träd 

återfinns ingen koppling till verksamheten, risken att vattenområden torkar ut finns kvar. Enligt vår 

tolkning menar respondenterna att det gör den informationen mindre värd även då handlingen gör 

gott. Handlingen motverkar inte risker företag utsätts för, vilket gör att kostnaden inte motiveras. 

Ratingbolag 2 beskriver att begreppet hållbarhet i början sattes i relation till risk men att det nu kan 

ses vara en affärsmöjlighet. Företag kan anses mer attraktiva om de aktivt tar ställning i hållbarhets-

frågor och därmed få bättre affärsmöjligheter och ökad lönsamhet.  

 

4.5 Sammanfattning av empiri 

En uppfattning vi utgår ifrån i empirin är att det finns punkter där respondenterna är ense. Den första 

punkten är synen på hållbarhet då vi tolkar att begreppet är svårdefinierat och ses på olika sätt från 

individ till individ. Uppfattning är återkommande i vårt empiriska material, vilket motiveras med att 

respondenterna återkommer till svårigheten under intervjuerna. Vi tolkar respondenternas uppfatt-

ningar som att definitionsproblemet kan vara en svårighet i hållbarhetsfrågan och hur begreppet ska 

angripas. Under området för hållbarhet finns även en gemensam syn att de dimensioner som bygger 

upp begreppet är de miljö, sociala och styrning.  

 

Vi väljer att ta hänsyn till hur respondenterna ser de ekonomiska, sociala och miljöhållbarhetsdimens-

ioner. Den ekonomiska upplever vi diskuteras för sig, det finns hållbarhetsinformation och det finns 

ekonomisk information och att de ses som separata delar vilka kan interagera med varandra. Vi tolkar 

det ändå som att det finns en tanke att företag bör generera avkastning men att den ska anses hållbar. 

Vi upplever att är en liknande syn bland respondenterna gällande sociala och miljödimensionen. Em-

pirin tolkas som att social- och miljömässig information är svår att mäta och värdera. Hur hållbar-

hetsinformationen värderas påverkas av individens bedömning och preferenser över vad som är bra 

eller önskvärt. Den situationen uppfattar vi respondenterna anser grunda sig i att informationen är 

svår att kvantifiera, vilket upplevs när kvalitativ information ska bedömas.  

 

I uppfattningen kring hållbarhetsinformation finns en gemensam syn på svårigheten att utveckla 

nyckeltal just på grund av definitionsproblematik. Även på grund av dess subjektivitet vilket gör att 

informationen värderas utifrån individers preferenser. De skillnader som finns i respondenternas syn 

på nödvändigheten av nyckeltal, är att vissa respondenter önskar mer branschspecifik information 
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som inte behöver översättas till nyckeltal. Kvalitetskriterierna visar på liknande svar där relevans 

anses som viktigaste kriteriet för att tillgodose informationen. På samma grunder som ovan finns även 

skillnader i intresset för nyckeltal då det finns skilda meningar om jämförbarhet är viktigt. De respon-

denter som tar hänsyn till företagsspecifik information värderade jämförbarhet lägre än resterande 

respondenter. Empirin visar efterfrågan på branschspecifik information som antingen ska påvisa nytta 

eller kunna hänföras till företagsrisker. Vi får uppfattningen att respondenterna är väl insatta i håll-

barhet och att det anses som ett aktuellt och viktigt ämne. De har snarlika uppfattningar om hållbar-

hetsrapporterna samt vilken information som anses mest intressant.  
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5. ANALYS 
 

Den teori vi tar fasta på hänvisar inte till någon förvirring kring begreppet hållbarhet utan många 

forskare utgår från Världskommissionens definition av hållbarhet Brundtlandsrapporten som ly-

der:”(…) development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.”(World Commission on Environment and Development, 1987, 

s.41). Vår tolkning av empirin visar däremot att det finns definitionsproblem kring begreppet hållbar-

het. Den förståelse vi får är att hållbarhet kan betyda olika från individ till individ och det framgår 

svårigheter att definiera begreppet. Vår uppfattning av teorin vi utgår från är därmed att det finns en 

allmänt accepterad definition av hållbarhet då definitionssvårigheter sällan diskuteras medan vår em-

piri påvisar oklarheter. Vår teori och empiri talar alltså emot varandra gällande synen på hållbarhet. 

Anledningen till det tror vi beror på att forskare har en teoretisk syn på hållbarhet medan finansana-

lytikerna kan anses ha en praktisk då de dagligen arbetar med begreppet. Vi finner att den teori vi 

hittar vill fastslå ett begrepp för att underlätta forskning inom området, men i praktiken möter finan-

sanalytiker situationer dagligen som försvårar deras syn på hållbarhet. 

 

5.1 Hållbarhetsdimensioner 

I teoridelen presenterar vi begreppet ”triple bottom line”, i vilket Schulz och Flanigan (2016)  tar upp 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna som byggstenarna i hållbarhet. Den synen 

som vår valda teori presenterar stämmer någorlunda med den som vår empiri kartlägger. Vi uppfattar 

empirin som att hållbarhet kan visas utifrån tre dimensioner, miljö, sociala och styrning, vilka kan 

benämnas med begreppet ESG. Sociala och miljömässiga dimensionen kan anses framgå i både vår 

teori och empiri. Styrningsdimensionen kan enligt vår tolkning utifrån det empiriska materialet hän-

föras till sociala dimensionen då diskussionerna om styrningen tar upp frågor som mångfald och jäm-

ställdhet, vilket Schulz och Flanigan (2016) hänför till den sociala dimensionen.  

 

I den teori inom området hållbarhet förhåller vi oss till Epstein och Roys (2001) forskning som menar 

att det finns en svårighet att balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Vi 

har uppfattningen att den svårigheten även upplevs i empirin då företag inom olika branscher har 

varierande förutsättningar. För vissa kan miljödimensionen väga tungt och hos andra är det den soci-

ala dimensionen. Det diskuteras återigen om branschspecifik information vilket vår tolkning antar har 

sin grund i att företag inte kan likställas. Hur hållbarhetsdimensionerna balanseras inom beslutsfat-

tandet anser vi kan bero på individen som analyserar informationen och dennes personliga preferen-

ser. Vi anser att eftersom hållbarhetsinformation ses subjektivt sker bedömningen på individnivå.  

http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
http://www.emeraldinsight.com/author/Flanigan%2C+Rod+L
http://www.emeraldinsight.com/author/Schulz%2C+Steven+A
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5.1.1 Ekonomiska  

Det förhållningssätt som vi utifrån i det empiriska materialet är att den ekonomiska dimensionen inte 

ses som en byggsten i hållbarhetssynen, utan hållbarhetsdimensionerna ses som en del och den eko-

nomiska dimensionen som en del i företagsanalysen. Fagerström et.al (2016) har som fokus i den 

ekonomiska dimensionen att verksamheten bör generera finansiellt överskott så att ägare och långi-

vare får avkastning på sitt kapital. Vi hänför det till delar av empirin som vi upplever går djupare in 

på den ekonomiska dimensionen och kopplar den till vikten av att företag genererar avkastning till 

ägarna. Vår empiri bidrar även till vår tolkning att hållbarhetsrapporter främst tas i beaktan om de 

kan hänföras till framtida vinster. Vi förstår det som att hållbarhet måste motiveras genom att ge 

avkastning till aktieägarna eller ses som en nödvändighet för företags fortlevnad.  

 

Det vi har förstått ur empirin är dock att den största delen inte hänvisar till den ekonomiska dimension 

i diskussionen kring hållbarhet utan ser den som en enskild del. Anledningen finner vi kan härledas 

till att bara en liten del av respondenterna representerar den enskilde aktieägaren och dennes ekono-

miska preferenser. Resterande respondenter hänförs till mer allmänna förvaltningsformer med andra 

synsätt. Vi nämnde tidigare att vi inte kan urskilja någon åsikt som säger att den ekonomiska dimens-

ionen ska vara en del av hållbarhet. Det ställningstagande vi gör är att finansiella analysen ligger till 

grund för företagsanalysen och hållbarhetsinformationen ses som komplement.  

 

5.1.2 Sociala  

I diskussionen angående den sociala dimensionen drar vi paralleller till Dyllick och Hockerts (2002) 

forskning som vi anser delar upp den sociala dimensionen i två områden, humankapital och samhälls-

kapital. Humankapitalet behandlar personalen och samhällskapitalet behandlar samhällsengagemang. 

Förståelsen som vi får av vårt empiriska material är att vi enbart kommer i kontakt med samhällskap-

italet, då i dialogen om företags samhällsengagemang vilket kan hänföras till satsningar på mänskliga 

förhållanden. Våra upplevelser är att även om företag tar ett socialt ansvar som inte kan hänföras 

direkt till verksamheten kan intressenter se det positivt. Resonemanget är att handlingar kan locka 

nyrekryteringar och i valet mellan två snarlika företag kan handlingen väga tungt. Med det sagt tolkar 

vi ändå empirin som att företags handlingar bör motiveras. Angående samhällsengagemanget tar det 

empiriska materialet upp att företag bör motivera handlingarna med ett kostnads- eller avkastnings-

perspektiv. Den uppfattning vi får är att en hållbar investering ses som en kostnad idag men kan 

generera avkastning i framtiden eller är en nödvändig investering för företags fortlevnad. 
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Vår tolkning utifrån empirin är att frågan om humankapitalet inte behandlas och inte heller hur företag 

värnar om lojalitet, kompetens och motivation hos personalen. Den tar enligt oss istället upp svårig-

heten att mäta och värdera den sociala dimensionen. Det vi kan hitta i empirin är personalens välmå-

ende men utöver det diskuteras inte personalfrågor. En anledning till att de frågorna inte diskuteras 

kan enligt vår uppfattning vara att de anses svåra att få grepp om och kvantifiera. Vi kan ändå hitta 

att en del av vårt empiriska material menar att det är viktigt att kunna mäta social information. Det vi 

utläser av den delen är att mätningen kan ses som en nödvändighet för att investerare ska ta hänsyn 

till informationen. Vi anser dock att personalfrågor som sjukfrånvaro, personalomsättning och övertid 

går att mäta, men å andra sidan kan värdet bli abstrakt då många faktorer spelar in i utfallet. Uppfatt-

ningen vi har är därmed att även om det kan gå att kvantifiera den mesta informationen kan siffrorna 

vara diffusa och inte säga så mycket, till exempel sjukfrånvaro, vad anses som mycket respektive 

lite?  

 

5.1.3 Miljömässiga  

Det vi tagit fasta på i vår teori är möjligheten att anpassa de mätenheter som används inom miljödi-

mensionen till företagens verksamhet. När vi tolkar empirin framgår samma syn hos respondenterna 

då diskussionen ständigt återkommer till efterfrågan på branschspecifik information. Vi uppfattar att 

den diskuterar nyttan av hållbarhetsinformationen och kommer fram till att om det som rapporteras 

inte hänförs till verksamheten finns ingen nytta för företaget eller samhället. Nytta för företag upp-

fattar vi som exempelvis minskade kostnader på grund av hållbara initiativ och nytta för samhället 

ses som något proaktivt som att plantera träd. Anledningen till att branschspecifik information främst 

tas upp under delen för miljödimensionen tror vi kan härledas till att miljöpåverkan ser olika ut bero-

ende på bransch. Vår tolkning är att vissa företag har hög vattenförbrukning medan andra har höga 

koldioxidutsläpp, vilket gör att det blir svårt att visa en rättvis bild av företag om samma typer av 

hållbarhetsinformation rapporteras. Här menar vi att om en investerare ska förstå nyttan av hållbar-

hetsarbete är information om koldioxidutsläpp ointressant om de som inte har några utsläpp rappor-

terar det. Ska investerare värdera informationen och ta hänsyn till den i beslutsprocessen bör den vara 

kopplad till verksamheten.  

 

Med vår empiriska undersökning förstår vi att miljö är den enklaste dimensionen att sätta siffror på 

och med det är vår uppfattning att den är enklast att involvera i företagsanalysen. Efter tolkning har 

vi fått förståelsen att finansanalytiker söker sig till information som går att kvantifiera. Det finns ett 

behov att kunna säga att det ena resultatet är bättre än det andra. Uppfattningen som vi får är att 

miljödimensionen går att kvantifiera på ett bättre sätt än sociala, där värderingen uppfattas subjektiv. 
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Därför anser vi att en anledning till att vår empiri främst lutar mot miljödimensionen är att den är 

lättast att kvantifiera.  

 

5.2 Information 

Utifrån Martin och Metcalfes (2001) forskning har vi gjort tolkningen att med utökat informationsut-

bud blir relevant information allt svårare att utläsa. Vår förståelse av vårt empiriska material är att det 

finns en enighet när det kommer till behovet av relevant information för att skapa konkreta värden 

som följs upp, jämförs och mäts. Teorin belyser även behovet att sökningen efter väsentlig informat-

ion ska kunna göras med minsta möjliga ansträngning. Vilket vi tolkar som att Martin och Metcalfe 

(2001) menar att information som är lätt att komma åt oftast går före kvalité. Den uppfattning fått är 

att nyckeltal kan ses som lättillgänglig information där mycket information finns på liten yta. Vi har 

därmed blivit medvetna om att även vår empiri uppmärksammar behovet på nyckeltal som mätenhet 

när det kommer till värdering av information.  

 

Enligt vår tolkning belyser den empiri som vi samlat in en tro på att det i framtiden kommer etableras 

nyckeltal inom hållbarhetsområdet då utvecklingen går framåt. Förståelsen vi får från empirin är att 

det beror på en efterfrågan att kvalitativa informationen i hållbarhetsrapporterna för att skapa tydliga 

och relevanta mätetal. I teorin använder vi Robson och Robinson (2013) som beskriver att informat-

ion bedöms och värderas efter dess nytta och trovärdighet. Om det finns information som inte är till 

hjälp för intressenterna förkastas den. I det empiriska materialet framgår det att information bör vara 

företags- eller branschspecifik för att den ska anses relevant. Vilket vi tolkar att mycket av den håll-

barhetsinformation som offentliggörs företagen idag skulle kunna minska om nyckeltal som var kopp-

lade till verksamheten eller branschen prioriterades. 

 

Isaksson et.al (2015) tar upp att nyckeltal som en sort information och menar att inom hållbarhet är 

de komplicerade då det är svårt att identifiera vad som ska mätas samt säkerhetsställa att det som 

mäts faktiskt visar graden hållbarhet. Den typen av problematik framgår även i empirin då vi uppfattar 

att det finns svårigheter med nyckeltal inom hållbarhet då de ses som osäkra och svårbedömda. Den 

uppfattningen anser vi grundar sig på att hållbarhet är svårt att definiera vilket leder till att informat-

ionen inom området blir svår att värdera. I empirin tas mångfald som exempel då det framgår att 

begreppet anses svårt att definiera samt att olika individer har olika tolkningar. Vår förståelse är att 

problematik uppstår när information värderas om begreppsdefinitioner är oklara. Om det finns olika 

uppfattningar kring ett begrepp blir värderingen på individnivå vilket kan köra nyckeltalen till osäkra 

faktorer i bedömningsprocessen.  

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Martin%2C+Paul
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Metcalfe%2C+Mike
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Martin%2C+Paul
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Metcalfe%2C+Mike
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Robson%2C+Andrew
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Robinson%2C+Lyn
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5.3 Kvalitetskriterier 

5.3.1 Relevans  

Det kriterium som vi uppfattar viktigast i vår empiri är relevans, vilket vi kopplar till vikten av att 

företag rapporterar information som kan hänföras till verksamheten. Det framkom även hur svårt det 

är att bedöma företag utifrån information som inte har betydelse för verksamheten. Som ett tidigare 

exempel vi använde är det irrelevant att företag utan koldioxidutsläpp rapporterar koldioxidpåverkan. 

Det vi finner i Cheungs et.al (2010) forskning att är viss information kan vara relevant för några men 

irrelevant för andra. Det gäller med andra ord att kartlägga vilka intressenter företag har och vilken 

information som efterfrågas. Därmed är vår förståelse att intressenterna kan komma att efterfråga 

företags koldioxidutsläpp även då det anses obefintligt i deras verksamhet. Då på grund av att inform-

ationen är relevant för dem då de exempelvis har kravet att rapportera informationen i sina portföljer. 

I empirin fann vi även en efterfrågan på en motivering av de ställningstaganden företag gör inom 

hållbarhet och nyttan av dem. Motiveringen ska koppla informationen till företags verksamhet genom 

förklaringar på vad som gjorts och varför. Vår tolkning är att transparens i hållbarhetsrapporterna gör 

informationen företagsspecifik och därmed relevant.  

 

5.3.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet anser vi inte aktivt diskuterades i empiri, vi fick istället uppfattningen att informat-

ionen i hållbarhetsrapporterna redan är tillförlitlig, dock anser vårt empiriska material att revison kan 

tillstyrka informationen. I vår analys av finansbranschen förstår vi att den är känslig mot dålig publi-

citet då negativa händelser snabbt uppmärksammas. Därmed vågar inte företag rapportera felaktig 

information med risk att bli avslöjade och ställas till svars. Vår tanke utifrån teorin vi tar fasta på är 

att det finns en risk att företag förskönar sina rapporter vilket bör beaktas vid analys. Dock finner vi 

i empirin att det inte oroar finansanalytikerna, något som vi drar paralleller till diskussionen att företag 

inte vågar rapportera felaktigt. Enligt Cheung et. als (2010) forskning kan tillförlitligheten ses ur 

perspektivet att det som avses mätas faktiskt mäts. Som vi tidigare har belyst visar vår empiri att 

hållbarhet är svårt att mäta, det anses subjektivt och svårdefinierat. Vår tolkning blir därför att det är 

svårt att göra en bedömning om mätningen är korrekt då individer göra egna bedömningar. Det då 

individernas preferenser spelar in hur informationen mäts och vilka kriterier som används. Om vi 

utgår från den teori vi hittat framgår det att hållbarhetsrapporter inte anses tillförlitliga då de är för 

subjektiva och inte går att mäta. Både vår teori och empiri tar upp mätbarhet som ett kvalitetskriterium 

för att få tillförlitlighet i hållbarhetsinformationen.  
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5.3.3 Jämförbarhet 

I tidigare forskning som behandlar jämförbarhet har vi gjort tolkningen att informationen ska vara 

konsekvent och enhetlig. Det framgår av Cheung et. al (2010) som menar att samma metoder ska 

användas för varje period samt att liknande information ska rapporteras för liknande. Det vi får fram 

av empirin visar en efterfrågan på konsekvent och enhetlig information när det kommer till branscher. 

Här tolkar vi det som att den inte tror på en jämförbarhet mellan alla företag utan vill se jämförbarhet 

mellan liknande verksamheter och även inom samma företag över tid. I diskussionen kring jämför-

barhet kommer vi alltså in på branschspecifik information och ur det perspektivet är det intressant att 

jämföra information. Ska tjänsteföretag jämföras med tung industri är vår förståelse att resultatet blir 

ointressant eftersom verksamheten är olika och olika komponenter speglar företag. Att det efterfrågas 

branschspecifik hållbarhetsinformation är i vår mening en vilja att få till en form av jämförbarhet. I 

empirin framgår att hållbarhetsinformation kan sättas i relation till olika perioder inom samma företag 

som grund för värdering men även i relation till andra företag för att få jämförelse. Vi förstår det ändå 

som att jämförbarheten endast bör ske på branschspecifik nivå när det gäller hållbarhetsinformat-

ionen. Vi menar att det finns det en balans mellan jämförbarhet och relevans, att ju mer jämförbar 

som informationen är desto mer allmän är den och mindre relevant. Därför tolkar vi att vårt empiri-

riska material endast berör efterfrågan på jämförbarhet mellan liknande verksamheter/branscher.   

 

5.3.4 Begriplighet 

Vi finner att vår teori och empiri är eniga gällande betydelsen av begriplighet. Den gemensamma 

synen är att företags intressenter bör förstå informationen som förmedlas, hållbarhetsrapporterna ska 

vara skrivna på ett sätt så intressenterna kan ta del av informationen. Vikten av ett gemensamt språk 

för hållbarhetsrapporteringen är något vi anammat från Cheung et. als (2010) forskning och vi tolkar 

även att empirin efterfrågar det. Den visar på en problematik av att företag rapporterar sin information 

i olika mätenhet och utifrån det uppfattar vi en efterfråga på att informationen bör räknas om till 

gemensamma mätenheter. I annat fall är det svårt att jämföra företag eller värdera informationen då 

den inte är likvärdig. Vår förståelse är därför att det finns behov på enighet i hållbarhetsrapporterna, 

inte att rapportera samma information men att rapportera på liknande sätt.  

 

5.4 Finansanalytikers efterfrågan 

I den teori vi funnit finns bristande intresset för hållbarhetsrapporter som Arvidsson (2014) utvecklar 

och menar att anledningen är problematiken att utvärdera och fastslå hållbarhetsinformationen samt 

svårigheter i jämförbarhet och mätbarhet. Författaren påvisar efterfråga på kvalitetskriterier inom 

hållbarhetsinformation. I enighet vad vår teori fastslår upplever vi att empirin visar en vilja att relatera 
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hållbarhetsinformation till nyckeltal för att uppfylla de kvalitetskriterier som efterfrågas. Majoriteten 

av vårt empiriska material visar ett underliggande behov att kvantifiera den information som tillhan-

dahålls inom hållbarhet. Vår tolkning är att finansanalytiker vill ha möjlighet att värdera den inform-

ation som ges ut i hållbarhetsrapporterna. Vi förstår det som att samtidigt som det finns ett behov att 

kvantifiera informationen, finns en uppfattning att det är svårt och vi finner inget bra svar i empirin 

på hur det ska operationaliseras. Hållbarhetsrapporter som är uppbyggda av mestadels ord ska i sådant 

fall översättas till siffror. Vi anser att det är en svår process, om det ens är genomförbart. Även empirin 

anser vi visar ett motstånd på tanken att kvantifiera hållbarhetsinformation. Den hänvisar till synen 

att alla försöker få samhällskunskapen att likna naturvetenskapen i att få mätbara värden. Det anses 

vara svårt inom hållbarhet och det är bara att acceptera de osäkra faktorerna som inte går att mäta 

eller jämföra med varandra.  

 

I vår teori uppfattar vi att Arvidsson (2014) tar upp att nyckeltal inom det sociala ansvarstagandet 

behöver utvecklas. Som vi tidigare nämn finner vi underliggande önskan att kvantifiera hållbarhets-

information. Inom den sociala dimensionen har vi förstår att det är särskilt svårt att kvantifiera in-

formationen och därmed även problematiskt att utveckla nyckeltal. Det kan vara en bidragande faktor 

till efterfrågan på att vissa kvalitetskriterier uppfylls på hållbarhetsinformation, då finansanalytikerna 

ser till kvalitativ information istället för nyckeltal. En annan svårighet vi ser utifrån den empiri vi 

samlar in är att definiera begrepp inom den sociala dimensionen. I empirin framkommer att företags-

analys ses som en bedömningssport där varje intressent tar egna beslut om värderingen av informat-

ion. Vi har uppmärksammat en gemensam syn rörande problematiken att kvantifiera och definiera 

den sociala dimensionen. En annan punkt Arvidsson (2014) belyser i teorin är efterfrågan på revision 

för att bidra till hållbarhetsrapporternas kvalité och jämförbarhet. Vi finner inget i empirin som visar 

intresse gällande revision av hållbarhetsrapporterna dock är vår tolkning att revision ändå efterfrågas 

för att tillstyrka informationen. Som vi tidigare har nämnt finns en syn att hållbarhet är subjektivt det 

tror vi kan försvåra arbetet för en revisor, att granska något där inga direkta riktlinjer finns. Vi fått 

förståelsen av att tillförlitlig information är ett kvalitetskriterium för att ta hänsyn till i värderingspro-

cessen. Dock uppfattas det inte som ett kvalitetskriterium empirin efterfrågar utan det påvisar redan 

en tillförlitlighet mot hållbarhetsrapporterna.  
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5.5 Lagförslaget vs finansanalytikernas efterfrågan  

I analysen om lagförslaget kan tänkas möta finansanalytikernas efterfrågan på kvalitetskriterier för 

information i hållbarhetsrapporter vill vi lyfta syftets andra del. Vi ger vår uppfattning över hur re-

glering kan möta upp behovet, det går dock inte att säga hur det kommer att se ut i praktiken. Det är 

först när lagförslaget börjar verka som vi får förståelse för om efterfrågan verkligen möts upp.  

 

Lagen säger att alla medlemsländer i EU bör hålla samma höga nivå på hållbarhetsinformation som 

rapporteras samt verka under samma regler. Det för att öka enhetligheten i hållbarhetsrapporterna. Vi 

finner efterfrågan på viss enhetlighet på informationen som offentliggörs, men inte i sådan stor ut-

sträckning att den blir irrelevant för företags verksamhet. Då lagförslaget är tänkt att skapa enighet 

inom medlemsländerna kan det tänkas svara upp mot finansanalytikernas efterfråga till viss del. Enig-

het förstår vi efterfrågas i den mån som hållbarhetsinformationen fortfarande är relevant. En enighet 

inom samma bransch skulle svara bättre mot finansanalytikernas efterfrågan än fullständig enighet. 

Lagförslaget säger även att företag fritt får redovisa det som är relevant för dem utifrån vissa givna 

standarder därför hämmas inte relevansen i hållbarhetsrapporterna. Kriterier som jämställdhet, mång-

fald samt utsläpp ska rapporteras enligt lagförslaget, vilket kan tänkas rubba relevansen då vissa frå-

gor inte har koppling till alla verksamheter. Då företag enligt lagförslaget ska följa standarder men 

får rapportera fritt inom dem anser vi att efterfrågan från empirin uppfylls på ett teoretiskt plan. Det 

blir viss enhetlighet men begränsar inte relevansen i alltför stor utsträckning. Det vi anser går emot 

empirin är kravet att vissa nyckeltal krävs i hållbarhetsrapporten. Det gäller även i de verksamheter 

där informationen inte är relevant, vilket empirin ställer sig negativt till.  

 

I lagförslaget finner vi att en revisor ska kontrollera att det finns en hållbarhetsrapport upprättad samt 

att den ska skickas in till bolagsverket. Som vi uppfattar empirin finns det inte en direkt efterfråga av 

revision mer än att det kan tillstyrka informationen. Enligt lagförslaget kommer revisorn endast se till 

att hållbarhetsrapporten finns och behöver därmed inte säkerhetsställa dess innehåll eller kvalité, vil-

ket vi uppfattar är det som empirin möjligtvis efterfrågade. Vi förstår det som att revision skulle kunna 

öka tillförlitligheten vilket är ett kvalitetskriterium för informationshanteringen och då kan anses 

möta finansanalytikernas efterfrågan. Då revisorn enbart behöver se att rapporten finns gynnas inte 

till tillförlitligheten och uppfattas då inte svara mot efterfrågan.  

 

Hållbarhetsrapporten ska enligt lagförslaget ge ökad förståelse för företagens verksamhet genom att 

information om utveckling, resultat och konsekvenser rapporteras. Om den informationen väljs bort 

måste en motivering upprättas till varför. Vi uppfattar att det finns en efterfråga att företag synliggör 



 

 

 

 

50 

processen hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Det för att visa att arbetet är relevant och speglar 

verksamheten. Att hållbarhetsrapporten ska bidra till ökat förståelse för företags utveckling och re-

sultat anser vi kan möta efterfrågan på relevans. Vi menar att företags utveckling och resultat visar 

processen hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor. 

 

5.6 Sammanfattning analys  

Även då det finns en efterfrågan på mer enhetlighet i hur företag rapporterar upplever vi att kvalitets-

kriteriet rörande relevans väger högre. Det viktigaste är att det som företag väljer att rapportera är 

relevant för verksamheten. Relevans är den byggsten som inte går att rubba utan den måste finnas. 

Däremot finns en efterfrågan på jämförbarhet och begriplighet vilket önskas i den mån som relevan-

sen inte påverkas i för stora drag. Jämförbarhet och begriplighet är kvalitetskriterier som kan förenkla 

beslutsprocessen men anses inte öka värdet på informationen. För att svara på efterfrågan upplever vi 

ett behov utifrån empirin på branschspecifik information, vilket kan svara upp mot relevans då in-

formation som är kopplade till branschen bör rapporteras. Det svarar även upp mot jämförbarhet där 

likande företag bör rapportera liknande hållbarhetsinformation vilket gör att företag går att ställa mot 

varandra utan att rubba relevans i för stora drag.  

 

I analysen möter vi en balansgång mellan kvalitetskriterierna och hur lagförslaget är utformat. Lag-

förslaget visar på en flexibel hållbarhetsrapportering med vissa krav. Flexibiliteten kan tänkas möta 

att empirin efterfrågar relevans. Att företagen själva får bestämma vad som rapporteras gynnar rele-

vansen och kan ses positivt i relation till empirin, men att viss information måste finnas med kan 

hämma relevansen vilket istället är negativt. Jämförbarhet är ett annat kvalitetskriterium som vi upp-

fattar finansanalytiker efterfrågar vilket kan ställas positivt då företagen måste rapportera utifrån in-

ternationella standarder. En viss typ av likformighet kommer prägla hållbarhetsrapporterna vilket ses 

positivt utifrån jämförbarhet. Att likformigheten inte tar hänsyn till branscher och gör att samma reg-

ler gäller för alla företag vilket i sin tur kan påverka relevansen. Beroende på vilket kvalitetskriterium 

som väger tyngst förändras synen på hur väl lagförslaget väger upp mot finansanalytikernas behov.  
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6. BIDRAG 
 

”Syftet med vår studie är att skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier som finansanalytiker efter-

frågar på informationen i hållbarhetsrapporter. I syftet ingår att belysa huruvida en reglering kan 

tänkas möta finansanalytikernas behov”. Vårt empiriska material har bidragit till en ökad förståelse 

för vilka kvalitetskriterier som finansanalytikerna efterfrågar och vår tolkning visar att relevans är det 

mest avgörande. Det finns även ett behov att kunna jämföra den hållbarhetsinformation som finans-

analytiker tilldelas, både mellan företag och inom samma företag mellan perioder. Jämförbarhet anser 

vi också är ett kvalitetskriterium som anses viktigt för finansanalytikerna, i den mån det inte påverkar 

relevansen negativt. Det finns kriterier vi upplever att finansanalytiker efterfrågar vilka vi inte hade i 

åtanke när studien startade. Det tolkar vi som efterfrågan på kvantifierbarhet och mätbarhet vilka vi 

upplevde som kvalitetskriterier för att underlätta värdering och jämförbarhet av företag. Det resone-

mang vi kan föra utifrån syftesformuleringen är att det finns en genomgående efterfrågan på relevant 

information och att fler kvalitetskriterier kan underlätta bedömningsprocessen. Som vi förstår det är 

det en balansgång mellan dem i diskussionen om vad som väger tyngst i specifika situationer. 

  

6.1 Teoretiskt bidrag 

Förutom Arvidsson (2014) har vi inte hittat någon annan forskning som behandlar hur finansanalyti-

ker ser på hållbarhetsinformation. Finansanalytiker är en grupp vi upplever inte intervjuats förut i 

frågan om vilka kvalitetskriterier de efterfrågar på information i hållbarhetsrapporter. Vårt teoretiska 

bidrag kan delas upp tre delar, där den första delen handlar om att skapa förståelse för finansanalyti-

kernas uppfattning om hållbarhetsinformation och den andra delen visar på vilka kvalitetskriterier de 

önskar vid bedömning av informationen. Den tredje delen kompletterar den forsknings som finns 

inom hur en reglering av hållbarhetsrapporter kan tänkas göra nytta eller inte.  

 

Vi upplever en problematik utifrån svårigheter att definiera begreppet hållbarhet, vilket vi uppfattar 

kan vara en bidragande faktor till att besvara vår syftesformulering. Vi tolkar att begreppssvårigheten 

kan vara en bidragande faktor till att den information som rapporteras anses oklar då det finns ovisshet 

i vad som räknas som hållbarhet. Den uppfattningen stödjer tidigare forskning (André, 2013; Fisher 

& McAdams, 2015; Heeren, Singh, Zwickle, Koontz, Slagle & McCreery, 2016). Det resonemanget 

anser vi kan hänföras till svårigheten att utveckla nyckeltal inom området. I jämförelse med tidigare 
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forskning, som vi uppfattar ser nyckeltal som avgörande för att hållbarhetsinformation ska tas i be-

aktan av finansanalytiker (Arvidsson, 2014), förstår vi det som att finansanalytiker visst väljer att 

använda hållbarhetsrapporter i sin beslutsprocess. Dock har vi fått förståelsen att bristande tillgång 

till nyckeltal inom hållbarhet är en bidragande faktor till att de efterfrågar kvalitetskriterier för han-

teringen av kvalitativ information i bedömningsprocessen. Vår studie stödjer tidigare forskning som 

visar att det ändå finns en efterfråga på kvalitetskriterier som jämförbarhet och mätbarhet (Arvidsson, 

2014), men skillnaden är att vi inte upplever de som något krav för att ta hållbarhetsinformation i 

beaktan.  

 

I studien är vi även intresserade av att ta reda på om EU direktivet gällande hållbarhet- och mång-

faldspolicy kan möta finansanalytikernas behov på kvalitetskriterier på information i hållbarhetsrap-

porter. I vår inledningsfas förväntade vi oss att lagförslaget inte kunde möta finansanalytikernas be-

hov då vi ansåg att det var för vagt. Vi uppfattar att lagförslaget inte tar upp någon specifik inform-

ation som ska rapporteras eller kräver specifik struktur som ska gälla alla företag, utan hållbarhets-

rapporteringen kan ses flexibel. En fördel med lagförslaget uppfattar vi ses som att finansaktörernas 

efterfråga på relevans kan tas till hänsyn då företag kan anpassa rapporterna utifrån sin verksamhet. 

Konsekvenserna av en flexibel reglering upplever vi kan försvåra jämförbarheten utifrån en avsaknad 

på tydliga riktlinjer. Kvalitetskriterier anser vi kan väga mot varandra vilket även synen på hur väl 

lagförslaget svarar på finansanalytikernas behov. Vi har förstått det som att hållbarhetsområdet är 

under utveckling och vår mening är att en strikt lag kan hämma utvecklingen, då lagar uppfattas 

trögrörliga och svåra att ändra. En syn är att marknadskrafterna istället får driva utvecklingen framåt.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Eftersom vi har fått förståelse för att finansanalytikerna efterfrågar vissa kvalitetskriterier i den in-

formation som finns i hållbarhetsrapporter väljer vi att presentera två praktiska bidrag som kan 

komma finansanalytikerna till nytta vid informationshanteringen. Det första är att vi vill bidra till en 

diskussion mellan finansanalytiker och företag i vilken information som ska rapporteras. Vårt andra 

bidrag ska bidra till utvecklingen av ett alternativt värderingssystem för kvalitativ information.  

 

Vårt förslag till det första praktiska bidraget är hur en diskussion mellan finansanalytiker och företag 

ska läggas upp. Vi anser att det fördelaktigt att en talesman från finansanalytikerna samt en talesman 

från respektive bransch sätter sig ner och diskuterar vad respektive bransch anser är viktigt att rap-

portera. Men även vad finansanalytikerna förväntar sig av hållbarhetsrapporterna. Tillsammans kan 

de utveckla branschspecifika standarder över vad som bör finnas med, vilket kan ses som riktlinjer 

för företag samt underlätta för finansanalytikerna vid deras beslutsfattande. Om snarlik information 
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rapporteras finns möjligheter att ställa företag mot varandra samt sätta den hållbarhetsinformation 

som tillhandahålls i relation till annan information för större perspektiv.  

 

Det andra bidraget gällande informationssystem för kvalitativ information kan utvecklas genom att 

finansanalytiker tillsammans kommer fram till vad en hållbarhetsrapport bör innehålla. Men även och 

att en bedömning och värdering kan se utifrån hur väl företag väljer att följa den mall finansanalyti-

kerna tar fram. Mallen anser vi kan ge utrymme för en beskrivning av vad företaget gjort, vad det gör 

och kommer göra inom ramen för hållbarhet. Då upplever vi möjligheten att se hur företaget utvecklas 

samt hur de väljer att hantera frågan inom hållbar. En värderingsmall kan formas utefter hur företag 

väljer att presentera materialet. Vi anser att det inte rubbar relevansen då företag kan anpassa inform-

ationen till sin verksamhet och bedömningen görs utifrån företagsspecifika grunder. Däremot kan 

jämförbarhet finnas mellan liknande företag samt i hur företag väljer att presentera information.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom hållbarhetsområdet är under utveckling vore det intressant att göra en liknande studie om 

några år när situationen troligtvis ser annorlunda ut. Har det utvecklats några branschspecifika stan-

darder och hur ser de i så fall ut. Det för att se hur hållbarhetsrapportering utvecklats över tiden.  

 

Studier kan även göras ur ett företagsperspektiv genom att undersöka hållbarhetsrapporterna och med 

en innehållsanalys kartlägga vad som rapporteras. Finns olikheter mellan branscher eller mellan stora 

och små företag. Det går att se vilken hållbarhetsinformation företag uppfattar viktig och om deras 

uppfattning stämmer överens med finansanalytikernas efterfrågan.   
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