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Syfte:        Syftet med detta arbete är att öka förståelsen hur hållbarhetsrapportering 

bidrar med värde ur investerares perspektiv samt studera vilken dimension 

av ESG som bidrar till högst värde. 

 

Metod:      I studien tillämpas en kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. Detta tillsammans med intervjuer och en 

litteraturgenomgång. 

 

Slutsats:   Studien har visat på att ESG-dimensionerna ger upphov till värde, dock 

föreligger det varierande värderelevans mellan dem. Dimensionerna visar 

på olika nyckeltal som är av värde för investerare.   
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1.    Inledning 

I inledningskapitlet redovisas studiens bakgrund och problematisering som är av 

grund för studien. Problematiseringen ger information om studiens komplexitet som mynnar 

ut i studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med en avgränsning samt en 

disposition av studiens fortsatta upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är ett begrepp som enligt Gray och Milne (2002) fick sin definition i 

Brundtlandrapporten år 1987. Begreppet syftar till att vår nuvarande generation skall kunna 

tillgodose sina behov utan att påverka nästkommande generation. Kozlowski, Searcy och 

Bardecki (2014) anser att det föreligger problem med att upprätta en trovärdig 

hållbarhetsrapportering, då författarna menar att det inte finns någon klar definition av vad 

hållbarhet innebär. 

 

Samtidigt som användningen av hållbarhetsrapporter ökar, menar Kozlowski et al. (2014) att 

fullständigheten och noggrannheten av dessa rapporter ifrågasätts då det inte finns någon 

standardisering samt att det är fortfarande frivilligt att använda. Begreppet “cherry-picking” 

är enligt Gray och Milne (2002) just myntat av detta sammanhang, att företagen väljer vad de 

vill redovisa. Genom att företagen har möjligheten att exkludera information från dess 

rapporter menar Gray och Milne (2002) att det föreligger svårigheter med att få trovärdiga 

jämförelser och slutsatser från rapporterna. I dagsläget finns det varken krav eller regelverk 

på hur hållbarhetsrapportering skall upprättas, däremot finns riktlinjer som kan användas rakt 

av som mall eller enbart som inspiration. Två av de allmänt accepterade standarder som finns 

enligt Gray och Milne (2013) är Tripple Bottom Line (TBL) som innehåller finansiella, 

miljömässiga och sociala aspekter i en rapport, samt Global Reporting Initiative (GRI). 

 

Leszczynska (2012) berättar att GRI hjälper företag med hållbarhetsrapporteringen genom att 

utge riktlinjer samt ge vägledning för att hjälpa företag att avslöja de aspekter som ingår i 

TBL. Leszczynska (2012) menar att allt fler företag väljer att bevaka dessa prestationer inom 

verksamheten för att deras rapporteringar ska bli mer transparenta och ansvarsfulla. Gebauer 

och Hoffmann (2009) berättar vidare på att dessa avslöjanden och transparens bidrar till 

legitimitet för olika intressenter. Om ett företag inte väljer att visa sina icke-finansiella 

prestationer, väcks det frågor enligt Gebauer och Hoffmann (2009) hos intressenterna 

angående företagets hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i deras beslutsfattande. 
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Gray och Milne (2007) menar i likhet med Gebauer och Hoffmann (2009), att intressenter i 

dagsläget förväntar sig mer transparens och ansvar från företagen, och citerar från KPMG 

(2007, s. 185): 

 

“Organisations now operate in a world where stakeholders are asking for more 

transparency and accountability than ever before. Sustainability is the new demand. 

This is a time of profit with responsibility...” 

 

Det finns en mängd olika intressenter kring ett företag, både interna och externa aktörer, 

däribland kunder, leverantörer, investerare, media och myndigheter. Det är betydelsefullt för 

företag att ha en god relation till sina intressenter för att förstå deras intressen och 

värderingar. Kopplingen mellan intressenter och hållbarhetsrapportering är enligt 

Leszczynska (2012) speciellt viktig för investerare. Författaren menar att 

hållbarhetsrapportering bidrar med viktig information till investerare då företagets handlingar 

också påverkar dem, och de är därför intresserade av vilka aktiviteter och processer som 

företaget vidtar samt resultaten av dessa. Vidare berättar Leszczynska (2012) att investerare 

kräver en klar påvisning att dessa aktiviteter är väl hanterade och att de stödjer företagets 

framtida prestationer. 

 

Levander (2016, 3 april) har skrivit om i Dagens Industri att “Ratos vd ser hållbarhet som ett 

sätt att öka värdet”. I denna artikel berättar vd:n Susanna Campbell att värdeökningar redan 

har observerats hos några av de bolag som Ratos samarbetar med, samt att de ser en 

långsiktig värdeökning av att hållbarhetsredovisa. Campbell berättar även att några 

nyckelpersoner inom deras bolag har varit tvivlande till detta nya arbetssätt men i slutändan 

sett nya potentiella affärer. Enligt Campbell studerar de ett företags intresse kring hållbarhet 

innan de genomför en potentiell investering. 

 

Även värdebegreppet omfattas liksom hållbarhet av subjektivism och definitionsskillnader, 

och begreppet ger upphov till varierande värderelevans. Värdebegreppet omfattas enligt 

Brockett och Rezaee (2012) av olika miljömässiga, sociala och förvaltande dimensioner 

(environmental, social, governance), dessa dimensioner förklaras fortsättningsvis som ESG-

dimensioner i studien. Författarna tar upp de olika dimensionerna inom ESG och menar att 

dimensionerna skapar värderelevans för investerare och de olika delarna besitter jämförbara 

för- och nackdelar. Dessa dimensioner påverkar ett företags hållbarhetsrapportering genom 
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dess KPI-värden (key performance indicator), ESG innehåller olika KPI-värden beroende på 

dimension. Enligt Kiron, Kruschwitz, Haanas, Reeves och Goh (2013) genererar företag som 

engagerar sig i hållbarhet ett bättre långsiktigt värde för deras investerare, och menar att det 

är viktigt att fastställa kopplingen mellan ESG-dimensionerna och KPI-värdena. 

 

Enligt Larner och Mason (2014) är det viktigt att identifiera och förstå intressenternas 

värdebehov då värde är nyckeln till långsiktig framgång för alla företag. Larner och Mason 

(2014) förklarar tre olika lager av begreppet värde, den första är “Surface values” och 

innefattar uppenbara aktiviteter, beteenden och målbeskrivningar. “Hidden values” är de 

långvariga idéerna och föreställningarna som ligger till grund för “surface values”. “Deep 

values” berättar Larner och Mason (2014) innefattar världsbilden och hur verkligheten är 

definierad av företaget och dess intressenter. För att därmed lyckas skapa värde till 

intressenterna menar författarna att det viktigt för företaget att identifiera och utvärdera vilka 

intressenterna är och deras förväntningar. 

 

Yung och Siew (2015) berättar att investerarsamfundet alltmer överväger ESG-kriterier i sina 

investerarbeslut då bättre hållbahetsprestanda genererar egenvärde som i sin tur antas 

omvandlas till börsvärde. Enligt författarna är både privata och offentliga finansiella 

institutioner involverade i utvecklingen av börsindex som innehåller ESG i 

utvärderingsprocessen. 

 

1.2 Problematisering 

Den tidigare forskningen visar att ett företags investerare värderar hållbarhetsrapportering, 

men dessa rapporter måste även uppfylla deras förväntningar enligt Freundlieb, Gräuler och 

Teuteberg (2014). Fastän företaget använder de riktlinjer och standarder som finns, behöver 

det inte nödvändigtvis skapa den värderelevans som investerarna förväntar sig. Borglund, De 

Geer och Hallvarsson (2009) riktar en frågeställning till företagens förtroende kopplat till 

hållbarhetsrapporteringen. Författarna frågar sig (s. 146) “kan de höga förväntningarna på 

transparensens goda effekter leda till förtroendeproblem därför att kommunikationen är så 

svår?”. 

 

Enligt Berthelot, Coulmount och Serret (2012) värderar investerare de företag som väljer att 

utföra hållbarhetsrapportering, dock kräver det resurser från företaget både i form av 

arbetskraft och ekonomiska resurser. Guenster, Bauer, Derwall och Koedijk (2010) visar på 



 

4 

 

att det finns ett ökat intresse av att hållbarhetsrapportera genom uppkomsten av sociala 

skandaler, samt genom ett ökat intresse från investerare. Dessa rapporter ses inte bara som ett 

miljömässigt ansvar utan även socialt och moraliskt krav. Enligt Cheung (2010) finns en 

frågeställning kring huruvida investerare är medvetna om att företagen väljer aktivt att ta 

hållbara beslut. Cheung (2010) ifrågasätter även på vilket sätt investerarna värderar 

rapporterna. 

 

Lurenco, Callen och Branco (2014) berättar att det föreligger skillnader i värdeuppfattningen. 

Hillman och Keim (2001) berättar i likhet med Lurenco et al. (2014) att det förekommer 

skillnader i begreppet värde och för en diskussion kring värdebegreppet. Författarna anser att 

värdeskapande genererar olika värde för individer och aktörer kring ett företag. Dessa två 

faktorer ger upphov till ett problem där Kummerow (2002) förklarar att dessa skillnader 

orsakar eventuella differenser vid jämförelser samt värdemätning. Detta innebär att det 

behövs olika metoder för att mäta olika värdetyper då värdeuppfattningen skiljer sig åt. 

Harrison och Wicks (2013) berättar att det inte finns tillräcklig forskning kring hur värde blir 

mätbart samt vilken betydelse värde skapar för investerarna. 

 

Lai, Melloni, och Stacchezzini (2014) berättar att det förekommer ett växande intresse hos 

investerare gällande företagens avslöjanden om ESG-faktorer (miljömässig, social och 

förvaltande), då denna information visar på åtagande mot hållbarhet. Rytkönen och Louhiala-

Salminen (2014) menar att informationen om ESG är ett hjälpmedel för investerare till deras 

analyser och beslutsfattande. Dock har kraven på informationen uppkommit från en minoritet 

av investerare vilket författarna antar beror på att förmedlingen av denna information inte 

fullständigt lyckas, då förståelsen inte är ömsesidig mellan investerarna och företagets 

ledning. 

 

Ett ökande antal av internationella företag har enligt Murphy och McGrath (2013) frivilligt 

publicerat ESG-faktorer i sina rapporter med detaljer om bland annat miljömässiga och 

sociala frågor. Författarna menar att detta betyder att ESG-faktorer anses alltmer som viktigt 

bland företag. Trots detta berättar Murphy och McGrath (2013) att ESG-relaterade 

misslyckanden upprepas och att det fortsätter ifrågasättas om dess effektivitet. Giles och 

Murphy (2016) menar att dessa misslyckanden troligtvis beror på att frivillig ESG-

rapportering har ett annat syfte av företagen snarare än att öka ansvaret och förtroendet. 

Enligt Giles och Murphy (2016) är en möjlig bakomliggande motivation till frivillig ESG-
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rapportering att det fungerar som ett slags kamouflage för att skydda aktiviteter inom 

organisationen, eller för att underlätta en förändring av företagets image. 

 

Stubbs och Rogers (2013) berättar att det skiljer sig åt vilka standarder och metoder som 

används och vad som anses vara relevant data vid upprättandet av ESG rapporter, där 

dessutom transparensen angående dessa skillnader brister. Stubbs och Rogers (2013) menar 

att dessa skillnader och brist på transparens därför skulle kunna leda till vilseledande beslut 

angående kvaliteten av ESG-informationen. 

 

Gonzalez-Padron, Hult och Ferrell (2016) berättar att genom att skapa och bibehålla starka 

relationer med företagets intressenter med målet att leverera långsiktigt ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt värde till alla intressenterna leder till ökad hållbar finansiell prestanda. 

Författarna menar att värdet som intressenterna uppfattar av sociala och miljömässiga 

aktiviteter är komplext då det omfattar både självcentrerade och övriga externa uppfattningar. 

Enligt Gonzalez-Padron et al. (2016) är det dessutom svårt att identifiera exakt vad av 

företagets hållbarhetsaktiviteter som skapar värde till intressenterna på grund av att orsakerna 

är tvetydiga. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

·      Vilka värdebegrepp är kopplade till hållbarhetsrapportering? 

·      Skapar hållbarhetsrapportering värde med koppling till ESG? 

·      Vilken dimension av ESG ger mest värde? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur hållbarhetsrapportering bidrar med 

värde ur investerares perspektiv samt studera vilken dimension av ESG som bidrar till högst 

värde. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att jämföra tre olika dimensioner, miljömässiga, sociala och de 

förvaltande faktorerna (ESG) då de anses mest aktuella för arbetet. Två dimensioner som 

även tas upp av en del forskare, de etiska och ekonomiska dimensionerna valdes bort. Vidare 

har intressenterna begränsats till ett företags investerare, intressenter har aktivt valts bort på 

grund av arbetets omfattning, dessa bortvalda intressenter är bland annat anställda, 
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leverantörer, politiska aktörer, media samt bolag inom bank- och försäkringssektorn. Bolag 

inom bank- och försäkringssektorn har valts bort från studien då det föreligger skillnader 

mellan deras regelverk jämförelsevis mot andra företag, detta för att minimera risken för ett 

snedvridet resultat. Studien avgränsas även till den svenska marknaden. 

 

1.6 Disposition 

I nedanstående figur presenteras studiens fortsatta disposition. Denna modell är framtagen för 

att kunna visa en övergripande bild över studiens resterande upplägg. 

 

Figur 

1.1 Studiens fortsatta upplägg 

Kapitel 2 Metod 

I detta kapitel redovisas den metod och det tillvägagångssätt som studien har använt sig av 

och bygger på. En förklaring av metodvalet redovisas med en koppling till hur 

forskningsfrågorna skall besvaras. 

Kapitel 3 Referensram 

I detta kapitel redovisas studiens referensram, där aktuell sekundärdata presenteras som ligger 

till grund för studien.   

Kapitel 4 Empiri och inledande analys 

I detta kapitel redogörs studiens empiriska resultat kopplat till forskningsfrågorna. Vidare 

innehåller kapitlet en inledande analys till empirin. 

Kapitel 5 Fördjupande analys  

I detta kapitel redogörs en fördjupande analys där undersökningens forskningsfrågor 

besvaras. 

2.           
Metod

3. 
Referensram

4.           
Empiri

5. 
Fördjupande 

analys

6.   
Avslutande 
diskussion
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Kapitel 6 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis redovisas studien med en avslutande diskussion, en metodreflektion samt 

förslag till vidare forskning. 
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2.    Metod 

Syftet med metoddelen är att belysa och motivera valen i forskningsprocessen. Dessa 

val förklarar studiens uppbyggnad, datainsamling och urval. Metoddelen avslutas med att 

lyfta fram eventuella brister kring källkritiken i den valda forskningsprocessen. 

 

Studiens syfte är att skapa förståelse kring vilket värde hållbarhetsrapportering skapar för 

investerare samt vilket värde som är av störst vikt av ESG. För att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor genomförs studien med ett kvalitativt förhållningssätt, det är den mest 

lämpliga metoden för att besvara dessa frågeställningar och samtidigt ta hänsyn till dess 

omfattning. Under metodavsnittet motiveras och förklaras studiens tillvägagångssätt, i 

förhållande till syftet och frågeställningarna.   

 

Denna kvalitativa studie genomförs med en allmän litteraturgenomgång då tidigare forskning 

är av stor vikt för att få ett trovärdigt resultat. Litteraturgenomgången redogör vedertagna 

begrepp, belyser frågeställningar, teorier och empiri som är av stor vikt för studien, detta är 

ett bidragande komplement till de kvalitativa intervjuerna. 

 
2.1 Forskningstradition och positionering 

Studien har ett deduktivt förhållningssätt, som enligt Hyde (2000) är en forskningsprocess 

som testar befintliga teorier med att inleda med generaliseringar för att sedan se om dessa 

gäller för specifika fall. Det deduktiva förhållningssättet är mest lämpligt för att uppnå 

studiens syfte då det härleder givna premisser. Hyde (2000) menar att deduktion oftast 

används i samband med kvantitativ forskning, men att det även förekommer i kvalitativ 

forskning. Lee (2014) berättar att kvalitativ forskningstradition strävar efter en djupare 

förståelse för att få uppenbarelse av komplexitet, detaljer och mening vilket stämmer väl 

överens med studiens syfte och frågeställningar. Detta menar Lee (2014) innebär till exempel 

förståelse av de processer som sker på djupet av organisatoriska metoder och strategier. 

 

Enligt Mangos och Lewis (2006) finns det färdiga paradigm som forskare har positionerat sig 

i, beroende på vilka världsbilder och kunskapssyner de har. Därmed påverkas deras forskning 

av detta då det valda paradigmet utgör valen och utförandet av hela forskningsprocessen, 

beroende på olika forskningsprocesser kommer det fram olika resultat. Denna studie är 

uppbyggd utefter att försöka skilja på det subjektiva perspektivet och det objektiva 
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perspektivet, fakta och åsikter försöks skiljas åt för att få en sådan trovärdig och tillförlitlig 

studie som möjligt. 

 

2.2 Urval 

I första hand eftersöks vetenskapliga artiklar och i andra hand litteratur inom det aktuella 

ämnet. De få internetkällor arbetet bygger på har noga valts ut och kritiskt granskats gällande 

deras relevans, trovärdighet samt betydelse. Studien bygger främst på vetenskapliga artiklar 

vilket gör att en stor del av arbetet har fokuserat på att finna vetenskapliga artiklar av god 

karaktär som höjer studiens värde och trovärdighet. Det finns ett stort urval av artiklar inom 

ämnet vilket innebär att en del artiklar har valts bort från studien. De artiklar som valts bort 

från studien är ej av vetenskaplig kvalité och därmed ses de inte som bidragande och av 

tillräckligt god standard. Litteraturen har hämtats från Högskolan i Gävles bibliotek med 

handledning av personal för att finna den mest relevanta litteraturen. 

 

Bryman (2008) berättar om begreppet målinriktat urval som denna studie använder sig av. 

Begreppet innebär att de individer som valts ut för studiens intervjuer inte är slumpmässigt 

utvalda, dessa individer besitter kompetens inom området och har därmed speciellt valts ut på 

grund av deras relevans. De utvalda respondenterna uppfyller studiens kriterier såsom att de 

besitter stor kunskap, trovärdighet och är investerare. Respondenterna klassificeras som 

kompetenta inom området då de aktivt arbetar med investeringar. Målinriktat urval baseras på 

ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att det ej finns någon generalisering av befolkningen 

i urvalet. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Denna studie inleds med en inläsning inom ämnet, detta för att skapa en förförståelse för 

vedertagna begrepp, teorier samt tidigare forskning. Inläsningen är en hjälp för att formulera 

studiens syfte och frågeställningar. Litteraturinsamlingen ligger till grund för studiens 

teoretiska referensram. Litteraturgenomgången är en empirisk källa i studien som sedan 

analyseras tillsammans med intervjuerna. Den allmänna och teoretiska referensramen är till 

hjälp för att utforma studiens intervjuguide, intervjuguiden används sedan vid genomförandet 

av intervjuerna. Efter intervjuerna transkriberas materialet. Avslutningsvis redovisas studiens 

bidrag som utgår från studiens analys. Här nedan i Figur 2.2 redovisas studiens övergripande 

tillvägagångssätt som är utformad för att uppnå studiens syfte och frågeställningar.  
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Figur 2.2 Tillvägagångssätt 

 

2.4 Intervjuer 

Då studien utgår från ett kvalitativt förhållningssätt valdes intervjuer för att uppfylla studiens 

syfte och frågeställningar tillsammans med en litteraturgenomgång. Intervjuer valdes då det 

är det mest passande tillvägagångssättet för att få en bidragande bild gällande studiens syfte 

tillsammans med studiens investerare. Intervjuer ger möjlighet till återkoppling och en 

personlig kontakt med respondenten som enkäter saknar. De kvalitativa intervjuerna 

genomförs tillsammans med en allmän litteraturgenomgång för att maximera och öka 

studiens trovärdighet. Alla intervjuer är anonyma för studiens respondenter, detta för att 

respondenterna skall känna trygghet och inte exkludera information under intervjuerna. 

Därför nämns varken företagens eller respondenternas namn i studien. Respondenterna 

nämns vidare i studien som A, B, C, D, E, F, G, H, I och J för att underlätta för läsaren samt 

bevara anonymiteten.  
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Studien innehåller intervjufrågor (se bilaga 1) som är utformade med inledande, indirekta och 

preciserande frågor. Enligt Bryman (2008) skall frågorna i en intervju innehålla en blandning 

av olika frågeställningar. Ett stort fokus har under studien riktats till att formulera 

intervjufrågor av god karaktär och mindre delfrågor för att uppnå studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Intervjuerna har skett genom telefon samt e-post, vilket främst beror på den geografiska 

begränsningen. Intervjuerna har en asynkron metod vilket Bryman (2008) förklarar som en 

intervju som ej äger rum nutid, respondenterna har fått tillgång till intervjufrågorna innan de 

besvarade dem. På grund av arbetets tidsbrist har intervjufrågorna haft en avsatt tidsperiod för 

respondenterna att besvara intervjuerna. Intervjuerna valideras genom att respondenterna har 

fått godkänna det empiriska resultatet efter intervjuerna, detta för att uppnå en god validitet.  

 

2.5 Källkritik 

Lincoln och Guba (1985) menar att validitet och reliabilitet har betydelse för att se hur 

kvaliteten av forskningen är, de menar vidare att relevansen av dessa begrepp har diskuteras i 

samband med kvalitativ forskning då det främsta intresset inte är mätning. Enligt författarna 

finns det andra kriterier för att bedöma kvaliteten av kvalitativ forskning, vilka som är 

trovärdighet och äkthet. Dessa två begrepp fick sina definitioner av Lincoln och Guba (1985) 

och omfattas av en korrekt tolkning av empiriska resultat samt att tolkningarna besitter 

pålitlighet. Trovärdigheten har enligt författarna fyra delkriterier som motsvarar reliabilitet 

och validitet, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Studiens 

validitet höjs genom att respondenterna har haft möjligheten att godkänna och korrekturläsa 

de utförda intervjuerna innan användning i studien. Studien har en god reliabilitet genom dess 

litteraturgenomgång och intervjuer. Respondenterna besitter hög kompetens inom området 

och deras kunskap anses vara tillförlitlig och bidragande till studien. 

 

Vidare berättar Bryman och Bell (2011) att äktheten har fem delkriterier som rör mer 

allmänna aspekter för forskningen. Dessa är taktisk autenticitet som innebär om forskningen 

bidragit till bättre möjligheter för deltagarna att vidta åtgärder, katalytisk autencitet som 

innebär om forskningen bidragit till att deltagarna förändrat sin situation, pedagogisk 

autencitet som innebär om forskningen har lett till att deltagarna bättre förstår hur andra 

uppfattar saker, ontologisk autencitet som innebär om forskningen hjälper deltagarna i 

forskningen att få förståelse sitt sociala förhållningssätt, samt om forskningen ger en rättvis 
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bild på deltagarnas åsikter vilket sammankopplas med studiens validitet gällande att 

respondenterna har validerat sina svar.  
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3. Allmän referensram 

I detta kapitel redovisas en genomgång innehållandes av relevanta begrepp med 

koppling till hållbarhetsrapportering. Detta följs sedan upp med en teoretisk referensram och 

kapitlet avslutas med en presentation av tidigare forskning inom ämnet. 

 

3.1 Cirkulärekonomi 

Smol, Kulczycka, Henclik, Gorazda och Wzorek (2014) förklarar begreppet cirkulär ekonomi 

som en process där syftet är att minska de förlorade resurserna för att uppnå ett optimalt 

flöde. Genom att den cirkulära ekonomin minskar slöseri och innefattas av en hög 

resurseffektivitet samt ständiga förbättringar uppnås ekonomiska fördelar enligt Smol et al. 

(2014). Den cirkulära ekonomin kännetecknas av ständig förändring både inom 

organisationer, samhälle politik, teknik och ekonomi. Schulte (2013) förklarar att det har 

skett en utveckling av den cirkulära ekonomin då det har skett en acceptans att jordens 

resurser inte är oändliga. Författaren menar att det finns affärsmöjligheter för investerare 

genom att finna nya förnybara resurser. 

 

Bocken, Short, Rana och Evans (2014) förklarar begreppet affärsmodell med en koppling till 

den cirkulära ekonomin. Affärsmodellen integreras i företaget för att underlätta analysarbetet, 

utföra jämförelser och resultatbedömning. Integrationen sker både hos företag som redan är 

verksamma eller hos nya företag på marknaden. Affärsmodellen skapar värde för företag och 

innefattar tre delar kopplade till värdebegreppet, värdeförslag, värdeskapande och 

värdefångande. Bocken et al. (2014) förklarar värdeförslag som ett sätt att mäta värde med 

koppling till hållbarhet. Värdeskapande innebär exempelvis nya marknader, och 

värdefångande handlar om hur investerare tjänar och tar tillvara på värde genom att omfattas 

av och erbjuda sociala- miljömässiga fördelar. 

 

Bocken, Short, Rana och Evans (2013) förklarar affärsmodellen som ett samband mellan 

företagets bidrag och konkurrensfördel. Genom att satsa på en hållbar utveckling vinner 

företag konkurrensfördelar gentemot andra företag. En hållbar utveckling är intressant för 

företagets investerare och författarna menar att affärsmodellen eftersträvar en god balans 

mellan företagets olika investerare för att minimera negativitet. Genom att utveckla en 

“värde-karta” har företag möjlighet att skapa värdepropositioner och förstå de positiva och 

negativa aspekter det medför. Bocken et al. (2013) förklarar att värde-kartan skall identifiera 
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möjligheter för att förbättra resultatet och identifiera värden som är positiva för en investerare 

men ger upphov till negativa värden för en annan. 

 

3.2 Definition av värde 

Enligt Rutner och Langley (2000) finns det många olika definitioner av begreppet värde, 

författarna menar att olika individer och företag har skilda uppfattningar om vad värde 

faktiskt innebär. Rutner och Langley (2000) berättar att begreppet används ofta i 

sammanhang med aktieägarvärde och ekonomiskt mervärde, vilket relateras till investerande 

och ägande av en organisation. Enligt Choo, Moon, Kim och Yoon (2012) finns det fyra 

vanliga kännetecken av begreppet värde, pris, balans mellan kostnad och förmån, balans 

mellan produktkvalité och pris samt en övergripande subjektiv bedömning. 

 

Rutner och Langley (2000) menar att det finns två specifika definitioner som anses lämpliga 

som företagsdefinition av ordet värde: 

“-Value is that quality of a thing according to which it is thought of as being more or 

less desirable, useful, estimable, important, etc. 

-Value is a fair or proper equivalent in money, commodities, etc. for something sold 

or exchanged; a fair price.” (s.75) 

 

Rutner och Langley (2000) förklarar att den förstnämnda definitionen är en abstrakt idé av 

begreppet värde, definitionen innebär att värde kan existera men att det inte fysiskt går att 

visualisera eller att inneha. Inom denna definition av värde används beskrivningar såsom 

användbarhet, önskvärdhet och vikt av betydelse för innehavaren själv. Den andra 

definitionen av värde menar Rutner och Langley (2000) innebär att värdet av någonting kan 

mätas som den mängd av en annan faktor som en individ eller ett företag är villig att ge i 

utbyte för. 

 

3.3 Key Performance Indicator 

KPI (key performance indicator) handlar enligt Scandizzo (2005) om att se ett företags 

möjligheter och risker genom att använda aktuella nyckeltal. Rezaee (2016) förklarar att 

nyckeltalen i samband med hållbarhet skall utvecklas från företagets strategier, risker, 

användning av naturresurser, konkurrens, styrkor och svagheter. Genom att integrera 

dimensionerna finner företag möjligheter att minska användning av resurser, öka 

produktiviteten och effektiviteten. KPI-faktorer skapar enligt Rezaee och Rezaee (2014) 
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möjligheten att mäta värdebegrepp både inom och mellan företag. Vidare förklarar författarna 

att både finansiella och icke-finansiella KPI-värden är av intresse ur ett 

investeringsperspektiv. 

 

Kocmanová och Dočekalová (2012) berättar om upplägget kring användningen av KPI-

faktorer hos ett företag kopplat till dess hållbarhetsrapportering. Innan KPI-faktorer tillämpas 

i organisationen är det viktigt att ha en grundläggande förståelse hur dessa värden skall 

användas och integreras i företaget. KPI-värdena skall vara till hjälp och vägleda ett företags 

arbete genom finansiella rapporter. KPI kopplat till ESG ger hjälp till hur företagen skall 

strukturera och planlägga dess miljömässiga, sociala och förvaltande faktorer (ESG-

dimensionerna). KPI är en grund för att utforma ett företags mål, visa dess prioriteringar samt 

ger en komplex bild av ett företags resultat. 

 

Fokus kring ett företags KPI handlar enligt Bassen och Kovacs (2008) om möjligheten till 

långsiktiga vinstframgångar utan påverkan på tillgångar, kompetens eller resurser. Författarna 

berättar om KPI-värden vid de olika ESG-dimensionerna, nyckeltalen omfattas av 

korrelationen mellan varierande risker och framgångsfaktorer. 

Rapportering av KPI-värden sker i ett företags hållbarhetsrapportering, som måste enligt 

Kocmanová och Dočekalová (2012) innefattas av en genomarbetad struktur där nyckeltalen 

presenteras med begreppsgenomgång och definiering. Vilka nyckeltal ett företag väljer att 

presentera beror på dels på företaget men även på industrin och miljön kring organisationen. 

Kocmanova och Docekalova (2012) berättar att genom dessa KPI-värden finns möjligheten 

att utforma jämförelser mellan olika företag genom publicering av faktorerna. Ett företags 

resultat blir därmed jämförbart, däremot menar författarna att ett företag med bra resultat inte 

nödvändigtvis innefattas av en hög prestanda. 

 

Keeble, Topiol och Berkeley (2002) förklarar att KPI omfattas av komplexitet på grund av 

organisationer som definieras av komplicerade och sammansatta strukturer. Detta 

tillsammans med ett relativt nytt fokus på hållbarhet där nya perspektiv ska behandlas och 

utredas. Denna hållbarhetrapportering innefattas enligt författarna ofta av antaganden och inte 

av KPI-värden. För att upprätta eller utveckla mätbara KPI-faktorer för ett företag finns det 

ett antal frågeställningar och diskussionsmöjligheter som är av värde. Den första 

diskussionsfrågan handlar enligt Keeble et al. (2002) om hur ett företag finner rätt 
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resultatindikatorer, detta skall inom organisationen vara effektivt mätbart och kopplat till 

hållbarhet.  

 

3.4 Risker med ESG 

Scholtens (2013) förklarar att investerare utvecklar investeringsstrategier för att hantera risker 

kopplade till investeringsbeslut. Aktuell reglering och lagstiftning är faktorer som både 

Scholtens (2013) och Rezaee (2016) nämner. Rezaee (2016) förklarar att det föreligger 

varierande risker med ESG (miljömässiga, sociala och förvaltande faktorer) och att det bland 

annat finns strategisk-, operativ-, finansiell- och säkerhetsrisk samt risk kopplad till rykte och 

nyckeltal. Författaren menar att det råder ett utmanande klimat för företag där organisationer 

behöver kunna vända utmaningar och risker till framtida möjligheter. Här nedan förklaras de 

olika riskdefinitionerna enligt Rezaee (2016): 

 

Strategisk risk innebär att det föreligger olika risker kopplade till bland annat företagets 

marknadsposition och strategi.   

 

Säkerhetsrisk handlar om säkerheten kring ett företags information och data. Vid ett icke 

godkänt offentliggörande av dessa uppgifter påverkar det företagets överlevnad och rykte. 

 

Felaktigheter i de finansiella rapporterna ger upphov till finansiell risk och är skadliga för 

företag och dessa fel är exempelvis bedrägeri och oegentligheter. 

 

Risk kopplad till rykte, ESG-dimensioner har en koppling till företags rykte och det är ett 

företags ansvar att upprätthålla detta för både interna och externa intressenter. 

 

Risk med koppling till lagar och regler innebär att ett företag behöver ha koll på komplexa 

lagar som både är nationella och internationella. Vid en eventuell miss av denna punkt ger det 

upphov till förödande konsekvenser. 

 

Operativa risker omfattar de risker som är kopplade till verksamheten och dess nyckeltal. 

 



 

17 

 

3.4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som är av vikt för att senare kunna göra en 

fördjupad analys av det empiriska resultatet som har erhållits från studien. Först beskrivs 

intressentteorin, sedan portföljteorin och avslutningsvis signaleringsteorin. 

3.4.1 Intressentteorin 

Intressentteorin fick enligt Harrison och Freeman (1999) sin första definition i Ansoffs bok år 

1965. Harrison och Freeman (1999) berättar att begreppet sedan har blivit en viktig aspekt 

inom ledningsteorin och Rezaee (2016) anser att teorin är viktig inom hållbarhet. Donaldson 

och Preston (1995) klassificerar teorin som beskrivande, normativ och instrumentell. 

 

Suojanen (1954) berättar att företag genom sina verksamhetsbeslut påverkar sina intressenter, 

och att företagens “sociala ansvar” därmed ökar. Suojanen (1954) menar att företag bör 

ansvarsrapportera för samhället i stort, tillsammans med det värde som detta skapar samt hur 

värdet fördelas mellan olika intressenter. Rezaee (2016) förklarar att intressentteorin 

klassificerar intressenter i interna och externa aktörer där teorin innebär att dessa intressenter 

bidrar till ett företags värdeskapande. Interna intressenter definieras enligt Taghian, D’Souza, 

och Polonsky (2015) som de aktörer (individer eller grupper) som direkt deltar (påverkar eller 

påverkas av) i företagets verksamhet och prestationer. Exempel på interna intressenter är 

chefer, anställda och investerare. Taghian et al. (2015) definierar externa intressenter som de 

aktörer som utanför företagets verksamhet påverkar eller påverkas av företagets aktiviteter. 

Exempel på externa intressenter är media, regeringen och samhället i stort. 

 

Intressenternas relation till företaget är enligt Rezaee (2016) beroende av företagets resultat, 

genom att maximera resultatet påverkas intressenternas välbefinnande. Teorin verkar på ett 

långsiktigt plan för att maximera ett företags resultat genom att uppfylla organisationens 

sociala ansvar. Intressentteorin integrerar affärsmodellen för att uppnå ett långsiktigt och 

hållbart resultat. Författaren förklarar dock att teorin omfattas av konflikter gällande 

resurserna kring hållbarhetsrapportering och aktieägarnas avkastning.   

3.4.2 Portföljteorin 

Enligt Markowitz (1952) vill företag skapa vinster åt sina investerare då rationaliseringen av 

investerare är att de vill maximera avkastningar och minimera risker. Det finns flera former 

av monetärt värdeskapande, där ett exempel är avkastningen på företagets kapital. Monetärt 
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värdeskapande definieras också genom diversifiering av unik risk eftersom risker påverkar 

den förväntade avkastningen. I portföljteorin förklarar Markowitz (1952) att unika risker är 

de risker som företaget kan direkt påverka. 

 

Darmani och Hanafizadeh (2013) berättar att portföljteorin bidrar till givna nivåer av 

avkastningar genom minimeringen av unika risker. Denna form av övervakad 

portföljhantering menar författarna motiverar individer till att investera.  

 

Sahu, Jain och Garg (2006) menar att aktiemarknaden anses vara en god möjlighet för 

investering genom höga och snabba avkastningar, trots att det finns en del risker. En 

investerare vill få ut den maximala möjliga avkastningen av en investering med den minsta 

möjliga risken, detta uppnås genom diversifiering via en aktieportfölj. Författarna berättar att 

det dock finns svårigheter, att välja vilka aktier som ska tas med samt hur pengarna ska 

fördelas i de valda aktierna för att få den bästa avkastningen. 

3.4.3 Signaleringsteorin 

Ho och Wei (2016) berättar att signaleringsteorin innebär signalering och mottagande av 

information. Författarna berättar att syftet med detta är att reducera asymmetrisk information 

mellan de två aktörerna, företag samt investerare. Rezaee (2016) menar i likhet med detta att 

signaleringsteorin gör det möjligt för företag att kommunicera med sina investerare genom att 

frivilligt avslöja olika verksamhetsbeslut. Med signaleringsteorin berättar Rezaee (2016) att 

företag levererar information både genom obligatorisk finansiell rapportering samt frivillig 

rapportering av icke-finansiella aspekter såsom ESG-dimensionerna. 

 

Vidare menar Rezaee (2016) att företag med goda hållbarhetsutsikter är motiverade till att 

signalera detta som en slags överlägsenhet, och använder sig av signaleringsteorin för att 

skilja sig från övriga företag som inte har det. Rezaee (2016) berättar att företag använder 

därmed signaleringsteorin för att på ett sätt anse sig själva som goda samhällsaktörer.  

 

3.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen som är av betydelse för 

studien. Den tidigare forskningen inleder med den frivilliga rapporteringen, fortsätter sedan 

med hållbarhetsrapportering, intressenter, ESG, samt avslutas med dimensionerna inom 

ESG: miljömässig, social samt förvaltande.  
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3.5.1 Frivillig rapportering 

Rezaee (2016) förklarar den frivilliga rapporteringen som en möjlighet att rapportera 

hållbarhet till investerare genom att frivilligt avslöja hållbarhetsaspekter. Enligt Abdullah, 

Shukor, Mohamed och Ahmad (2014) ökar ett företags incitament att frivilligt avslöja 

företagsinformation i rapportering då detta höjer ett företags värde, attraherar investerare 

samt ökar deras förtroende. Den frivilliga rapporteringen innehåller vanligtvis 

bakgrundsinformation, information om styrelsesammansättning, produkt- och 

serviceinformation, personalinformation samt forskningsinformation. Den frivilliga 

rapporteringen grundas i den frivilliga öppenheten, begreppet handlar enligt Francis, Nanda 

och Olsson (2008) om informationssymmetrin mellan aktieägare och styrelsen. Symmetrin 

skapar enligt författarna en efterfrågan för offentliggörandet och ger företag ett incitament att 

offentliggöra information då begreppet skapar värderelevans. Murphy och McGrath (2013) 

berättar att antalet frivilliga rapporter ökar tillsammans med avslöjande av ESG-faktorer 

vilket påvisar vikten av faktorerna.  

 

Abdullah et al. (2014) menar att den frivilliga rapporteringen hanterar både den finansiella 

riskhanteringen samt den icke-finansiella delen inom organisationen. Enligt Rezaee (2016) 

fungerar ett företags frivilliga rapportering av de icke-finansiella aspekterna som ett 

komplement för företaget att kunna generera information till sina investerare om bolagets 

förväntade och hållbara framtidsutsikter. Den icke-finansiella rapporteringen ges mindre 

uppmärksamhet än den finansiella enligt Abdullah et al. (2014), därav efterfrågas denna del 

för att rapporteringen skall uppnå fullständighet. Den uteblivna rapporteringen gällande den 

icke-finansiella riskhanteringen ger upphov till att vilseleda investerare i beslutsprocessen. 

Om inte investerare ges möjligheten att identifiera de aktuella riskfaktorerna för företag finns 

det ingen möjlighet till att utvärdera den faktiska risknivån för organisationerna.  

3.5.2 Hållbarhetsrapportering 

I samband med en ökad medvetenhet hos allmänheten berättar Dienes, Sassen, och Fischer 

(2016) att hållbarhet därmed har blivit en del av företagens beslut, redovisningar och 

rapporteringar. Dienes et al. (2016) menar att syftet med hållbarhetsrapportering är att ta med 

miljömässig och social information, men också att integrera denna information med den 

ekonomiska informationen. Enligt Dienes et al. (2016) publicerar redan många företag 

hållbarhetsrapporter frivilligt för att möta sina intressenters intressen. För att framgångsrikt 

kommunicera sådan specifik information menar Dienes et al. (2016) att företaget måste 
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involvera intressenterna i rapporteringsprocessen, till exempel genom att ta med 

anställningsfrågor, miljömässiga aspekter eller företagets filosofi. 

 

Enligt Sandberg och Holmlund (2015) ses hållbarhetsrapportering på två olika sätt. Antingen 

som att företaget ger tilläggande information förutom den obligatoriska finansiella 

informationen för att hjälpa sina intressenter med beslutsfattande, eller på det viset att 

hållbarhetsrapportering är ett beteende som används för att det möjligtvis ska ge företaget en 

fördel. Detta förklarar Sandberg och Holmlund (2015) beror på att hållbarhetsrapportering 

inte är lagmässigt reglerat vilket ger företag frihet till att bestämma vad 

hållbarhetsrapporteringen ska innehålla samt hur informationen ska presenteras. 

 

Dienes et al. (2016) berättar att “key performance indicators” (KPI) är en föreslagen metod 

som standardiserad guide för hållbarhetsrapportering och dessa KPIs används alltmer inom 

beslutsfattande, strategisk planering samt riskhantering. Dienes et al. (2016) menar att 

speciellt investerare anser att både finansiell och icke-finansiell information är viktigt för 

processen innan ett investeringsbeslut. Drivet bakom detta intresse för sådan information 

berättar Dienes et al. (2016) är allmänna faktorer såsom ekonomi, politik eller samhälle, men 

framförallt på grund av intresset efter maximering av aktieägarvärdet. 

3.5.3 Värde 

Warren-Myers (2013) menar att det finns ett samband mellan värde och hållbarhet, dock 

föreligger det oklarheter hur differentiering i marknaden återspeglas i värderingsmetoder. 

Författaren berättar även att hållbarhet är en framträdande faktor för investerare, därför 

skapas det ett intresse att dessa tar hänsyn till hållbarhet i sina värderingar.  

 

Warren-Myers (2013) förklarar att förhållandet mellan hållbarhet och värde baseras på 

varierande resultat, vilket dels beror på de använda forskningsansatserna, kvalitativ 

respektive kvantitativ ansats. Det beror även på att definitionen av värde omfattas av 

subjektivism, men att det är underförstått att det finns en relation mellan hållbarhet och värde. 

Begreppet värde innefattas även av brist på forskning, varierande bedömningsmetoder samt 

brist på bevis. Faktorer såsom makro- och mikroekonomiska faktorer, sociala samt 

miljömässiga faktorer är sådana som enligt författaren påverkar begreppet värde. 

Leszczynska (2012) förklarar att både värdeskapande och skapande av hållbarhet behöver ske 

samtidigt för att detta skall generera ekonomiska vinster till investerare. Det värde som 
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skapas av dessa insatser förklarar författaren att det inte alltid är rent ekonomiskt eller enkelt 

att visa på.  

 

Begreppet värde innefattas enligt Brockett och Rezaee (2012) av studiens olika 

hållbarhetsdimensioner, de miljömässiga, social och förvaltande dimensionerna. 

Dimensionerna skapar värderelevans för investerare och de påverkar ett företags 

hållbarhetsrapportering genom dess KPI-värden. I likhet med Brockett och Rezaee (2012) 

menar Kiron et al. (2013) att det är viktigt att fastställa kopplingen mellan KPI-faktorerna och 

dimensionerna för att skapa ett långsiktigt värde för ett företags investerare.  

  

3.5.4 Intressenter 

Enligt Mainardes, Alves och Raposo (2012) karaktäriseras intressenter som de individer eller 

grupper som antingen influerar eller influeras av ett företags verksamhet. Benn, Abratt och 

Kleyn (2016) förklarar att intressenter innefattar bland annat kunder, anställda, leverantörer 

och investerare som interna intressenter, och samhället samt personer i en styrande befattning 

som externa intressenter. “The stakeholder management” menar Mainardes et al. (2012) är ett 

koncept som hjälper företag att identifiera, analysera och granska sina intressenter. 

Identifieringen av intressenter innebär att ta reda på respektive intressens behov och 

förväntningar. Sedan är det viktigt att företaget lyckas bygga och bibehålla relationer med 

dessa intressenter i enlighet med de organisatoriska målen. 

Enligt Mainardes et al. (2012) är det viktigt att företag dessutom väljer att prioritera specifika 

intressenter beroende på deras relevans och betydelse för organisationen, eftersom det inte är 

genomförbart att möta vartenda behov. Benn et al. (2016) anser också att företag behöver 

förstå hur de ska prioritera de olika intressena mellan olika intressenter samt om alla ska ha 

samma fokus eller om en del intressenters behov ska uppmärksammas mer än andras. Benn et 

al. (2016) menar att trots att intressenter förser företaget med någon form av resurs, betyder 

det samtidigt att intressenterna har krav som ska tillfredsställas. 

Boesso och Kumar (2016) menar att hanteringen av dessa relationer innebär att chefer 

försöker att balansera intressena mellan intressenterna. Boesso och Kumar (2016) berättar om 

olika intressentkulturer, där balansen av fokus på intressenternas intressen varierar. 

Organisationer som tillämpar “egoist cultures” drivs av självintresse, där maximeringen av 

aktieägarvärdet är det främsta organisatoriska målet. I sådana företag betraktas intressenters 
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intressen som viktiga endast om intressenterna har förmåga att påverka företagets finansiella 

prestanda kortsiktigt. Sådana företag anses ha begränsade moraliska åtaganden till 

intressenter förutom investerare. 

 

Enligt Boesso och Kumar (2016) väljer företag med “moralist cultures” att stödja 

samhällsintressen och har allas intressenters intressen i åtanke. Chefer i sådana företag tillåter 

inte att etiska standarder överses av de finansiella målen till skillnad av företag som präglas 

av “egoist cultures”. Spitzeck, Hansen och Grayson (2011) berättar att företag som har 

ignorerat sina intressenters bekymmer angående till exempel barnarbete i leverantörskedjan 

(sociala faktorer) eller giftiga utsläpp i samband med produktionen (miljömässiga faktorer), 

har fått förödande effekter på organisationens rykte samt på aktiekursen. 

 

Bourne och Walker (2008) menar att framgång eller misslyckande av aktiviteter inom 

verksamheten beror på intressenternas uppfattningar om resultatet av aktiviteterna var 

värdeskapande eller inte. Detta förklarar Bourne och Walker (2008) beror på att aktiviteterna 

inom organisationen påverkas starkt av intressenternas förväntningar och uppfattningar. 

 

Gonzalez-Padron et al. (2016) berättar att identifiera intressenter leder till möjligheter för 

företaget att förstå intressenters påverkan, förutse förändringar inom sociala förväntningar, 

och använda detta till att skapa företagsvärde från överlägset hållbarhetsarbete. Enligt 

Gonzalez-Padron et al. (2016) betyder detta att företaget implementerar aktiviteter för att öka 

positiv och reducera negativ påverkan på intressenterna. Detta för att möjligheten finns att 

intressenter slutar stödja företagets verksamhet om deras behov och förväntningar inte 

tillfredsställs. Gonzalez-Padron et al. (2016) menar att företagets överlevnad och lönsamhet 

beror på dess förmåga att skapa och distribuera välstånd och värde till sina intressenter för att 

säkerställa intressenternas stöd och engagemang. 

 

3.5.5 ESG-faktorer 

Stubbs och Rogers (2013) menar att de tre dimensionerna inom ESG (miljömässiga, sociala 

och förvaltande faktorer) handlar om att utöver de ekonomiska prestationerna inom företaget, 

också bevakar de mer immateriella prestationerna inom verksamheten. Detta berättar även 

Hassel och Semenova (2013) om, de menar att ESG skapar ett immateriellt värde för 

organisationer utöver det finansiella värdet. Stubbs och Rogers (2013) berättar vidare att 



 

23 

 

dessa dimensioner inom ESG blir alltmer betydande för verksamheten och företagets 

värdeskapande till deras intressenter. Stubbs och Rogers (2013) menar att den asymmetrisk 

information mellan företaget och deras investerare minskar genom att avslöja ESG-faktorer 

inom företaget. 

 

Murphy och McGrath (2013) berättar att det finns två olika perspektiv på motiv till företagen 

om varför de bör börja bevaka och avslöja information om ESG till deras investerare. Det 

första motivet menar Murphy och McGrath (2013) handlar om att rapporteringen om ESG får 

verksamheten att gå mot en social och miljömässig hållbarhet, och det andra motivet är att 

rapporteringen om ESG visar investerare om företagets åtgärder mot hållbarhet och på så vis 

vinner företagen stöd från investerarna. 

 

Kocmanová och Dočekalová (2012) menar att företagets investerare blir alltmer övertygade 

om att bevakning och avslöjande av verksamhetens ESG dimensioner bidrar med hållbarhet, 

som i sin tur bidrar med långsiktigt värde för dem. Kocmanová och Dočekalová (2012) 

menar att ESG-aspekterna hjälper investerare att uppnå högre finansiella avkastningar då 

avslöjandet av denna information innebär minskade risker för investerarna. Rytkönen och 

Louhiala-Salminen (2014) berättar att information inom ESG dimensionerna verkar som 

hjälpmedel för investerarna att bättre kunna analysera företagets långsiktiga värde som 

underlättar deras beslutsfattande inför investeringar. 

 

Stubbs och Rogers (2013) berättar att investerare förespråkar förbättring av bevakningar och 

avslöjanden inom ett företags bolagsstyrning. Detta eftersom investerarnas oro ökar angående 

de effekter som ett företags verksamhetsbeslut har på de finansiella avkastningarna. Stubbs 

och Rogers (2013) menar att investerare därmed kräver att företag har en övervakad 

bolagsstyrning i syfte till att minska agentkostnader som asymmetrisk information, för att 

säkerställa finansiella avkastningar. 

3.5.6 Miljömässig dimension 

Yu och Ramanathan (2016) menar att ett företags miljömässiga åtgärder inom ESG innebär 

att företag implementerar olika strategier för att övervaka verksamhetens påverkan på miljön. 

Implementeringen av dessa åtgärder menar Yu och Ramanathan (2016) förbättrar ett företags 

miljömässiga prestanda. Yu och Ramanathan (2016) berättar att ett företags 

produktteknologier samt miljöledningssystem mest väsentligt för företagets miljömässiga 
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prestanda, som till exempel förebyggande mot föroreningar samt minskande av kemiskt 

avfall. 

 

Kocmanová och Dočekalová (2012) ger några exempel på miljömässiga indikatorer som 

ingår i dimensionen “Environmental” inom ESG. Dessa är information om 

klimatförändringar, information om företagets miljöledningssystem, samt företagets åtgärder 

mot förbättring av miljön. Exempel på dessa åtgärder handlar om bättre hantering av avfall 

samt ökat sparande av vatten och energi. Rezaee (2016) ger även förslag på nyckeltal och 

indikatorer med koppling till investerare. Dessa förslag handlar om att finna alternativ till 

icke-förnybara resurser, lönsamhetsanalys av miljön samt effekter av förändringar i 

hållbarhetsrapporteringen. 

 

Burgos-Jiménez, Vázquez-Brust, Plaza-Úbeda och Dijkshoorn (2013) menar att lönsamheten 

av investering på dessa miljöförbättrande åtgärder beror mycket på effektiviteten av 

implementeringen av dessa. Författarna förklarar vidare att företag möter utmaningar när 

dessa aktiviteter ska implementeras, speciellt de finansiella kostnaderna av investeringarna 

samt utmaningarna angående förändringarna inom verksamheten. Dessa utmaningar menar 

Burgos-Jiménez et al. (2013) leder till en inkomplett implementering och till och med 

misslyckanden av vissa aktiviteter. Detta anser Burgos-Jiménez et al. (2013) leder till att 

intressenter tappar sin tillförlitlighet och sitt förtroende av företaget, och därmed förlora 

legitimitet. Detta i sin tur påverkar företagets finansiella prestanda såsom ökade kostnader för 

finansiering och förlorandet av investerare. 

3.5.7 Social dimension 

Kocmanová och Dočekalová (2012) berättar att dimensionen “Social” inom ESG handlar om 

informationen angående hanteringen av humankapital samt av företagets interna och externa 

intressenter. Kroeger och Weber (2014) förklarar att det sociala värdet är en pågående 

diskussion inom både vetenskap, näringsliv samt ekonomi. Dock finns det problem kopplade 

till mätning av sociala värden, dessa problem har en koppling till att begreppet omfattas av ett 

subjektivt synsätt. Jansson och Biel (2011) förklarar även att dimensionen är underskattad, 

det finns tendenser som visar undervärdering av dimensionens betydelse. 

 

Några exempel på sociala indikatorer som enligt Kocmanová och Dočekalová (2012) 

inkluderas i denna dimension är personaldiversifiering, rättigheter för de anställda, relationer 
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med företagets leverantörer, ansvarsfull marknadsföring, samt mänskliga rättigheter för 

underleverantörer och för samhället i stort. Perrini och Tencati (2006) förklarar viktiga 

faktorer inom dimensionen med koppling till investerare, aspekter kring avlagd tid till 

volontärarbete, bidragens storlek samt genom strategiska partners är betydelsefulla ur detta 

perspektiv. 

 

Kocmanová och Dočekalová (2012) menar vidare att den viktigaste aspekten inom den 

sociala dimensionen är företagets fokus på de mänskliga resurserna, och tar med några 

exempel från GRI:s riktlinjer angående detta. Dessa riktlinjer inkluderar bland annat 

personalens hälsa och säkerhet, utbildning och övningar för arbetsuppgifter, alla anställdas 

lika möjligheter inom företaget, lika löner för män och kvinnor, mångfald samt ingen 

diskriminering på arbetsplatsen. 

 

Zwaan, Brimble och Stewart (2015) menar att avslöjandet av denna information inom den 

sociala dimensionen är väsentligt på grund av det ökande trycket från investerare till att 

förbättra verksamhetens transparens och ansvarsfullhet. Detta menar Zwaan et al. (2015) är 

på grund av att investerarna ska kunna se att dessa sociala prestationer hanteras väl och på ett 

lämpligt sätt av företaget. 

3.5.8 Förvaltande dimension 

Den förvaltande dimensionen är viktig ur flera perspektiv enligt Kocmanová, Hřebíček och 

Dočekalová (2011). Författarna berättar att dimensionen innefattar ett stort ansvarstagande i 

samband med utveckling av både den nationella och internationella marknaden. Investerare 

söker möjligheter att verka på internationella marknader och därmed behövs en anpassning 

ske för att överensstämma med allmänt accepterade normer, bolagsstyrning och 

offentliggörande av information på den internationella marknaden. 

 

Kocmanová och Dočekalová (2012) berättar om några indikatorer inom dimensionen 

“Governance”. Dessa är bland annat information om strukturen inom styrelsen, information 

om företagets styrning angående korruption, samt information angående mutning inom 

företaget. Rezaee och Rezaee (2014) menar att mångfalden hos styrelsen är en viktig faktor. 

Vidare berättar också Zwaan et al. (2015) om några aspekter inom den förvaltande 

dimensionen såsom avslöjandet om företagets praxis angående deras rapporteringsarbete och 

avslöjanden, samt granskningar av revisorernas oberoende och självständighet. Kocmanová 
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och Dočekalová (2012) menar att det väsentliga inom bolagsstyrningen är att informationen 

som avslöjas innehåller bidrag till ansvar och transparens till företagets investerare. 

 

Enligt Cormier, Ledoux, Magnan och Aerts (2010) omfattar bolagsstyrning frivilliga 

avslöjanden såsom kontroller och granskningar av verksamhetens struktur och styrning. 

Cormier et al. (2010) menar att genom att ett företag har en lämplig bolagsstyrning, så 

försäkrar de sina intressenter om att det finns effektiva och goda implementerade strategier 

inom verksamheten. Detta menar Cormier et al. (2010) är speciellt viktigt för företagets 

investerare, genom att företaget frivilligt avslöjar denna typ av information så underlättas 

investeringsbeslut. Dessutom berättar Cormier et al. (2010) att informationen om företagets 

bolagsstyrning visar på hur företaget skapar värde för deras investerare. Om företaget inte 

skulle avslöja detta frivilligt så menar Cormier et al. (2010) att investerarna istället måste 

själva försöka analysera processen bakom dessa för att kunna bedöma bolagsvärdet, vilket 

försvårar investeringsprocessen. 

 

3.6 A priori-modell  

Den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen belyser faktorer som påverkar 

värderelevansen i samband med hållbarhetsrapportering. I detta avsnitt presenteras dessa 

faktorer i en a priori-modell, dessa dimensioner innefattar olika aspekter och nyckeltal som 

företag tar med i den frivilliga rapporteringen. De valda dimensionerna presenteras sedan i en 

undersökningsmodell till grund för insamlad empiri. För underlätta jämförelsen mellan teori 

och empiri presenteras en a priori-modell och en undersökningsmodell i syfte med att koppla 

ihop befintlig teori med insamlad data. 

 

Modellen utgår från studiens utgångspunkt, värdet som hållbarhetsrapporteringen skapar hos 

investerare. “Värde hos investerare” delas sedan in i studiens tre dimensioner, de 

miljömässiga, sociala samt förvaltande dimensionerna som är av grund för studiens upplägg.  
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Figur 3.1 A Priori-modell, modellen belyser studiens utgångspunkt tillsammans med ESG dimensionerna: miljö, 

social och förvaltande. 

 

3.7 Undersökningsmodell 

För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar utformades en undersökningsmodell för 

genomförandet av den kvalitativa studien, undersökningsmodellen utgår från a priori-

modellen med fokus på de valda dimensionerna. Denna figur försöker på ett enkelt och 

tydligt sätt att koppla de olika dimensionerna med studiens använda tillvägagångssätt för att 

samla in nödvändig kunskap och även koppla dessa till de olika referensavsnitten i studien 

som dessa tas upp. Undersökningsmodellen redogör inledningsvis hur studiens 

kunskapsinsamling ligger till grund för studien. Studiens kunskapsinsamling har skett via 

litteraturgenomgång samt intervjuer, dessa metodval ligger till grund för begreppen som finns 

i undersökningsmodellen, miljö, social och förvaltande.  Begreppen mynnar avslutningsvis ut 

i studiens referensavsnitt samt intervjufrågor.  
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Figur 3.2 Undersökningsmodell, kunskapsinsamligen ligger till grund för studien samt studiens begrepp. 

Begreppen mynnar ut i studiens referensavsnitt samt intervjufrågor.  
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4. Empiri och inledande analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Det 

genomgående resultatet kan ej sammankopplas med ett specifikt bolag eftersom alla 

respondenter har blivit lovade anonymitet. Empirin inleds genom att varje enskild fråga 

presenteras och följs sedan av att kapitlet delas in i de teman som arbetats fram under 

intervjuerna.   

 

Studien är uppbyggd på tio olika intervjuer med investerare i åldern 30-65 år. 

Respondenterna är verksamma både inom olika företag samt branscher, detta för att uppnå en 

maximal variation och spridning. Respondenterna kontaktades vid första tillfället via e-post 

och de respondenter som hade lovat svar men inte hört av sig fick ett upprepande meddelande 

två veckor efter ursprungsmeddelandet. Intervjuerna utfördes dels via e-post men även via 

telefon, antal intervjutillfällen med varje respondent är en gång.  Respondenternas olika 

positioner på företagen varierar, respondenterna arbetar som investeringsansvariga, partners 

samt VD:s. Alla respondenter har lovats anonymitet och därför lämnas varken företagens 

eller respondenternas namn ut, respondenterna namnges som respondent A, B, C, D, E, F, G 

H, I och J i den fortsatta empirin, för att underlätta förståelsen för läsaren.  

 

För att inleda intervjuerna ställdes frågor kring respondenternas tidigare erfarenhet kring 

ESG-begreppet (se bilaga 1). Erfarenheten varierade, en del respondenter arbetar dagligen 

med hållbarhetsrapportering samt besitter stor kunskap om ESG. Andra respondenter har 

mindre erfarenhet, dock har frågornas utformning anpassats för att lämpa respondenternas 

varierande erfarenhet. Respondent A visar på stor erfarenhet av begreppet svarade: 

 

“ja, jag har följt utvecklingen inom CSR/ESG de senaste ~ 5 åren och noterat hur detta blivit 

en allt viktigare fråga hos såväl bolag som investerare. Positiv utveckling så till vida att 

frågorna lyfts från att vara ”sidofrågor” till att bli direkt verksamhetspåverkande och 

integrerade i den dagliga affärsdriften på samma vi som HR, Marketing, R&D etc. En positiv 

utveckling tror jag. Från investerar håll noterar jag också hur fonder som sitter på kapital 

(tex pensionsfonder, family offices etc har ESG-aspekten som ett betydande 

utvärderingskriterie när de letar förvaltare).” 

 

 

 



 

30 

 

Respondent E svarade på samma fråga: 

 

“har hört talats om begreppet, har inte koll på betydelsen.” 

 

Vid analys av studiens intervjuer skapades teman och kategorier anpassade till intervjuernas 

empiri. Studiens grundläggande teman bygger på de olika ESG-dimensionerna, miljömässiga, 

sociala och förvaltande faktorerna. I empirin tas studiens kategorier upp under deras teman, 

kategorierna är uppbyggda efter ett genomgående mönster i resultatet.  

  

4.1 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras studiens tio olika intervjuer, för att skapa en enkelhet 

är frågorna uppdelade i studiens olika dimensioner: miljömässig, social samt förvaltande. 

Fråga ett till fem sammankopplas med den miljömässiga dimensionen, fråga sex till tio med 

den sociala dimensionen och fråga elva till femton med den förvaltande dimensionen.  

4.1.1 Miljömässig dimension 

Respondenterna anser att det är positivt att de miljömässiga faktorerna lyfts fram i 

hållbarhetsrapporteringen då det anses ha påverkan på företagens verksamhet. Respondent C 

menar att eftersom världen successivt utvecklas mot tillämpning av hållbarhet och 

miljöanpassning, kommer även företag att präglas av detta. Vidare anser respondent B att 

företag som tar hänsyn till miljön i sin dagliga verksamhet kommer att uppskattas mer än de 

företag som inte gör det, och därmed ligga i framkant. Smol et al. (2014) förklarar den 

cirkulära ekonomin som en process där syftet är att minska de förlorade resurserna för att 

uppnå ett optimalt flöde i likhet med empirin från respondenterna B och F. Respondent B 

menar även att det finns ett behov av att företag skall redovisa ersättning av icke-förnybara 

resurser i sina hållbarhetsrapporter. Respondenten menar att detta inte redovisas idag vilket 

stämmer överens med forskningen av Stubbs och Rogers (2013). Enligt respondent B handlar 

dimensionen om att minska slöseri av resurser samt att inte öka beteenden som är av negativ 

karaktär för miljön: 

 

“Att tjänsten inte ökar beteenden som är omiljövänliga - till exempel zero day delivery. 

Däremot har jag investerat i bolag som har produkter (som alltså skickas runt), tjänster som 

har med bilar att göra, samt till och med flyg. Men jag upplever inte att någon av dem driver 

på ett beteende utan är bara "more of the same".” 
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Dock huruvida respondenterna även anser att detta är en viktig faktor vid investeringsbeslut 

råder det delade meningar om. Respondent E anser att det är riskabelt att utföra investeringar 

i dagens samhälle utan miljötänk, och därför utför inte respondenten investeringar utan att ha 

granskat ett företags hållbarhetsrapportering. Respondent G anser att den miljömässiga 

dimensionen är betydelsefull vid investeringsbeslut, ESG-dimensionerna analyseras enligt 

respondenten genom en företagsbesiktning: 

“vid investeringsbeslutet får vi ofta istället förlita oss på en gedigen granskning, en s.k. due 

diligence avseende miljö (eller avseende ett bredare hållbarhetsområde). Tillgång till en bra 

hållbarhetsrapport skulle vara till stöd i en sådan utredning. Vi har som krav att alltid 

genomföra en due diligence avseende miljö, sociala faktorer och ägarstyrning inkl. anti-

korruption.” 

Den miljömässiga dimensionen omfattas även av en investerare som anser att dimensionen är 

betydelsefull, men respondent F hindras däremot inte helt av dimensionen vid 

investeringsbeslut, “jag undviker saker som gör världen sämre. Men jag skulle inte säga att 

det hindrar mig helt, men jag har sagt nej till investeringar pga det.”.  

Den miljömässiga dimensionen visar på att den ger viktiga och jämförbara nyckeltal vid 

hållbarhetsrapportering enligt respondent J. Nyckeltalen inom dimensionen är av mer enkel 

karaktär i hållbarhetsrapporterna jämförelsevis med sociala nyckeltal. Kocmanová och 

Dočekalová (2012) berättar att nyckeltalen skall presenteras med en begreppsgenomgång 

samt definition i företags hållbarhetsrapporter, respondenten menar att detta saknas i 

rapporterna för att skapa en helhetsbild samt förståelse för läsaren. Studiens olika 

respondenter nämner olika nyckeltal som är av vikt inom dimensionen, såsom mätbara mål, 

miljöprestanda, tillväxt, resursförbrukning, resultat och uppföljning. Respondent B lyfter 

fram miljöprestanda som en framförallt viktig faktor: 

 

“Miljöprestanda som ofta har en positiv effekt på ekonomisk prestanda. Om företaget har 

hög miljöprestanda (resurseffektiv och hållbar produktportfölj) så bör detta leda till framtida 

kassaflöden som påverkar företagets värde idag (förväntningar). Rapporteringen måste 

återspegla detta och vara av hög kvalitet. Vara ett ledande företag i miljöseende så kan ett 

företag uppnå detta värde.” 
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Respondenten anser att en hög miljöprestanda (resurseffektivitet och en hållbar 

produktportfölj) innebär framtida kassaflöden som innebär att företagets nuvarande värde 

påverkas av dessa förväntningar. Respondent A anser att det är viktigt att företaget visar sina 

konkreta faktorer som exempelvis dess “miljöskuld”, dvs. verksamhetens nuvarande samt 

historiska miljöpåverkan. Respondent E nämner ett företags resursförbrukning som en central 

faktor, i egenskap av exempelvis energiförbrukning. Detta stämmer överens med Kocmanová 

och Dočekalová (2012) förbättringsåtgärder kring dimensionen. Respondent G menar 

däremot att faktorerna är beroende av investeringstypen: 

 

“Det beror på vad det är för investering. Vi investerar både i bolag i ett brett spektrum av 

branscher samt i private equity fonder. För investeringar i bolag följer vi principen om 

väsentlighet och identifierar relevanta miljömässiga dimensioner utifrån bolagets verksamhet 

och geografi. För fonder handlar det om att säkerställa att fonderna har styrdokument, 

processer och resurser på plats för att utvärdera miljömässiga aspekter inför en investering 

och att arbeta med utveckling och förbättring avseende miljömässiga aspekter i innehaven 

under ägandetiden.” 

 

Enligt Rezaee (2016) utsätts bolag för olika typer av risker och menar att bolagen måste 

kunna omvandla utmaningarna till framtida möjligheter vilket empirin visar. Respondent H 

förklarar att “det går inte att generera god avkastning på lång sikt utan att ta hänsyn till de 

utmaningar som bolaget ställs inför”. Som investerare menar respondent D att det är positivt 

att kunna se hur ett företag lyfter fram de miljömässiga aspekterna om investeraren avser att 

ha ett långsiktigt ägande i företaget. Att ett företag tar med miljömässiga aspekter i sin 

hållbarhetsrapportering respondent C är viktigt “i de fall när en investerare gör en s.k. 

värdeinvestering, köper aktier för att man tror på bolaget på lång sikt och ser att företaget 

kommer leverera värde till aktieägarna i form av stabilitet och tillväxt.” En negativ aspekt 

med den miljömässiga dimensionen är att den utgör både en finansiell- och ryktesmässigrisk, 

dessa två risker nämner Rezaee (2016) som menar att de är skadliga för företag och det är ett 

företags ansvar att upprätthålla ett rykte. 

 

Krav från respondent A har på ett företags hållbarhetsrapportering inom den miljömässiga 

dimensionen, är att se att verksamheten inte riskeras att gå i en negativ riktning på grund av 

dåligt implementerade system eller processer. Burgos-Jiménez et al. (2013) berättar att 
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lönsamheten av miljöförbättrande processer beror på effektiviteten av dess implementering. 

Därför menar författaren att det är mycket viktigt att se till att det fungerar som det ska för att 

inte riskera en misslyckad implementering som orsakar finansiella kostnader för företaget. 

 

Respondent B har krav att företag lyfter fram negativa miljömässiga aspekter såsom skadliga 

miljöincidenter som inte har möjligheten att förutses då detta anses vara en anseenderisk. 

Respondent G menar att kraven är olika beroende på företagets verksamhet, men menar dock 

att grundkravet är att alla portföljbolag har genomfört en hållbarhetsanalys som inkluderar 

den miljömässiga dimensionen. Att företaget gör vinster, har framtidsutsikter, tillväxt och en 

buffert för oförutsedda händelser anser respondent D är ett krav för investeringsbeslut. Denna 

respondent har inte några strikta miljökrav, utan tittar endast på siffrorna och om företaget 

gör vinster och har då överseende om tillverkningen har en negativ påverkan på miljön. 

Zwaan et al. (2015) berättar att även om investerare gillar det faktum att företag tar med 

miljömässiga aspekter i hållbarhetsrapporteringen, går de fortfarande efter ett ekonomiskt 

intresse när det väl kommer till investeringsbeslutet. 
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Här nedan i modellen sammanfattas dimensionens nyckelbegrepp med värderelevans enligt 

empirin: 

 
 

Figur 4.1 Nyckelbegrepp inom den miljömässiga dimensionen 

 

Dimensionens nyckelbegrepp sammanfattas som miljöprestanda, risk, analys, tillväxt och 

uppföljning.  

 

4.1.2 Social dimension 

Den sociala dimensionen omfattas av varierande åsikter av respondenterna, åsikterna kring 

dimensionens negativa aspekter har en genomgående tydlighet i jämförelse till den positiva 

aspekten. Det empiriska resultatet visar på att respondenterna anser att den sociala faktorn är 

de kostnader ur ett företagsperspektiv, dessa kostnader minskar framtida kassaflöden. 

Respondent I visar på ESG-dimensionerna är väsentliga dock anser respondenten att den 

sociala dimensionen inte skapar liknande värderelevans som de övriga dimensionerna, den 

sociala dimensionen är inte något som respondenten ser över i hållbarhetsrapporter vid ett 

investeringsbeslut: 

 

“Inte så viktigt för mig, som investerare är de andra (miljö och styrande) viktigare och 

påverkar mina investeringar.” 
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Respondent B ansåg att “ur ett snävt ägarperspektiv så skapar inget av dessa faktorer värde 

för ägarna” vilket stämmer överens med den tidigare forskningen. Jansson och Biel (2011) 

menar att dimensionen är underskattad, tendenser visar att det finns en undervärdering av 

dimensionens betydelse vilket även empirin visar på. En positiv aspekt med dimensionen är 

enligt respondenten att “däremot kan de bidra till att minska anseenderisken”. 

 

Rezaee (2016) nämner att det föreligger risker kopplade till komplexa nationella och 

internationella lagar, vilket empirin indikerar då den visar på korruptionsrisker inom 

dimensionen. Detta utmärks genom “finns omedelbara risker relaterade till t.ex. korruption” 

samt ”viktigt att handskas med risker om korruption”. 

 

Viktiga faktorer inom den sociala dimensionen ansåg respondenterna vara genus, barnarbete 

och arbetsförhållanden där vettiga anställningsavtal bland annat nämns. Detta stämmer väl 

överens med Kocmanová och Dočekalová (2012) nyckeltal inom dimensionen, såsom lika 

arbetsförhållanden, lika löner, mångfald samt arbetsrättigheter. Respondent D ansåg “om det 

är ett bolag som har tillverkning i u-länder vill man åtminstone veta att de inte anställer tex 

barn, eller låter arbetarna arbeta i fruktansvärda förhållanden. Detta brukar ofta företagen 

nämna i rapporterna, dvs att de jobbar med att motverka sådant. Det är tillräckligt för mig att 

veta” samt “givetvis vill man veta också att de arbetar för att motverka tex dåliga 

arbetsförhållanden och barnarbete, eller att de inte missbrukar sin makt på djur. Tex restar 

farliga produkter och ämnen på djur osv”. Respondent A diskuterar kring faktorernas 

betydelse på kortsiktiga och långsiktiga faktorer. De kortsiktiga faktorerna är mätbara och 

konkreta i jämförelse till de långsiktiga som är av en avgörande betydelse för ett bolags 

långsiktiga utveckling. Respondent J lyfter fram ett problem med koppling till den sociala 

dimensionen, respondenten anser att nyckeltalen kring dimensionen omfattas av oklarheter: 

 

“Kan inte säga några direkt, oklara nyckeltal att förstå sig på.” 

 

Inom den sociala dimensionen analyserar investerare hållbarhetsrapporter i likhet med den 

miljömässiga dimensionen, analysen handlar om huruvida det föreligger risker eller 

möjligheter hos företag. Samt respondent D vill ha kontroll över ett företags 

tillväxtmöjligheter samt att det finns goda arbetsförhållanden hos organisationer: 
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“Som jag nämnt tidigare så är det siffor och tillväxt osv. Givetvis vill man veta också som jag 

nämnde ovan, att de arbetar för att motverka dåliga arbetsförhållanden och barnarbete, eller 

att de inte missbrukar sin makt på djur. Tex testar farliga produkter och ämnen på djur.” 

 

Krav på den sociala dimensionen handlar om att företagen har grundkrav på att den sociala 

dimensionen skall ingå i hållbarhetsrapporteringen samt att det finns krav att påvisa 

korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Vid granskning av 

hållbarhetsrapporteringar föreligger det samma förutsättningar som för den miljömässiga 

faktorn enligt respondenterna. Detta genom respondent A som även lyfter fram system och 

processer i diskussionen: 

 

“Att bolagets verksamhet som den står och går inte riskeras påverkas i en negativ riktning på 

grund av dåliga system / processer för sociala komponenter. Indirekt potentiell uppsida om 

bolaget har utvecklade processer inom detta område.” 
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Här nedan i modellen sammanfattas dimensionens nyckelbegrepp med värderelevans enligt 

empirin: 

 

Figur 4.2 Nyckelbegrepp inom den sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen sammanfattas med värdebegrepp såsom kostnad, risk, 

arbetsförhållanden, genus och korruption. Värdebegreppet risk är ett återkommande begrepp 

från den miljömässiga dimensionen.  

 

4.1.3 Förvaltande dimension 

Kapitlets sista dimension är den förvaltande faktorn, denna dimension omfattas enligt Kruse 

och Lundbergh (2010) av investerare som anser att styrelsen enbart svarar för aktieägarna. 

Cormier et al. (2010) menar att genom frivilliga avslöjanden och lämpliga bolagsstyrningar 

försäkrar investerare om att det finns utvecklade, effektiva samt implementerade strategier 

inom företaget. Studiens empiri visar på en förståelse av dimensionens betydelse, respondent 

A anser att denna dimension är av störst vikt, “det är en avgörande faktor då vi investerar 

med avsikt att bidra till bolagets utveckling. Då krävs att det finns transparenta och 

förutsägbara principer för hur beslut fattas och information delas”. 

 

Den förvaltande dimensionen omfattas av tydliga och konkreta faktorer som påverkar 

dimensionen vid ett investeringsbeslut såsom att det finns relevanta styrdokument, processer 
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och en god affärsetik. Detta för att ha möjligheten att hantera de hållbarhetsrelaterade 

aspekterna som identifierats. Dimensionen domineras av styrelsens sammansättning 

tillsammans med viktiga faktorer såsom “transparens är viktigt för anseende”, “ styrelsens 

mångfald kan bidra till effektivare styrelsearbete och därför framtida kassaflöde” samt 

“styrelsesammansättningen, rutiner för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, 

finansiell rapportering är i enlighet med relevanta redovisningsstandarder”. Empirin stämmer 

överens med Kocmanová och Dočekalovás (2012) forskning, författarna anser att 

transparens, styrelsens sammansättning och struktur är av stor vikt inom dimensionen.  

 

Styrelsens arbete samt sammansättning är representativt genom studien, dock anser endast 

respondent E i studien att kön är en relevant faktor vid dimensionen, respondenten ser till att 

minst halva styrelsen är kvinnor vid ett investeringsbeslut. Detta stöds av Rezaee och Rezaee 

(2014) samt Kocmanová och Dočekalová (2012), Rezaee och Rezaee (2014) menar att 

styrelsens mångfald är en viktig faktor.  

 

Respondent G menar att den förvaltande faktorn är av betydande vikt och innehåller 

betydelsefulla faktorer. Respondenten lyfter fram möjligheter och risker vilket stämmer 

överens med KPI-indikatorernas grunduppgifter enligt Scandizzo (2005). Författaren menar 

att KPI-indikatorer skall finna ett företags möjligheter och risker genom att använda 

nyckeltalen. Likväl som respondent G anser att dimensionen är betydelsefull lyfter även 

respondent I fram den förvaltande dimensionen framför de miljömässiga och sociala 

dimensionerna: 

 

“Affärsetik är alltid viktigt. Anti-korruption och transparens är också frågor som är viktiga 

för de flesta bolag, men ännu viktigare i vissa branscher och geografier. Vi investerar både i 

bolag i ett brett spektrum av branscher samt i private equity fonder. Den här dimensionen är 

mer generisk än de båda tidigare då den till stor del handlar om att säkerställa att bolag har 

relevanta styrdokument, processer och resurser för att hantera de hållbarhetsrelaterade 

aspekter som identifierats för just det bolaget” 

 

Kraven kring den förvaltande dimensionen vid ett investeringsbeslut handlar enligt 

respondent G om att det skall finnas förutsättningar och möjligheter att aktivt påverka 

företaget i rätt riktning: 
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 “en förutsättning för att vi som ägare ska kunna påverka ett bolag eller en fond till att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete är att det finns en vilja hos bolagets eller fondens ledning att 

göra just detta.”. 

 

Ledningens förhållningssätt inom bolagen är betydelsefullt, detta tillsammans med deras 

resurssättning av hållbarhet. Vid analys av hållbarhetsrapporteringar är det av vikt att 

styrelsen hos företag följer de lagar, riktlinjer och paragrafer som är av betydelse enligt 

respondent E. Kocmanová et al. (2011) berättar att det föreligger problem kopplade till 

komplexa internationella lagar. Detta då de nationella och internationella lagarna behöver 

anpassas för att överensstämma med utveckling samt offentliggörande av information på 

marknaden. 

 

Respondent D efterfrågar att ledningen har aktier i bolaget detta då “i så fall vet man att de 

sitter i samma sits som jag som ägare, och det ökar ju de styrandes incitament till att sköta 

bolaget bra eftersom även de får ta del av värdeökningen”. Ett annat viktigt krav anses vara 

att ledningen i bolaget innefattas av stabilitet och hederlighet. 

 

Här nedan i modellen sammanfattas dimensionens nyckelbegrepp med värderelevans enligt 

empirin: 
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Figur 4.3 Nyckelbegrepp inom den förvaltande dimensionen 

 

Den sista dimensionen sammankopplas med värdebegrepp som sammansättning, transparens, 

mångfald, stabilitet och påverkan. Värdebegreppen handlar om hur organisationen fungerar 

samt är uppbyggd.  
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5. Fördjupande analys 

I detta kapitel presenteras fördjupande analyser tillsammans med en avslutande 

diskussion. De fördjupande analyserna baserar sig i de tidigare teorierna. Kapitlet avslutas 

med en metodreflektion över studien samt förslag till vidare forskning. 

 
5.1  Förhållanden mellan empirin och teorierna  

Intressentteorin handlar enligt Harrison och Wicks (2013) om intressenternas påverkan på 

företagets verksamhet och värdeskapande, Rezaee (2016) menar att intressentteorin verkar 

långsiktigt eftersom teorin innebär vinstmaximering samtidigt som att etablera socialt ansvar. 

Portföljteorin fokuserar enligt Markowitz (1952) på att företagen vill skapa vinster åt 

investerare då dessa vill maximera avkastningar samt minimera risker.  

Teorin bidrar enligt Darmani och Hanafizadeh (2013) till att minimera unika risker och 

därmed maximera avkastningen. Signaleringsteorin fungerar som en lösning på den 

asymmetriska information, där Rezaee (2016) förklarar att den frivilliga rapporteringen av 

icke-finansiella aspekter, såsom miljömässiga, sociala och förvaltande, agerar som 

komplement för att signalera långsiktig information till intressenterna. 

 

Empirin förklarar studiens valda teorier, vilket ses exempelvis hos den miljömässiga 

dimensionen där den viktigaste faktorn är företagets miljöprestanda då den faktorn har en 

positiv påverkan på den ekonomiska prestandan. Respondent B anser att företagets nuvarande 

värde påverkas av dessa förväntningar från investerarna, och menar att en hög 

resurseffektivitet och en hållbar produktportfölj leder till framtida kassaflöden. Detta svar 

förklaras av intressent- samt portföljteorin, att intressenterna påverkar eller påverkas av 

företagets verksamhet. Om företaget går mot en hållbar utveckling, så kommer investeraren 

att gynnas av denna lönsamhet. 

 

Empirin från den miljömässiga dimensionen förklaras av signaleringsteorin, att avslöja icke-

finansiella aspekter för att minska asymmetrisk information, “det kan vara bra att se att bolag 

lyfter fram miljömässiga aspekter i sin rapport som investerare ämnar ha ett långsiktigt 

ägande i bolaget” nämner respondent D. Att visa miljömässiga faktorer är inte ett måste för 

företag, men genom att visa dessa i hållbarhetsrapporteringen hjälper investerarna att förutse 

företagets framtidsutsikter.  
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Empirin från den sociala dimensionen tydliggörs av intressentteorin, där respondenterna 

menar att sociala faktorer innebär kostnader som leder till minskade kassaflöden, vilket 

innebär att investerarna påverkas negativt av företagets kostnader vid investeringar i sociala 

faktorer inom verksamheten. Empirin från den sociala dimensionen visar även på att den 

förklaras av portföljteorin genom att “finns omedelbara risker relaterade t.ex. korruption”. 

Empiri som handlar om respondenternas krav på att hållbarhetsrapporteringen skall påvisa 

korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, förklaras av signaleringsteorin på 

det viset att teorin minska asymmetrisk information och öka transparensen. 

 

Empirin från den förvaltande dimensionen visar på att kraven vid investeringsbeslut handlar 

om förutsättningarna och möjligheterna till att aktivt kunna påverka företaget i rätt riktning. 

Detta tydliggörs av intressentteorin då investerarna vill ha möjlighet att påverka företagets 

lönsamhet på grund av att detta även påverkar dem. Respondent D vill se att ledningen också 

har aktier i bolaget för att kunna försäkra sig om att de är i samma sits som investerarna. 

Detta svar förklaras av intressentteorin då förvaltande incitament till att sköta bolaget i rätt 

riktning ökar om ledningen även har egna aktier i bolaget eftersom de då också lönas av 

bolagets värdeökning. Värdeökning och avkastning är av vikt inom portföljteorin vilket inom 

den förvaltande dimensionen utmärks genom “styrelsens mångfald kan bidra till effektivare 

styrelsearbete och därför framtida kassaflöde”. Empirin från den förvaltande dimensionen 

förklaras även av signaleringsteorin då en respondent vill se förutsägbara principer i 

hållbarhetsrapporteringarna för hur besluten inom företaget fattas. Detta ökar transparensen 

och låter investerarna att ta del av mer icke-finansiell information. 

 

5.2 Miljömässig dimension 

Den miljömässiga dimensionen innehåller mestadels positiv empiri, då respondenterna anser 

att påvisning av detta i hållbarhetsrapporteringar är av betydelse vid investeringsbeslut. 

Investerarna vill se att företag tänker på verksamhetens framtid och långsiktighet för att ha 

möjligheten att försäkra sig om bolagets stabilitet och tillväxt, vilket är det som levererar 

värde och lönsamhet för investerarna. Hög miljöprestanda är en nyckelfaktor och ett 

värdebegrepp som anses vara viktig, då detta anses innebära hög ekonomisk prestanda. Yu 

och Ramanathan (2016) menar att genom implementering av strategier för att övervaka 

påverkan på miljön förbättras ett företags miljömässiga prestanda. Scholtens (2013) och 

Rezaee (2016) berättar om olika riskfaktorer, respondenterna nämner även risk som en faktor 
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kring den miljömässiga dimensionen, riskfaktorn handlar dels om den finansiella risken samt 

hela den övergripande riskdimensionen.  

 

Den moraliska frågan tillsammans med respondenternas krav på hållbarhetsrapporterna är 

utmärkande hos den miljömässiga dimensionen i jämförelse till studiens andra dimensioner. 

Empirin visar på att det finns ett intresse och engagemang kring miljön, dock ansåg 

respondenterna att detta inte är tillräckligt stort. Burgos-Jiménez et al. (2013) menar att det 

föreligger utmaningar med att implementera miljöförbättrande åtgärder, om inte 

implementeringen lyckas ökar ett företags kostnader och investerares förtroende minskar. 

Den negativa påverkan som verksamheten har på miljön, hindrar inte ett investeringsbeslut 

om företaget visar sig ha goda finansiella framtidsutsikter. Om det finns ekonomisk tillväxt 

hos bolaget så visar investerarna överseende om bolagets produktion visar en negativ 

påverkan på miljön. Huruvida företaget har strikta miljökrav är inte av vikt för 

respondenterna.   

 

5.3 Social dimension 

Den sociala dimensionen är utmärkande i jämförelse till studiens två andra dimensioner. 

Dimensionen omfattas av en hög grad negativitet hos respondenterna, positiva aspekter är 

nästintill uteblivna. Forskningen inom dimensionen visar enligt Jansson och Biel (2011) att 

dimensionen är undervärderad av investerare vilket även denna studie indikerar genom att 

dimensionen ej ger värderelevans. Respondenterna anser att dimensionen är en kostnad för 

företagen, ger upphov till risker och inte skapar något värde ur ett aktieägarperspektiv. Den 

sociala dimensionen ger upphov till studiens lägsta värde enligt empirin, vilket ger svar på en 

av studiens forskningsfrågor, huruvida hållbarhetsrapporteringen skapar värde för investerare 

med koppling till den sociala faktorn. 

 

Värdet som empirin visar är att den sociala dimensionen minskar riskfaktorer kopplade till 

anseende. Siltaoja (2006) menar att ett företags anseende är en betydelsefull konkurrensfördel 

gentemot andra företag, det ger även en indikation på hur dess framtid ter sig. Ett gott 

anseende attraherar investerare och skapar en trovärdighet kring företaget. Lurenco et al. 

(2014) menar att värdebegreppet är subjektivt och att det föreligger skillnader i 

värdeuppfattning. Detta stämmer väl överens med en respondent H i studien, respondenten 

anser att värdet som dimensionen skapar är subjektivt och att det är upp till varje enskild 

investerare att bedöma värderelevansen. 
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Andra värdebegrepp och nyckeltal inom dimensionen nämns som genus, arbetsförhållande, 

korruption och arbetsrättigheter. Kocmanová och Dočekalová (2012) berättar att sociala 

indikatorer exempelvis är arbetsförhållande, arbetsrättigheter samt personaldiversifiering. 

Dimensionen karakteriseras av att flera av respondenterna nämner liknande nyckeltal och 

värdebegrepp i jämförelse till studiens övriga dimensioner. Flera respondenter nämner 

barnarbete och arbetsförhållanden som värdebegrepp av vikt vid investeringsbeslut. 

Korruption är ett begrepp som nämns två gånger under den sociala faktorn, begreppet kopplas 

ihop med företagsrisker. 

 

5.4 Förvaltande dimension 

Den förvaltande dimensionen är av stor vikt vid investeringsbeslut, stabilitet hos företag är 

något som eftersöks hos företag. Studiens ena frågeställning är att undersöka vilken 

dimension som ger mest värde för investerare, där en respondent anger att denna dimension 

är avgörande vid ett investeringsbeslut. Överlag är respondenterna positiva och enbart en 

respondent har en negativ aspekt om dimensionen, detta i jämförelse till den sociala 

dimensionen där antal negativa åsikter upptar nästan hela empirin tillsammans med en 

indikation på undervärdering. 

 

Zwaan et al. (2015) menar att företagens praxis, avslöjande av rapportering och revisorernas 

oberoende är av vikt. Detta kan sammankopplas med empirin till dimensionen, 

respondenterna efterfrågar rutiner för uppföljning och kontroll av bolag samt att 

rapporteringen efterföljs av relevanta standarder, riktlinjer och lagar. Nyckelfaktorer och 

värdebegrepp inom dimensionen är mångfald, styrelsesammansättning och struktur. 

Transparens är ett begrepp som respondenter upprepar inom dimensionen. Kocmanová och 

Dočekalová (2012) nämner förvaltande indikatorer som korruption och struktur inom 

styrelsen. Avslutningsvis är den förvaltande dimensionen den enda i studien som inte har 

någon koppling till risk enligt empirin såsom de miljömässiga och sociala dimensionerna. 
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6. Avslutande diskussion 

I studiens sista kapitel förs en avslutande diskussion kring studiens empiri. 

Kapitlet avslutas med reflektioner gällande studiens aktuella metodval samt förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Svar på syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen hur hållbarhetsrapportering bidrar med värde ur 

intressenters perspektiv samt studera vilken dimension av ESG som bidrar till högst värde. 

Studiens forskningsfrågor som beaktades i arbetet är: 

·      Vilka värdebegrepp är kopplade till hållbarhetsrapportering? 

·      Skapar hållbarhetsrapportering värde med koppling till ESG? 

·      Vilken dimension av ESG ger mest värde? 

 

Utifrån studiens empiri råder det en ökad förståelse av hållbarhetsrapporteringens 

värderelevans för investerare. Empirin visar att hållbarhetsrapporter ger konkurrensfördelar 

gentemot andra företag på marknaden vilket samstämmer med tidigare studier av Bocken et 

al. (2013), författarna menar att en hållbar utveckling är en viktig aspekt för investerare. 

Kiron et al. (2013) berättat att i likhet med studiens resultat att hållbarhetsrapporteringar 

genererar ett långsiktigt värde för investerare, där det är betydelsefullt att fastställa 

kopplingen mellan ESG-dimensionerna och dess nyckeltal.  

 

Nyckeltal är ett värdebegrepp som empirin visar på, nyckeltalen varierar beroende på 

dimension men är återkommande genom studien. Inom den miljömässiga dimensionen finns 

det värdebegrepp såsom analys, prestanda, tillväxt och uppföljning. Dimensionen nämner 

faktorer för att uppnå en framgångsrik långsiktighet i likhet med Bassen och Kovacs (2008). 

Den sociala dimensionen visar på värdebegrepp som arbetsförhållanden, genus, korruption, 

kostnad, och risk. Dimensionens empiri i likhet med forskningen av Kroeger och Weber 

(2014) visar även på subjektivism, genom att dimensionen omfattas av denna faktor skapas 

en låg värderelevans. Den sista dimensionen, den förvaltande nämner begrepp som mångfald, 

påverkan, sammansättning, stabilitet och transparens vilket samstämmer med de tidigare 

studierna av Kocmanová och Dočekalová (2012).  

 

Den ESG-dimension som har visat på störst värderelevans genom studien är den förvaltande 

dimensionen. Empirin visar att den denna dimension är av störst vikt där en av förklaringarna 
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är att investerare har som syfte att medverka och bidra till bolagets utveckling och tillväxt. 

Investerarnas krav på hållbarhetsrapporteringarna inom denna dimension fokuserar på att det 

ska finnas förutsättningar och möjligheter att aktivt påverka företaget i rätt riktning, det vill 

säga det som leder till högre avkastningar. Därför anser investerarna i likhet med forskningen 

att transparens är ett viktigt värdebegrepp och att bolagen hållbarhetsredovisar de förvaltande 

faktorerna inom verksamheten, där bland annat information om beslutsfattning visas 

tillsammans med styrelsesammansättningen (Kocmanová och Dočekalová, 2012; Zwaan et 

al., 2015).  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har bidragit till ett teoretiskt resultat, studien har bidragit och utvecklat den 

tidigare forskning som finns inom ämnet för hållbarhetsrapportering. Studiens teoretiska 

resultat har bidragit till en ökad förståelse för värderelevansen samt värdebegreppen kring 

ESG-dimensionerna. 

 

Studiens teoretiska resultat visar på att den miljömässiga dimensionen ger upphov till värde 

enligt empirin, detta då dimensionen sammankopplas med långsiktighet för att skapa en 

långsiktig tillväxt samt för att ligga i framkant. Detta stämmer väl överens med Kocmanová 

och Dočekalová (2012) åsikter kring att ett företagets investerare blir alltmer övertygade om 

att bevakning och avslöjande av organisationers ESG dimensioner bidrar med hållbarhet, som 

i sin tur bidrar med långsiktigt värde för dem. Gonzalez-Padron et al. (2016) menar att genom 

stabila relationer med ett företags investerare med det gemensamma målet att skapa ett 

långsiktigt miljömässigt, ekonomiskt och socialt värde leder till en ökad samt hållbar 

finansiell prestanda. Dock är denna dimension avvikande i förhållande till studiens övriga 

dimensioner, denna dimension visar på att strikta miljökrav inte är av vikt vid 

investeringsbeslut om företag visar på tillväxt och lönsamhet. Dimensionen omfattas av en 

sviktande moral bland studiens respondenter.  

 

En annan intressant del i resultatet är att den sociala aspekten ger låg värderelevans enligt 

empirin, dimensionen ger både upphov till kostnader samt risker. Dimensionen indikerar dels 

att den ej bringar värderelevans samt att den är undervärderad vilket stämmer överens med 

forskningen av Jansson och Biel (2011). Den sista dimensionen är den förvaltande faktorn 

som är den enda dimensionen som inte sammankopplas med risk, dimensionen ger upphov 
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till stabilitet och en god sammansättning som efterfrågas. Detta tillsammans med att 

dimensionen nämns som avgörande.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Det praktiska resultatet redogör för huruvida studiens empiri kan tillämpas i praktiken. 

Studiens praktiska resultat redogör att värdebegrepp såsom nyckeltal är betydelsefulla för 

investerare, vilket samstämmer med Scandizzo (2005). Empirin visar på varierande nyckeltal 

beroende på ESG-dimension, vilket investerare bör ta hänsyn till. Studiens praktiska resultat 

visar på att det föreligger en efterfrågan att definiera samt redogöra nyckeltalen ur ett mer 

simpelt perspektiv. Detta för att investerarna skall ha en möjlighet att skapa en förståelse 

kring hållbarhetsrapporternas komplexa bild.  

 

Studiens empiriska resultat visar även på att den sociala dimensionen inte skapar något värde 

för investerare vilket samstämmer även med forskningen av Jansson och Biel (2011), detta är 

en viktig aspekt för investerare att praktiskt ta hänsyn till vid hållbarhetsrapporter. Investerare 

bör istället lägga fokus på de förvaltande och miljömässiga dimensionerna för att skapa ett 

långsiktigt värde.  

 

6.4 Metodreflektion 

I detta avsnitt kommer reflektioner kring studiens genomförande och metodval att 

presenteras. Studiens valda tillvägagångssätt har varit välfungerande, studien har utgått från 

Modell över tillvägagångssätt figur 2.1 vilket har gjort studien strukturerad samt välplanerad. 

Modellen har varit till bra hjälp under studiens gång och arbetsstegen i modellen har varit 

rimliga och anammats i studien.  

 

Den kvalitativa ansatsen har varit välfungerande och resulterat i relevant information sett till 

studiens syfte och frågeställningar, vilket innebär dels att ansatsen, syftet och 

frågeställningarna har varit rimliga. Huruvida denna studie hade uppnått sitt resultat med en 

kvantitativ forskningsansats anses det möjligt. Förutsättningarna finns för att upprätta en 

studie med denna ansats, detta genom att exempelvis studera årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Hållbarhetsrapporterna studeras för att finna relevanta nyckeltal med 

värderelevans som företagen valt för att finna risker samt möjligheter. 
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Bryman (2008) har utformat kritik riktad till den kvalitativa forskningen. Kritiken innebär att 

forskningen har ett subjektivt synsätt vilket ger olika uppfattningar av intervjuer. Dessa 

intervjuer är svåra att replikera, det finns problem med generaliseringen samt en bristande 

transparens. En påverkande faktor för både studiens upplägg och omfattningen är tiden. På 

grund av tidsbristen har antalet intervjuer blivit begränsade och även antalet vetenskapliga 

artiklar i arbetet. Studiens omfattning har därför anpassats till tidsfristen. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har enbart begreppen inom ESG studerats, ESG-begreppet har möjligheten att 

utvecklas genom två ytterligare dimensioner, de etiska och ekonomiska dimensionerna vilket 

ses i Figur 1. Utifrån denna studie skulle det vara intressant att studera dessa två begrepp för 

att utföra en mer heltäckande och djupgående studie. Det ekonomiska begreppet är speciellt 

av intresse då empirin visar på att tillväxt, avkastning och god lönsamhet är av vikt. 

 

Studien har även möjligheten att utvecklas genom att använda expertintervjuer med forskare 

istället för investerare, detta skulle ge studien ett annat perspektiv än det nuvarande. En annan 

aspekt som bör följas upp är möjligheten att studera ESG-dimensionerna på branschnivå för 

att finna eventuella differenser och korrelationer mellan branscherna. Denna studie innefattas 

ej av någon branschinriktning, utan enbart branschavgränsning vilket ger väg för en sådan 

möjlighet. Avslutningsvis är även tidsaspekten en aspekt som har möjligheten att studeras 

genom framtida forskning, har det skett någon förändring av värderelevansen av ESG-

dimensionerna över tiden?  
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8. Bilagor 

 
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Miljömässiga faktorer (Environmental): 

1. Är miljömässiga frågor en viktig faktor vid investeringsbeslut? 

2. Vilka faktorer inom denna dimension är viktiga för dig i ett investeringsbeslut? 

3. Om du nämner flera faktorer, vilken faktor anser du är av störst vikt och varför? 

4. När du ska göra en investering, vad tittar du efter i en hållbarhetsrapport och varför? (med 

koppling till den miljömässiga dimensionen). 

5. Vilka krav har du som investerare på ett företag för att ta ett investeringsbeslut och varför? 

(med koppling till den miljömässiga dimensionen). 

Sociala faktorer (Social): 

6.  Är sociala frågor en viktig faktor vid investeringsbeslut? 

7. Vilka faktorer inom denna dimension är viktiga för dig i ett investeringsbeslut? 

8. Om du nämner flera faktorer, vilken faktor anser du är av störst vikt och varför? 

9. När du ska göra en investering, vad tittar du efter i en hållbarhetsrapport och varför? (med 

koppling till den sociala dimensionen). 

10. Vilka krav har du som investerare på ett företag för att ta ett investeringsbeslut och 

varför? (med koppling till den sociala dimensionen). 

Förvaltande faktorer (Governance): 

11. Är förvaltande frågor en viktig faktor vid investeringsbeslut? 

12. Vilka faktorer inom denna dimension är viktiga för dig i ett investeringsbeslut? 

13. Om du nämner flera faktorer, vilken faktor anser du är av störst vikt och varför? 

14. När du ska göra en investering, vad tittar du efter i en hållbarhetsrapport och varför? (med 

koppling till den förvaltande dimensionen). 

15. Vilka krav har du som investerare på ett företag för att ta ett investeringsbeslut och 

varför? (med koppling till den förvaltande dimensionen). 

 


