
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hållbarhetsredovisning – för vem och vad? 
Hur ser analytiker, konsulter och förvaltare på hållbarhetsredovisning?  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nils Johansson 
Hannes Thomasfolk 

 
 
 

 
 
 

HT 2013 
  

 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

FEG 300  
Ekonomprogrammet 180hp 

 

 

  

 
 
 

Handledare: Sarah Philipson 
Examinator: Stig Sörling 

 

  

 
 
 



 

2 
 

Abstract 
 

Title: Sustainability reporting- For whom and what? What is the opinion of analysts, 

consultants and fund managers on sustainability reporting? 

Level: Bachelor thesis in business administration, 15 university credits 

Authors: Nils Johansson and Hannes Thomasfolk  

Supervisor: Sarah Philipson 

Date: 20140108 

Keywords: Sustainability reporting, value relevance, stakeholder theory, signaling 

theory.  

Purpose: The purpose of this paper is to study how different professional groups in the 

Swedish financial market in 2013 use sustainability reporting and explore how 

professional groups look at the future development of sustainability reporting. 

Limitations: The study focuses only on organizations that are members of SWESIF. 

Method: In this study we chose a multiple case study design, inspired by well grounded 

theory. The study's empirical data was obtained through ten semi-structured interviews 

with analysts, consultants and fund managers. 

Results and conclusions: It was revealed by the study that companies producing a 

sustainability report demonstrates transparency and are perceived as a company that is 

aware of risk, both economic risks as well as external risks. The study also shows that 

among the study's respondents, there is a strong belief that sustainable business in the 

long term is a good investment. The study also indicates that this is no concrete 

evidence of an association between the use of sustainability reporting and either 

increased or decreased profitability. Our impression of sustainability reporting is that it 

is so far more or less used mostly as a supplement. We believe that if the sustainability 

report today would contain more important information it would not be used as a 

supplement, but to a greater extent used as a tool. 

Suggestions for future research: We would like to see a study of the incentives that 

exist for companies to voluntarily publish information such as sustainability. A central 

question in this is: Why do companies chose to voluntarily publish sustainability 

reports? Is it to satisfy the primary stakeholders' needs or to avoid negative publicity in 

relation to the secondary stakeholders? 
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Sammanfattning 
 

Titel: Hållbarhetsredovisning – för vem och vad? Hur ser analytiker, konsulter och 

förvaltare på hållbarhetsredovisning? 
Nivå: Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Ht 2013 

Författare: Nils Johansson och Hannes Thomasfolk  

Handledare: Sarah Philipson  

Datum: 20140108 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, värderelevans, intressentteorin, signalteori.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur olika yrkesgrupper på den svenska 

finansiella marknaden 2013 använder hållbarhetsredovisning, vad användandet bidrar 

med samt undersöka hur yrkesgrupperna ser på den framtida utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning.  

Avgränsningar: Studien fokuserar enbart på organisationer som är medlemmar hos 

SWESIF.  

Metod: I denna studie valdes en multipel fallstudiedesign, inspirerad av väl grundad 

teori. Studiens empiri erhölls genom tio semistrukturerade intervjuer med analytiker, 

konsulter och förvaltare.  

Resultat och slutsatser: Det framkom genom studien att företag som producerar en 

hållbarhetsredovisning visar på transparens och uppfattas som ett företag som är 

medvetet om risk, såväl om ekonomiska risker som om omvärldsrisker. Studien visar 

även att det bland studiens respondenter finns en stark tro på att hållbara företag på sikt 

är en bra investering. Studien pekar samtidigt på att inte finns några konkreta bevis för 

ett samband mellan användandet av hållbarhetsredovisning och vare sig ökad eller 

minskad lönsamhet. Vårt intryck av hållbarhetsredovisningen är att den än så länge mer 

eller mindre används mest som ett komplement. Vi anser att om 

hållbarhetsredovisningen idag skulle innehålla mer betydelsefull information skulle den 

inte användas som ett komplement utan i större utsträckning användas som ett verktyg. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi skulle vilja se en studie av de incitament som 

föreligger för företagen att frivilligt publicera information som exempelvis 

hållbarhetsredovisning. En central fråga i detta är: För vem publicerar företagen 

hållbarhetsredovisningar? Är det för att tillfredsställa primära intressenters behov eller 

för att undvika negativ publicitet i förhållande till sekundära intressenter? 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När den nya aktiebolagsformen introducerades på 1800-talet blev det möjligt att 

separera ägare från ledning. Separationen mellan ägare och ledning skapade ett behov 

av extern information och borgenärsskydd. Det var under denna tid som yrkestiteln 

redovisare uppstod och redovisningens betydelse ökade, eftersom redovisarna kunde 

hjälpa till att skydda och informera aktiebolagets finansiärer (Schroder, Clark & Cathey, 

2011). 

 

I takt med att företagandet i världen globaliserats har företag blivit allt mer utsatta för 

konkurrens. Detta har lett till att intresset för aktier och investeringar i företag ökat 

markant. Ökningen av intresset för investeringar har gjort att det idag ställs allt högre 

krav på att företagen ska presentera ekonomiska rapporter som bättre överensstämmer 

med internationell praxis. De ekonomiska rapporterna behövs för att köpare, säljare och 

andra intressenter ska kunna göra en korrekt bedömning av företaget och dess framtid. 

Primärt riktar sig dessa rapporter till kreditinstitut och kapitalplacerare. Det är av stor 

vikt att dessa intressenter får korrekt ekonomisk information så att de utifrån detta kan 

fatta beslut om investeringar eller ge krediter. Om informationsunderlaget som placerare 

och kreditinstitut erhåller är bristfälligt är risken överhängande att det leder till skadliga 

effekter på samhället och att kapital allokeras felaktigt (Svensson & Edenhammar, 

1996).  

 

Flertalet undersökningar har fokuserat på hur regleringar påverkar företag och dess 

beslutsfattares synsätt gällande vad som ska tas med och redovisas i årsredovisningen 

t.ex. (Artsberg, 1992). Dessa visar att en stor andel av företagen väljer att lägga till s.k. 

tilläggsinformation i sin årsredovisning. Tilläggsinformationen är information som inte 

är reglerad i lagstiftningen utan som är frivilligt rapporterad av företaget i syfte att förse 

intressenter med utökad information (Hendriksen & Breda, 1992).  

 

Det finns många perspektiv att använda sig av för att försöka förklara varför företag 

väljer att redovisa något frivilligt. Ett sätt är att använda sig av det sociologiska 

perspektivet på redovisning. Förespråkare av det sociologiska perspektivet inom 

redovisning säger att för att förstå utvecklingen över ett längre tidsperspektiv måste man 

titta djupare på vilka sammanhang företagen verkar i, det vill säga vilka formella och 

informella krafter som påverkar företaget. För att kunna förstå företag och 
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företagsledningars agerande måste man överge den klassiska bild som betraktar 

företaget som ett slutet och enhetligt system (Cyert & March, 1963 efter Burns, 1999). 

Företag existerar och agerar utifrån vissa förutsättningar, som påverkas av olika faktorer 

och krafter. 

 

Redovisning och tilläggsinformation handlar ytterst om att underhålla förtroendet 

mellan företagsledning och aktieägare, samt att bidra till att alla andra intressenters 

behov eller anspråk på ekonomisk och övrig information tillgodoses (Morley, 1979). 

 

1.2 Förkortningar 

SRI (Sustainable and responsible investment) står för hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Sådana investeringar syftar till en långsiktig hållbar utveckling som tar 

hänsyn till kommande generationer samt beaktar frågor såsom mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och miljö (Investopedia, 2013). 

CSR (Corporate Social Responsibility) kan översättas till företagsansvar. Tanken är att 

företaget även har skyldigheter gentemot andra intressenter än sina ägare. Företaget leds 

med andra ord med hänsyn till miljöansvar och socialt ansvar vid sidan av de 

ekonomiska målsättningarna. CSR kan underlätta ansvarsfulla investeringar (SRI), det 

vill säga placeringar där valet av placeringsprojekt styrs av placerares egna kriterier 

eller värderingar utöver förväntningar på ekonomisk avkastning (NE, 2013).  

ESG (Enviromental, Social and Governance issues) omfattar kriterier som gäller 

miljöansvar, socialt ansvar och ägarstyrning. ESG har kommit allt mer i fokus under de 

senaste åren (FT, 2013).  

UNGC (United Nation Global Compact) Drygt 6000 företag världen över följer UNGC 

som är ett av FN:s initiativ för att uppmuntra företag att anamma och implementera 

hållbara och ansvarsfulla arbetssätt i sin verksamhet. Därtill finns ett antal OECD-

riktlinjer (UN, 2013). 

GRI (The Global Reporting Initiativ) är en organisation utan vinstsyfte som arbetat fram 

en relevant och användbar standard för hållbarhetsredovisning. Mer än 3000 bolag följer 

denna rapporteringsstandard (GRI, 2013).  

PRI (Principles for Responsible Investments) är ett nätverk av internationella 

investerare som arbetar för att implementera sex principer för hållbara och ansvarsfulla 

investeringar. Principerna tillhandahåller ett frivilligt ramverk genom vilket alla 
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investerare kan införliva ESG-frågor i sitt beslutsfattande och i sin praxis för 

ägarutövande. Många svenska och internationella kapitalägare och institutionella 

investerare har undertecknat PRI:s principer och arbetar för att införa arbetssättet i sin 

förvaltning och organisation (UNPRI, 2013).  

SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar) är ett oberoende nätverksforum för 

organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar 

till att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI) 

hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SWESIFs mål är att få upp SRI på 

dagordningen hos beslutsfattare inom politiken, näringslivet och finansmarknaden och 

därmed verka för att SRI blir allmänt vedertaget. SWESIF verkar för utbyte av ny 

information, idéer och erfarenheter inom SRI och för ökat nätverkande och samarbete 

mellan medlemmar och andra intressenter (SWESIF, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Daub (2007) skulle årsredovisningen kunna ses som företagets visitkort, som ska 

ge en nyanserad bild av företaget. Trots att tanken är att är att bilden ska vara nyanserad 

finns det företag som publicerar årsredovisningar som enbart består av positiva inslag, 

det vill säga en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Detta menar Daub 

(2007) gör att informationsvärdet som läsaren erhåller från läsning av årsredovisningen 

är mycket lågt. Eftersom återgivningen av företagens verkliga värde är bristfällig anser 

Daub (2007) att många företag verkar har missat den utveckling som har ägt rum de 

senaste tio åren. Denna utveckling har medfört att en tydlig ram för 

hållbarhetsredovisningen trätt fram. Daub (2007) säger att företagen idag måste 

motivera sina aktiviteter inför den kritiska massan som inte längre nöjer sig med 

information angående de ekonomiska dimensionerna i företagens verksamheter. 

Institutionella aktieägare samt privata aktieägare kräver idag även information angående 

sociala förhållanden, miljöfrågor, samhällsansvar och samhällsdeltagande.  

 

I IFRS, punkt 9 i föreställningsramen, kan man läsa om användarnas informationsbehov 

genom de finansiella rapporter som företagen producerar. Till användare hör 

investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och 

samhället i övrigt. Om samhället i övrigt kan man i föreställningsramen läsa:  

 

Företagen påverkar skilda delar av samhället på en rad olika sätt. Företag kan starkt bidra 

till den lokala samhällsekonomin genom att ge arbete åt människor och genom att använda 



 

9 
 

lokala leverantörer. Företagets finansiella rapporter utgör en informationskälla för 

samhället genom att de lämnar information om trender och företagets ekonomiska 

förhållande och verksamhetsriktning. 

 

Dessvärre så är verkligheten inte alltid perfekt. Titt som tätt kan man läsa artiklar och 

rapporter om hur företag har orsakat ”incidenter” inom områden som exempelvis 

korruption, miljöutsläpp, exploatering och så vidare - listan kan göras lång. Media 

rapporterar om företag som är inblandade i incidenter världen över. Några exempel på 

dessa är Swedwatchs (2013) rapport om svenska bolag och platinautvinning med risker. 

Rapporten ledde till en artikel i Aftonbladet om ”hur svenska bolag grisar vidare” 

(Swedin, 2013, -10-29). Med jämna mellanrum sker så kallade skandaler om vilka 

media skriver löpmil. Ett exempel är den engelska banken Barrnings Bank som 1995 

helt plötsligt gick bankrutt efter att endast ett par dagar tidigare ha varit en stark 

finansiell bank. Barrings Bank är ett exempel där finansiell riskhantering visade sig från 

sin sämsta sida. 2000-talet inleddes med två jätteskandaler, först när Enron gick i 

konkurs 2001 och sedan när Worldcom gjorde det samma 2002. Dessa två skandaler var 

olikartade, men de innehöll båda lurendrejeri, korruption och felaktig bokföring. I 

Sverige har vi haft stora rubriker om Skandia, HQ bank, Ericsson och senast, 2013, om 

Telia Sonera, där ledningen till slut avgick.  

 

Vissa företag utnyttjar tredje världen för att maximera sina vinster. Ett exempel på detta 

kommer från Concords (2013) årliga rapport Spotlight där de berättar om en kvinna i 

Zambia, Caroline Muchanga. Caroline har ett marknadsstånd på en lokal marknad i 

Zambia där hon säljer produkter åt ett europeiskt sockerbolag. Det europeiska 

sockerbolaget har en årlig omsättning på 1,3 miljarder SEK, men trots detta betalar 

Caroline 90 gånger mer i inkomstskatt än företaget för vilket hon säljer sina produkter 

och som gynnas av försäljningen från hennes marknadsstånd. Rapporten pekar på att 

felet ligger i EU:s policy och internationella regelverk som tillåter att multinationella 

företag undviker att betala skatt i utvecklingsländerna.  

 

Ett av de stora problemen med företagens redovisning idag är inte att företagen saknar 

CSR-policydokument och åtgärdsprogram, för sådana policydokument och åtgärds-

program finns i dag i en stor andel av alla företagen. Alla de stora bankerna hade det 

2008. Det stora problemet är att företagen inte ser etik som något som är 

sammankopplat med vad företagen gör och hur de skapar värde. Finanskrisen 2008, 

som orsakades av att de stora bankerna i USA inte kunde uppfylla deras basala ansvar 
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gentemot sina intressenter, slutade med att värden för astronomiska belopp förstördes i 

hela världsekonomin (Parmar, Freeman, Harrison, Wicks, Purnell & Colle, 2010).  

 

Enligt Clarkson (1995) är ett fundamentalt problem inom samhällsvetenskapen och 

företagsekonomin avsaknaden av definitioner på corporate social performance (CSP), 

corporate social responsibility (CSR1) och corporate social responsivness (CSR2). 

Företagen hanterar relationer med intressenter snarare än med samhället i stort och 

Clarkson (1995) påminner om vikten av att särskilja sociala frågor och intressentfrågor. 

CSR1 och CSR2 är begrepp som blivit framtagna utanför företagen. Dessa har en 

normativ klang och saknar klarhet, och de är dessutom inte specifika, vilket medför att 

de snarare låter som en jargong. Frågor som ”Socially responsivness” - om vad?, 

”Socially responsible” - för vilka?, ”Social performance - bedömd av vem och enligt 

vilka standards? anser Clarkson (1995) är legitima frågor på vilka företagen inte fått 

några tillfredsställande eller meningsfulla svar. Därför menar Clarksson (1995) att man 

kan förstå att företagen motarbetar försök att göra företagen ansvariga för sociala frågor 

som de inte upplever som deras företagsekonomiska frågor. 

 

Enligt Clarkson (1995) har Friedman, som många andra neoklassiska ekonomer, valt att 

inte tolka sociala frågor och CSR som ett företagsproblem eller något som ligger inom 

företagens ansvarsområden. Genom att separera företaget från samhället har Friedman 

kunnat vidhålla att ”the business of business is business”. Friedman förnekade 

nödvändigheten och validiteten av konceptet CSR. I samma ögonblick som företag 

definierar och accepterar ansvar och skyldigheter gentemot primära intressenter menar 

Clarkson (1995) att företaget, vare sig det vill eller inte, kommit in i domäner av 

moraliska principer och etisk prestanda. Clarkson (1995) säger att det är först när etiska 

bedömningar och val blir betydande för företagets överlevnad som företagsledningars 

hantering av etik och etiska program i företagen blir en fråga av strategisk betydelse. 

 

En väg för utvecklingen av hållbarhetsredovisning menar Burrit & Schaltegger (2010) 

är att anta ett kritiskt teoretiskt perspektiv. Kritiska teoretiker argumenterar för att 

företagens hållbarhetsredovisning samtidigt är orsak och källa till företagens 

hållbarhetsproblem. I och med detta passar inte konventionerna för att lämna ut 

information om företagens sociala och miljömässiga inverkan.  
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Burrit & Schaltegger (2010, efter Grey, 2010) menar att själva definitionen av vad som 

krävs för ”hållbarhet” fortfarande är mycket ifrågasatt, vilket leder till att det knappast 

finns hopp om att företagens hållbarhetsredovisning ska vara till någon användning. Ur 

ett kritiskt perspektiv finns det flera forskare som menar att hållbarhetsredovisning är en 

modefluga som snart kommer att försvinna.  

 

Adams (2004, efter Adams & Larringa-Gonzalez, 2007) påpekar att ökningen av 

hållbarhetsredovisning inte nödvändigtvis behöver leda till ökad tillförlitlighet. Adams 

et al. (2007) skulle vilja se hållbarhetsrapporter som reflekterar driften, exempelvis ett 

ärligt försök att vara tillförlitlig mot nyckelägare i frågor som rör hållbara materialval 

och frågor som rör sektorn och industrin. Adams et al. (2007) skulle vilja se 

hållbarhetsrapporteringen som en process som leder till förbättringar inom 

hållbarhetsområdet. 

 

Van Staden (1998) har forskat på sydafrikanska företag. I Sydafrika publicerar cirka 

210 av de 400 företag inom industrisektorn som är noterade på JSE (Johannesburg stock 

Exchange) en frivillig förädlingsvärdesanalys. På grund av att det saknas 

standardisering, öppnar finansiella rapporter som är frivilligt publicerade, och dessutom 

bidrar med föga ny information, enligt van Staden (1998) för manipulation. Dessutom 

menar han att de frivilligt publicerade rapporterna har en liten chans att bli användbara 

för eller att användas av andra användare. Medvetenheten om företagens principiella 

skyldigheter mot aktieägarna har ökat enligt Daub (2007), som samtidigt påpekar att 

kraft måste läggas på att övertyga företagen om vikten och användbarheten av 

hållbarhetsredovisning, samt om att denna måste öka i framtiden. 

 

Ett område i etiklitteraturen avseende intressentteorin, som Parmar et al. (2010) anser 

vara viktigt, är CSR. Inom CSR ryms ett antal koncept så som CSP, CSR, CC, CG, CA, 

Sustainability and the tripple bottom line och CSE. Alla dessa koncept har enligt Parmar 

et al. (2010) som gemensam beröringspunkt att de försöker bredda företagens 

skyldighet att inkludera mer än företagens finansiella åtaganden.  

 

Enligt Parmar et al. (2010) har CSR väldigt lite att säga om hur värde skapas. Parmar et 

al. (2010) menar att den etiska litteraturen främst har fokuserat på problemen om etik 

och kapitalism, och inte alls fokuserat på problemen i värdeskapande och handel. De 

(Parmar et al., 2010) säger också att stora utmaningar väntar oss i framtiden, men menar 
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samtidigt att vi kan vara den generation som nyskapar företagande och kapitalism 

genom att föra etik till företagets centrum och företagandet till centrum för etik, genom 

att skapa ett sätt att förstå globalt företagande på 2000-talet. Parmar et al. (2010) tror att 

den uppgiften är värd vår ansträngning.  

 

Adams et al. (2007) argumenterar för att det finns ett behov av att studera på vilket sätt 

hållbarhet används, för att förstå vilka faktorer som driver eller förhindrar förändringar 

mot förbättrad hållbarhet och tillförlitlighet. Adams et al. (2007) är inte optimistiska. De 

tror inte att det kommer att ske en förändring av kapitalismen eller dess ideal inom en 

snar framtid, och absolut inte i tid för att rädda vår miljö. Adams et al. (2007) delar inte 

heller synen att hållbarhetsredovisning och rapporteringsagendan, oavsett vilken etikett 

man sätter på den, borde kontrolleras, drivas och utvecklas av akademiker isolerade från 

en bredare grupp deltagare och i synnerhet de som kan behöva använda det, om vi skall 

kunna bevara vår planet för kommande generationer. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur olika yrkesgrupper på den svenska 

finansiella marknaden 2013 använder hållbarhetsredovisning, vad användandet bidrar 

med samt undersöka hur yrkesgrupperna ser på den framtida utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning.   

 

1.5 Avgränsningar 

Vi fokuserar enbart på organisationer som är medlemmar hos SWESIF. Detta har vi valt 

för att dessa med säkerhet använder sig av hållbarhetsredovisning i sin verksamhet.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren bakgrunden och problematiken 

som föreligger inom ämnet. Vidare presenteras studiens syfte och de avgränsningar som 

gjorts samt en förkortningsförklaringslista. 
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Kapitel 2: Här presenteras det teoretiska ramverket som denna studie bygger på: 

 

1. CSR 

2. Intressentteorin  

3. Legitimitetsteorin  

4. Värderelevansteorin  

5. Signaleringsteorin  

 

Kapitel 3: Kapitlet behandlar studiens metodologiska val och tillvägagångssätt och här 

ges en kortfattad presentation av studiens respondenter. I detta kapitel presenteras 

studiens operationalisering, det vill säga bryggan mellan det teoretiska ramverk som 

studien bygger på och den intervjuguide som använts. Vidare diskuteras i detta kapitel 

studiens validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 4: I detta kapitel presenteras studiens empiri och mönster som identifierats däri. 

 

Kapitel 5: I detta kapital analyseras den insamlade empirin i förhållande till de teorier 

som studien bygger på.  

 

Kapitel 6: I detta kapitel, där slutdiskussionen presenteras, ger vi uttryck för våra 

reflektioner och diskuterar studiens syfte samt de forskningsfrågor som presenterats.   
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Corporate Social Responsibility, CSR 

Det är inte enkelt att exakt definiera vad CSR är, då det finns flera tolkningar av 

begreppet. Sammanfattningsvis kan man säga att CSR är etiskt beteende av ett företag 

mot samhället. I synnerhet innebär detta att företag agerar ansvarsfullt i sina relationer 

med intressenter som har ett legitimt intresse i branschen, inte bara aktieägare. Det finns 

dock ingen allmänt vedertagen definition av begreppet CSR. Vissa menar att CSR 

handlar om att företag ger tillbaka till samhället av sina resurser och att företaget i 

gengäld får samhällets stöd och förtroende. En liknande men mer allmän definition 

säger att CSR handlar om företags sociala förpliktelser emot samhället det verkar i och 

hur de svarar mot dessa (World Business Council for Sustainable, Development 

(WBCSD), 2013).  

 

CSR är enligt WBCSD (2013) en integrerad del av en hållbar utveckling. Exakt hur 

dessa är relaterade till varandra är kraftigt omdebatterat, då även begreppet hållbar 

utveckling tolkas på många sätt. Bilden som presenteras i Figur 1, som belyser CSR:s 

relation till hållbar utveckling, är framtagen av WBCSD.  

  

 

Figur 1. Modell över CSR:s relation till hållbar utveckling, WBCSD (2013-11-10). 

 

Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, definierar CSR som en väl 

avvägd strategi för organisationer att hantera ekonomiska, sociala och miljömässiga 

frågor på ett sätt som syftar till att gynna människor, samhällen och samhället i stort. 

 

 

Enligt ISO (2013) omfattar CSR behandling av frågor som: 
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 Mänskliga rättigheter 

 Arbetsplats- och anställningsfrågor, inklusive hälsa och säkerhet 

 Otillbörliga affärsmetoder 

 Organisatorisk styrning 

 Miljömässiga aspekter 

 Konsumentfrågor 

 Samhällsengagemang 

 

CSR betraktas som företagens frivilliga engagemang för att överträffa de uttryckliga 

och underförstådda skyldigheter som ett företag har gentemot samhället och dess 

värderingar (Falck & Heblich, 2007). 

 

Kotler & Lee (2005) definierar CSR som företagens sociala ansvar i form av ett 

åtagande att förbättra samhällets välfärd genom särskilda affärsmetoder och bidrag av 

företagets resurser. Författarna menar att CSR handlar om företags åtagande i områden 

som ligger utanför det egna företagets direkta gränser, men som ändå berör företagets 

verksamhet. Dessa områden berör såväl miljömässiga som sociala frågor. CSR sker i 

nuläget på frivillig basis. 

 

Den Europeiska kommissionen (2013) beskriver Corporate Social Responsibility (CSR) 

som ett koncept där företagen på frivilligt initiativ inkluderar både sociala och 

miljömässiga frågor i sin rapportering. CSR bör inte skiljas från företagets strategi eller 

verksamhet, utan handlar om att i dessa integrera de sociala och miljömässiga 

aspekterna (Europeiska Kommissionen, 2013). En central aspekt i definitionen av CSR 

är hur företaget väljer att interagera med interna och externa intressenter som 

exempelvis anställda, kunder, NGO’s, och allmänna myndigheter (Europeiska 

kommissionen, 2013). 

 

Carroll (1991) beskriver Corporate Social Responsibility som bestående av fyra olika 

typer av socialt ansvar. I hans modell ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility” 

visas de fyra olika delarna av CSR (se figur 2).  
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Figur 2. CSR-pyramiden, Carroll, (1991). 

 

Denna pyramid vilar på grundstenen ”det ekonomiska ansvaret”. Tanken är att den 

ekonomiska prestationen är själva grunden för att företaget ska frodas och kunna leva 

upp till de övriga delarna i pyramiden. Det ”legala ansvaret” ses som pyramidens andra 

grundsten. Företag förväntas följa de regler och lagar som samhället satt upp och 

lagstiftat om, som anger vad som räknas som korrekt eller inkorrekt beteende (Carroll, 

1991). Den tredje byggstenen trycker på företagets ”etiska ansvar”. Med det etiska 

ansvaret menar man att företag ska agera rättvist och korrekt mot sina intressenter samt 

minimera skada mot dessa. Den fjärde delen i pyramiden utgörs av det ”filantropiska 

ansvaret”. I denna del innefattas förväntningen att företaget bidrar till samhället med 

både sina finansiella och humana resurser. Pyramiden är tänkt att visa hur CSR 

innehåller flera olika slag av komponenter och hur dessa tillsammans sammanfattar 

begreppet CSR (Carroll, 1991). 

 

2.2 Intressentteorin 

Freeman (1984) beskriver en intressent som en grupp eller individ som kan påverka, 

eller påverkas av ett företags agenda. Intressenterna omfattar anställda, kunder, 

leverantörer, aktieägare, banker, miljöaktivister, statliga grupper och andra grupper som 

kan hjälpa eller skada företaget. Freeman (1984) säger att intressentteorin är ett 

alternativt sätt att tänka kring ett företags strategiska ledning, dvs. i vilken slags riktning 

företaget ska styras. Genom att anamma denna alternativa teori menar Freeman att 

företagsledningar kan få sina bolag att blomstra.  
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Figur 3. Intressentmodell, Freeman (1984). 

 

Clarkson (1995) menar att intressenter kan delas in i primära och sekundära intressenter 

till företaget. Primära intressenter är de som företaget är helt beroende av; utan vilka det 

inte kan överleva. De primära intressenterna är i första hand aktieägare, anställda, 

investerare, kunder och leverantörer. Till de primära intressenterna räknas också stat 

och kommuner, som ser till att infrastruktur finns och att lagar och regler följs. Ett starkt 

beroendeförhållande existerar mellan de primära intressenterna och företaget. Hur väl 

det går för företaget beror på i vilken mån de kan skapa värde och tillfredsställa de 

primära intressenterna.  

 

De sekundära intressenterna är de som påverkas av företagets aktiviteter, men som inte 

har några transaktioner med företaget och som inte påverkar premisserna för företagets 

överlevnad och framgång. Exempel på sekundära intressenter är massmedia och grupper 

som påverkas av eller påverkar företaget men som inte har något med företaget att göra, 

till exempel miljöorganisationer som har möjlighet att påverka företagets image 

(Clarkson, 1995). Information är en mycket betydelsefull faktor som kan användas för 

att styra företagets intressenter så att företaget får deras stöd och acceptans. Genom CSR 

kan företaget nå ut med information till intressenterna och därigenom skapa bra 

relationer. Om företaget rättar sig efter intressentteorin i sin CSR-rapport så blir det 

enklare att skapa bra relationer till intressenterna (Gray, Owen, Evans & Zadek, 1996). 

 

Intressentteorin har klandrats för att den sätter företaget i mitten, med dess intressenter 

runt företaget. Kritiker menar att intressentteorin på detta sätt bryter emot 

intressentteorins grundtes - företaget menar sig vara betydelsefullare än andra 

intressenter och kan genom att företaget har en viktigare position på detta sätt bestämma 

över intressenter och intressentrelationer. Det väsentliga missnöjet med intressentteorin 
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och CSR är att den centrala roll som företagen ges i teorin gör att ledningen för företag 

tappar fokus på det som är viktigast för ett företag – att skapa värde för aktieägarna 

(Marsden, 2005). 

 

Donaldson & Preston (1995) anser att hela intressentteorin och intressentmodellen är 

problematisk, därför att begreppen används av olika författare på mycket olika sätt och 

stöds eller kritiseras med varierande och ofta motsägelsefulla bevis och argument. 

Denna mångfald av tolkningar och dess konsekvenser diskuteras sällan, vilket medför 

problem för hela teorin. 

 

De senaste 30 åren har ett växande antal forskare och praktiker experimenterat med 

begrepp och modeller som underlättar vår förståelse av komplexiteten i utmaningarna 

för dagens företag. Bland dessa har intressentteorin eller intressenttänkande blivit ett 

verktyg för att förstå och avhjälpa tre sammanhängande affärsproblem; problemet med 

att förstå hur värde skapas, problemet med att förena etik och kapitalism och problemet 

med att hjälpa chefer att tänka om så att de första två problemen åtgärdas.  

 

De förklaringar som intressentteorin ger har lätt accepterats inom fältet företagsetik, 

trots att Freeman (1984) knappt nämner några beröringspunkter mellan intressentteorin 

och företagsetik. Enligt Parmar et al. (2010) är intressentteorin kapabel att omfatta en 

variation av normativa kärnor. Normativa kärnor är ett försök att svara på två frågor 

som gäller för alla företag: 

 Vad är syftet med företaget? 

 Till vilka har företaget skyldigheter? 

 

Dessa frågor kan på olika vis besvaras med hjälp av intressentteorin. En annan viktig 

etisk fråga handlar om vilka som ur ett företagsperspektiv är viktiga legitima 

intressenter. Enligt Parmar et al. (2010) är en vanlig missuppfattning att intressentteorin 

visar vilka som kan anses vara legitima intressenter.  

 

Ett annat område som Parmar et al. (2010) anser vara viktig i etiklitteraturen avseende 

intressentteorin är CSR. Begreppet CSR förlitar sig på en åtskillnad mellan företaget 

och samhällsintressen, en separation av företag och etik. Detta leder till att CSR tar itu 

med de problem som intressentteorin försöker att lösa. Ett av dessa problem är 

relationen mellan värdeskapande och handel. CSR har väldigt lite att säga om hur värde 
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skapas. Forskarna menar att den etiska litteraturen främst har fokuserat på problemen 

med etik och kapitalism, och inte alls på värdeskapande och handel. Etiklitteraturen 

verkar nästan ha accepterat att ”god etik” och ”bra företagande” är separerade från 

varandra.  

 

2.3 Legitimitetsteorin 

CSR-rapportering är inte lagstadgad, utan frivillig, vilket gör att det bör finnas andra 

orsaker till att företagen väljer att tillämpa hållbarhetsredovisning. Legitimitetsteorin 

anses ofta vara den teori som bäst förklarar varför företagen genomför 

hållbarhetsredovisning (Campbell, Craven & Shrives, 2003). 

 

Enligt legitimitetsteorin finns det ett socialt kontrakt mellan samhället och företaget, där 

samhället accepterar företagets handlande så länge fördelarna är större än nackdelarna. 

Företagets existens och överlevnad kan äventyras om samhället anser att det sociala 

kontraktet mellan dem har brutits (Deegan, 2002). Legitimitetsteorin förutsätter att när 

omgivningens insikt och intresse för företaget ökar, så kommer företaget att agera för att 

säkerställa att deras aktiviteter och prestationer accepteras av samhället. Den årliga 

redovisningen kan därför användas för att förstärka samhällets uppfattning om ett 

företags och dess lednings image (Wilmshurst & Frost, 1999). 

 

Legitimiteten för ett företag kan alltså ses som en resurs som företag är beroende av för 

att kunna driva sin verksamhet, samtidigt som det är en resurs som företag kan 

manipulera och påverka. Legitimitetsteorin kan definieras som en teori enligt vilken 

olika enheter påverkar varandra och den omgivning de verkar i (Deegan, 2002). 

 

Genom frivillig redovisning kan ett företag visa sitt ansvar och sin påverkan på 

omgivningen (Mobus, 2005). Legitimitetsteorin utgår från att företag anstränger sig för 

att åtminstone försöka handla inom ramen för de normer och gränser som samhället 

sätter upp för dem (Deegan, Rankin & Tobin, 2002). 

 

Samhällets förväntningar är inte statiska utan ändrar sig över tiden, vilket kräver att 

företag reagerar på förändringar som sker i samhället. Om ett företag inte 

uppmärksammar och tar hänsyn till samhällsförändringar kan det förlora sin legitimitet 

trots att företaget i sig är oförändrat. Eftersom förväntningarna som ett samhälle har på 

ett företag förändrar sig över tiden, måste företaget också visa i sin redovisning att de 
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förändras, eller åtminstone förklara varför de väljer att inte ändra sig (Deegan, Rankin 

& Tobin, 2002).  

 

Legitimitet kan studeras ur två perspektiv, det institutionella perspektivet och det 

strategiska perspektivet. Det institutionella perspektivet grundar sig i den press som 

samhället utövar emot företaget och de normer som existerar. Legitimitet kommer alltså 

från företagets omgivning genom de krav och normer som råder. Det strategiska 

perspektivet grundar sig i idén att företag nyttjar och manipulerar data för skapa 

legitimitet inför dess omvärld. Legitimiteten skapas alltså av företaget och accepteras 

därefter av företagets omgivning (Mobus, 2005).  

 

Mobus (2005) menar att legitimitet kan delas upp i två synsätt, det pragmatiska och det 

moraliska. I det pragmatiska synsättet är legitimiteten för företaget knuten till den 

omvärld som direkt inverkar på företaget. Legitimitet av denna art fokuserar på att ge 

förmåner till ovan nämnda omvärld. Det kan t.ex. vara institutioner som reglerar frågor 

kring miljöaspekter. Det moraliska synsättet grundar sig i att företagets handlingar blir 

utformade på ett ”riktigt sätt” istället för att handlingarna ger fördel till någon speciell 

grupp i företagets omgivning. Exempel på en grupp i företagets omgivning som 

omfattas av det moraliska synsättet är institutionella investerare (Mobus, 2005). 
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2.4 Värderelevans  

Enligt Barth, Beaver & Landsman (2001) är värderelevans ett begrepp som är kopplat 

till ett företags förmåga att tillhandahålla information som är relevant. Värderelevansen 

går ut på att redovisningen ska kunna återspegla ett bolags verkliga värde. Om 

redovisningen är värderelevant finns en relation mellan bolagets redovisade värde och 

marknadens bedömning av företaget. Enligt Francis & Schipper (1999) föreligger 

värderelevans om redovisningen säger användaren något om ett företags faktiska värde 

och därigenom har möjlighet att fungera som underlag för prognoser om bolagets 

framtid.  

 

Holthausen & Watts (2001) menar att den finansiella marknaden växer och tenderar att 

bli mer och mer komplex i takt med att nya informationskanaler uppstår. Normgivare av 

redovisnings- och finansiella standards försöker hänga med i utvecklingen i takt med de 

snabba förändringarna. I ljuset av dessa förändringar ligger utmaningarna för forskning 

inom redovisning, enligt Holthausen et al. (2001), i att behandla frågor som är relevanta 

även för normgivarna. Barth et al. (2001) anser, till skillnad från Holthausen et al. 

(2001), att värderelevanslitteratur och dagens värderelevansforskning ger ett bra bidrag 

till normgivare. Akademiska forskare är de främsta producenterna och avsedda 

konsumenter av värderelevansforskning. Forskarnas primära syfte inom 

värderelevansforskningen är enligt Barth et al. (2001) att utföra tester på värderelevans, 

för att öka förståelsen rörande relevansen och tillförlitligheten av redovisningsmängd 

reflekterad i aktievärde. Samtidigt menar de att aktievärde reflekterar en 

redovisningsmängd om dessa korrelerar. Relevans och tillförlitlighet är de två 

huvudsakliga kriterierna som FASB använder sig av när de väljer bland 

redovisningsalternativ. Dessa kriterier är specificerade i ”conceptuel framework”. 

 

Holthausen et al. (2001) menar att en mängd redovisningsforskning under det senaste 

årtiondet har utforskat relationen mellan aktiemarknadsvärde och redovisningssiffror. 

Studier av denna relation har publicerats i syfte att utvärdera eller ge information om 

hur dessa siffror ger eller kan ge information till normgivare. Holthausen et al. (2001) 

anser att redovisningsforskningen främst har ägnat sig åt att utforska korrelationen 

mellan marknadsvärde och redovisade siffror. De säger att forskarna inte har lyckats 

med detta på grund av avsaknaden av deskriptiva teorier. Holthausen et al. (2001) 

menar att forskningen därför enbart har stannat vid korrelationer. 
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Enligt Holthausen et al. (2001) använder sig forskare i värderelevansstudier vanligen av 

två olika teorier om redovisning för att dra slutsatser. Dessa teorier är ’direct valuation’- 

och ’inputs-to-equity’-värderingsteorierna. I ’direct valuation’-teorin är det meningen 

att redovisat resultat antingen ska mäta eller vara starkt korrelerat med 

marknadsvärdesförändringar eller nivåer. Det bokförda värdet av eget kapital är i denna 

teori menat att antingen mäta eller vara starkt sammankopplat med marknadsvärdet. 

Enligt ’direct valuation’-teorin skulle normgivarna vara intresserade av resultaten i 

studier av förhållandet mellan å ena sidan det relativa aktiepriset och å andra sidan 

antingen det redovisade resultat eller mätningar av bokfört eget kapital. I ’inputs-to-

equity’-värderingsteorin är redovisarens/företagets roll att förse investerare med 

relevanta ingångssiffror. Dessa ingångssiffror ska investeraren kunna använda som 

underlag för att värdera bolagets kapital. I ’inputs-to-equity’-värderingsteorin skulle 

normgivarna troligen vara intresserade av en studie som föreslår hur investerare skulle 

kunna använda redovisningssiffror eller potentiella redovisade siffror i deras 

värderingsmodeller. 

 

Hassel, Nilsson & Nyqvist (2011) har undersökt korrelationen mellan ett företags 

miljöarbete och dess aktie-/marknadsvärde. Hassel et al. (2011) menar att man kan se 

denna korrelation ur två skolors perspektiv. Den ena skolan är den kostnadsintresserade 

skolan som argumenterar för att ökade miljöinvesteringar enbart leder till högre 

kostnader, som resulterar i minskad vinst och ett lägre marknadsvärde. I den 

kostnadsintresserade skolan skulle således korrelationen mellan miljöprestanda och 

aktiemarknadsvärdet vara negativ. Den andra skolan, värdeskapandeskolan, 

argumenterar för att ökade miljöinvesteringar ger företagen konkurrensfördelar och 

därigenom förbättrar finansiell avkastning till investerare. I värdeskapandeskolan skulle 

korrelationen mellan företagets miljöprestanda och aktiemarknadsvärdet vara positiv. 

 

Hassel et al. (2011) fann att företag som är högt rankade i termer av miljöprestanda inte 

är högt värderade av investerare; det föreligger en negativ korrelation mellan dessa. 

Några tänkbara anledningar till att det föreligger en negativ korrelation kan vara att 

investerare antar att miljöarbetet enbart använts för att frisera bokförda värden. En 

annan anledning är att investerare kan anse att miljöarbetet gjorts på bekostnad av större 

vinster. Ytterligare en anledning kan vara att marknaden är fokuserad på närtid och att 

investerare inte fokuserar på långsiktiga miljöinvesteringar när de gör 

investeringsbeslut. De medel som miljöfonder och etiska fonder har för att investera 
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räcker inte för att belöna högt miljöpresterande företag. Dock finns det inget som säger 

att miljö- och etiska fonder har ett högt rankat miljöarbete som ett investeringskrav.  

 

Hassel et al. (2011) menar att den ökade fokusen på miljöfrågor kommer att bestå och 

att debatten mellan den kostnadsintresserade skolan och värdeskapandeskolan är långt 

ifrån över. Holthausen et al. (2001) anser att börskurserna innehåller mer information än 

vad som är tillgängligt för en enskild investerare. Det är därför troligt att ingen enskild 

investerare har all den information som är inkluderad i aktiepriserna. På liknande sätt, 

och kanske som ett resultat, kan enskilda investerares värderingsmodeller, och därmed 

efterfrågan på insatsvärden till dessa modeller, variera avsevärt på ett sätt som inte 

återspeglas i marknadspriset. Dessutom är det få individer som är medvetna om 

tidpunkten för när information har blandats i aktiekurserna. Därför menar Holthausen et 

al. (2001) att informationen kan vara aktuell för många investerare utan att det samtidigt 

är rätt tid för marknaden.  

 

2.5 Signaleringsteorin 

Signaleringsperspektivet uppstod som ett svar på det informationsasymmetriproblem 

som idag existerar mellan många ägare och företag (Morris, 1987). De flesta företag är 

idag utsatta för stark konkurrens, vilket gör att en drivkraft till att lämna frivillig 

information kan vara att ledningen vill visa användarna att deras företag är bäst. Genom 

att lämna frivilliga upplysningar uppvisar de en större transparens och kan följaktligen 

attrahera fler investerare och skapa ett bättre anseende på marknaden (Campbell, 

Shrives & Bohmbach-Saager, 2001).  

 

Företag kommer i förlängningen att öka sina frivilliga upplysningar för att inte upplevas 

som sämre än sina konkurrenter och för att säkerställa att företaget inte undervärderas. 

På grund av de höga kostnader som frivillig information medför, så kommer de flesta 

företag att framför allt framhäva vad de är bättre på än sina rivaler inom samma bransch 

(Cambell et al., 2001). 

 

Teorin om signalering har vid tidigare studier varit till nytta för att hantera situationer 

där asymmetrisk information existerar mellan två parter. Signaleringsteorin tar sin 

utgångspunkt i hur pass öppet ett företag är inför sina intressenter, det vill säga vilken 

slags information företaget väljer att kommunicera utåt. Signalering är något som också 

finns i agentteorin då avsikten med signalering är att bland annat att lösa asymmetrisk 

information (Alvarez, Sanchez & Dominguez, 2008).  
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Craven & Marston, (1999) menar att frivilliga upplysningar som företagen lämnar ökar 

transparensen och reducerar informationsasymmetrin mellan företaget, ledningen och 

företagets intressenter. De säger också att frivillig tilläggsinformation från företaget kan 

attrahera nya aktieägare, vilket gör att företaget blir eftertraktat på marknaden. En 

effektiv signal är när mottagaren av signalen kan bedöma om informationen är 

tillförlitlig och samtidigt kan begripa innebörden av signalen (Kimery & McCord, 

2006).  

 

Chiang (2005) påpekar att studier visar att företag som är öppna och tillgängliga med 

tilläggsinformation för externa intressenter signalerar en effektiv bolagsstyrning. Ett 

företag som inte döljer upplysningar för sin omgivning signalerar trovärdighet och 

kvalitet hos det företaget. Företag som upprättar hållbarhetsredovisning signalerar utåt 

att företaget styrs på ett sunt sätt. Till följd av asymmetrisk information mellan anställda 

och ägarna kan en extern granskning av hållbarhetsrapporten signalera utåt att den är 

trovärdig. Signaleringsteorin kan användas som grundval för att inse varför företag 

bestämmer sig för att upprätta en hållbarhetsredovisning och av vilken anledning de 

väljer att få den granskad. 

 

Publiceringen av frivillig information behöver inte endast ha positiva konsekvenser. 

’Proprietary costs’-teorin anser att kommunikation av viss information kan vara till en 

nackdel då det kan skada företaget om externa användare, till exempel konkurrenter, får 

tag i eventuellt känslig information. Större företag tenderar att publicera mer frivilliga 

uppgifter på grund av separationen mellan ägarna och ledningen (agentteorin) och även 

på grund av informationsasymmetri. Större företag är mer sårbara för effekterna av 

’propieraty costs’ därför att de är mer uppmärksammade än mindre bolag (Alvarez et 

al., 2008). 

 

2.6 State-of-the-art 

Följande avsnitt kommer att utvärdera och granska de vetenskapliga artiklar som 

använts i denna studies teoretiska referensram. Detta görs för att kunna utvärdera 

styrkan hos de teorier som använts samt för att kunna se hur pass dominerande dessa 

teorier är. Därigenom kommer denna del tillsammans med det teoretiska kapitlet att 

vara grunden för identifikationen av eventuella forskningsgap. Den kan även visa vad 

denna studie kan bidra med för att något reducera ett eventuellt forskningsgap. Denna 
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del syftar också till att visa skillnaderna mellan de teorier som vi har valt för denna 

studie. 

 

För att utvärdera de olika artiklarna kommer vi att använda oss av en matris (Tabell 1) 

inspirerad av Hansen & Jonsson (2013).  

 

 

Teori X 

 

 

Referens 

 

Citeringar 

 

Validitet 

 

Teoriers 

styrka 

 

Artiklar 

 

X >500 Väl validerad Dominerande 

X 200 till ca 300 Något validerad Växande 

X <100 Begränsat validerad förslag till teori 

  

Tabell 1. Exempel på matris, Hansen & Jonsson (2013). 

 

Matrisen kan ses som ett verktyg för att bedöma de olika artiklarna och de teorier som 

studien bygger på. I enlighet med Philipson (2013a), så baserar sig 

bedömningsprocessen på hur många citeringar de specifika artiklarna har och i vilken 

utsträckning som citerande forskare gjort egna oberoende empiriska valideringar av 

teorin. Om en artikel har 0-100 citeringar och teorin är begränsat validerad, så bedöms 

den vara av slaget ”förslag till teori” (Philipson, 2013a), alltså en teori i 

begynnelsefasen. En artikel som har 200-300 citeringar och en viss oberoende 

validering bedöms den som en ”växande teori”, alltså en teori som är på frammarsch. 

Slutligen blir en artikel som har mer än 500 citeringar med en grundligt validerad teori 

bedömd som dominerande. 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) och CSR-teorin kan översättas till företags-

ansvar. Tanken är att företaget har skyldigheter gentemot även andra intressenter än sina 

ägare. Företaget leds med andra ord med hänsyn till miljöansvar och socialt ansvar vid 

sidan av de ekonomiska målsättningarna. CSR kan underlätta ansvarfulla placeringar, 

det vill säga placeringar där valet av placeringsprojekt styrs av placerares egna kriterier 

eller värderingar utöver förväntningar på ekonomisk avkastning. Som framgår av Tabell 

2 så bedöms Carrol (1991), med 2993 citeringar, och Kotler & Lee (2005), med 1054 

citeringar, som dominerande, medan Falck et al. (2007) är att betrakta som föreslagen, 

med 155 citeringar.  
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CSR-teori 

Artiklar 
Referens Citeringar Validitet Styrka hos teorin 

The pyramid of 

corporate social 

responsibility: 

toward the moral 

management of 

organizational 

stakeholders 

Carrol (1991) 2993 Väl validerad Dominerande 

Corporate social 

responsibility: 

Doing the most 

good for your 

company and 

your cause 

Kotler & Lee (2005) 1054 Väl validerad Dominerande 

Corporate social 

responsibility: 

Doing well by 

doing good 

Falck & Heblich, 

(2007) 

155 Något validerad Föreslagen 

Tabell 2. Matris över state-of-the art av i studien använda artiklar härrörande till CSR, 

egen 

 

Intressentteori är en teori om organisationers ledning och affärsetik som behandlar hur 

moral och värderingar hanteras i en organisation eller i ett företag. Den beskrevs 

ursprungligen av Freeman (1984), och identifierar de grupper som är intressenter i ett 

bolag. Utöver det så beskriver och rekommenderar teorin metoder genom vilka 

företagsledningen kan ge vederbörlig hänsyn till intressenterna hos företaget. Som 

framgår av Tabell 3 så bedöms Freeman (1984), med 13285 citeringar, Donaldson & 

Preston (1995), med 5631 citeringar, och Clarkson (1995), med 3900 citeringar som 

dominerande enligt Philipsons modell. Gray et al. (1996), med 354 citeringar, och 

Parmar et al. (2010) med 70 citeringar bedöms som föreslagen. Marsden (2005) är att 

betrakta som föreslagen. 

 

Intressentteorin 

Artiklar 
Referens Citering

ar 

Validitet Styrka hos 

teorin 

A Stakeholder 

Approach 

Freeman (1984) 13285 Väl validerad Dominerande 

The Stakeholder 

Theory of the 

Corporation: Concepts, 

Evidence, and 

Implications 

Donaldson & Preston 

(1995) 

5631 Väl validerad Dominerande 

A Stakeholder 

Framework for 

Analyzing and 

Evaluating Corporate 

Social Performance 

Clarkson (1995) 3900 Väl validerad Dominerande 

Struggling with the 

praxis of social 

accounting: 

Stakeholders, 

accountability, audits 

and procedures 

Gray et al., (1996) 354 Något validerad Växande 
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Stakeholder Theory: 

The State of the Art. 

Parmar et al., (2010) 70 Något validerad Föreslagen 

In Defence of 

Corporate 

Responsibility 

Marsden (2005) 20 Begränsat validerad Föreslagen 

Tabell 3. Matris över state-of-the art av i studien använda artiklar härrörande till 

intressentteorin, egen 

 

Legitimitetsteorin innebär att företag kan fortsätta att vara verksamma i det samhälle där 

de verkar enbart om samhället uppfattar att det råder likheter mellan företagets 

värderingar och samhällets värderingar. När teorins fokus är att legitimera det särskilda 

företaget handlar det om att minska det legitimitetsgap som kan uppstå när samhällets 

förväntningar på vad företaget borde åstadkomma skiljer sig från det företaget verkligen 

åstadkommer. För att förhindra olika legitimitetshot kan företag bemöta 

legitimitetsfrågorna ur ett strategiskt perspektiv och välja varierande 

legitimeringsstrategier. Som framgår av Tabell 4 så bedöms Deegan (2002), med 937 

citeringar, och Deegan et al., (2002) med 539 citeringar som dominerande. Wilmhurst et 

al. (1999) med 408 citeringar, Campbell et al. (2003) med 190 citeringar och Mobus 

(2005), med 121 citeringar som föreslagen enligt Philipsons modell.  

 
Legitimitetsteorin 

Artiklar 
Referens Citeringar Validitet Styrka hos 

teorin 

The legitimising effect 

of social and 

environmental 

disclosures – a 

theoretical foundation 

Deegan (2002) 937 Väl validerad Dominerande 

An examination of the 

corporate social and 

environmental 

disclosures of BHP 

from 1983-1997: A test 

of legitimacy theory 

Deegan et al., (2002) 539 Väl validerad Dominerande 

Corporate 

environmental 

reporting: A test of 

legitimacy theory 

Wilmhurst et al., 

(1999) 

408 Något validerad Växande 

Voluntary social 

reporting in three FTSE 

sectors: a comment on 

perception and 

legitimacy 

Campbell., et al 

(2003) 

190 Något validerad Föreslagen 

Mandatory 

environmental 

disclosures in a 

legitimacy theory 

context 

Mobus (2005) 121 Något validerad Föreslagen 

Tabell 4. Matris över state-of-the art av i studien använda artiklar härrörande till 

legitimitetsteorin, egen 

 

Värderelevans är ett centralt begrepp inom redovisning och åsyftar redovisningens 

förmåga att återspegla ett företags verkliga värde. Värderelevans existerar alltså när det 
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finns ett samband mellan ett företags redovisade värde och marknadens bedömning av 

bolaget. Som framgår av Tabell 5 så bedöms enligt Barth et al. (2001), med 922 

citeringar och Holthausen et al. (2001), med 1183 citeringar som dominerande. Hassel 

et al. (2011), med 107 citeringar kan anses som föreslagen. 

 
Värderelevansteorin 

Artiklar 
Referens Citeringar Validitet Styrka hos 

teorin 

The relevance of the 

value relevance 

literature for financial 

accounting standard 

setting: another view 

Barth et al., (2001) 922 Väl validerad Dominerand

e 

The relevance of the 

value-relevance 

literature for financial 

accounting standard 

setting 

Holthausen et al., 

(2001) 

1183 Väl validerad Dominerand

e 

The value relevance of 

environmental 

performance 

Hassel et al., (2011) 107 Något validerad Föreslagen 

Tabell 5. Matris över state-of-the art av i studien använda artiklar härrörande till 

värderelevansteorin, egen 

 

Signaleringsteorin går främst ut på att försöka förklara hur företag försöker att utmärka 

sig emot sina konkurrenter. Teorin påpekar att företag som kan visa sig bättre än sina 

motståndare kan få ett övertag över dessa genom att få fler investerare, bättre anseende 

och en högre värdering av företaget. Som framgår av Tabell 6 så bedöms Craven et al. 

(1999), med 319 citeringar, Morris (1987), med 143 citeringar och Chiang (2005), med 

87 citeringar som föreslagen. Bohmbach-Sager et al. (2001), med 43 citeringar, Alvarez 

et al. (2008), med 38 citeringar och Kimery et al. (2006), med 29 citeringar bedöms som 

föreslagen.  

 
Signaleringsteorin 

Artiklar 
Referens Citeringar Validitet Styrka hos 

teorin 

Financial reporting on 

the Internet by leading 

UK companies 

Craven et al., (1999) 319 Något validerad Växande 

Signalling, Agency 

Theory and Accounting 

Policy Choice 

Morris (1987) 143 Något validerad Föreslagen 

An empirical study of 

corporate governance 

and corporate 

performance 

Chiang (2005) 87 Något validerad Föreslagen 

Voluntary Disclosure 

of Mission Statements 

in Corporate Annual 

Reports: Signaling 

What and To Whom 

Bohmbach-Sager et 

al., (2001) 

43 Begränsat validerad Föreslagen  

Voluntary and 

compulsory 

information disclosed 

Alvarez et al., (2008) 38 Begränsat validerad Föreslagen 
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online The effect of 

industry concentration 

and other explanatory 

factors 

Signals of 

Trustworthiness 

in E-Commerce: 

Consumer 

Understanding of 

Third-Party Assurance 

Seals 

Kimery et al., (2006) 29 Begränsat validerad Föreslagen 

Tabell 6. Matris över state-of-the art av i studien använda artiklar härrörande till 

signaleringsteorin, egen 

 

Syftet med detta avsnitt om state-of-the-art är en lättare identifikation av eventuella 

lakuner i de artiklar och teorier som denna studie bygger på. Studiet av ovan nämnda 

artiklar möjliggör en övergripande bild över grundteorierna och vad artikelförfattarna 

har bidragit med genom sina vetenskapliga artiklar. Det går att konstatera att valda 

teorier är adekvata för denna studie och vida accepterade. Det har redan forskats mycket 

på hållbarhetsredovisning och hur denna används och påverkar företag. Det finns dock 

begränsat med studier av hur hållbarhetsredovisning används i Sverige av fondbolag, 

konsulter inom området och analysföretag, som denna studie kommer att fokusera på. 
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2.7 Modell 

Studiens teoretiska modell, som framgår av Figur 4, illustrerar kopplingarna som finns 

mellan de teorier som valts och fenomenet hållbarhetsredovisning. För att läsaren 

enklare ska förstå modellen beskrivs varje koppling separat här nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Teoretisk modell, Egen 

 

Först beskrivs kopplingarna mellan hållbarhetsredovisning och de teorier vi valt att ta 

med i studiens teoretiska referensram. Vi tror att orsaken till att företag publicerar en 

hållbarhetsredovisning eventuellt går att finna i dessa teorier. 

 Hållbarhetsredovisning och värderelevansteorin har som mål att ta 

reda på om det föreligger värderelevans i hållbarhetsredovisningen. Är 

den information som det rapporteras kring värd något sett ur ett 

marknadsbedömningsperspektiv? 

 Hållbarhetsredovisning och intressent- och legitimitetsteorin ämnar ta 

reda på vilka slags intressenter (både primära och sekundära) som 

använder hållbarhetsredovisningen och hur de använder den. 

 Hållbarhetsredovisning och kopplingen till signaleringsteorin går ut på 

att ta reda på dels om informationen i hållbarhetsredovisningen tillför 

den information som efterfrågas och dels om användarna av denna 

HÅLLBARHETS- 

REDOVISNING 

VÄRDERELEVANS- 

TEORIN 

INTRESSENTTEORIN 
LEGITIMITETSTEORIN 

 

SIGNALERINGS- 

TEORIN 

CSR & SWESIF 
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information kan tillgodogöra sig innehållet. Alltså sägs det som 

behöver sägas i redovisningen eller saknas något och i så fall vad? 

 

SWESIF är en organisations som verkar för hållbara investeringar, samt för att utveckla 

och sprida kunskap inom området. Hållbara investeringar är en del av CSR och på 

grund av det är SWESIF och CSR placerade i samma ruta. 

 Kopplingen mellan CSR & SWESIF och värderelevans är att försöka 

ta reda på dels om användarna av hållbarhetsredovisning anser att 

informationen i hållbarhetsredovisningen är värderelevant och om den 

inte är det, vad gör då respondenterna i studien för att eventuellt 

påverka detta? 

 Förbindelsen mellan CSR & SWESIF och intressent- och legitimitets-

teorin är till för att visa eventuellt samband som kan finnas mellan 

respondenternas roll som intressenter till hållbarhetsredovisningar 

samt vad SWESIF gör för att påverka innehållet i redovisningen så 

den lever upp till samhället krav och normer.  

 Slutligen, sista förbindelsen mellan CSR & SWESIF och signalerings-

teorin går ut på att främst ta reda på om respondenterna anser att 

informationen som publiceras i hållbarhetsredovisningen är förståelig 

och lätt att ta till sig. Om de har synpunkter och vill förändra något så 

ämnar denna koppling att undersöka det. 

 

2.8 Forskningsfrågor 

Genom att precisera forskningsfrågor blir det enklare att ringa in det område författarna 

vill ha svar på. 

• Hur agerar och interagerar företag som är verksamma mot den 

svenska finansiella marknaden som intressenter i de publicerande 

företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning? 

• Anser företag som är verksamma mot den svenska finansiella 

marknaden att användandet av hållbarhetsredovisning bidrar med 

värderelevans? 

• I vilken riktning tror företag, som är verksamma mot den svenska 

finansiella marknaden, att hållbarhetsredovisningen är på väg? 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att besvara studiens syfte. I 

metodkapitlet presenteras det tillvägagångssätt för val av det material som använts för 

att besvara studiens huvudsakliga forskningsfrågor. Vidare innehåller metodkapitlet en 

kortfattad redogörelse om de respondenter som deltagit i studien samt en heltäckande 

redogörelse för den reflektion som pågått studien igenom angående reliabilitet, validitet 

och replikerbarhet samt källkritik.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2013) är forskningsdesignen den struktur enligt vilken forskaren 

styr arbetet; hur forskaren konkret använder sig av en viss metod, samt analyserar 

studiens insamlade empiri. Bryman & Bell (2013) framhäver vikten av att skilja på 

forskningsdesign och forskningsmetod. Forskningsdesignen är den övergripande planen 

och forskningsmetoden är det detaljerade vis på vilket forskaren samlar in data och hur 

forskaren väljer att analysera den. Bryman & Bell (2013) har presenterat fem olika 

former av forskningsdesign: tvärsnittsdesign, experimentell design, komparativ design, 

longitudinell design och fallstudiedesign. För en novisforskare menar Baxter & Jack 

(2008) att fallstudier är ett gyllene tillfälle att införskaffa sig mycket kunskap i ett ämne, 

då fallstudier möjliggör för forskaren att samla in djupgående data från en mängd källor 

och förvandla dessa till ett fall. Fallstudier möjliggör för forskaren att svara på frågor av 

typen hur och varför.  

 

I denna studie valde vi en multipel fallstudiedesign. Detta val gjordes främst av två 

anledningar. Den första anledningen var att studiens mål var att besvara hur- och varför-

frågor rörande området hållbarhetsredovisning. Den andra anledningen var att detta 

område var ett nytt område för oss, vilket gjorde att ett av våra mål med studien var att 

lära och införskaffa så mycket kunskap som möjligt. 

 

Enligt Stake (1995) möjliggör fallstudier för forskaren att göra djupare och mer 

ingående observationer men på ett mindre antal fall men fler variabler. Stake (1995) 

säger att fallstudier kan delas in i två huvudinriktningar. De två huvudinriktningarna är 

en-fallstudie och multipel fallstudie. När en forskare söker likheter och skillnader 

mellan fall och forskarens mål är att replikera fallen för att göra jämförelser, säger 

Bryman & Bell (2013) att forskaren kan använda sig av multipla fallstudier eller som 

Stake (1995) säger, kollektiva fall. Vid användning av multipla fallstudier menar Yin 
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(2003) att det är viktigt att forskarna väljer studiens fall med omsorg, så att forskaren 

kan förutspå liknande utfall över alla fall eller förutse kontraster i resultaten baserade på 

teorier.  

 

Användningen av fallstudier innebär en stor risk för att välja fel fall. Denna risk ansåg 

vi vara extra hög med den korta tidsramen som en kandidatuppsats innebär. På grund av 

denna risk ägnade vi en stor del av studiens inledning åt att lokalisera fall som vi ansåg 

skulle kunna bidra till studien. Trots detta visade det sig att ett av de fall som valts inte 

var helt ändamålsenlig för studien. 

 

3.2 Metodval 

Gustavsson (2004) säger att forskningsfrågor kräver olika forskningsansatser för att ge 

rimliga svar och bidrag till vetenskapen. Användningen av den metod man valt är viktig 

då en väl genomförd studie kan resultera i bättre slutsatser, säkrare resultat, djupare 

förståelse, bättre modeller eller intressantare tillämpningar. 

 

Det finns forskare som föredrar att uppfatta sambandet mellan teori och forskning som i 

huvudsak något induktivt. Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en 

forskningsinsats. Den induktiva processen innebär således att man drar generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationer. Med en deduktiv ansats undersöker forskaren 

förhållandet mellan teori och verkligheten. Genom att ställa formulerade hypoteser 

byggda på teorin mot observationer ur verkligheten, kan forskare sedan kontrollera om 

dessa stämmer eller behöver förkastas (Bryman & Bell (2013). När forskaren utgår från 

teorin för att undersöka verkligheten, för att sedan ställa den insamlade empirin mot 

teorin, och eventuell ny teori som kan krävas för att finna samband, kan forskaren anses 

utgå från ett abduktivt angreppssätt. Abduktiv ansats är en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats.  

 

Vi insåg tidigt i studien att existerande forskning på olika områden inom valt ämne inte 

presenterade några entydiga resultat. Detta bidrog till att vi inte ville låsa oss till utvalda 

teorier i studiens begynnelse. Samtidigt hade vi som mål att utgå från vissa teorier för 

att undersöka relevanta bitar inom det valda ämnesområdet för att på det viset hitta 

passande teorier. Detta mål bidrog till vårt val av ett abduktivt angreppssätt.  
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Vi kom i studiens inledning i kontakt med ’väl grundad teori’ utvecklad av Philipson 

(2013a). Väl grundad teori möjliggör för forskaren att göra generaliseringar men även 

finna likheter och skillnader via kluster av respondenter eller observerade fall. Väl 

grundad teori skall främst användas för att finna mönster och inte extremer. Vidare 

säger Philipson (2013a) att forskaren bör använda sig av ett abduktivt angreppssätt. 

Teorin tillåter även tolkning av den insamlade empirin snarare än kodning av data 

utifrån ett teoretisk induktivt perspektiv. Väl grundad teori bidrar även med transparens 

i tillvägagångssättet för tolkningen. Väl grundad teori är en vidare utveckling av 

grundad teori som enligt Hartman (2001) är en komplicerad metod, en metod som är 

fylld av regler och anvisningar. Hartman (2001) säger att om användaren av metoden 

inte behärskar metoden är risken överhängande att en felaktig bild av verkligheten 

genereras eller att vetenskaplig kunskap inte genereras eftersom den genererade teorin 

saknar det stöd som krävs. För att lyckas genomföra en studie med grundad teori bör 

man som nybörjare därför läsa in sig i hur man skall använda sig av metoden alternativt 

ha en kunnig person på metoden i närheten som kan konsultera och vägleda.  

 

 

Figur 5. Schematisk ram väl grundad teori, Philipson (2013a) 

 

Trots rådande debatt angående reliabiliteten och validiteten av resultat erhållna ur 

grundad teori, samt den komplexitet som är förknippad med metoden valde vi för denna 

studie att inspireras av väl grundad teori utvecklad av Philipson (2013b), vars 

arbetsgång illustreras i Figur 5. Till sin hjälp använde vi oss av en användarmanual och 

lät oss inspireras av en sjutton-stegsmall för analysen utvecklad av Philipson (2013b). 
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3.3.1 Population och urval  

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod som strävar efter att få fram en detaljerad 

bild av ett visst fenomen utifrån studiens respondenters svar. Ett steg i urvalsprocessen 

är att överblicka en population av tänkbara respondenter. Att fastställa populationen 

över vilka som använder hållbarhetsredovisningar i Sverige är mycket svårt för att inte 

säga omöjligt. Istället har vi utgått från vilka som är intressenter till företags 

hållbarhetsredovisningar. Intressenterna som speciellt intresserar sig för 

hållbarhetsredovisningar är enligt oss banker, investerare, kapitalförvaltare, konsulter, 

analytiker och miljöorganisationer. Utifrån dessa grupper har vi valt att rikta in oss på 

förvaltare, analytiker och konsulter.  

 

Urval av respondenter i en studie kan göras på olika sätt. I den kvantitativa metodteorin 

bör den insamlade empirin kunna generaliseras. Detta innebär att urvalet skall likna den 

totala populationen så mycket som möjligt. En metod är icke-sannolikhetsurval, 

exempelvis bekvämlighetsurval. Här innehåller urvalet respondenter som finns inom 

bekvämt räckhåll (Hartman, 2001). Enligt Hartman (2001) är ändamålsenligt urval den 

metod som vanligast används vid kvalitativa undersökningar. Metoden innebär att 

forskaren redan vid planeringen av studien göra en bedömning av vilken data studien 

behöver och välja respondenter utifrån detta. En risk med denna urvalsmetod är de 

antaganden forskaren gör om vad som är av vikt, antaganden som kan visa sig vara 

felaktiga.  

 

Tidigt i processen insåg vi att det förelåg en problematik med urvalet av respondenter. 

Den låg huvudsakligen i att bland det stora antalet företag samt det stora antalet 

anställda som då var verksamma mot den svenska finansiella marknaden finna de 

personer som främst använde sig av hållbarhetsredovisningar i sin yrkesroll. Med denna 

problematik valde vi att använda oss av ett ändamålsenligt urval.  

 

3.3.2 Urvalsram 

För att finna respondenter som enligt oss skulle bidra med relevant information använde 

vi oss av SWESIF:s medlemslista. Anledningen till att SWESIF valdes var att denna 

organisation aktivt arbetar för hållbara investeringar. I SWESIF finns idag 35 

medlemmar. Vi kontaktade alla medlemmar per mail (se förfrågningsmail appendix II). 

Denna förfrågan ledde slutligen till att vi genomförde intervjuer med följande 

företrädare för respektive företag: 
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Annelie Götbring 

Hållbarhetsansvarig 

AMF 

 

Ylva Hannestad 

Senior ESG Analyst 

Nordea Asset Management 

 

Helena Larsson  

SRI Analyst, ordförande i SWESIF 

Swedbank Robur 

 

Christina Olivecrona 

Hållbarhetsanalytiker 

Andra AP-fonden 

 

Ullrika Hasselgren 

Chief Executive Officer & Founding 

Partner 

Ethix SRI Advaisory 

  

Peter Beckman 

Tf. VD SPP Fonder  

SPP 

 

Anita Lindberg 

Senior Consultant 

Halvarsson & Halvarsson 

 

Anette Andersson 

Portfolio Manager, Investment 

Management 

SEB Wealth Management 
 

Fredric Nyström  

Key Account Manager and Engagement 

Coordinator 

GES 
 

Johan Elmquist 

Portfolio manager/Partner 

Tundra Fonder

 

Som framgår av listan ovan över respondenternas namn så har dessa något varierande 

roll i respektive företag. Detta visade sig i viss mån påverka respondenternas svar på 

vissa av frågorna som ställdes under intervjuerna.  

 

Vi har valt att i empiri-, analys- och diskussionskapitlen anonymisera studiens 

respondenter samt att där randomisera dem efter siffrorna 1-10. 

 

3.3.3 Kontrollvariabler  

Vi använde oss av två kontrollvariabler för att försäkra oss om att den information som 

erhölls skulle vara relevant för studiens valda ämnesområde. I mailförfrågan (se 

appendix II) angavs studiens två kontrollvariabler: 

 Arbeta mot den svenska finansiella marknaden 

 Använda sig av hållbarhetsredovisning i sin yrkesroll 

 

Fler frågor ställdes i intervjuerna om hur respondenterna använde sig av 

hållbarhetsredovisningar i sina yrkesroller. Några av de svar som vi erhöll från 

mailförfrågningen bestod i att de svarande inte ansåg sig kunna bidra till ämnet. 
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3.3.4 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  

Bryman & Bell (2013) säger att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

arbetar efter en lista på förhållandevis specifika teman. Denna intervjuform bidrar till en 

stor frihet för forskaren att utforma frågorna på ett eget sätt. I denna metod finns inga 

krav på att frågorna måste komma i samma ordning som i intervjuguiden. Bryman & 

Bell (2013) pekar på vikten av att ställa frågorna på ett korrekt vis, för att inte 

respondenten ska missuppfatta dem.  

 
Ett problem med semistrukturerade intervjuer är enligt Saunders, Lewis & Thornhill 

(2009) bristen på tillförlitlighet i sådana. De menar att intervjuformen kan leda till 

feltolkningar av forskarna. De menar också att det föreligger en risk för att respondenten 

är partisk till ämnet som granskas.  

 

I studien har vi använt oss av en semistrukturerande metod för genomförandet av 

intervjuer. Sju av studiens tio intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats. 

Vid dessa intervjuer var avsatt tid en timme. Tre av studiens intervjuer skedde per 

telefon med en avsatt tid på 30 minuter. Vi har varit måna om att inte ställa ledande 

frågor, att ställa en fråga i taget och att inte ställa några värderande frågor. Vid samtliga 

intervjuer var vi båda närvarande. En av oss hade huvudansvaret för att arbeta igenom 

intervjuguiden. Den andra ansvarade för att lyssna och ställa följdfrågor på respektive 

område i syfte att samla in så mycket information som möjligt. Genom denna metod och 

arbetsfördelning anser vi att mycket extra information erhölls.  

 

3.4 Teoretiskt urval 

Hartman (2001) säger att tanken med det teoretiska urvalet i grundad teori är att denna 

skall göra sökandet efter kategorier, egenskaper och relationer systematiskt. Vidare 

menar Hartman (2001) att den inledande fasen av en studies teorival inte ger ett 

definitivt val, utan att valet av teori görs kontinuerligt genom studien. Flexibiliteten som 

möjliggör eventuella skiftningar av teori gör att man kontinuerligt kan söka efter det 

som verkligen är relevant för studien och inte bara det som forskaren antar vara 

relevant. En fördel som Hartman (2001) nämner är att forskaren genom det teoretiska 

urvalet kan kontrollera studiens framväxande begreppsliga ramverk. Det teoretiska 

urvalet kan även det göra datainsamlingen mer effektiv, genom att man kan undvika att 

ödsla dyrbar tid på att analysera insamlad data som inte kommer att bidra till studien. 
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I denna studie valde vi att utgå från teori som vi i början av studien läst in oss på, för att 

skapa en intervjuguide baserad på existerande forskning. Vi läste löpande genom 

studien in oss på nya teorier, för att vi medvetet eller omedvetet inte skulle börja tvinga 

den insamlade empirin till att anpassa sig till befintliga teorier. 

 

3.5 Operationalisering  

Operationalisering är en process för att omvandla abstrakta teorier, så att de på ett 

praktiskt vis kan användas i forskningen. En väl utförd operationalisering är avgörande i 

alla studier för att få fram relevant information och kunna dra riktiga slutsatser från den 

insamlade empirin.  

 

För att på ett överskådligt sätt visa hur vi har operationaliserat teorierna till det praktiska 

genomförandet av studien visar följande avsnitt vilken del av intervjuguiden (se 

appendix V) som hör till respektive teori. 

 

Frågor kopplade till CSR-kapitlet:  

 Hur länge har ni varit medlem hos SWESIF? 

 Varför valde ni att bli medlem hos SWESIF? 

 Är ni medlem hos någon liknande organisation? 

 

Dessa frågor ställdes därför att vi ville veta om det fanns en anknytning mellan 

fenomenet CSR och varför respondenternas organisationer valt att vara medlem i 

SWESIF. Mer specifikt ville vi se om det fanns något samband mellan medlemskapet 

och det som Falck. et al (2007) och Kotler & Lee (2007) påstår; att CSR betraktas som 

företagens frivilliga engagemang för att överträffa de uttryckliga och underförstådda 

skyldigheter ett företag har gentemot samhället och dess värderingar. 

 

 Vilka investeringskrav har ni på en på en potentiell investering, 

d.v.s. så kallade grundvillkor? (finansiella och icke finansiella) 

 Har ni några specifika kriterier på era icke finansiella 

investeringskrav? Vilka är dessa i sådana fall? 

 Hur ofta uppdaterar/reviderar ni era investeringskriterier? Vilka är 

delaktiga i detta arbete? 

 Är det något särskilt område inom hållbarhetsredovisningen som 

ni tar extra hänsyn till? Vad är ni mest intresserade av? 
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Frågorna ovan ställdes för att se om det gick att finna någon koppling till det som Kotler 

& Lee (2005) säger, att CSR är företagens sociala ansvar och ett åtagande att förbättra 

samhällets välfärd genom särskilda affärsmetoder och bidrag av företagets resurser. 

CSR sker i nuläget på frivillig basis och bör vara invävt i företagets strategier och dess 

verksamhet.  

 

Ovanstående frågor berör också det som Carroll (1991) säger om den tredje byggstenen 

i hans pyramid, företags ”etiska ansvar”. Carroll (1991) säger att med det etiska 

ansvaret menar man att företag ska agera rättvist och korrekt mot sina intressenter samt 

minimera skada mot dessa. 

 

Frågor kopplade till intressentteorin: 

 Finns det företag som ni för dialog med som inte kvalificerar sig 

för portföljen på grund av deras hållbarhetsredovisning? Om ja, 

kan du ge ett exempel? 

 Vilka fördelar har ni märkt av vid användningen av 

hållbarhetsredovisning? 

 

Den första frågan ställdes för att ta reda på om Clarksons (1995) påstående att ett starkt 

beroendeförhållande existerar mellan de primära intressenterna och företaget stämmer. 

Hur väl det går för företaget beror enligt (Clarkson, 1995) på i vilken mån de kan skapa 

värde och tillfredsställa de primära intressenterna.  

 

Den sista frågan berör Freemans (1984) idé om att intressentteorin är alternativt sätt att 

tänka kring ett företags strategiska ledning, vilket har inverkan på i vilken slags riktning 

företaget ska styras. Genom att anamma denna alternativa teori menar Freeman att 

företagsledningar kan få sina bolag att blomstra. Därmed borde studiens respondenter i 

sådana fall ha märkt av det hos företag de äger, för dialog med eller tänker investera i. 

Den sista frågan har också med det som Gray et al. (1996) påstår, nämligen att företaget 

genom CSR kan nå ut med information till intressenterna och därigenom skapa bra 

relationer. Om företaget agerar i enlighet med intressentteorin i sin CRS-rapport så blir 

det enklare att skapa bra relationer till intressenterna. 

 

Frågor kopplade till legitimitetsteorin:  
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 Vad anser ni gör ett investeringsobjekts hållbarhetsredovisning 

trovärdig? 

 Anser ni att svenska företags hållbarhetsredovisning håller en nivå 

som gör att ni finner den tillfredställande som underlag vid 

investeringsprocessen? Om ja, kan ni specificera vad som är bra? 

Om nej, vad saknas? 

 Vilken betydelse har det för er om hållbarhetsredovisningen är 

externt granskad? 

 Vilka fördelar/nackdelar har ni märkt av vid användningen av 

hållbarhetsredovisning? 

 

Ovanstående frågor berör det som Craven et al. (1999) menar; att frivilliga upplysningar 

som företagen lämnar ökar transparensen och reducerar informationsasymmetrin mellan 

företaget, ledningen och företagets intressenter. De säger också att frivillig tilläggs-

information från företaget kan attrahera nya aktieägare, vilket gör att företaget blir 

eftertraktat på marknaden.  

 

Chiang (2005) påpekar att studier visar att företag som är mer öppna och tillgängliga 

med tilläggsinformation för externa intressenter signalerar en effektiv bolagsstyrning, 

vilket också är kopplat till frågorna ovan. 

 

 Anser ni att hållbarhetsredovisningen kan påverka ett företags 

varumärke? På vilket sätt? 

 Vad tror ni är den starkaste drivkraften till att företag väljer att 

producera hållbarhetsredovisning? 

 Har ni fått feedback från era kunder angående ert arbete med etik 

och hållbarhetsredovisning? 

 

Frågorna ovan ställdes för att få en bild av hur respondenterna såg på företag de ägde, 

tänkte investera i eller som de förde dialog med. Även dessa frågor bygger på 

legitimitetsteorin; genom frivillig redovisning kan ett företag visa sitt ansvar och dess 

påverkan på omgivningen (Mobus, 2005). Legitimitetsteorin utgår från att företag 

anstränger sig för att handla inom de normer och gränser som samhället ställer på dem 

(Deegan et al., 2002). 

 



 

41 
 

Sista frågan om feedback från kunder bygger på det som Deegan et al. (2005) säger; att 

samhällets förväntningar inte är statiska utan ändrar sig över tiden, vilket kräver att 

företag reagerar på förändringar som sker i samhället. Ifall ett företag inte 

uppmärksammar och tar hänsyn till samhällsförändringar kan de förlora sin legitimitet. 

Förväntningarna som ett samhälle har på ett företag förändrar sig över tiden, vilket gör 

att företaget också måste visa i sin redovisning att de förändras eller åtminstone förklara 

varför de väljer att inte ändra sig. 

 

Frågor kopplade till värderelevansteorin: 

 Hur stor tyngd lägger ni på finansiella kriterier respektive 

hållbarhetsfrågor? 

 Hur ser ni på kopplingen mellan hållbarhetsredovisningen och 

lönsamhet? 

 Anser ni att hållbarhetsredovisningen påverkar företags värde? 

 När kan en hållbarhetsredovisning anses som redovisningsmässigt 

bra? 

 

Dessa frågor ställdes i syfte att dels undersöka det som Holthausen et al. (2001) tror att 

normgivarna eftersöker, hur redovisade siffror används idag, men även om 

respondenterna märkt av någon form av värderelevans i hållbarhetsredovisningen. 

Frågorna ställdes även i syfte att undersöka hur högt rankat etik och hållbarhet är för att 

genomföra en investering. Hassel et al. (2011) påpekar att det inte är helt säkert att 

fonder med inriktning mot miljö och etik har ett högt rankat miljöarbete som ett 

investeringskrav. Vidare ville vi undersöka om det fanns någon sanning i det som 

Hassel et al. (2011) menar, att vissa investerare antar att företags miljöarbete enbart är 

till för att frisera bokförda värden.  

 

Frågor kopplade till signaleringsteorin: 

 Finns det några aspekter som ni önskar att företagen skulle 

fokusera mer respektive mindre på i sin hållbarhetsredovisning för 

att göra den mer användbar? 

 Vilka är de största bristerna i företagens hållbarhetsredovisningar? 

 

Dessa frågor ställdes i syfte att undersöka om respondenterna ansåg att det föreligger 

informationsasymmetriska problem, samt att undersöka hur öppna respondenterna ansåg 
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företagen var med sin rapportering. Frågorna berör det Campbell et al. (2001) säger; att 

företag i förlängningen kommer att öka sina frivilliga upplysningar för att inte upplevas 

som sämre än sina konkurrenter och för att säkerställa att företaget inte undervärderas. 

På grund av de höga kostnader som frivillig information medför, så kommer de flesta 

företag att framför allt framhäva vad de är bättre på än sina rivaler inom samma 

bransch.  

 

Fråga som berör alla ovanstående teorier: 

 Vilken roll tror ni att hållbarhetsredovisning kommer att spela i 

framtiden? 

 

Denna fråga ställdes som sista fråga i intervjun. Vi valde att hålla den öppen för att 

kunna få så mycket information som möjligt av respondenterna. För att göra en analys 

om framtiden krävdes en snabb återblick, vilket gjorde att ny information framkom 

under intervjuerna angående de tidigare frågorna. Det gjorde att vi fick en andra chans 

att beröra frågor på vilka vi ansåg att respondenterna inte svarat eller inte svarat 

tillräckligt utförligt.  

 

3.5 Analysmetod 

Forskning måste presenteras i en förenklad och kortfattad form men avsaknaden av 

standardiserade rutiner för denna förkortnings- och förenklingsprocess gör det 

nödvändigt att dokumentera förfarande kring hur eventuell förenkling och förkortning 

har gått till. I denna del beskrivs därför hur analysen av den insamlade empirin har gått 

till. Studiens valda analysmetod bygger på Philipson (2013b), vilket innebär att 

analysen utförs enligt en sjuttonstegsprocess som Philipson (2013b) förespråkar. Nedan 

beskrivs de femton av dessa sjutton steg som vi i denna studie använt oss av i vår 

analys. 

 

Steg 1. Transkribering av intervjuer 

Vi transkriberade samtliga intervjuer. En noggrann genomgång av hur transkriberingen 

skulle gå till väga gjordes oss emellan så att transkriberingen skulle bli enhetligt utförd.  

 

Steg 2. Organisering av insamlad empiri 

Vi skapade en matris i MS Excel. I matrisen placerades studiens respondenter samt 

intervjuguidens frågor. Varje respondents svar klistrades in vid respektive fråga.  
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Steg 3. Markering av nyckelord 

I detta steg markerade vi med understrykning nyckelord som vi ansåg var kopplade till 

studiens ämnesområde. Vi valde att först bearbeta texten självständigt och sedan 

jämföra med varandra, detta för att lokalisera tolkningsskillnader. 

 

Steg 4. Reducering av överflödig textmassa 

Vi reducerade sedan bort all den textmassa som inte blivit understruken i steg 3.  

 

Steg 5. Rubriksättning med allmängiltiga nyckelord 

Vi genomsökte den kvarvarande understrukna textmassan för att lokalisera en struktur 

av allmängiltiga nyckelord. Philipson (2013b) påpekar att de sökord som forskaren 

lokaliserar ska vara sökord utifrån vardagligt språk och inte teoretiska nyckelord. 

Philipson (2013b) trycker även på att det är av vikt att forskaren betraktar sökorden 

kritiskt och formulerar och omformulerar rubriker tills nyckelorden vi tänkt använda sig 

av passar under rätt rubrik.  

 

Steg 6. Separation av de allmängiltiga nyckelorden 

Vi skapade underrader vid varje fråga för de allmängiltiga nyckelorden som vi valt. 

Underraderna skapades för att på et lättare sätt placera in studiens erhållna svar på 

lämpligt ställe.  

 

Steg 7. Beskrivning av nyckelorden 

Vi formulerade en kort beskrivning av underraderna på varje fråga.  

 

Steg 8. Flytt av nyckelorden 

Vi flyttade sedan nyckelorden till ett nytt Excelblad. 

 

Steg 9. Färgning av cellerna 

För att göra matrisen visuell färgade vi cellerna innehållande nyckelord med en ljus 

färg.  

 

Steg 10. Reducering av matrisen till att endast innehålla nyckelord 

När vi reducerat matrisen till endast nyckelord kunde vi genom ett överskådligt 

tillvägagångssätt räkna antalet färgade celler, det vill säga erhållna svar på varje fråga.  
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Steg 11. Reducering av avvikande svar  

I detta steg reducerade vi bort avvikande svar. Philipson (2013b) menar att de avvikande 

svaren kan vara intressanta, men att tanken är att forskaren ska identifiera likheter och 

mönster som sedan ska analyseras.  

 

Steg 12. Eliminering av nyckelord 

Vi reducerade bort all kvarvarande textmassa så att endast rubriker och färgade celler 

kvarstod.  

 

Steg 13. Flytt av kolumner 

Vi försökte att placera kolumnerna med färgade cellerna på ett sådant sätt att så många 

färgade celler som möjligt hamnade bredvid varandra på samma rad.  

 

Steg 14. Identifiering av mönster  

Vi lokaliserade globala mönster, det vill säga mönster bestående av grupper av 

respondenter som svarat på liknande sätt genom hela intervjun. Genom att studera 

färgmönstren kunde vi lokalisera likheter och skillnader mellan studiens respondenter. 

 

Steg 15. Beskrivning av mönstren med ord 

Vi beskrev i studiens empirikapitel de visualiserade mönstren vad gäller likheter och 

skillnader med ord. Studiens visualiserade mönster låg som grund för studiens analys.  

 

3.6 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Eftersom det i kvalitativa studier inte är möjligt att skatta tillförlitligheten med siffror 

måste man värdera validitet och reliabilitet på ett annorlunda sätt i förhållande till en 

kvantitativ studie. Larsson (2005) har förslagit kvalitetskriterier för bedömning av 

kvalitativa studier (hermeneutiska sådana). Som kvaliteter i framställningen som helhet 

föreslår Larsson perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Som kvaliteter i 

resultaten nämns innebördsrikedom, struktur och teoritillskott. Larsson (2005) föreslår 

även validitetskriterier, t.ex. diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, 

konsistens och det pragmatiska kriteriet. Bryman & Bell (2013) säger att de tre 

viktigaste kriterierna för bedömning av forskning som rör företagsekonomi och 

management är reliabilitet, replikerbarhet och validitet.  
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I denna studie har vi för att öka den interna validiteten varit måna om att förklara 

forskningsprocessen på ett så tydligt sätt som möjligt. Forskningsprocessen har en stor 

del i giltigheten i den kunskap som studien bidrar med. De steg som vi främst fokuserat 

på för att öka den interna validiteten är förförståelse, det vill säga vår bakgrund och 

erfarenheter, datainsamling, urval och analysprocessen. För deltagarkontroll erbjöds alla 

studiens respondenter att ta del av det transkriberade materialet för att rätta till 

eventuella missförstånd. Endast en av studiens respondenter ville kontrollera 

transkriptionen för eventuella korrigeringar. Alla studiens respondenter hade som 

önskan att se citat före publicering för godkännande, för att citaten inte skulle vara tagna 

ur sitt sammanhang. Några intervjuer berörde ingående på detaljnivå företagets och 

andra företags verksamhet. I dessa fall ombads vi att inte publicera några företagsnamn. 

Därför beslöt vi slutligen att anonymisera samtliga respondenter i empiri-, analys- och 

diskussionskapitlen. Vi anser att denna studie har en rimlig nivå på den inre validiteten.  

 

För studiens yttre validitet kan vi inte definiera generaliserbarheten av studien, utan det 

är upp till läsaren att bedöma. I syfte att öka nivån för den yttre validiteten har vi dock 

motiverat hur resultaten kan tillämpas och till vad resultaten kan tillämpas. Vidare har 

vi tänkt på under vilka förutsättningar resultaten är tillämpbara samt för vilka de är 

tillämpbara. Vi återkommer till dessa frågor i slutdiskussionen. 

 

För studiens reliabilitet har vi gjort vårt yttersta för att den ska hålla så hög nivå som 

möjligt. För den tekniska delen så använde vi en diktafon samt 

transkriberingsprogrammet InqScribe. Detta ledde till att ljudkvaliteten på den 

insamlade empirin höll en hög klass, och med hjälp av InqScribe blev det lätt att 

transkribera rätt. Vi hade vid studiens början en låg förförståelse om ämnet och en 

bristande erfarenhet av att genomföra intervjuer. Det är faktorer som enligt oss kan ha 

påverkat reliabiliteten. Våra dåliga förkunskaper gällande genomförande av intervjuer 

ledde till att det föreligger en risk att studiens tre första intervjuer inte gav maximalt 

utfall. I takt med att vi kom in i ämnet genererade intervjuerna bättre och mer 

information.  

 

Vi har genom studien försökt att behålla objektiviteten, det vill säga vi har försökt att 

vara neutrala och inte färga den insamlade empirin. Vid tolkning av den insamlade 

empirin har vi arbetat var och en för sig för att sedan jämföra och diskutera 

tolkningarna.  



 

46 
 

4. Empiri 

I denna del presenterar vi studiens insamlade empiri. Studiens empiri består till grunden 

av respondenternas svar på de frågor baserade på studiens teoretiska ram som ställdes 

vid varje intervju. I appendix IV visas matrisen med nyckelord från transkriptionerna 

och de rubriker med vilka vi har sammanfattat dessa nyckelord. Sammanställningen av 

de transkriberade svaren resulterade i matrisen som presenteras i figur 6. Vi har arbetat 

fram matrisen med hjälp av den analysmetod som beskrivs i metodkapitlet. I Figur 6 

illustreras de globala mönster som vi i studien funnit. 

 

Figur 6. Matris innehållandes studiens tre globala mönster, egen. 

 

För att öka studiens transparens har vi valt att presentera enstaka citat ur transkription 

för att ge läsaren en inblick i den information som ligger till grund för studiens mönster.  

 

Matrisen (Figur 6) har i empirikapitlet delats in i sektioner till följd av att olika delar i 

matrisen svarar mot de olika teorier som studien bygger på (se operationaliseringen i 

metodkapitlet 3). Som tidigare nämnts är det främst likheter och skillnader som vi har 

försökt att lokalisera (Figur 6). Likheterna och skillnaderna bildar mönster som vi har 

analyserat i analyskapitel 5. 
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4.1 Frågor kopplade till värderelevansteorin 

I Figur 7 som illustreras nedan illustreras den del av matrisen i Figur 6 som är kopplad 

till värderelevansteorin. i Figur 7 lokaliserade vi ett lokalt mönster. 

 
Figur 7. Lokala mönster härrörande värderelevans tagen ur Figur 6, egen. 

 

Mönster 1 visar några av respondenternas syn på hur användningen av 

hållbarhetsredovisning kan underlätta och göra att deras jobb går lättare, till exempel 

inför en investering eller när de ska ta fram en hållbarhetsanalys om ett bolag. En 

majoritet av dessa respondenter var ense om att användningen av hållbarhetsredovisning 

innebar att de erhöll en tydligare och mer samlad bild av det producerande företaget. 

Den tydligare och mer samlade bilden av det hållbarhetsrapporterande företaget menade 

respondenterna gav dem ett bättre beslutsunderlag. Respondenterna i mönster 1 menade 

att riskerna förknippade med en investering minskar med mer information och ett bättre 

beslutsunderlag. Många av dem återkom löpande under intervjuerna till att just riskerna 

kunde minimeras med hjälp av en hållbarhetsredovisning.  

Företag 4: vi kan ta bättre beslut om investeringen 

Företag 6: ju fler bitar man har desto klarare blir ju bilden 

Företag 9: det här är ett sätt att minska riskerna i förvaltningen, 

tycker vi 

 

I mönster 1 framgår det om respondenterna anser att det föreligger en koppling mellan 

användningen av hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet. I denna fråga var en 

majoritet av respondenterna överens om att det finns en direkt koppling mellan 

användning av hållbarhetsredovisning och genererad lönsamhet. Exakt hur denna 

koppling ser ut var något omtvistat bland studiens respondenter. Många av 

respondenterna sade sig se någon slags koppling mellan riskminimering och lönsamhet. 

De som svarade på frågan menade att det på lång sikt borde leda till en bättre 

avkastning.  

Företag 6: Bolag som är hållbara är också välskötta och välskötta 

bolag tror vi långsiktigt faktiskt ger mer vinst 
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Företag 10: det lönar sig inte att råka ut för stora miljöskandaler eller 

bli inblandad i stora muthärvor eller att, att inte bete sig bra mot 

människor och natur liksom, det lönar sig inte helt enkelt 

 

Respondenterna ansåg att det på sikt inte kan vara lönsamt att investera i företag som 

inte verkar efter vedertagna konventioner och tar sitt ansvar. Respondenterna ansåg att 

användningen av hållbarhetsredovisningen förr eller senare kommer att påverka 

avkastningen.  

 

4.2 Frågor kopplade till signaleringsteorin 

I Figur 8 illustreras den del av matrisen i Figur 6 som är kopplad till signaleringsteorin. 

I Figur 8 lokaliserade vi ett lokalt mönster. 

 

 
Figur 8. Mönster kopplat till signaleringsteori, egen. 

 

Figur 8 behandlar frågor angående hur respondenterna upplevde innehållet i hållbarhets-

redovisningarna, med utgångspunkt i signaleringsteorin. Det rådde delade meningar 

bland respondenterna om den faktiska kvaliteten och relevansen av informationen i 

dagens hållbarhetsrapporter. I mönster 2 framgår att över hälften av studiens 

respondenter önskade att hållbarhetsredovisningarna skulle vara mer konkreta. Genom 

att erhålla mer konkreta hållbarhetsredovisningar ansåg respondenterna att 

redovisningarna skulle bli mer användarvänliga. De respondenter som svarat på denna 

del ansåg att hållbarhetsredovisningarna ofta innehåller för mycket information, 

samtidigt som de ger för lite information om vad som är relevant för just det specifika 

rapporterande företaget.  

Företag 4: Där skulle det väl vara att man blir så konkret som möjligt 

Företag 5: redovisningarna tenderar att bli väldigt långa 

Företag 8: Bolagen har ju en tendens till att redovisa det som de kan 

kommunicera i kring, eller det som är mätbart, det kanske inte är det 

viktigaste för bolaget, men de kan ju ha rapporterat, vad vet jag, på 
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fyrtio parametrar, men ingen av dom är relevanta, så bolagen måste 

bli lite bättre på att redovisa rätt parametrar 

 

Några respondenter ansåg att det var för mycket PR över företagens hållbarhets-

redovisningar och för lite relevant information om vad bolagen faktiskt gör. En av 

respondenterna uppgav att till följd av att hållbarhetsredovisningar idag inte är 

lagstadgade och inte har något fast regelverk så väljer bolagen ofta att lyfta fram just det 

som de är bra på.  

Företag 2: Många redovisningar har blivit lite marknadsförings-

material över det, glossiga bilder, och mycket case och sådär, det säger 

egentligen ingenting, det är klart man kan alltid hitta något positivt 

case, det säger ju liksom inte något om bolaget i stort, så jag skulle 

önska att de kunde vara lite mer ödmjuka, lite mer självinsikt, och 

kunna prata om utmaningar också, och inte bara om framgångarna. 

 

I mönster 2 svarade respondenterna också på vad de anser angående trovärdigheten i 

hållbarhetsredovisningarna. Vi frågade om det gör någon skillnad för trovärdigheten om 

hållbarhetsredovisningen är externt granskad. Respondenterna som svarade var överens 

om att det var extra positivt om hållbarhetsredovisningen var externt granskad. Flera 

respondenter menade att de var positiva till extern granskning men sade samtidigt att det 

inte är avgörande för hur de involverar sig med eller agerar emot ett sådant bolag.  

Företag 1: Gärna ska den vara reviderad av en revisionsfirma, då är 

det topp 

Företag 10: tredjepartsgranskning är ju sådant som hjälper, det är ju 

enda stämpeln du har på att det här fungerar 

 

De respondenter som var skeptiska mot extern granskning som kvalitetsstämpel såg det 

som onödigt eftersom det ändå inte finns någon lagstiftning eller regelverk som styr hur 

rapporterna ska utformas. De pekade också på att den extra kostnaden som extern 

granskning medför, då de menade att det inte var värt pengarna. Utöver detta visar 

mönster 2 på att väldigt få respondenter ansåg att svenska företags hållbarhets-

redovisningar håller en högre standard i jämförelse med utländska företags hållbarhets-

redovisningar. 

Företag 8: Min generella bild är att svenska företag gör hyfsat och 

vill väl, sen når de ju inte i mål, sen så finns det ju vissa som är helt 
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fantastiska, och andra som man tycker gör en god ansats men det blev 

inte riktigt så bra kanske 

 

4.3 Frågor kopplade till intressent- och legitimitetsteorin 

I Figur 9 illustreras den del av matrisen i Figur 6 som är kopplad till intressent- och 

legitimitetsteorin. I Figur 9 lokaliserade vi två stycken lokala mönster. 

 

 
Figur 9. Mönster kopplat till intressent- och legitimitetsteorin, egen. 

 

Figur 9 behandlar frågor rörande respondenternas resonemang om varför företag 

frivilligt väljer att publicera hållbarhetsredovisningar, samt frågor rörande hur 

respondenterna arbetar mot företagen angående deras hållbarhetsarbete samt 

hållbarhetsredovisning. Mönster 3 visar att majoriteten av respondenterna för någon 

form av dialog med de företag som de involverat sig i eller tänkt involvera sig i.  

Företag 3: vi etablerar tidigt kontakt med bolagen, just för att få 

bekräfta faktauppgifter, eller information, som ibland kan vara sann, 

och ibland falsk och felaktig 

 

Respondenterna sade att det var viktigt att föra en dialog kring hållbarhetsaspekter och 

angav att en av de främsta anledningarna var att bekräfta om t.ex. överträdelser mot 

konventioner skett och om det föreligger någon sanning i det som publicerats i media. 

Respondenterna sade sig också föra dialog med företagen för att påverka företag om de 

ansåg att företaget som publicerat en hållbarhetsredovisning var i behov att förändra 

något i deras hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsarbete. De respondenter som var 

förvaltare och ägare sade att det var en väsentlig skillnad på att föra dialog som ägare. 

De menade att det är lättare att få igenom förändringar som ägare och att det väger ännu 

tyngre vad de säger. 

 

Vidare framgår det i mönster 3 att hälften av studiens respondenter svarade att de visste 

att de företag som de förde en dialog med upplevde dialogen som positiv. De 
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respondenter som svarade att de upplevde dialogen som positiv sade att företagen som 

de kommunicerade med i dessa frågor ofta var glada att någon tog sig tid för att sätta sig 

in i bolaget och analysera det.  

Företag 5: många företag som vi besöker, är ju väldigt glada liksom 

att det är bra att vi kan, vi gör ju en analys av bolaget och så 

återkopplar vi med vad vi ser vad som är styrkor och svagheter och 

utvecklingsförslag och det är ju en gratis konsulting för dem 

 

En av respondenterna sade att deras dialog uppfattades som en slags gratis konsulting åt 

det rapporterande bolaget. Respondenterna sade att även om de upplevde att de flesta 

företag lyssnade på dem så var det inte alla som rättade sig efter deras eventuella krav 

och synpunkter. De sade också att det kunde ta tid för bolagen att agera efter dialog, en 

förändringsprocess som kan pågå i flera år.  

Företag 3: bolag är ju generellt positiva, om de alltid gör det som 

investerarna säger, nej det är en helt annan sak 

 

Samma respondenter som upplevde dialogen med företagen som positiv var också de 

som sade att kommunikation och dialog ibland inte fungerar så bra. De hade alla 

erfarenhet av att försöka föra en dialog med företag där företaget inte var intresserat av 

att lyssna. När kommunikationen inte fungerade valde respondenterna att avyttra dessa 

bolag.  

Företag 8: men det har ju hänt att vi har tröttnat och sålt av när vi 

insett att vi kommer ingenvart 

 

En respondent påpekade att detta inte alltid var helt oproblematiskt, då de ibland sitter 

på väldigt stora innehav som kan ta månader att avyttra. 

 

I mönster 3 framgår att majoriteten av studiens respondenter ansåg att omvärldskrav var 

den främsta orsaken till att företag frivilligt valde att publicera hållbarhetsredovisningar. 

De ansåg att fler och fler inser att företag idag måste publicera en hållbarhets-

redovisning. Respondenterna menade att genom att bolaget tillhandahåller en 

hållbarhetsredovisning kan dels det rapporterande bolagets interna risktagande gå ner, 

dels kan det bli enklare för intressenter till det hållbarhetsredovisande företaget att 

identifiera eller bortse från eventuella risker. Några av studiens respondenter nämnde 
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även att det idag är ett krav hos institutionella placerare att företag de ska investera i 

måste publicera en hållbarhetsredovisning. 

Företag 1: Det är omvärldskrav från omvärlden tror jag, fler 

investerare behöver det och det blir viktigare för att visa kunder och 

omvärlden vad man gör 

Företag 6: Fördelen är väl att man uppfattas som ett mer transparent 

bolag, och att man förstår att man är en del av det samhälle man 

verkar i 

 

Några av respondenterna menade att företag väljer att producera hållbarhetsrapporter i 

viss mån för att visa sig duktiga men också för att skydda sig mot negativ publicitet. De 

menade att om företaget har en hållbarhetsredovisning och sina policydokument på plats 

och det sedan inträffar en incident så kan företaget skylla ifrån sig.  

Företag 3: Att undvika negativ publicitet, man kan säga att det är ett 

slags avlatsbrev 

Företag 10: det är ju en PR-grej där också plus att det här har blivit 

en faktisk faktor det man kan se, från bolagen sida också är att det här 

kostar ju pengar för dem och nystas det upp någon mutskandal 

någonstans så faller ju kursen 

 

4.4 Frågor kopplade till CSR  

I Figur 10 illustreras den del av matrisen i Figur 6 som är kopplad till CSR. I Figur 10 

lokaliserade vi två lokala mönster. 

 
Figur 10. Mönster kopplade till CSR, egen. 

 

I figur 10 behandlas frågor rörande respondenternas syn på varför respondenternas 

organisationer valt att engagera sig i SWESIF. I mönster 4 och 5 framgår det tydligt att 

majoriteten av respondenter angav att nätverkande var en av de starkaste anledningarna 

till att respondenterna engagerade sig i SWESIF. Respondenterna upplevde att SWESIF 

var den centrala mötesplatsen för att diskutera hållbarhet och hållbarhetsfrågor med 

andra inom branschen.  

Företag 6: Vi gick med för att just kunna bolla hållbarhetsfrågor med 

andra inom branschen 
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Mönster 5 visar att några av studiens respondenter angav att de valt att vara med i 

SWESIF för att de vill vara med och påverka och driva hållbarhetsfrågorna framåt. En 

respondent menade att hållbarhetsredovisningen befinner sig i ett viktigt skede; för att 

hållbarhetsredovisningen ska bli användbar och användas av fler användare måste den 

utvecklas samt information och kunskap inom området spridas.  

Företag 3: Värdet för oss, ja det är att vi är med och påverkar, så är 

det ju, och det gillar vi 

Företag 4: Att tillsammans med dem driva utvecklingen vidare 

Företag 8: För att ja stötta och skapa information och kunskap om det 

här området 

 

I Mönster 4 framgår att majoriteten av respondenter har miniminivå gällande deras 

hållbarhetsstrategi. Den var i samtliga fall uppbyggd på de existerande konventionerna. 

En av dem som nämndes mest frekvent var Ottawakonventionen (Regeringskansliet, 

2013), som är en konvention mot tillverkning, spridning och användning av 

klustervapen. Vidare hade några av respondenterna normbaserade (etiska och 

moraliska) kriterier. Respondenterna hade också olika kriterier gällande olika 

”problemområden”. Exempelvis hade en av respondenterna förbud mot tobak men inte 

mot vapenindustrin. Nivåerna i maximalt procenttal av omsättningen baserad på ett 

”problemområde” varierade även mellan respondenterna. En respondent hade som krav 

att max fem procent av omsättningen fick baseras på porr, medan man hade totalt 

förbud mot vapen.  

Företag 5: vissa saker som vi inte vill förknippas med, som vissa 

illegala vapen, klusterbomber, landminor 

 

4.5 Frågor som berör alla använda teorier och framtiden för 

hållbarhetsredovisning 

Figur 11 illustrerar den del av matrisen i Figur 6 som är kopplad till 

hållbarhetsredovisningens framtid. I Figur 11 lokaliserade vi tre stycken lokala mönster. 

 
Figur 11. Mönster kopplade till alla teorier och framtiden, egen. 
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Mönster 6 visar att några respondenter svarade att de ville se en standardisering av 

hållbarhetsredovisningen. Flera respondenter menade att den idag kan utformas hur som 

helst. De respondenter som förespråkade en standardisering menade att införandet av en 

standardisering skulle leda till att fler skulle använda hållbarhetsredovisningen som ett 

verktyg. De trodde även att det skulle leda till att fler skulle lägga större vikt vid den 

jämfört med idag. Endast en av respondenterna som trodde på mer standardisering 

nämnde GRI (globalreporting.org) som ett sätt att underlätta en standardisering i 

framtiden. 

Företag 1: om man kan komma fram med en standard och företagen 

applicerar den brett då kommer många, många fler att läsa den 

Företag 2: och där är G4-riktlinjerna till stort stöd, för att tanken är 

ju att man ska bli mer spot on 

 

Mönster 6 visar att de respondenter som var för standardisering var de som var emot en 

lagstiftning på området. Respondenterna som ställde sig positiva till integration av 

hållbarhetsredovisning i årsrapporten sade att fördelarna var att användaren erhåller en 

samlad bild på ett och samma ställe. De ansåg också att om detta sker så kan man få 

bukt med de olika definitionerna som existerar inom detta område. Det skulle bli mer 

enhetligt vilka parametrar företag ska rapportera kring.  

Företag 4: det bästa är väl om man integrerar dem här frågorna i den 

generella årsredovisningen 

Företag 5: hållbarhetsredovisningen tror och hoppas jag blir mindre 

och mer integrerad i årsredovisningen 

 

Mönster 7 visar de respondenter som trodde att hållbarhetsredovisningen kommer att 

användas mer av privatpersoner. Flera av dessa sade att för att få fart på användandet av 

hållbarhetsredovisning för privatpersoner var det av vikt att försöka få till enhetliga ord 

och definitioner. En av respondenterna talade om att de olika bokstavskombinationer 

och definitioner som idag förekommer utgör ett hinder för att gemene man ska kunna ta 

till sig hållbarhetsredovisningarna på ett enkelt sätt.  

Företag 6: och jag tror just att hållbarhetsredovisningen blir liksom 

verktyget, också för dig som konsument att kunna påverka de här 

stängda dörrarna 
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Företag 6: och sen de här, alla bokstavsförkortningar med CSR, CR, 

CS och ESG, alltså det lite olyckligt därför att det, det står i vägen då 

för att se liksom den totala bilden egentligen 

 

Mönster 8 belyser de respondenter som var för lagstiftning. Det var endast tre av 

studiens respondenter som kunde tänka sig en lagstiftning. De som sade sig vara för en 

lagstiftning inom detta område menade, i motsats till de som var emot, att det inte skulle 

innebära några större förändringar för de flesta bolagen. En av respondenterna sade att 

denne inte kände till något bolag på Nasdaq Stockholm OMX 30 som inte publicerar en 

hållbarhetsredovisning och menade därför att lagstiftning inte skulle innebära några 

större problem att implementera. Respondenterna som var för lagstiftning påpekade att 

andra länder har lagstiftning och att det fungerar hyfsat väl där. 

Företag 4: jag tror att alltså det kan säkert vara bra, det finns ju i 

andra länder, där det är lagstiftat att man måste publicera någon typ 

av hållbarhetsredovisning. 
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5. Analys 

5.1 Koppling mellan värderelevansteorin och hållbarhetsredovisning 

Vi undrade om informationen erhållen ur företagens hållbarhetsredovisning, förutsatt att 

den är relevant och tillförlitlig, bidrar till en ökad avkastning för användaren, vilket den 

enligt oss teoretiskt sett borde göra. Mer relevant och tillförlitlig information borde 

enligt oss ge ett bättre beslutsunderlag vilket i sin tur skulle ge bättre investeringar och 

därmed bidra till bättre avkastning.  

 

Mönster 1 i studiens empiriska kapitel baserar sig på frågor om huruvida 

respondenterna upplevde att hållbarhetsredovisningen var av värde i deras vardagliga 

arbete. Majoriteten av studiens respondenter uppgav att hållbarhetsredovisningen bidrog 

med att ge en bättre och samlad bild av företaget. En av respondenterna menade att ju 

mer information företaget bidrar med desto lättare blir det att skapa sig en helhetsbild av 

det publicerande företaget. Större delen av de respondenter som svarade att 

hållbarhetsredovisning bidrog till att ge en bättre och tydligare bild av företaget menade 

att de tack vare det fick ett bättre beslutsunderlag. En tydligare bild och ett bättre 

beslutsunderlag skulle enligt oss kunna tyda på att det föreligger värderelevans i 

hållbarhetsredovisningarna. Francis et al. (1999) menar att värderelevans föreligger om 

redovisningen faktiskt bidrar med information som säger något om företagets värde och 

därigenom fungerar som prognosunderlag för det publicerande företagets framtid.  

 

Skulle hållbarhetsredovisning vara värderelevant borde det visa sig i den avkastning 

som hållbara investeringar ger. Vidare behandlades i mönster 1 frågor rörande 

användningen av hållbarhetsredovisning och avkastning, det vill säga egen lönsamhet. 

Majoriteten av studiens respondenter sade att deras övertygelse var att det på sikt skulle 

löna sig att investera hållbart.  

 

Fyra respondenter i mönster 1 menar att det inte finns någon koppling mellan 

användandet av hållbarhetsredovisning och egen avkastning. En respondent berättade att 

de utfört flera tester på hållbarhetsredovisning och egen avkastning och kommit fram 

till ofullständiga resultat. De andra respondenterna svarade likartat; de menade att deras 

övertygelse var att det på sikt skulle ge en bättre avkastning men att det idag inte visade 

sig på varken plus- eller minussidan. Att det varken påverkade positivt eller negativt var 

många av respondenterna tydliga med. Enligt oss tyder detta på att det inte föreligger 

någon värderelevans i hållbarhetsredovisningarna, vilket stöds i det som Barth et al. 
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(2001) säger; att värderelevans är ett begrepp som är kopplat till ett företags förmåga att 

tillhandahålla information som är relevant. Värderelevansen går ut på att redovisningen 

ska kunna återspegla ett bolags verkliga värde. Om värderelevans finns i 

hållbarhetsredovisningarna så borde de enligt oss användas i ännu större utsträckning av 

förvaltare, analytiker och konsulter. 

 

5.2 Koppling mellan signaleringsteorin och hållbarhetsredovisning 

För att en hållbarhetsredovisning ska vara användbar så bör den vara tillförlitlig och 

begriplig. Mönster 2 i studiens empirikapitel bygger på frågor om brister i dagens 

hållbarhetsredovisningar och vad som krävs för att hållbarhetsredovisningar ska bli mer 

förståeliga och användbara. Hälften av studiens respondenter menade att dagens 

hållbarhetsredovisningar ofta är för PR-inriktade och att fokus på det som är relevant för 

det specifika företaget tenderar att försvinna. En respondent sade att bristen på mätbar 

data över tid i hållbarhetsredovisningarna gör att den blir svår att använda. Vi ställer oss 

frågande till om signalen eller informationen från företagen till företagets intressenter är 

tillräckligt effektiv. Kimery et al. (2006) menar att signalen är effektiv när mottagaren 

kan bedöma om informationen är tillförlitlig och samtidigt kan begripa innebörden av 

signalen.  

 

Det som enligt respondenterna krävs för att för att hållbarhetsredovisningen ska bli 

tydligare och mer användbar är att hållbarhetsredovisningen blir mer konkret. Med mer 

konkret menade respondenterna mer fokus på det som är relevant för det publicerande 

företaget, mer mätbara siffror som går att betrakta över tid.   

 

Om syftet med att publicera en hållbarhetsredovisning är att förse intressenter med 

information av olika anledningar så anser vi det vara en intressant fråga hur svenska 

företags hållbarhetsredovisningar uppfattas; uppfattas de som förståeliga, användbara, 

trovärdiga eller stämmer alla tre?  

 

I mönster 2 framgår att hälften av studiens respondenter ansåg att extern granskning av 

hållbarhetsredovisningen ökar dess trovärdighet. En av respondenterna menade att det 

är det enda kvittot ett företag har på att deras hållbarhetsarbete fungerar. En respondent 

var lite avvikande i sitt svar då denne ansåg att intressenter skulle kunna kräva extern 

granskning, eftersom det är möjligt idag. Chiang (2005) säger att företag som är öppna 

och gör tilläggsinformation tillgänglig för företagets intressenter signalerar en effektiv 
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bolagsstyrning. Chiang (2005) säger även att företag som upprättar en hållbarhets-

redovisning signalerar att företaget styrs på ett sunt sätt. Detta var något som framkom i 

några av studiens intervjuer, där respondenterna pekade på att tilläggsinformationen 

från producerande företag signalerade att företaget i sig var seriöst. För att öka 

trovärdigheten kan företaget använda sig av extern granskning av sin hållbarhets-

redovisning.  

 

Vidare i mönster 3 kan man se att få av respondenterna var negativt inställda till 

tredjepartsgranskning. De som var skeptiska uppgav som främsta anledning till sin 

skepsis att om företaget inte vet hur de ska publicera relevant information, så är en 

stämpel från en extern granskare av ringa betydelse.  

 

5.3 Koppling mellan intressent- och legitimitetsteorin och hållbarhetsredovisning 

Tänkbara orsaker till att ett företag frivilligt redovisar en hållbarhetsredovisning är 

många. En orsak skulle kunna vara behovet av att tillfredsställa ett företags intressenter 

eller en specifik intressentgrupp. En annan orsak till att ett företag frivilligt väljer att 

producera en hållbarhetsredovisning kan vara att samhället kräver eller förväntar sig det.  

 

Intervjufrågorna i studien rörande drivkraften för företag att frivilligt publicera 

hållbarhetsredovisning var menade att undersöka hur respondenternas såg på sin roll 

som en primär intressent, i enlighet med intressentteorin enligt vilken företagens 

funktion är att tillfredsställa de primära intressenternas önskemål. I mönster 3 i studiens 

empirikapitel visas tydligt att majoritet av respondenterna ansåg att publiceringen av 

hållbarhetsredovisning var drivet av krav från omvärlden. Vilka intressentgrupper som 

nämndes i samband med omvärld varierade, dock fanns investerare med i många av 

svaren, liksom kunder och anställda. I samma mönster kan man även se att några 

respondenter har svarat att det är PR-relaterade frågor som är den drivande kraften för 

företagens beslut att publicera en hållbarhetsredovisning. I den gruppen fanns det två 

olika uppfattningar. Den första var att företag är rädda för negativ publicitet och de 

konsekvenser som det kan medföra. Den andra uppfattningen var att investerare var 

rädda för negativ publicitet och därför krävde en hållbarhetsredovisning av företagen. 

Denna oro för negativa konsekvenser tycker vi stämmer med det beroendeförhållande 

som Clarkson (1995) säger existerar mellan de primära intressenterna och företaget. Hur 

väl det går för företaget säger Clarkson (1995) beror på i vilken mån de kan skapa värde 

och tillfredsställa de primära intressenterna. Om företagen publicerar 
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hållbarhetsredovisning i rädsla för negativ PR så stämmer det dock inte med vad 

Clarkson (1995) säger om sekundära intressenter. Clarkson (1995) menar att massmedia 

tillhör en sekundär intressentgrupp som påverkas men som inte har några transaktioner 

med företaget, och som inte påverkar premisserna för företagets överlevnad och 

framgång.  

 

Eftersom förändringar i samhällets förväntningar på företagen ständigt ändras, måste 

företagen aktivt uppdatera vilken information som eftersöks av bolagets intressenter. 

Daub (2007) säger att många företag tycks ha glömt bort den utveckling som ägt rum 

inom hållbarhetsområdet de senaste tio åren, och att de tenderar att publicera icke 

relevant information i sina hållbarhetsredovisningar som därför har ett 

informationsvärde som nästan är obefintligt. Vidare visar mönster 3 i studiens empiriska 

kapitel att större delen av studiens respondenter kontinuerligt utför företagsdialoger. 

Denna dialog sökte respondenterna med det rapporterande företaget när respondenterna 

ansåg att hållbarhetsredovisningen var otydlig, saknade information eller när de ansåg 

att det rapporterande företaget bröt mot sin egen policy, t.ex. gällande miljö eller arbets-

förhållanden. De förväntningar som företagets omgivning har på företaget förändrar sig 

över tiden. Förändringar i förväntningarna gör att företaget måste visa i sin redovisning 

att de har förändrats eller åtminstone förklara varför de väljer att inte ändra sig (Deegan 

et al., 2002). 

 

Deegan (2002) menar att olika enheter påverkar varandra och den omgivning som de 

verkar i. Därför är det intressant att konstatera en variation bland respondenterna 

gällande vilka företag som de förde en dialog med. Några hade enbart en dialog med de 

företag som de hade i sin portfölj. Andra hade dialog med företag som de blivit 

ombedda att analysera eller konsulta.  

 

Hur respondenterna upplevde kommunikationen och dialogen med företagen 

presenteras i mönster 3. Några av studiens respondenter svarade att de upplevde det som 

att företag överlag såg det som något positivt och ofta var tacksamma för dialog och 

information. En av respondenterna menade att när en dialog söks blir det som gratis 

konsulting för företaget i fråga. Någon har gjort en djup analys och vill sedan diskutera 

eventuella brister. Den välvilja som företagen visar genom att ställa upp på att förklara 

sitt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar med konsulter, analytiker och 

investerare skulle kunna förklaras med Mobus (2005) pragmatiska synsätt. Enligt det 
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pragmatiska synsättet är företagets legitimitet knuten till den omvärld som direkt 

inverkar på företaget. I denna studies fall skulle respondenterna ses som de primära 

intressenterna. Mobus (2005) säger att den här sortens legitimitet fokuserar på att ge 

förmåner till företagets omvärld, och i detta fall skulle det vara att ge respondenterna 

den tid de eftersöker för att diskutera och eventuell bidra med tilläggsinformation.  

 

I mönster 3 visas konsekvenserna av dialog eller kommunikation som respondenterna 

kallade för misslyckad. Med misslyckad menade respondenterna när det inte längre gick 

att diskutera fram en lösning på ett eventuellt problem eller fråga. Den misslyckade 

dialogen eller kommunikationen ledde då oftast till att hela innehavet i det specifika 

bolaget avyttrades. En av studiens respondenter påpekade att detta inte är helt 

oproblematiskt då det kan röra sig om miljarder som ska ut på marknaden, samtidigt 

som det finns få köpare, vilket gör att det tar lång tid att sälja innehavet.  

 

5.4 Koppling mellan CSR, SWESIF och hållbarhetsredovisning 

Mönster 4 behandlar vilka frågor som rör de grundkrav respondenterna har på en 

potentiell hållbar eller etisk investering. Majoriteten av studiens respondenter nämnde 

att ett potentiellt investeringsobjekt måste följa de internationellt vedertagna 

konventionerna. Som exempel nämnde många Ottawa-konventionen som är en 

konvention mot tillverkning och användning av klusterbomber, landminor etc.  

 

Några av respondenterna berättade att de ofta hade ytterligare krav på en investering. 

Extrakraven var normbaserade och grundade på egna eller kunders etiska eller 

moraliska krav. En av studiens respondenter berättade i samband med moraliska 

kriterier att svenska storbanker tillämpar negativa kriterier för flera av sina produkter. 

Negativa kriterier innebär att banken sätter en gräns för hur stor del av investerings-

objektets omsättningen som får härröra från ett icke acceptabelt område. Respondenten 

menar att denna gränsdragning varierar och att varje gränsdragning har sina specifika 

skäl. Många sade att sådana gränsdragningar är svåra att göra och ibland kan te sig 

godtyckliga. En av respondenterna nämnde att många investerare förut hade satt som 

gräns för maximal del av omsättningen härrörande från vapen till just 3 % därför att 

Ericsson under den tiden omsatte 2,8 % av deras totala omsättning i vapen. Detta gjorde 

det möjligt för förvaltarna att ha Ericsson som innehav i en hållbar etisk portfölj. Vi 

kunde konstatera att respondenterna var eniga om att det är viktigt att uppfylla de 

konventioner som finns att tillgå idag för att kalla en investering hållbar.  
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I Sverige är det främst SWESIF som är aktiva inom området hållbarhet och hållbara 

investeringar. I mönster 4 och 5 i studiens empiriska kapitel ser man att en majoritet av 

studiens respondenter är medlemmar för att nätverka. Några av respondenterna menade 

att det var väldigt nyttigt att träffa branschkollegor för att diskutera hållbarhet. Vi anser 

att det finns koppling mellan respondenternas medlemskap i SWESIF och det Carrol 

(1991) säger om den tredje byggstenen i sin pyramid (se Figur 2, s. 15), den del som 

utgörs av företagens ”etiska ansvar”. Med det etiska ansvaret menar Carroll (1991) att 

företag ska agera rättvist och korrekt mot sina intressenter samt minimera skada mot 

dessa.  

 

Främst i mönster 5 i studiens empiriska kapitel kan man se att respondenterna ansåg att 

SWESIF är ett forum för att driva hållbarhetsfrågor framåt. Vidare berättade även några 

att SWESIF var ett bra forum då de ibland brukar gå ihop och diskutera stora frågor 

som kan röra ett specifikt företag eller investeringsobjekt.  

 

5.5 Koppling mellan respondenten, hållbarhetsredovisning och framtiden  

Vad som kommer att hända med hållbarhetsredovisningen är det ingen som vet med 

säkerhet idag. Vi fann det dock intressant att ta reda på vart respondenterna ansåg att 

hållbarhetsredovisningen är på väg.   

 

Mönster 6 visar att fyra respondenter trodde att hållbarhetsredovisningen kommer att 

standardiseras. Det är något förvånande att endast fyra svarade på denna fråga då många 

antytt i tidigare frågor att de ville se någon slags standardisering. De som var för en 

standardisering sade att fler kommer att läsa och ha nytta av hållbarhetsredovisningen 

om den följer en standard. Vi trodde att flera respondenter skulle förespråka GRI, men 

endast en av respondenterna sade sig specifikt vilja se mer av GRI-standard.  

 

Mönster 7 visar att några respondenter tror att hållbarhetsredovisningen kommer att 

användas mer och att privatpersoner kommer att nyttja den mer. En respondent menade 

att de institutionella placerarna börjar närma sig en nivå där de känna sig nöjda. 

Utvecklingspotentialen ligger i att få privatpersoner att använda och ta till sig 

hållbarhetsredovisningen. En annan av respondenterna menade att privatpersoners 

användning av hållbarhetsredovisning bygger på en tydligare gränsdragning inom 

området hållbarhet. Respondenten fann det olyckligt att det finns så många olika 
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definitioner och ord för vad som är hållbart att det blir som en djungel för den oinvigde. 

Det som respondenten menar med denna tankegång anser vi kan kopplas till det som 

Kimery et al. (2006) säger, att en effektiv signal är när mottagaren av signalen kan 

bedöma om informationen är tillförlitlig och samtidigt kan begripa innebörden av 

signalen. Än så länge verkar det inte som om hållbarhetsredovisning är något som 

används av privatpersoner utan det är främst institutionella placerare som använder 

denna rapportering.  

 

Mönster 8 visar att hälften av studiens respondenter ansåg att hållbarhetsredovisningen 

kommer att integreras med den finansiella redovisningen. I IFRS, punkt 9 i 

föreställningsramen, kan man läsa att företagets finansiella rapporter utgör en 

informationskälla för samhället genom att de lämnar information om trender och 

företagets ekonomiska förhållande och verksamhetsriktning. Flera av studiens 

respondenter har fortlöpande genom intervjuerna sagt sig tro att hållbarhets-

redovisningen kommer att bli viktigare och viktigare i framtiden. Vi anser att detta 

ställningstagande går att koppla till det som Deegan (2002) säger om legitimitetsteorin. 

Enligt Deegan (2002) innebär legitimitetsteorin att det finns ett socialt kontrakt mellan 

samhället och företaget, där samhället accepterar företagets handlande så länge 

fördelarna är större än nackdelarna. Företagets existens och överlevnad kan äventyras 

om samhället anser att det sociala kontraktet mellan dem har brutits.  

 

Wilmhurst et al. (1999) säger att legitimitetsteorin förutsätter att när omgivningens 

insikt och intresse för företaget ökar, så kommer företaget att agera för att säkerställa att 

deras aktiviteter och prestationer accepteras av samhället. Den årliga redovisningen kan 

därför användas för att förstärka samhällets uppfattning om ett företag och dess lednings 

image. 

 

I mönster 6 syns det att fler respondenter var emot en eventuell lagstiftning än för. En 

respondent ansåg att utvecklingen av hållbarhetsredovisning precis är i sin början och 

att en lagstiftning skulle stoppa utvecklingen. En annan respondent menade att det inte 

skulle gå och lagstifta. Vi fann det något förvånande att de respondenter som sade sig 

vara för en standardisering i mönster 6 var i majoritet bland de som sade sig vara emot 

en lagstiftning. Vi tolkar det som att standardisering i någon mening anses vara positivt 

men att inte många av respondenterna vill att den tvingas fram genom lagstiftning. En 

av studiens respondenter tog upp ett exempel med hur det gick för AP-fonderna när de 
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2007 fick direktiv från svenska staten att de skulle vara hållbara och investera etiskt. 

Direktiven sade att de skulle agera hållbart och etiskt, men däremot sade direktiven inte 

exakt hur detta skulle implementeras. Respondenten menade att det är just så hela 

branschen måste få utvecklas, att hållbarhet och etik ska implementeras på sikt, men att 

marknadens aktörer och intressenter gemensamt bör arbeta fram exakt hur det ska gå 

till. 

 

I mönster 8 ses de tre respondenter som var för en lagstiftning. Respondenterna sade att 

det inte borde innebära några större problem att införa någon form av lagstiftning då de 

flesta större företag redan idag har en hållbarhetsredovisning. De pekade också på att 

det finns lagstiftning i andra länder som reglerar vad som ska rapporteras och hur det 

ska rapporteras och att det fungerar bra i dessa länder. Våra reflektioner kring en 

lagstiftning eller någon form av standardisering är att i sådana fall skulle hållbarhets-

redovisningarna möjligtvis bli mindre PR-material och faktiskt säga något mer konkret. 

Denna tes stöds av Deegan (2002), som säger att legitimiteten för ett företag kan ses 

som en resurs som ett företag är beroende av för att kunna driva sin verksamhet 

samtidigt som det är en resurs som företag kan manipulera och påverka.  

 

5.6 Globala mönster  

Det övergripande mönstret syftar till att ge en helhetsbild av alla delar i intervjuerna och 

jämföra dem med avseende på respondenterna. I figur 6 har vi identifierat tre globala 

mönster. Vi har kunnat konstatera att de tre globala mönstren i viss utsträckning är 

yrkesrelaterade. Mönster H1 representeras av analytiker och förvaltare. Mönster H2 

representeras främst av konsulter, medan H3 representeras av en förvaltare.  

 

I mönster H1 tycks förvaltare och analytiker ha svarat liknande och detta skulle kunna 

bero på att dessa grupper arbetar relativt nära varandra. Många av studiens respondenter 

sade att de hade olika avdelningar i sin organisation, en avdelning för hållbarhets-

analytiker och en för förvaltare. Respondenterna menade att de ofta hade ett 

meningsutbyte med varandra mellan avdelningarna. Meningsutbytena bestod ofta av 

diskutera hållbarhetsfrågor och hållbarhetsaspekter med varandra.  

 

I mönster H2 återfinns främst konsulter. Konsulterna arbetat på uppdrag åt kunder och 

därför finner vi det inte så förvånande att deras svar skiljer sig från de som återfinns i 

mönster H1. Mönster H2 har utelämnat större delen av den övre halvan av matrisen. 
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Förklaringen till detta finns i konsulternas arbetssätt. De får i uppdrag av kunder att 

analysera bolag och peka på fördelar, nackdelar och eventuella risker, samt att ge en 

rekommendation åt kund. Det som återfinns i övre halvan av Figur 6 bestäms mer eller 

mindre av kunden och hur denne vill ha det. Konsulternas svar på dessa frågor har av 

naturliga skäl inte kunnat vara så utförliga, och vi har inte kunnat utläsa några tydliga 

mönster ur dem. Därför hamnar dessa respondenter istället i ett eget mönster.  

 

Mönster H3 skiljer sig åt och detta kan bero på att denna respondent, som är en 

förvaltare, har ett arbetssätt som skiljer från de övriga respondenterna. Vi tyckte oss se 

att denna arbetade något annorlunda i vissa frågor jämfört med de andra förvaltarna och 

analytikerna. En möjlig förklaring till detta är att denna respondent sade sig arbeta mer 

mot den globala marknaden och inte använde hållbarhetsredovisning i samma 

utsträckning i sitt arbete som de andra. Vi fann det också som en förklaring att denna 

respondent ännu inte implementerat hållbarhetsredovisning som en avgörande del av sin 

investeringsstrategi. 
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6. Slutdiskussion  

6.1 Diskussion av studiens forskningsfrågor och syfte 

Nedan följer en diskussion om de forskningsfrågor som ställdes i kapitel 2. 

Forskningsfrågorna var menade att bidra till att besvara studiens syfte som var att 

studera hur olika yrkesgrupper på den svenska finansiella marknaden 2013 använder 

hållbarhetsredovisning, vad användandet bidrar med samt undersöka hur 

yrkesgrupperna ser på framtida utveckling av hållbarhetsredovisning.  

 

• Hur agerar och interagerar företag som är verksamma mot den 

svenska finansiella marknaden som intressent beträffande de 

publicerande företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning? 

 

Studiens analys tyder på att respondenterna är mycket aktiva i att kontinuerligt utföra 

företagsdialoger med de publicerande företagen angående företagens hållbarhetsarbete 

och hållbarhetsredovisningar. I studiens inledning nämns Daub (2007), som säger att 

många företag tycks ha glömt bort den utveckling som har ägt rum inom 

hållbarhetsområdet de senaste tio åren, och att de tenderar att publicera icke relevant 

information i sina hållbarhetsredovisningar, som därmed har ett mycket svagt 

informationsvärde. Det framkom genom studien att en tänkbar anledning till att 

respondenterna är så aktiva med företagsdialoger är att dagens hållbarhetsredovisningar 

inte bidrar med eftersökt och relevant information. 

 

I studien framkom att nästan alla respondenter själva utför företagsdialoger för att ta 

reda på fakta eller kontrollera eventuella rykten om konventionsbrott etc. Genom att 

föra egna dialoger med företag kan respondenterna få den information som de idag 

saknar i företagens hållbarhetsredovisning. Den välvilja som företagen visar genom att 

ställa upp på att förklara sitt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar med 

konsulter, analytiker och investerare skulle kunna förklaras med Mobus (2005) 

pragmatiska synsätt. Enligt det pragmatiska synsättet är företagets legitimitet knuten till 

den omvärld som direkt inverkar på företaget. I denna studies fall skulle respondenterna 

ses som de primära intressenterna. Mobus (2005) säger att den här sortens legitimitet 

fokuserar på att ge förmåner till företagets omvärld, och i detta fall skulle det vara att ge 

respondenterna den tid de eftersöker för att diskutera och eventuell bidra med 

tilläggsinformation.  
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En förklaring som ofta nämndes i intervjuerna till varför företagen är positivt inställda 

till hållbarhet och hållbarhetsredovisning är risken för ett företag att förlora en primär 

intressent. Om en primär intressent väljer att avyttra sitt innehav i ett bolag kan 

konsekvenserna bli stora för det berörda företaget, med kurspåverkan, dålig PR etc. 

Detta stöds till viss del av Bohmbach-Saager et al. (2003) som menar att företag i 

förlängningen kommer att öka sina frivilliga upplysningar för att inte upplevas som 

sämre än sina konkurrenter och för att säkerställa att företaget inte undervärderas. 

Utifrån det som framkommit av studien har vi identifierat ett potentiellt problem i risken 

att företagens dialoger med respondenterna kan skapa ett informationsövertag gentemot 

privata investerare. Företagsdialogerna skulle potentiellt kunna leda till 

informationsasymmetri på marknaden. 

 

Medlemmarna i SWESIF utgörs av Sveriges största kapitalförvaltare, analytiker och 

konsultföretag inriktade mot hållbara investeringar. Studien visar att medlemmar i 

SWESIF samarbetar i vissa företagsdialoger när det gäller vad respondenterna kallade 

stora frågor. Studien visar även att respondenterna ofta nätverkade via SWESIF. Genom 

nätverket kan medlemmarna samla större kraft för att få genomslag i debatten kring hur 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar bör bedrivas. Studien pekar dock på att 

respondenterna ger en ganska splittrad bild av vad som önskas av 

hållbarhetsredovisningarna för att de ska upplevas som mer användbara.  

 

Anledningen till att respondenterna vill vara med och påverka och driva på 

hållbarhetsarbete kan skulle kunna kopplas till Falck & Heblich (2007) definition av 

CSR, där CSR betraktas som företagens frivilliga engagemang för att överträffa de 

uttryckliga och underförstådda skyldigheter som ett företag har gentemot samhället och 

dess värderingar.  

 

• Anser företag som är verksamma mot den svenska finansiella 

marknaden att användandet av hållbarhetsredovisning bidrar med 

värderelevans? 

 

Det framkom genom studien att företag som producerar en hållbarhetsredovisning visar 

på transparens och uppfattas som ett företag som är medvetet om risk, såväl om 

ekonomiska risker och omvärldsrisker. Studien visar även att det bland studiens 

respondenter fanns en stark tro på att hållbara företag på sikt är en bra investering. 
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Främsta anledningen som uppgavs var att transparenta och välskötta bolag också lockar 

till sig investerare och intressenter, vilket på lång sikt bör vara kursdrivande. Detta stöds 

av Bohmbach-Saager et al. (2003) och Craven & Marston (1999). Bohmbach-Saager et 

al. (2003) säger att genom att lämna frivilliga upplysningar uppvisar företag en större 

transparens och kan följaktligen attrahera fler investerare och skapa ett bättre anseende 

på marknaden. Även Craven & Marston (1999) menar att frivilliga upplysningar som 

företagen lämnar ökar transparensen och reducerar informationsasymmetrin mellan 

företaget, ledningen och företagets intressenter. De säger också att frivillig 

tilläggsinformation från företaget kan attrahera nya aktieägare, vilket gör att företaget 

blir eftertraktat på marknaden. För att hållbarhetsredovisningarna ska bli kursdrivande 

på kort sikt krävs det även att privata investerare finner anledning att använda sig av 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Resultat från studien pekar samtidigt på att ingen av studiens respondenter funnit några 

konkreta bevis mellan ökad lönsamhet och användandet av hållbarhetsredovisning. Det 

som dock framkom är att det inte heller genererar en lägre avkastning om en investerare 

enbart investerar etiskt eller hållbart. Många respondenter menade att deras övertygelse 

var att det på sikt skulle ge en bättre avkastning men att det idag inte visade sig på 

varken plus- eller minussidan. Att det varken påverkade positivt eller negativt var 

många av respondenterna tydliga med. Barth et al. (2001) säger att värderelevans är ett 

begrepp som är kopplat till ett företags förmåga att tillhandahålla information som är 

relevant. Värderelevansen innebär att redovisningen ska kunna återspegla ett bolags 

verkliga värde. Om värderelevans finns i hållbarhetsredovisningarna så borde de enligt 

oss användas i ännu större utsträckning av förvaltare, analytiker och konsulter. I studien 

framkom att respondenterna ansåg att den allmänna uppfattningen bland deras kunder är 

att investeringar i etiska och hållbara tillgångslag genererar en sämre avkastning. 

 

Studiens respondenter påpekade att en investerares investeringsuniversum minskas när 

man sätter upp miniminivåer på en investering. Minskningen av investeringsuniversum 

innebär dock enligt studien inte så mycket för investeraren, vare sig positivt eller 

negativt. Endast en respondent hade märkt att ett mindre investeringsuniversum inte 

bidrog till sämre avkastning, alltså tvärtemot den allmänna uppfattningen bland 

respondenternas kunder. Dock hade respondenten märkt av en högre volatilitet. Skulle 

resultaten i studien stämma, att det minskade investeringsuniversumet till följd av vissa 

krav inte har någon betydelse för avkastningen, anser vi visserligen att det inte 
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föreligger någon värderelevans i dagens hållbarhetsredovisning, men som en 

privatperson anser vi att man bör stödja hållbarhetsredovisning genom att investera 

hållbart. Dock föreligger det en risk i denna studie att respondenterna som förespråkar 

hållbarhetsredovisning var partiska för ämnet och utvecklingen, och att resultateten 

gällande hållbarhetsredovisningens betydelse för avkastningen inte självklart går att 

generalisera till alla som använder sig av hållbarhetsredovisning.  

 

Vissa respondenter anser att företag producerar hållbarhetsredovisning för att detta 

bidrar till bra PR och därmed ger företaget i fråga legitimitet. Denna tes stöds av 

Deegan (2002), som säger att legitimiteten för ett företag kan ses som en resurs som ett 

företag är beroende av för att kunna driva sin verksamhet samtidigt som det är en resurs 

som företag kan manipulera och påverka. 

 

Studien visar att det kan föreligga en risk att vissa företag producerar 

hållbarhetsredovisning på grund av rädsla för dålig PR. Denna oro för negativa 

konsekvenser tycker vi stämmer med det beroendeförhållande som Clarkson (1995) 

säger existerar mellan de primära intressenterna och företaget. Hur väl det går för 

företaget säger Clarkson (1995) beror på i vilken mån de kan skapa värde och 

tillfredsställa de primära intressenterna. Om hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete ska få genomslag i framtiden, tror vi inte att PR bör vara avgörande 

för ett företags val att producera en hållbarhetsredovisning, utan detta val borde vila på 

en övertygelse i företagen om värdet av att verka för en hållbar framtid. Vi tror att först 

när företagen och hållbarhetsredovisningarna genomsyras av en sådan övertygelse så 

kommer företagens hållbarhetsarbete framstå som trovärdigt och inte betraktas som 

tvivelaktigt och därmed vara mer användbart. 

 

• I vilken riktning tror företag som är verksamma mot den svenska 

finansiella marknaden att hållbarhetsredovisningen är på väg? 

 

Resultaten i analysdelen pekar på att fler tror att hållbarhetsredovisningen så 

småningom kommer att bli en mer allmän standard, och med standardisering möjligen 

integreras i den finansiella årsredovisningen. En standardisering och integrering i 

årsredovisningen skulle enligt studien kunna minska det stora antalet begrepp som finns 

på området. En standardisering och integrering skulle också göra definitionerna av 

begreppen mer enhetliga och minska PR-karaktären av företagens 
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hållbarhetsredovisningar. Det finns dock ingen tydlig uppfattning bland studiens 

respondenter om när i tiden detta kommer ske, men vi och många av studiens 

respondenter tror att det kommer att dröja lång tid innan detta blir verklighet.  

 

Svaren som vi fick på frågor kring lagstiftning och hållbarhetsredovisning var något 

tvetydiga. De flesta av respondenterna var överens om att lagstiftning inte skulle gagna 

branschen eller hållbarhetsredovisningens utbredning och användning. Våra reflektioner 

kring en lagstiftning eller någon form av standardisering är att i sådana fall skulle 

hållbarhetsredovisningarna möjligtvis bli mindre PR-material och faktiskt säga något 

mer konkret och ge legitimitet åt företaget.  

 

Baserat på de svar som framkom vid intervjuerna så tror vi att branschen är kapabel att 

klara av att styra upp hållbarhetsredovisningen på egen hand utan lagstiftning. Frågan är 

bara om den svenska finansiella industrin idag är villig att sätta upp riktlinjer för vad 

som måste uppfyllas för att kalla något hållbart och etiskt. Vi anser att det behövs 

riktlinjer och stämplar för att skapa en bas för hållbarhet, och att det med basen följer 

trovärdighet. Som framkommit i studien är det i dag för svårt att avgöra vad som är 

hållbart alternativt etiskt. Vi ställer oss frågande till om det går att avgöra om en fond är 

mer eller mindre hållbar eller etisk för att fonden investerar i ett företag som till 

exempel endast har sex procent av omsättningen baserad på pornografi.  

 

Flera av studiens respondenter ansåg att användandet av hållbarhetsredovisningar 

kommer att drivas mer av privatpersoner i framtiden men för att detta skall bli möjligt 

ansåg respondenterna att det är av vikt att försöka få till enhetliga ord och definitioner. 

En av respondenterna talade om att de olika bokstavskombinationer och definitioner 

som idag förekommer utgör ett hinder för att gemene man ska kunna ta till sig 

hållbarhetsredovisningarna på ett enkelt sätt. Kimery et al. (2006) säger att en effektiv 

signal är när mottagaren av signalen kan bedöma om informationen är tillförlitlig och 

samtidigt kan begripa innebörden av signalen. Utifrån svar från studiens respondenter 

anser vi att ett av de problem som gör hållbarhetsredovisningen idag inte används så 

flitigt utan mer som ett komplement grundar sig i just det faktum att redovisningen 

saknar tydliga ramar och vedertagna definitioner. Detta stöds av Clarkson (1995) som 

också han menar att ett fundamentalt problem inom samhällsvetenskapen och 

företagsekonomin är avsaknaden av definitioner för olika CSR-begrepp. Clarkson 

(1995) menar att begreppen har en normativ klang och saknar klarhet, och de är 
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dessutom inte specifika, vilket medför att de snarare låter som en jargong. Burrit & 

Schaltegger (2010, efter Grey, 2010) menar att själva definitionen av vad som krävs för 

”hållbarhet” fortfarande är mycket ifrågasatt, vilket leder till att det knappast finns hopp 

om att företagens hållbarhetsredovisning ska vara till någon användning. 

 

När det gäller framtiden och vad respondenterna skulle vilja ser mer av så visade 

studien att en majoritet av studiens respondenter var för någon slags standardisering, 

men respondenterna kunde inte säga hur denna borde se ut. Respondenterna menade 

dock att med en standardisering skulle deras arbete bli enklare än vad det är idag. Det 

framkom i flera av de intervjuer vi genomförde att det är svårt att uttala sig om att 

standardisera något som fortfarande är i sin linda, men vår åsikt är att om man vill 

skynda på utvecklingen av hållbarhetsredovisning och öka medvetenheten hos 

allmänheten bör branschens företrädare se till att få någon form av regel- och 

definitionsinramningar på plats. Ingen av respondenterna kunde svara på frågan om hur 

eller vem som ska utföra standardiseringsarbetet. Inte heller vi kan svara på den frågan. 

Antagligen ligger det något i det som en av respondenterna sade, att allmänheten 

visserligen kan kräva att företag agerar och investerar hållbart, men att 

tillvägagångssättet och takten för detta bör bestämmas av marknadens aktörer och 

intressenter tillsammans. 

 

Ett av respondenternas främsta argument för att använda hållbarhetsredovisningar är att 

det ökar transparensen och därmed minskar eventuella risker. De flesta av 

respondenterna sade sig använda hållbarhetsredovisning som ett komplement till den 

vanliga redovisningen och annan informationen som finns tillgänglig. Förvaltarna och 

hållbarhetsanalytikerna sade att hållbarhetsredovisningen är viktig, men att det inte är 

avgörande för en investering om ett företag saknar den. De menade att det är av större 

betydelse vad företag egentligen gör än vad som står eller inte står i en rapport. 

 

Adams et al. (2007) argumenterar för att det finns ett behov av att studera på vilket sätt 

hållbarhet används, för att förstå vilka faktorer som driver eller förhindrar förändringar 

mot förbättrad hållbarhet och tillförlitlighet. Studien pekar på att 

hållbarhetsredovisningens utveckling drivits av institutionella placerare och att dessa är 

de främsta användarna av den. Studien pekar på att hållbarhetsredovisningen i framtiden 

kommer utvecklas och drivas av privatpersoner. För att detta ska bli möjligt måste dock 
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någon form av standardisering införas. Med en standardisering skulle en harmonisering 

av definitioner inom området möjliggöras. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag är att ge en bild hur hållbarhetsredovisningen används 2013 av aktörer 

verksamma på den svenska finansiella marknaden. Denna studie skulle även kunna 

användas av svenska normgivare då den till en viss del belyser vad som efterfrågas för 

att hållbarhetsredovisningen ska bli mer användbar, något som efterfrågas i tidigare 

forskning på området. Denna studie torde därför vara av intresse både för normgivare 

och producenter av hållbarhetsredovisning samt som uppslag för fortsatt forskning inom 

ämnet. Studiens begränsning till tio företag gör att det är svårt att dra generella 

slutsatser gällande användningen av hållbarhetsredovisningar i svenska företag i stort. 

Men vi anser ändå att studien ger vissa indikationer om hållbarhetsredovisningens 

användbarhet och roll i Sverige 2013. Med tanke på studiens respondenter så anser vi 

också att resultaten till en viss del kan generaliseras. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Genom studien har vi erhållit en stor mängd ny kunskap inom ämnet. Vi har konstaterat 

att det finns en mängd relevanta frågeställningar som skulle behöva besvaras för att 

täppa igen de kunskapsbrister som finns inom ämnesområdet. Ett förslag till fortsatt 

forskning skulle vara att utöka denna studie till ett större antal respondenter, förslagsvis 

med en utökning av respondenter som inte är knutna till området hållbarhetsredovisning 

i sina yrkesroller. Detta skulle kunna bidra med mönster för att lokalisera eventuella 

likheter och skillnader inom hela branschen.  

 

En annan intressant studie skulle vara en studie som undersökte möjligheten att införa 

en gräns eller kvalitetsstämpel för att få kalla sig hållbar eller etisk inom den finansiella 

världen. Det är vår övertygelse att det är vad som krävs för att den finansiella världen 

ska ha möjlighet att tjäna pengar på sina hållbara och etiska produkter. Ett annat område 

där vi anser att det finns stora kunskapslakuner är området värderelevans och 

hållbarhetsredovisning. Här önskar vi studier ur både investerarperspektiv och ur 

hållbarhetsredovisningsproducerande företags perspektiv.  

Vidare skulle vi vilja se en studie av de incitament som föreligger för företagen att 

frivilligt publicera information som exempelvis hållbarhetsredovisning. En central fråga 
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i detta är: För vem publicerar företagen hållbarhetsredovisningar? Är det för att 

tillfredsställa primära intressenters behov eller för att undvika negativ publicitet i 

förhållande till sekundära intressenter? Detta blir speciellt intressant efter denna studie 

som pekar på att företagen gör det för institutionella placerare. Det skulle också vara 

intressant och lärorikt att se hur dessa implementerar hållbarhet i sin värdeskapande 

kedja.  
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Appendix II - Förfrågningsmail  

 

Hej xxxx 

Jag och min studiekamrat går sista terminen på universitetet (ekonomprogrammet, 

inriktning redovisning) och skriver just nu vårt examensarbete inom området 

hållbarhetsredovisning och ansvarsfulla/ hållbara investeringar. 

 
Jag kontaktar dig angående en förfrågan om en intervju angående hur organisationer 

registrerade hos Swesif använder sig av hållbarhetsredovisning för att genomföra 

ansvarfulla och hållbara investeringar. 

 
Vi har noterat att xxxx är medlemmar hos Swesif och vi skulle därför vara väldigt 

tacksamma om vi kunde få genomföra en intervju med dig? Intervjun hade vi tänkt 

genomföra någon gång under oktober.    

 
Om detta är möjligt och du har tid skulle det vara vänligt om du kunde höra av dig per 

mail eller telefon. 

 
Med vänliga hälsningar  

 
Hannes Thomasfolk Tel: 070-5102247, e-post: eep11htk@student.hig.se 
Nils Johansson Tel: 070-4792375, e-post: eep11njn@stundent.hig.se 
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Appendix III- Huvudmönster  
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Appendix IV- Nyckelord  
 

 
  

FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG FTG

Lönsam  Ta hänsyn till etik och miljö utan att göra avkall på det övergripande målet som är att det ska ge en bra avkastningGenerera avkastning, rimlig avkastning i förhållande till risken

Grundkrav på en investering Uppfylla Miniminivå  Generella normer och det är så att säga minimi nivån, En grupp av fonderna som har specifika hållbarhetskriterier, där man liksom går lite längre, och inom den gruppen så finns det ju olika nivåer också, det finns dom som har ganska basala krav  vissa saker som vi inte vill förknippas med, som vissa illegala vapen, klusterbomber, landminorVi använder då oss av ESG ofta som sån här enviromental social governance  Inte investera i ett bolag som inte sysslar med hållbarhet överhuvudtaget för det går emot min investeringsfilosofi;; utan jag vill ju se hur bolaget bedriver sin verksamhet, det blir viktare, som sagt, jag har ju chans att träffa dom, bolagsledningarna, så jag kan ju avgöra det, trots att dom inte har någon rapporten del hävdar ju att nä men det är bara dom lönsamma företagen som lägger ner pengar på hållbarhetsredovisning, och det vet jag ju att det inte stämmer, för de är itne alla av våra kunder som liksom är lönsamma så, det är inte det som alltid styr, men ni tänker om det påverkar lönsamheten i någon positiv/negativ riktning? T: Jaa A: Jag skulle säga inte redovisningen i sig på ett påtagligt sätt, utan det, kan kanske för nåt företag, nä men ponera en, en underleverantör till bilindustrin tex, som har jättetuffa krav på sin värdekedja, det är klart att det inte, det är ju ingen nackdel att kunna visa också i en hållbarhetsredovisning att man har ordninig på torpet och har koll på sina arbetsförhållanden, och så, men i det fallet så finns det andra liksom andra kanaler som använder för att kommunicera med sina

Icke finansiella är inte så viktiga Hållbarhetsredovisning  för oss är ingen deal breaker och såMen det finns inte några liksom uttalade kriterier och så utan där har vi väll vi jobbat mycket med att stärka kunskapen 

Vikt av finansiella och icke finansiella Större krav på icke finansiella Exempel i portföljen så det är ju så att säga så då är det större tyngd på miljö och sociala frågor än finansiella 

Lika stor tyngd 50 50 Fiffty-fiffty

Antar att det finns  Idag tittar ju alla på det här och de skulle ju inte titta på det här om det inte var viktigt för deras lönsamhet eller för deras affärsmodell Mmm men generellt så transparens påverkar alltid värdet att på verkar värdet sen kan det ju påverka uppåt eller nedåt. Men jag tror generellt kan en investerare, kan han så att säga sänka risken i en investering så är det ju positivt och det drar till sig fler investerare och som kan leda att det får upp värdet långsiktigKan man ju spekulera i vad det beror på, om det är så att ett välutvecklat hållbarhetsarbete går hand i hand med ett välskött bolag som därmed är mer lönsamtBolag som är hållbara är också välskötta så och välskötta bolag tror vi långsiktigt faktiskt ger mer vinstSå tror vi ju att hållbara och ansvarfulla eller företag och så som arbetar aktivt med hållbarhet också ja är lönsamma och bra bolag att investera det lönar sig inte att råka ut för stora miljöskandaler eller bli inblandad i stora muthärvor eller att, att inte bete sig bra mot människor och natur liksom det lönar sig inte helt enkelt

Koppling mellan lönsamhet och HBR Finns ingen tydlig koppling Men vi har ju inte sett att dessa fonder avkastar sämre än en vanlig fond;;vi kan inte heller säga att dom absolut har gått bättreja, det är nog bättre än att läsa deras hållbarhetsredovisningoch och i och med att det inte finns dom här entydiga bevisen på att det faktiskt bringar bättre avkastning så så används det mycket som PR 

Indirekt  rent konkret att vi har sett X antal procent mer avkastning eller inte, nej det har liksom ingen siffra på

Finns koppling Jobbar man med det på rätt sätt så är det värdeskapande

Fördelar/nackdelar Sammlad bild Det är väll att vi kan ta bättre beslut om investeringen och som är man får en mer helhetsbild av bolaget bolagen vi investerar i vi har informationen samladju fler bitar man har desto klarare blir ju bilden ja bättre ja information helt enkeltFör att man får en samlad bild av företagets verksamhet helt enkeltoch det kanske är information som som inte Europa analytikern hade innan 

Bättre beslutsunderlag vi kan ta bättre beslut om investeringensliper ringa bolagen och ställa frågorJa ett större spektrum som bas för beslutendet här är ett sätt att minska riskerna i förvaltningen, tycker vioch det kanske är information som som inte Europa analytikern hade innan 

Ger bättre konkurrenskraft  kan ju ge mer kunder, -------- så det skapar goodwill,

Nackdelar  om man talar om vad man gör, så finns det alltid risk att någon hittar någoting som man inte görxxxxxx har gjort bedömningen att företags agerande i ESG-frågor kommer att ha en väsentlig påverkan på deras långsiktiga konkurrenskraft

Påverkar HBR varumärket? PR/image jag har sett många använder det som reklam om det bara är PR är det bara varmluft på något vis, ****************** det var ett oljebolag som hade en helt fantastisk hållbarhetspresentation på, jag vet inte hur många sidor, men där jag vet att det finns jättemycket stora problem med läckande pipelines och arbetsmiljöfrågor och osv,

Positivt  Ja, alltså jag tror det är, jag kan ju inte direkt så någon nersida liksom med att ha en hållbarhetsredovisning för varumärketJa, det skulle jag säga. eller kanske inte just redovisningen i sig, utan det är hållbarhetsarbetet, som beskrivs i hållbarhetsredovisningenJa gud ja, absolut

Negativt

Bli mer konkreta Där skulle det väll vara att man blir så konkret som möjligt redovisningarna tenderar att bli väldigt långa svårt att jämföra olika bolag utifrån hållbarhetsredovisningar för det är fortfarande väldigt det är upp till bolagen själva att belysa deras mest väsentliga hållbarhetsfaktorer Så att få en mer koncis rapporteringmen dom kan ju ha rapporterat, vad vet jag, på fyrtio parametrar, men ingen av dom är relevanta,

Mer fokus på KPI:Er följer upp på de KPIer, så att det inte bara är en massa lull lull utan väldigt konkret information Jätte bra om de är kvantitativa mål Kommit riktigt långt där går det ju att ha nyckeltal där får du mätbarhet där får du det som är jättebra

Aspekter ni önskar se mer/mindre av Mindre säljande många redovisningar har blivit lite marknadsföringsmaterial över

Mer verklighetsförankrad önska att dom kunde vara lite mer, ödmjuka, lite mer självinsikt, och kunna prata om utmaningar också;; jag skulle önska att man kunde effektivisera producerandet av hållbarhetsredovisningen så att man har mer tid under året på att faktiskt skapa värde och sen kan man rapportera om det också att det itne skulle liksom, att det inte är en hållbarhetsfråga utan mer en kommunikationsfråga bara, man måste faktiskt göra någonting

Fokusera på framtiden/flagga för risker vi att bolag flaggar upp extremt beroende av fossila alltså, såna frågor vore intressant att faktiskt fördjupa sig kring, men det är inte så lätt att få den informationenJag skulle tycka det vore bra om dom fokuserade mer på framtiden

Kräva tredjepartsgranskaning Gärna ska den vara reviderad av en revisions firma, då är det topp. Det går ju att får idag så det kan man kräva av företaget

Trovädighet Tredejpartgranskning är bra GRI-revision så, så så är det också ett tecken på att man har följt riktlinjerna såsom dom är tänkta att vara. Så det är ju liksom en viktig trovärdighetsAlltid bra ifall den externt reviderad men det är inte liksom men det är inte skillnaden mellan att det är ett c eller de bolag om den är externt granskad men vi ser det så klart som positivtett externt bestyrkande ja det ger faktiskt en det är en trovärdighets fråga Alltså externt granskad är ju alltid mer trovärdigt, än det som inte är det, Men tredjepartsgranskning är ju sånt som hjälper det är ju enda stämpeln du har på att det här fungerar;;så att där är det ja bara att man har det är en kvalitetstämpel då 

Transparens Och sen transparens, att man vågar prata om även om det som är jobbigt. då, det tycker jag funkar ganska bra när man tänker på hållbarhetsredovisning också, som, det som brukar bli bäst i slutändan Transperens är en grundläggande frågaUppmuntrar ju alltid bolagen att vara så transparenta som möjligt och producera information Om man också vågar berätta de som är svårt och det som man inte klarat av och

Skeptisk till tredjepartgranskning Dom får inte i uppdrag, titta på vad som rapporteras och se huruvida det är relevant, eller stämmer i, i verkligheten, och det är i det utmaningen ligger i, Bara för att man sätter sin stämpel på redovisningen det ger inte mig så mycket, jag skulle inte värdera redovisningen bättre mot nån annan, däremot så kostar det väldigt mycket pengarmen vi förstår ju också att det är dyrt och att det driver kostnader i ett bolag, så att det är ingen enkel fråga, men ha det ger en viss kvalitetsstämpel det gör det

Finns ingen trovärdighet i HBR En kokurrent, hon sa ju det att det bästa var ju att träffa finanschefen, sen drog hon alla sina hållbarhetsfrågor emot finanschefen, beroende på hur han eller hon svarade, så fick hon direkt en indikation på om det här var en fråga för koncernledningen eller inte, om det var för svävande svar så förstod hon direkt att det här är nog PR

Bättre  Generellt sett så står sig svenska bolag väl, i jämförelse med andra marknader, så är det överlagJa mm det tycker jag, i alla fall i jämförelse med dom ryska eller kazakstanska, då är det hög standard det skulle jag sägaMin generella bild är att svenska företag gör hyfsat och vill väl, sen når dom ju inte i mål, sen så finns det ju vissa som är helt fantastiska, och andra som man tycker gör en god ansats men det blev inte riktigt så bra kanske

Svenska företags hållbarhetsredovisning Lika Men ja jag skulle inte säga att Sverige och svenska bolag är bättre än någon annan. N: Ganska lika R: Ja absolut

Sämmre

Vet ej/ Pass Jag har inte så där superbra koll jag kan nog inte riktigt svara på jag har ju liksom vad det gäller de svenska bolagen har jag liksomJag har förstått det när jag har varit på SWESIFs möten att det är en annan nivå i Sverige, mina kunskaper är väldigt begränsade kring hur det här ser ut i svenska bolag, så att när jag uttalar mig så är det på tillväxtmarknadsbolag

Trend Det gör liksom för ont att stå utanför då, för det är ju en trend, liksom, det är ett samhällsfenomen att man ska vara transperent I Sverige så är det ju så att man inte vill vara sämre än någon annan, det är ju en ankdamm bolagen i sverige, de svenska börsbolagen och gör dom andra det så ska vi inte vara sämt liksom, 

Drivkraften att producera hållbarhetsredovisning?PR Att undvika negativ publicitet;man kan säga att det är ett slags avlatsbrevDom vill väl, svenska bolag vill visa sig duktigaLite sorligt och säga, men jag tror det handlar mer om deras PR-risk, jag tror att det är det som driver,Ja nämen det är ju en PR grej där också plus att det här har blivit en en en faktisk faktor det man kan se i i från bolagen sida också är att det här kostar ju pengar för dom och nystas det upp någon mutskandal någonstans så det faller ju kursen 

Omvärldskrav Det är omvärlds krav från omvärlden tror jag fler investerare behöver det och det blir viktigare för att visa kunder och omvärlden vad man gör Så är det det yttre trycket som gör att man tillslut gör detDet är väll att ett bolag vill tillmötesgå den information som bolagets intressenter dels investerareFördelen är väl att man uppfattas som ett mer transparent bolag, och att man förståer att man är en del av det samhälle man verkar iKrav informationen även från liksom att det finns ett tryck på den här typen av information av bolaget att så tror jag att man känner att man måste att man behöver kommunicera det hela helt enkelt och det är väll både ja kunderDet är, kostnadsminmimering, riskminimering, och det är affärsmöjligheter, det är liksom dom parametrarna som jag ser, så att bolagen ser ju också att det här det här är en finansiell risk och då det måste man det måste man ju redovisa det måste man ju kommunicera ut till sina ägare

Använda som internt verktyg Sen är det ju bra verktyg inåt att jobba efter också ex GRI har man ett ramverk hur man själv kan utveckla dina processer och jobba vilka frågor som skall lyftas upp och så man kan jobba bakvägen för att utveckla ett eget system N: Så man kan använda den som internt R: Ja precis ett internt styrdokument Det ju så att inga personer idag vill vara hos en arbetsgivare som inte tar hänsyn till de här frågorna att det används väll till det

Utför företagsdialoger sen så jobbar vi med att bedriva dialog med företagen Mmm, jo men det har vi. Dels har vi ju via vårt nätverk, och SWESIF och allt det där, så har vi en dialog med den världen. Men sen så gör vi också ganska ofta intressentanalyser så har vi dialog med bolagen, *** vi etablerar tidigt kontakt med bolagen, just för att få bekräfta faktauppgifter, eller information, som ibland kan vara sann, och ibland falsk och felaktig jag driver också dialoger med bolag som vi investerar ivissa bolag har vi alltid dialog med, eller alltid, som med lundin petroleum där vi är storägarevi försöker ha den egna dialogen***** men det är ju också såhär vi pratar med bolagen och inte om bolagenatt identifiera om några kränkningar har skett i nått eller om det finns verifierade kränkningar och där vi då för en dialog med dem bolagen ja uhm, nej, jag skulle säga, att dels så är det med företag som vi har varit eller är investerade i, som ägare kan vi ju påverka, som icke ägare så har vi egentligen ingen röst,så är det något någon ägarfråga som, som eller de tycker vi ska engagera oss i så kan vi göra det tillsammans med dom eller poola det med andra bolag

Kommunikation med företag Upplevd respons - positiv bolag är ju generellt positiva, om dom alltid gör det som investerarna säger, nej det är en helt annan sakvi tror ju att vi är en positiv kraft i det här, många företag som vi besöker, är ju väldigt glada liksom att det är bra att vi kan, vi gör ju en analys av bolaget och så återkopplar vi med på vad vi ser vad som är styrkor och svagheter och utvecklingsförslag och det är ju en gratis konsulting för dom, att någon identifierar deras svagheter, många är ju positiva till det, men det är inte alla som agerar direkt,utan en del som upplever som ett starkt tryck inser också vad som kan hända med en aktiekurs, så finns det en lyhördhet för trycket hos bolaget då kan vi känna att vi faktiskt tar steg framåtnär man träffar bolagsledningar så är det ju, det är ju sällan, alltså, ett motstånd, sen så, vissa ledningar anammar ju det här synsättetDe flesta tycker det är bra att ha en dialog och så därför att vi är ju upptagna av att få en bra avkastning i dom placeringarna vi gör och dom vill ju också ge det om vi säger att den här frågan

upplevd som misslyckad - avyttring : Visst, absolut, Telia Sonera är ett sånt exempel, där vi haft en dialog med dom, kanske sen -08, det är inte min branch så jag kan inte detaljerna, men länge, 07-08 nånstans, där vi började se liksom, när dom började expandera utanför sveriges gränser och då in i dom länder där dom är stora nu, och vi inte riktigt tyckte att dom tog frågorna på allvar, och att dom inte riktigt agerade på det sättet vi önskade, och dom sålde vi av sen när vi tyckte att vi inte fick gehör, respons, sen kom den här bomben i media,XXXXXX och deras agerande och bolagsstämma och så där, då märker vi av att våra kunder reagerar N: Ja just det vi läste något om det R: Nej det var N: Kalabalik     R: Ja men och det är också sådär, det var också när vi märkte att här går det inte att ha en dialog, det alltså de är inte mottagliga, och där till sist kände vi, vi avyttrar det här, deras spelregler är någonting helt annat, så att, vi klev ur helt och hållet   men det har ju hänt att vi har tröttnat och sålt av när vi insett att vi kommer ingenvart********: jaa, absolut, men det kan ta tid, det där, är ju alltså, vi har ju, jag har varit med i två beslut att avyttra två bolag, och det ser ju vi som ett misslyckande blir det en negativ respons och dom inte förstår det här och så vidare då då brukar vi exkludera dom

nätverka Sen är det ju allt bra att nätverka naturligtvisch det är viktigt för dom att förstå kommunikation, som man säger, en del är ju kommunikatörer i grunden andra är mer praktiker och då kan man behöva hjälpas åt där och dra, och ha gemensammavi är rådgivare i den här marknaden och vi vill verka för skrivning om information, kunskapsutbyte och nätverkandemed det är ju ett bra forum att träffa kollegor i branschen*********** nätverka och liknandeseminareierVi gick med för att just kunna bolla hållbarhetsfrågor med andra inom branschenvi har väldigt mycket utbyte av varandra och av andra medlemmarjag har förstått det när jag har varit på SWESIFs möten

träffa företag - meningsutbyte ja det är kanske ett tiotal organisationer, som valt att gå samman, som ställer frågor till styrelseordföranden i bolag väldigt bra att man faktiskt kan ha bra dialoger, dem bjuder också ofta in företrädare från olika företagSamtidigt det finns det finns lika många metoder som det finns aktörer då det finns ingen gemensam då då så där är det ju jätte krångligt men har försökt med SWESIF lite grann sådär för att få en en iallafall en varumärkerstämpling på fonde

skäl till medverkan i intresseorganisationer driva hållbarhetsfrågorna framåt visa att vi stödjer och vara med i den diskussionenet är ju mycket event och så där, seminariervärdet för oss, ja det är att vi är med och påverkar, så är det ju, och det gillar vioch att tillsammans med dem driva utvecklingen vidareså att man får mer helhetsbild och se på, vad består deras utmaningar utav, vad består våra utmaningar utav så man kan få ny inspiration och tänk kring de här frågorna så att ja vi är nöjda nykomlingarför vi vill ju alla samma sak liksom, att driva det framåt

sprida information om hållbarhet  att sprida information och kunskap om hållbarhet, hållbara investeringarJa ja och också just för att ja stötta och skapa information och kunskap om det här området: ett av dom här normbrotten, har jag ju pratat om på ett seminarie, på, hos SWESI

Standardiseras  om man kan komma fram med en standard och företagen applicerar den brett då kommer många, många fler att läsa den n bland våra kunder, dom drar åt det hållet, och där är G4 riktlinjerna till stort stöd, för att tanken är ju att man ska bli mer spot on jag tror det kommer bli fler och fler regleringar vad gäller rapportering kommer att standardiseras mer också så att det sätter sig mer det här eftersom det blivit en standard det måste finnas i så så kommer det standardiseras mer och mer

Användas mer/ driven av privat personer Jag tror den mer och mer blir en hygienfaktor, att det måste man ha, och jag tror att den kommer ge, en utveckling mot en större transparen, jag tror också det att, det kommer att flagga upp också om företag är hela och rena, betalar man sin skatt överhuvudtaget, alltså det är nya frågeställningar, det handlar inte bara om man är, miljö förstöring eller nåt sånt där, utan det handlar om hur man visar att man är ett anvarsfullt bolag, och jag tror just att hållbarhetsredovisningen blir liksom verktyget, också för dig som konsument att kunna påverka dem här stängda dörrarna och locket på,els så tror jag att det dels, intresset har liksom blivit, det blir mer och mer intressant, folk börjar liksom förståjag tror det kommer öka, dels så kommer slutkunder att vara mer och mer intresserade av dom här frågornakunderna kommer få mycket mer åskådliggjort för sig hur det här fungerar och så där är där kommer skjutsen fortsätta på privat marknaden

Framtiden för HBR Tydligare gränsdragning HBR är ch sen de här, alla bokstavsförkortningar med CSR CR CS och ESG, alltså det lite olyckligt därför att det, det står i vägen då för att se liksom den totala bilden egentligenvart ska man dra gränsen vad är liksom hållbarhet vart drar du vart ska du starta någonstans 

Integrerad med finansiella kommer att spela allt större roll framförallt om det kopplas till den initiala rapporten;;llt eftersom de blir mer och mer användbara. Om man skall investera och sitter och analyserar en sektor så måste man kunna analysera den på samma parametrar ta den finansiella delen vi går mycket emot integrerad redovisning, som ni säkert har snappat upp,h vi kommer ha integrerad rapportering det bästa är väll om man integrerar dem här frågorna i den generella årsredovisningen redovisningen tror och hoppas jag blir mindre och mer integrerad o årsredovisningen, om man brukar säga om det blir integrerad rapportering för då finns ju ingen separat utan man faktiskt har en en raportering från bolaget som täcker in de här frågorna

Emot lagstifftning Jo men absolut visst skulle politikerna, skulle kunna kanske inte lagstifta men kanske en mjuk lagstiftningag tror inte det, jag tror personligen inte att det behövs, men hur, det vore ju vansinnigt tycker jag, om man började reglera, Ehhhh nej jag vet inte det blir ju det kan ju nästan göra det svårare för att om staten sätter upp såna riktlinjer tänk om dom sätter upp att man inte får placera i fossila bränslen det blir väldigt krångligt för den finansiella marknaden då och och liksom kunna fungera N: Jag tänkte  R: Det är det som är svårt det är det som är utmaningen var drar man gränsen hur ska det se ut så lagstiftning är ju bra i och för sig men hur ska den se ut det är det som är så krångligt

För lagstifftning jag tror att alltså det kan säkert vara bra, det finns ju i andra länder där det är lagstiftat att man måste ähhh publicera någon typ av hållbarhetsredovisning Visst skulle det göra det, dom stora svenska bolagen redovisar ju redan, jag tror inte det finns nån på largecap-listan som inte har en hållbarhetsredovisning, men för de mindre bolagen så skulle det så klart påverkaJa det tror jag, det ligger ju faktiskt ett EU-förlag nu,
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Appendix V- Intervjuguide 
 

 
 

Respondenter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Frågor 

Skulle du säga att du på ett aktivt sätt använder dig av hållbarhetsredovisning i ditt dagliga arbete? I sådana fall hur? Mm ja jag vill börja med att säga att det inte är någon allmänt accepterad standard utan det är egentligen vårt varumärke på en process GES en standard ja för oss blir det en standard för vi möter företag hur dem arbetar i förhållanden i hur de jobbar till internationella konventioner och riktlinjer på miljö, arbetssätt, mänskliga rättigheter, korruption och de riktlinjer vi använder oss av är konventioner från FN, OECD, ILO olika internationella organ som lägger ut tydliga riktlinjer för hur man ska representera mänskliga rättigheter, arbetsrätt och de är inte alltid framtagna för företag utan det är egentligen stater från ett första perspektiv men det har blivit mer och mer viktigt att förhålla sig till dessa riktlinjer ändå även fast det är för stater så att säga N: när man från början tar fram dem, hur kommer man fram till att man skall använde att det här det finns väldigt många liksom typer tar man det som R: Du menar riktlinjer som man skall använda N: ja precis R: Egentligen börjar mycket med att vi bJaa, eller jag gör dom ju, men samtidigt så använder man dom som benchmark när man ska hjälpa ett bolag i en viss branch, då är det, äh, till hjälp att titta på deras konkurrenter, hur de rapporterar, vilka frågor dom lyfter, hur dom framställer sig. men också titta på andra brancher som man kan inspireras av då, i branchner som inte har kommit så långt på det här området, så det är mmm T: Jag tänkte, får man fråga en fråga, när du jobbade som investerare, använde du dig utav hållbarhetsredovisningar då?A: MMmmT: Och då på vilket sätt?A: Jag brukade oftast börja med att inte läsa hållbarhetsredovisningarna utan i början lära känna bolaget från det andra hållet, och, vad gör dom, var finns dom, hur många anställda, vilka typer av arbets, liksom typer av verksamheter, arbetsuppgfter finns inom det här bolaget, var har dom sina leverantörer, så att man har den kartan framför sig och sen tar man hållbarhetsredovisningen och stämmer av då, får jag svar på mina frågor som har väckts från den här bilden då, oftast sJa, absolut Javisst gör jag detVår egen, Vi började producera en egen 2011 så vi är ganska sena på det egentligen, sen menar ni den aspekten som förvaltarN: Ja, var det 1998 ni började AMFR: Nej1973 startade viN: 1973 R: 1998 så blev avtalspension valbart och flyttbart så då blev det mycket mer kommunikation med kunder men vi har funnits sen 1973 som sagt. Men hållbarhetrapporter och så för förvaltarna här om det är den aspekten så är ju den en del av liksom hela informationsinhämtningen och när det började komma mer hållbarhetsrapporter för både svenska och utländska bolag så började det här att fasas in i att det var en viktig källa till information också förutom de vanliga dem finansiella redovisningarna, men jag skulle tro det här har ju vuxit dem senaste åren så det har ju vuxit i omfattning här med N: Märker du av jag läste, såg någon You Tube video eller intervju med er VD, hon sa att hela vår verksamhet vilar på hållbarhet och den bitenR: Ja, vi måste ju säkerställa att vi finns här om 60 år därför att den 25 åring som kommer ut påHållbarhetsanalytiker heter min tjänst;; Jaaaaa de är alltså jag ju då varit anställd här sedan 2010 alltså 3 år men jag började att jobba som konsult åt AP2 det var väll hösten 2005 och då gjorde jag eller vi hade det var ett projekt att ha möten med de 10 största svenska bolagen eller som man hade då eller de största innehaven som fonden hade då i dem bolagen och pratade med dem som var ansvariga för hållbarhetsfrågor och säga att dem här AP2 tycker att de här frågorna är viktiga och att vi vill lära oss mer av dem och se lite hur bolagen jobbar med de så att då då hade han som då var ansvarig för de här ägastyrning som då hållbarhetsfrågorna hamnade under han hade börjat och sen så bad han mig om hjälp och då jag tror jag hade ansvar för 8 av dom mötena och då så att säga när man skall ha den typen av möten och göra den typen av analys blir ju då hållbarhetsrapporten naturlig första så att säga en naturlig första rapporten att börja med så att innan dess vet jag inte skulle jag inte tro att AP2 hade gjort Jag är fondförvaltare, med ansvar för aktiefonder, svenska aktiefonder, vilket jag gjort sen 06, och jag har jobbat i branchen sen -90T: Då har du varit med ett tagA: jag kom in precis när finanskrisen kom,N: då måste det ha varit ganska turbulent?A: det var sjukt turbulent, det var spännande, en spännande tid och komma in, när allting bara small, hela finansmarknaden stod och vajaT: det måste ha varit läroriktA: jaa, mycketT: som fondförvaltare då, vad skulle du säga är dina huvudsakliga uppgifter?A: mina huvudsakliga uppgifter är att, jag har ansvar för två svenska aktiefonder, en är s k diskretionär aktiefond, och sen en specialfond vi startat tillsammans med svenska kyrkan, den andra är en fond som är riktade emot det s k retail-ledet där vem som helst kan köpa in, så mitt huvudansvarsområde är att jag förvaltar dom med hållbarhet då som fokusområde, vi kommer kanske in lite mer på det, men också är jag den som driver hållbarhetstänket, jag sitter ju i en grupp med andra förvaltare, vi är totalt tio styckN: ja ok, jag funderade på, när Ethix säger att ett bolag inte är, det här är nåt lurt, det här måste ni titta vidare på, hur, det måste vara svårt att, jag såg att ni var i pakistan och ryssland och, det måste vara lite mer utmanade att kontakta myndigheter och, eller hur går man tillväga så att säga,
J: ett av dom här normbrotten, har jag ju pratat om på ett seminarie, på, hos SWESIF, så det kan jag gärna berätta om, vad som hände var, vi ägde ett bolag som hette IBS *hör inte ordet*, en av de största distributörerna av nötkött i världen, bland annat, och green-peace anklagade dom för att dom hade köpt nötkött från gårdar i brasilien som hade avverkat amazon-djungel, 
N: ok, 
J: så det var själva anklagelsen, och i och med att bolaget har ju skrivit på, ioförsig frivilligt, men sagt att man kommerm inte att köpa kött från gårdar som har avverkat amazon-djungel då, så det var, det här uppmärksammade green-peace, samtidigt som lokal media uppmärksammade det här och på så vis fick Ethix nys om det och kunde dåJa hållbar men såna hållbarhetsrapportering som vi gör själva då *skratt* vi tittar ju på bolagen hållbarhetsrapporteringar på så sätt att det analyserar ju vi i dom placeringar vi gör men där är det där har vi ju ett helt team som sitter i Oslo det är åtta personer som jobbar med det här på Storebrand och dom sitter på front office tillsammans med förvaltarna, den analysen dom gör är bara från hållbarhetsperspektivet då, och där finns det ju ja svårtigheten är ju som sagt var det finns ingen riktig standard för det där så man får ta det material som finns men därför måste analytikerna kunna jobba på med det man kan göra själv då hur utvecklingen hos oss har varit är att man startade med det här, bakgrunden för Storebrand med det här var väll att när man hade " SAAB- försäkring" fram på 90 talet då började man märka att det var fler och större utbetalningar man hade att göra som berodde på miljöpåverkan, man säger då att men vad kan vi göra på andra sidan alla försäkringsbolagen gör ju sina ALM studier de sku

Anser du dig vara uppdaterad inom området hålbarhetsredovisning? hur? på vilket sätt? Nja nje inte på detaljer jag vet vilka standards som finns och jag vet vilka som företagen använder och på ett ungefär hur de ser ut, men jag skulle inte kunna gå in på någon 90 70 diskussion om fördelar och nackdelar med de olika standarderna eller system Jaa, det gör jag ju, som sagt är jag kanske inte den som är allra närmaste den världen, för vi har delat upp graferna lite mellan oss, men visst, absolut. Ähh det beror på vad du menar området hållbarhetsredovisning, jag läser hållbarhetsredovisningar från bolag men jag är inte liksom insatt i GRI och den typen av saker, jag lägger fokus på innehåll i rapporterna Jaa, det tycker jag Går du kurser eller.. H: Nej, nej,T: du bara läser på?H: jaa, och tycker lite. mm precisNja det händer ju mycket saker hela tiden det märks att den här det här med hållbarhetsredovisning är en mycket yngre gren än finansiell redovisning därför att deras regelverk har ju många, många flera år på nacken och är mer harmoniserat jag ser stort behov av harmonisering av regelverket kring hållbarhet också det är ju så många förkortningar det är CSR, sustainibillity, ESG frågor harmonisering skulle underlätt väldigt mycketMmm mmjag skulle säga det mycket är ju så att säga man får nyhetsbrev lite nyhetsbrev som man får som vi premunemenerar på som man får sen så är det ofta om det är om jag skall titta på ja någon speciell bolag eller om det är något speciellt fråga eller speciell marknad så är det ju mycket att liksom gå ut och ja egentligen att söka har det varit nån har vi liksom nån allmännyhetsbrev från det finns en så som jag jag tycker är en ganska bra sajt som buissness och human rights som samlar ihop liksom som man kan kolla av har det varit några enduar rapporter eller någonting eller har det varit nån ja någon fråga som varit uppe, så att, och även att man går till dem om man vet vad man skall söka efter att man söker på dom olika "essen" eller ILO eller andra ja källor och så så att mmmJa, Hur jag gör det? jaa, för att dra lite mer i min bakgrund, hållbarhet är alltså helt integrerad i min investeringsfilosofi,och i min investeringsprocess, så för mig väger hållbarheten exakt lika mycket som det finansiella, men jag kan inte ha den ena utan att ha den andre, jag träffar ju, dels är det ju då årsredovisningarna och deras rapport, sen så eftersom jag sitter på ett av de stora fondbolagen så träffar jag ju företagsledningar kontinuerligt och pratar med ledningen om det här frågorna, så att det är ju såVi är medlemmar i Swesif och är aktiva i deras konferenser, utbildningar. Vi använder Ethix som samarbetspartner Och jag jobbar som Vice VD för SPP fonder H: Ja R: Jag har jobbat i Storebrand koncernen sen 2000 tidigare var jag VD för Storebrand kapitalförvaltning och deras svenska filial då och sen så köpte Storebrand SPP 2007 men 2009 tog vi över fonderna från handelsbanken då och det är sedan dess man inför då kriterierna för hållbara investeringarna och innan dess har jag jobbat med Roubur men då var jag 50 % anställd av Roubur kapitalförvaltning och 50 % anställd av svenskakyrkans värdepappersbolag som för att det fanns ett samarbete där med inom fonder för svenskakyrkans placeringar och som är med såna hållbarhetskriterier 

Vilka investeringskrav har ni på en på en potentiell investering, d.v.s. så kallade grundvillkor? (finansiella och icke finansiella) Det är väldig enkelt det är noll procent på finansiella N: Ok R: Kalla det för vad du vill det är viktiga kriterier för bolagets verksamhet och alltså hur bolaget preformar även vissa vill inte kalla det finansiellt men det är saker som påverkar hur företaget går och hur det kommer att påverka lönsamheten i ett långt perspektiv och det är kanske svårt att sätta pekfingret på precis på vad det är men det är i alla fall vår övertygelse och de som våra kunder delar med oss att om inte företagen hanterar de här riskerna arbetsrättsliga till exempel så kommer det komma att kosta pengar i framtida utveckling så att det är svårt att svara på. N: Ja R: Men ja noll procent på det sättet nej vi tittar inte på kassaflödet och vi tittar inte på balansräkning eller så det gör vi inte. Vi tittar på saker som vi tror är viktiga för lönsamheten på ett långt perspektivmmm vet du vi jobbar, dels har vi en policy som täcker alla våra fonderN: mmm R: Då jobbar vi med någonting som kallas för normbaserad screening , jag vet inte om du vet vad det är, men då vill vi inte att bolagen skall investera i, för lite(0602), o inte har generella normer och det är så att säga minimi nivån, men vi har också sedan 2013 har vi gjort så att alla våra förvaltare har tillgång till ESG analys av dem bolag som vi investerar i, och det här är då analys som görs av en externleverantör som heter MCI  men det finns inget krav på hur man skall använda den här informationen än så länge  utan det är bara vi tillhandahåller den här informationen till förvaltaren och tanken är att förvaltaren skall använda den men det är en process, för tidigare har inte rent traditionella förvaltare har inte använt den här typen av informationer som ger investerings beslut men det här tror jag man kommer att använda mer och mer, men sen så är det ju så att vårat team som är 9 personer jobbar ju specifikt med två fonder so ���������������������������������������������������������������������������������������Men den kanske inte ni fick med i den här rapporten, nu har ju inte jag skrivit just den här rapporten, det har mina kolleger gjort, nu ska vi se och kolla vad det här var för slags process då, *mumlar för sig själv*, jaa, ehhh, vi förvaltar ungefär åttahundra miljarder, och av dom så är en grupp av fonderna som har specifika hållbarhetskriterier, där man liksom går lite längre, och inom den gruppen så finns det ju olika nivåer också, det finns dom som har ganska basala krav och så finns det dom som verkligen är spetsiga, nischfonder inom det området men det är ungefär ca trehundrafemotio miljarder som förvaltas i dom fonder med hållbarhetskriterier. Den här processen som ni visade här beskriver de andra fyrahundrafemotio miljarderna och där man egentligen inte tar hänsyn till det här utan bara liksom har väldigt basic, ja men det finns vissa saker som vi inte vill förknippas med, som vissa illegala vapen, klusterbomber, landminor, som vi rensar ur, och sen så har vi, vi, vi är en grupp med hållbarhetsanalytiDär är det är det då vår styrelse som har satt riktlinjerna för vad vi får investera inomJa det är ju alltså jag skull inte jag menar det är lite svart att svara på det är ju lite olika beroende på vad det är för tillgångsslagen  N: OkR: Så att det jag menar och lite vad det är liksom och just att externa skiljer sig också så där är det ju så att kan vi ju ha krav när vi går ut med så där upphandlingsförfarande så finns det med en skrivning om och vi använder då oss av ESG ofta som sån här enviromental social governance finns med i upphandlingsförfarandet och så där och sen så finns det med hela vägen och sen så kommer det med till slut i liksom avtalstexten tillexempel att dom då ska rapportera och det kan vara lite olika beroende på hur ofta de skall rapportera till oss lite vad det är för typ av om det är liksom noterade bolag eller om det är liksom riskkapital så har vi liksom lite och det för där finns det med i hela den processen på externa om man ser på på dem svenska aktierna där vi har mest så att säga det är inte så jag vet inte om de själva skulle säga att dom dom är stockpickers men jJa, dom ska ju generera avkastning, rimlig avkastning i förhållande till risken, och som sagt för mig är det ju, jag kan inte, jag kan inte investera i ett bolag som inte sysslar med hållbarhet överhuvudtaget för det går emot min investeringsfilosofi, men det finns ju en del grundläggande krav som jag tycker att dom ska göra, det här är lite sådär, storleken spelar väldigt stor roll, om du tar Hennes och Mauritz till exempel dom har ju, jag tror det är tre hundra anställda som åker runt i världen och tittar på fabriker för att se till att det sköts ordentligt. Kappahl klarar inte av det, för det är ett mindre bolag och de har inte samma finansiella styrka, men kappahl är ett bra bolag, så man måste ta hänsyn till storleken, det som jag vill se när jag träffar bolagsledningar är, eller om jag ska investera i ett bolag är ju att, det finns "nice-to-have versus "need-to-have", "nice-to-have" då är det lite PR, lite lull-lull, vi måste ha det för att vi inte ska hamna på förstasidan i aftonbladet, "need-to-have" J: så att, vi har ju en etisk policy som jag mailade till dig, ja precis, som sätter ramarna för hur vi ska göra, sen specifikt i vår fond Tundra Angri and food så har vi två stycken filter, ett traditionellt negativt filter som filtrerar bort tobak, vapen, alkohol, pornografi osv, så att dom bolagen inte finns med, det andra filtret, det är normbaserat, så att om ett bolag bryter emot FN-konventioner, så får vi en varningssignal, och sen gör vi en analys på det här möjliga då, normbrottet, så att vi är ju lite annorlunda än, än normal.. vi säger ju inte att vi har etiska fonder utan. 
N: ok ok , det som vi tänkte på, eller det som jag funderar lite på, jag var in på er hemsida och läste lite där, så såg jag att ni har ett samarbete med Ethix, gör ni någon analys själva? 
J: Ethix varnar oss för eventuella normbrott, så att jag, jag laddar upp min portfölj mot Ethix databas, med en viss frekvens, och då får jag ut dom bolag som kan ha brutit emot FNs konventioner, så att den stora vinningen för mig är att, atOch då började man titta på det här området och det första man gjorde då var att sätta upp en fond egentligen så att Head bolaget kunde placera sina pengar på så vis att man inte var bidragande till att orsaka såna här kostnaderna för sig själv så då började man det fanns ju ingenting sånt liksom 1995 när man började med det här utan man jobbade med en Engelsk fondförvaltare som heter SCUDDER investments och startade upp en white label fond det vill säga do man tog en golabalfond som dom hade och satte Storebrands namn på och jobbade med den sen utvecklades det här över tiden man märkte att ja allt eftersom det här området utvecklades så sa man ju att nej vi kan ju inte bara titta på miljö vi måste också ta med etik frågor i det här också ehhh så att då började man ta in såna kriterier och då började det här mer och mer bli invecklat och då märkte man att här finns det ju så många olika skolor liksom som den anglosaxiska är ju ofta exkludering medan man i Frankrike tittar på Best in Class dåN: mmmR: och sen h

Hur stor tyngd lägger ni på finansiella kriterier respektive hållbarhetsfrågor? För Swedish stars och Emerging stars är det vi som jobbar med GES analysen som sätter universet, vilka bolag som förvaltarna får investera i samt hur vi skall vikta innehaven så vi vill att man skall vikta mer av a bolagen än b bolagen till exempel i portföljen så det är ju så att säga så då är det större tyngd på miljö och sociala frågor än finansiella Hållbarhetsredovisning  för oss är ingen deal breaker och så, om den inte finns så är det inte så att då kan vi inte tänka oss att investera där utan vi tittar på bolag för bolag, och så att hittills har inte det varit en fråga som exkluderar någon; Det är, men det är som sagt en av pusselbitarna för att en se större bildÄven om det på något sätt kan göras det är ju för att man ja man bedömer kanske framtida kassaflöden annorlunda för att man har kunskap om att där finns det risker och där måste vi liksom ja vi kan inte riktigt vi tror ja måste ha lite ja vad heter det att här kan det hända någonting eller så där öööhhm men det finns inte några liksom uttalade kriterier och så utan där har vi väll vi jobbat mycket med att stärka kunskapen om hållbarhetsfrågorna hos våra så att säga finansanalytiker och portföljförvaltare så att jag hade i början på året tillexempel en liten mini eller ja seminarier om hållbarhet och så där vi har regelbundet ja 3 till 4 gånger per år såna miljö seminarier där vi bjuder in folk som pratar om lite olika saker och så där så att vi försöker liksom få in det liksom kunskapsvägen att man och mycket av jag skulle säga om många av de som är hållbarhetsfrågorna idag i alla fall om man tittar på ja svenska bolag och allmänt att det är man det blir ju liksom globala mega trender så att säga på något sätFifty-fifty: ja, jag förstod det när jag såg frågorna, för dom frågorna blir ju mera för alla fonder som har, så att säga en tydlig etisk profil, eller dom som sätter den titeln på fonden, för oss är ju det sekundärt, för oss är förvaltningen det viktigaste och vi har, tycker vi har hittat en metod att minska riskerna i förvaltningen, ***** Vi ser bara Hållbarhet ur ett strikt finansiellt perspektiv. ********* Analys av affäretik eller bolagsstyrning är central i vår investeringsprocess. Förutom landrisk är affärsetik den största risken att investera i tillväxt-marknader. Vi strävar alltid efter att välja de bolag som vi bedömer vara ”bäst i klassen” och inte nödvändigtvis de som har de mest attraktiva finansiella nyckeltalen. God affärsetik hos ledning och ägare anser vi vara helt avgörande för långsiktigt god avkastning. Bolag med bra bolagsstyrning och affärsetik tenderar också att ta större socialt och miljömässigt ansvar.    �Nej nej exakt det har ju inte varit det då blir det ju special ja då blir det ju special direkt då va och det är ju lite synd att att det ska vara så det vi försöker leverera i de flesta produkterna är ja att det är ju vanliga fonder de ska ge avkastning som vanliga fonderna men lägger på det här också och då blir du av med en massa oönskade effekter då men du får samma avkastning och sen har vi några fonder som lyfter fram det här mer men man kan säga att det här det borde vara det här som ger bättre avkastning för att anpassa sig till verkligheten är ju alltid det som har lönat sig och det här ser vi som mycket det är så mycket frågeställningar inom det här området så det måste löna sig att vara duktig inom det här området sen är det andra som är specialiserade på andra områden som tar en bransch eller en geografisk sektor som är duktiga på det liksom men det är ju liksom vilket område man nu väljer att specialisera sig på N: mmmR: Det är det det handlar om 

Finns det några aspekter som ni önskar att företagen skulle fokusera mer respektive mindre på i sin hållbarhetsredovisning för att göra denna mer användbar? U: företag, ok, då kan man säga såhär, att egentligen, det som jag tycker är viktigt är att företag har, och det kan man säga det har dom också, koll på sina risker, koll på vilka möjligheter som finns, om man säger, om vi tar ett exempel, om vi tar volvo group, så är dom helt och hållet transparenta med sin strategi idag, transperens är ju en fråga som på något sätt har tvingats på, alla har tvingats, man har tvingas idag vara transperent, därför att allting, kommer fram ändå. det har ju med globaliseringen att göra, och det finns en förväntansbild att företag ska vara transperenta med, men hur dom arbetar, vilka frågor dom fokuserar på, vilka länder dom går in i, hur dom tar ansvar för underleverantörer etc etc, och det som är intressant om man då tar ett bolag som volvo, så har dom valt, medvetet gjort, tagit fram en strategi där, där dom ska vara helt transperenta med sin, med sina strategier, det dom inte talar om är hur, såklart, det är ju där, där ligger det, och det är ganska en ny, för bolag i bilbraDär skulle det väll vara att man blir så konkret som möjligt presenterar kopior som är kvantitativa och följer upp på de kopiorna, så att det inte bara är en massa lull lull utan väldigt konkret information för de som vi letar mycket efter när vi gör analyser på bolag är att se vad de faktiskt gör i praktiken man vill inte bara läsa om policys och strategier utan man vill se vad har de för utsläpp, hur många olyckor har de varje år vad har de för mål och så vidare, så att så konkret som möjligt Ja men det är väl att man, det finns många saker, redovisningarna tenderar att bli väldigt långa, där bolagen redovisar allt bra dom gör, och det blir ganska jobbigt att läsa, när man ska läsa så många redovisningar, det blir svårt att sålla ut, men vad är deras, vad har dom som sina prioriterade viktiga frågor, som dom skall rapportera på, under idikatorer, det blir, det blir svårt att bilda sig en uppfattning om bolaget, man skulle vilja att dom lite mer som GRI, G4, kanske går emot nu då, att det blir lite mer koncentrerat att det här är våra tre viktiga frågor, dom jobbar vi med såhär, nu behöver vi inte rapportera, iaf inte i redovisingen på dom andra nittiosju indikatorerna, dom kan man lägga på hemsidan om man vill, så det är väl en, en aspekt, och sen tycker jag att många redovisningar har blivit lite marknadsföringsmaterial över det, glossiga bilder, och mycket case och sådär, det säger egentligen ingenting, det är klart man kan alltid hitta något positivt case, det säger ju liksom inte något om bolaDet är ganska svårt att jämföra olika bolag utifrån hållbarhetsredovisningar för det är fortfarande väldigt det är upp till bolagen själva att belysa deras mest väsentliga hållbarhetsfaktorer så det här blir ju alltid en ”ähhhhh” o det här försvårar jämförbarheten, det som för olika bolag genom samma bransch eller samma geografi tycker man borde finnas jämförbarhet där men det behöver det inte alls finnas, det komplicerar jämförandet av olika alternativ, å andra sidan så tror jag inte vi vill se enormt styrande, det måste få vara upp till bolagen själva att analysera sin påverkan på samhälletN: MmmR: Så att, vi vill inte, vi skulle inte vilja ha större ska vi säga fast rapportmängd, eller rapporteringsmängd utan det måste vara upp till bolagen att själva analysera detta, och en del är väll mer framgångsrika än andra att belysa de här aspekterna, hållbarhet det kan ju vara en del att också flagga upp vilka risker man ser, och där finns det ju också olika aspekter hur villig man är att blotta sina risker. N: JaJag skulle tycka det vore bra om dom fokuserade mer på framtidenN: OkR: Och det kanske ibland kanske det är motsägelsen en redovisning är ju att man skall redovisa det man har gjort men jag tycker det är intressant för det är ju lite hur ska dom vara en del av lösningen om vi säger som så och hur ser dom sina om dom kan presentera hur dom ser sina produkter hur dom jobbar med tjänsteutveckling för att kunna liksom deras utmaningar som finns och hur det bolaget passar in i det det tycker jag liksom för då om man får en sån lite mer strategi det blir en lite mer strategi diskussions då så förstår man ju också att det här bolaget har faktiskt tänkt dom liksom dom har inte bara mätt sitt avfall och hur mycket vatten de har gjort av med utan de har också tänkt framåt då och lite hur det är och hur bolaget passar in i det N: AAAhhaa ok R: Sen är det ju viktigt att man har koll på vad man gör idag förstås också men det är ju finns ju oftast med i hållbarhetredovisningarna mm;;ja så kan det väll säkert vara det är juJaa, hållbarhetsfrågorna är väldigt branchspecifika, för det är klart att klädindustrin har sina utmaningar, stålindustrin har sina utmaningar, men det som är, den stora utmaningen för bolagen är ju att det är, att, att, att man pratar framför allt GRI-rapportering till exempel, så bolagen har ju en tendens till att, att redovisa det som det kan kommunicera i kring, eller det som är mätbart, det kanske inte är det viktigaste för bolaget, men dom kan ju ha rapporterat, vad vet jag, på fyrtio parametrar, men ingen av dom är relevanta, så bolagen måste bli lite bättre på att redovisa rätt parametrar och utbilda finansmarknaden i vad är viktigt för ett bolag,T: Jag tänkte på nya GRI 4 som kommer här, det är väl lite att få företagen att hitta sinaA: ja, jag både gillar GRI och inte, faktiskt, nackdelen med GRI är att det är, det är för många olika intressenter som varit med och bestämt hur det här ramverket ska se ut så det är lite, det ska tillgodogöra väldigt mångas intressen, vilket gör att det blir lite svårh

Hur ser ni på kopplingen mellan hållbarhetsredovisningen och lönsamhet? AV/ER Nja nja det är det som är det svåra när man inte kan riktigt sätta fingret på exakt vad det är men ser man över 20 år då var det inga företag eller princip som jobbade med det här, jo kanske H&M, IKEA Indiska kanske började titta på det här men idag tittar ju alla på det här och de skulle ju inte titta på det här om det inte var viktigt för deras lönsamhet eller för deras affärsmodell så att allmänt sätt så är det klart att det blivit viktigare men det är svårt  att säga  jag kan inte ge ett konkret exempel på ett bolag som visat på att de tagit steg där kurvan har skiftat utåt på något sätt men mmm. N: Är det pengarna som spelar roll i slutet ändå R: Ja det är det ju N: När de böjar med det liksom R: Ja precis det börjar bli viktigt många företag kommer in på CSR via någon sorts ja det kanske är bra för de anställda att kunna vara med i något projekt eller sådär men nu börjar frågan mer och mer komma upp i styrelser och det blir liksom mycket tydligare kopplat till affären Ja alltså, nej, det går inte att, en del hävdar ju att nä men det är bara dom lönsamma företagen som lägger ner pengar på hållbarhetsredovisning, och det vet jag ju att det inte stämmer, för de är itne alla av våra kunder som liksom är lönsamma så, det är inte det som alltid styr, men ni tänker om det påverkar lönsamheten i någon positiv/negativ riktning? T: Jaa A: Jag skulle säga inte redovisningen i sig på ett påtagligt sätt, utan det, kan kanske för nåt företag, nä men ponera en, en underleverantör till bilindustrin tex, som har jättetuffa krav på sin värdekedja, det är klart att det inte, det är ju ingen nackdel att kunna visa också i en hållbarhetsredovisning att man har ordninig på torpet och har koll på sina arbetsförhållanden, och så, men i det fallet så finns det andra liksom andra kanaler som använder för att kommunicera med sina leverantörer och kunder, så ja det är svårt att sägaU: det är, det finns en del forskning på området, om man kopplar samman, eh, om vi nu säger bra hållbarhet, eller liksom, eller bra CSR-arbete, eller bra CSR-strategi, eller vad vi nu kallar det, för det är en uppsjö av definitioner, så man måste vara noga med vad man lägger i dom där begreppen, men liksom, bra hållbarhet och god lönsamhet, så, och även då om man tittar på investerare som säger att ja men om du jobbar med ansvarsfulla investeringar så ger det ett, ett mervärde, en överavkastning eller, det finns en del forskning som har räknat på, kan man identifiera hållbarhetsfaktorer som, som driver alfa, som ger den här liksom, meravkastningen, och då finns det forskning som visar JA, och NEJ, och KANSKE, så du vet, så är det ju, och då kommer man tillbaka till det här att då måste man gå tillbaka och titta på, vad är det man har forskat på, vad är det för typ av data, vilken tidshorisont, och alltså, för det är, man kan säga såhär, generellt så tror ju jag att ett bolag som har en vinnande strategi, har Jag tycker att det finns en koppling mellan hur bolagen jobbar med hållbarhets frågor och den lönsamheten bolagen har men men idag så tycker jag nog att bolagen missar lite att kommunicera det på ett bra sätt genom dem som gör hållbarhetredovisning, så jag tycker bolagen skulle vinna/kunna på att förbättra sin kommunikation mot investerare  och visa på vad de faktiskt tjänar på när de jobbar på med att minska sina utsläpp och liknande och energi investeringar Däremot så brukar det hänga ihop, har du ett, en, en korrelation, ett bolag som har ett välutvecklat hållbarhetsarbete är ofta ett välskött bolag i stort, men sen vad som är hönan och ägget, det vet jag inte, också om du har ett välutvecklat hållbarhetsarbete så är det ofta en gedigen hållbarhetsrapport, men rapporten i sig skapar inget mervärde så.;;H: Mmm, nej det skulle jag inte säga, det är klart information är ju centralt för att vi ska kunna göra vårt arbete, men skulle dom inte redovisa så skulle vi ringa upp och fråga dom, så det är inte såhär att, det är klart att det underlättar vårt arbete, såklart, att det finns redovisningar, men, ja alltså skulle det inte finnas redovisningar skulle vi hitta andra sätt att få tag på den information, det skulle ta lite mer tid och vara lite jobbigare såklart, men jag skulle inte säga att vi har bättre avkastningar på våra fonder för att jag läser hållbarhetsredovisningar, nej utan det är mer en förutsättning för att kunan skapa den produkten liksom, kan vi inte sJa alltså jag tror att bolag som är hållbara är också välskötta så och välskötta bolag tror vi långsiktigt faktiskt ger mer vinst, sen gäller det också vad är skicklig kommunikation och vad är skickligt hållbarhetsarbete, det måste vara riktigt operativt och inte aggitativt om man säger så, där tror jag också man kan se också olika kvaliteter att vilka som är, som verkligen arbetar med frågorna och vart nån stans det är ska vi säga kommunikation drivet, men som sagt så länge de finns en så stor spridning i hur man tolkar olika ramverk och regler så kommer vi att se, väldigt stor spridning också i rapporteringen kring det här, jag tror det behövs ett antal år till innan vi faktiskt har tagit kliv framåt som är mer homogent och genomarbetat;; Ähhhhm, Ja ett större spektrum som bas för besluten, som sagt, det är många pusselbitar det handlar om och om, ju fler bitar man har desto klarare blir ju bilden, egentligen, sen rent konkret att vi har sett X antal procent mer avkastning eller inte, nej det har liksom ingAlltså vi är ju lite jag menar vi har ju så många olika jag menar i grunden så tror vi ju att hållbara och ansvarfulla eller företag och så som arbetar aktivt med hållbarhet också ja är lönsamma och bra bolag att investera i N: mmmR: så att det är ju liksom liksom våran grund och så sen så är det ju att vi har ju ja som du kanske känner till det uppdraget vi har alltså liksom riktan är ju att vi ska ta hänsyn till etik och miljö utan att göra avkall på det övergripande målet som är att det ska ge en bra avkastning;;Ja så att så jag tar och då har ju dem så att säga mycket med dom här frågorna i sin men det blir ju liksom som dom här frågorna hållbarhetsfrågorna är ju ofta svåra att sätt liksom kronor och ören på  För mainstream, till stora delar bryr sig inte så mycket om hållbarhetsredovisningar, den traditionella fondförvaltaren gör inte det, utan väldigt många jobbar fortfarande utifrån det arbetssättet som till exempel Robur har, dom har jätteduktiga ESG-analytiker som jobbar med hållbarhetsfrågor emot bolagen, sen så har dom förvaltare som sitter på alla pengar och förvaltar här, och dom jobbar inte jättemycket så, så dom som sitter här läser ju inte hållbarhetsredovisningen alls, men dom sitter här läser ju inte så mycket finansiellt heller, jag tycker att det här hänger ihop liksom, så därför, jag tycker att om man inte, om man inte tittar på hållbarhetsredovisningen så förstår man inte vilka risker bolaget har, och då är det ju väldigt svårt att bedöma hur den här investeringen kommer att bli i slutändanT: För din egen del då, vi har ju genomfört ett par intervjuer, och nån nämnde att, när man försöker sig på med etiska fonder så jobbar man lite i motvind, att den allmänna uppfattningen är att investerar i etiDet är de som har kommit längst inom det här området men det får du fördela om lite i placeringsreglerna för fonden så att du får en bra exponering i allafall och sen tittar vi på dom som har fått bäst rating då i i vår analys avseende hållbarhet och sen sen så tittar vi det vi tittar på mycket globala trender vi har sett några globala trender som vi tittar på ja resurs knapphet framöver det kan vara vatten förbrukning det kan vara att att antingen anpassat din produktion till till en kommande resursknapphet eller att du producerar produkter som tar hänsyn till resursknapphet också till demografisk utveckling med åldrande och större befolkning och några såna några såna saker då växling från industrisamhälle till tjänstesamhälle och så vidare dom såna stora saker globala frågor ska också bolagen passa in i sen så tittar vi på finansiella måtten också så att vi tittar på de mest hållbara där ehh låg skuldsättning hög avkastning på egetkapital och så vidare och det är dom kriterierna tillsammans där blir dom 100

Anser Ni att hållbarhetsredovisningen påverkar företags värde? Mmm men generellt så transparens påverkar alltid värdet att på verkar värdet sen kan det ju påverka uppåt eller nedåt. Men jag tror generellt kan en investerare, kan han så att säga sänka risken i en investering så är det ju positivt och det drar till sig fler investerare och som kan leda att det får upp värdet långsiktigt. Så transparen tror jag är bra generellt. Och där bidrar ju hållbarhetsredovisningen med ny typ av data, ny typ av information. N: Om företaget skriver något som är mindre bra om man ja klantat till låt säga miljö eller skulle du då säga att även det är på plus sidan för företaget R: Ja men det är det ju absolut, det är det ju definitivt och det ser vi ju exempel på företag som säger att de har en policy på korruption men dem rapporterar inga händelser men de kanske är aktiva i länder där man vet att det förekommer korruption så att om de då skriver att de fick två rapporterade incidenter så är ju det mer trovärdigt liksom det höjer trovärdigheten i det företaget gör jämfört med det att om J: vi vill inte lova för mycket, vi tycker ju utan att hänga ut någon så tycker vi att en del slår sig väldigt mycket för bröstet, som skriver om dom här frågorna, men dom har inte sådär jättemycket resurser och i pratiken kanske inte gör sådär jättemycket, vi har valt ett annat angreppssätt där vi försöker att inte lova för mycket och sen i takt med att vi själva lär oss och kan mera så kan vi kanske uttrycka oss lite mera kraftfullt, så är strategin

Har ni några specifika kriterier på era icke finansiella investeringskrav? Vilka är dessa i sådana fall? Alltså GRI det är ju lite grann normen som vi ser det, det finns egentligen inte nåt annat som är av den digniteten idag och många bolag, många klunder, kommer också aktivt och säger att vi vill, dom är så välbekant för dom, att dom kan utan att vi föreslår det så att säga, vi vill bli GRI-compliant.N: Skulle du säga att om du skulle göra en generell, alltså om man ser GRI är det som gäller? Det andra är bra men inte lika bra?A: Jaa, sen finns det ju, liksom, totalt sett, om man ser en hel redovisningen så, så skulle jag säga att GRI är modellen, men sen finns det ju andra verktyg som man kan titta på, eller riktlinjer, eller vad man ska säga, som kan vara ett stöd i vad man kommunicerar och hur, det finns ju tex inom utvinnande brancher, så finns det ett inititativ inom transperens kring vad man betalar till regeringar, och länder och så, så är det är ett inititativ som kommit till för att stävja korruption i det här fallet, och sånna finns det en rad som, beroende på vilken branch man tillhör så kan man välU: det är en bra fråga, om man säger, för 10 år sen när vi hade, när vi började då, när alla sa vi tar det sjunde ap-fonden har, då var det några som sade vi tar det där, då är vare klart, och så litade man på sjunde ap-fonden, och sjunde ap-fonden litade på oss, så det var bara så, i takt med att markanden har utvecklats, olika metoder och olika sätt att tillämpa den här typen av analys, och i takt med att bolagen över hela världen, har en helt annan medvetenhet och jobbar själva med sina hållbarhetstrategier och uppförandekoder och ja, så har detta utvecklats, , skulle man kunna säga, man gör det, det påverkar inte så mycket, det har egentligen inte så mycket med själva investeringen att göra, utan man bara, det här gillar vi inte, men sen har vi lika många kunder idag som, som själva utvecklar ett kunnande på området, och där har vi exempelvis swedbank robur, SEB, dom större bankerna, som, som jobbar aktivt med den här analysen och själva kanske är på plats och träffar bolag, och gör fältstudier och, jag m Ja dom är inte så svartvita, och dom skiljer sig från bransch till bransch och från år till år, och i takt med att utvecklingen går framåt, så jag kan inte säga att dom måste, att deras utsläpp måste ligga på den här nivån, eller så, utan det beror på branschen, regionen, syn på verksamhet, hur det ser ut, men det är viktigt att miljöfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och affärsetiska frågor;;ja precis, man skulle kunna säga att inget bolag som vi investerar i i hållbarhetsfonderna får ju bryta emot internationella konventioner, vilket ju låter självklart, men väldigt många bolag gör det, medvetet eller omedvetet, men dom bolag som ska klassas i våra vad vi kallar etika-fondernna, då måste det verkligen finnas en proaktivitet hos bolaget att, att driva dom här frågornna framåt, det ska genomsyra hela verksamheten, och vara integrerat i verksamheten, och inte nån slags välgörenhetsorganisation som sitter vid sidan omJag tänkte bara på en sista grej på samarbetet er externa part GES, du sa att det var styrelsen som satte ramarna för era investeringar och sen att GES granska dem, har när det kommer till just etisk och det som dem granska har dem riktlinjer från er, det här vill vi att ni granskar, eller följer de deras syn på vad etik och, att så att säga liknande uppfattning i den frågaR: Styrelsen alltså N: Nej GESR: ja, vi har satt våra riktlinjer och våra ramar att de är det här det här är dem internationella konventioner som vi följer, det är möjligt att dem har andra kontrakt med andra kunder som ser det på några andra sätt att men typ tobaksfråga det finns säkert bolag som säger att nej vi investerar inte i inom i tobakN: JaR: vi har inte en sån regel, så att därför ingår inte de i våra screening processer att ta bort dem, än så länge, så att nej det kan säkert finnas olika uppsättningar och så N: Jag tänkte när man ska göra investeringen och och man sitter då som från investerarens håll räcker det då med att investeringsobjektet för jag såg att ni följer många konventioner olika typer räcker det då med att investeringsobjektet bara uppfyller konventionerna har ni ytterligare då du pratade om att ni hade ett råd där R: Alltså nu kan jag inte siffrorna där men men en stor del av kapitalet förvaltas i ju också som man säger en kvantitativförvaltning och det man som man egentligen säger går att man bygger upp en modell så har man olika liksom signaler och så som man skall ja som man tar hänsyn till lite hur man ska ja vad som kommer att påverka ett köp och sälj så att sägaN: mmR: Och där är det egentligen och där är det att det håller sig ganska nära vad man då brukar kanske säga index N: mmmR: Att man säger att dom har fått vi skall liksom köra något till exempel om man vill ha exponering mot Amerikanska bolag så får man liksom så ska dom får dom ett index som dom nej men gör någonting ja försök att hJa det finns ju några grundkriterier, alla bolag som vi ska, som vi ska invester i, ska vi ha någon form av lägsta nivå när det gäller hållbarhetsarbete, men det är också branchspecifikt att det är klart att stålindustrin har ju tuffare krav på sig än vad en bank har, så där är det också lite branchspecifikt, men grundregeln är ju att du vill att alla bolag ska ha skrivit på UN global compact, är dom ute i världen ska dom också jobba efter OECD:s multinationella regler, jag vill ju se att dom har *hör inte ordet*, jag vill se att dom rapporterar till CDP, men det är har ju också med storleken, som har med saken att göra;;N: köper ni in också tjänster från externa leverantörer?A: jaa, begränsat gör vi det, vi jobbar nu med ethix, och det är ethix som hjälpt oss med den negativa screeningen, och vissa fonder har då fem procent begränsningar, eller noll i vissa fall N: ja ok, hur funkar det när man lägger ut sånt jobb på en extern leverantör, säger man till dom då att dom här normerna, vill vi att ni, eller köpeN: ok, jag tänkte på, när ni så att säga lägger ut det på Ethix att hålla koll, har ni gett Ethix era egna normer eller är det ett färdigt paket man köper från Ethix sida, eller 
J: ja, där litar vi på dom, dom gör ju det här åt andra kunder, dom har samarbetspartners som dom jobbar med och i princip ska det ju vara FN-konventionerna, så i mitt andra exempel om miljö är rätt, nu blir det väldigt förenklat när jag säger så, så att du kan få tag i siffror på vilka miljökostnader det här bolaget har framför sig någongång i tiden, du kan göra liknande om lönekostanden är väldigt låga, vad som är populärt i arbetsintensiv industri så har man ju väldigt mycket av tredje parts aktörer för att inte behöva betala minimilöner, dom anställer inte den procent at personal dom behöver sjävla utan hyr in personal via outsourcing-bolag och vissa bolag gör det där för att kunna betala lägre löner än vad som är lagstadgde minimilöner i det land dom verkar, och det där går ju, det är inte alldeles enkelt men det går också att sJa precis det är det och sen såna globala, globala konventioner och fördrag som FN konvention med mänskligrättigheter i då och konventioner då och så vidare och se utan på det så ägarpåverkan också engament framförallt i norden där vi kan vara storägare i några bolag men det är ju också så att, att det finns en annan aktör i Norge som är rätt stor ägare på alla börser i världen och det är ju Norska statens pensions fond den gamla oljefonden;;Så Storebrand var också en av dom som var med och bildade det här UN PRI alltså FNs finansiella initiativ förut fans det ett försäkrings initiativ och ett finansiellt initiativ eller bank initiativ och Storebrand var med och bildade försäkrings initiativet och nu har dom två slagit i hop dom två då ehh men där var vi med också från början 

Vad ligger till grund för era icke finansiella investeringskriterier? Vi använder oss av är konventioner från FN, OECD, ILO olika internationella organ som lägger ut tydliga riktlinjer för hur man ska representera mänskliga rättigheter, arbetsrätt och de är inte alltid framtagna för företag utan det är egentligen stater från ett första perspektiv men det har blivit mer och mer viktigt att förhålla sig till dessa riktlinjer ändå även fast det är för stater så att sägaJa precis, SRI-fonds, eller vi jobbade ju med SRI fonder, och till viss del också ägarstyrnings, som ett underlag för ägarstyrning då på Swedbank Robur, N: Ja ok, jag tänkte när man jobbar med liksom, händer det då att, när man står och ja men det här är en bra investering, men det går nästan igenom, men just den här biten, hur ser man på det när man sitter och, man har väl sina riktlinjer, A: Ja just det, ja det varierar ju väldigt mycket, vi jobbade så och jag antar att det fortfarande gäller att man har liksom tre kategorier, ej godkänt, godkänd, och så har vi dom här som är på väg, aporpå det här att beskriva sin resa, för det är ju så viktigt att, jag menar alla kan ju inte vara först, och ha kommit längst, utan några måste ju vara där i mitten, och vara på väg också, och kan man då visa på att man vill dit, och man har en plan för det, då kunde man ofta tycka att det också var en bra investering, liksom så tänker man ju inom det finansiella, där har vi en förändringspotential, och vi vill vara med liksoN: om man tänker, på era egna riktlinjer och sådär, positiv och negativ screening, var drar man gränsen nånstans? det måste ju vara jättesvårt, om man tar ericsson som ett exempel, som till synes är bra, men om man nu inte vill investera i vapen till exempel, så gör väl dom radarutrustning till exempel, hur går er urvalsprocess till
U: då sätter vi gränser, beroende på vad våra kunder vill ha, 
N: ok
U: och då kan man jobba med lite olika metoder, om vi tar vapenområdet, så har vi väldigt många kunder, och här ingår ju allt från kyrkor, stiftelser och kommuner, och även banker, och vissa fonbolag, som för sina kunder, jag menar, swedbank robur, ja storbankerna, tillämpar ju dom här så kallade negativa kriterierna, för flera av sina produkter, och om vi tar vapenområdet, så, för några år sen så var det, så kan man, man kan prata om omsättningskriterier, hur mycket av omsättningen kommer från det berörda problemområdet, ericsson då då, och så säger vi att vi har nolltolerans, ja men då ryker ju ericsson, i danmJa just det de här två fonderna har mycket striktare krav, när vi investerar i ett bolag, vi vill bara investera i de absolut bästa bolagen utifrån miljö, socialt och ägarstyrnings och finansiellt perspektiv  och då har vi en skala från a b och c och det är endast a och b bolag som vi investerar i N: När ni låter en extern part ta fram underlag för så att säga går ni efter det som de anser vara etisk eller hållbart rätt eller ger ni dem normer som ni vill att de skall titta på R: För våra generella liksom alla fonder som är minimi där är det då externa leverantörer men för våra två fonder Swedish stars och Emerging stars så är det vi själva som jobbar på Nordea som gör analysen så att N: Ok R: Så att vi men vi använder ju externa källor som del av vårt besluts, det finns ju också mäklare integrerad i det här som tar del av analyserna eller analyser också, så det finns ju alla möjliga olika informations källor förutom hållbarhetsredovisningen Vilken typ av värdepapper får vi får ha i portföljerna, vi har också etiska principer och har då undertecknat bland annat FNs principer för ansvarsfulla investeringar det gjorde vi 2009 och det är ju en väldigt bra riktlinje, sen följer vi upplysning som Sverige gör då (11:43) Global Compact, Ottawa konventionen alltså de här vedertagna internationella normerna för ansvarsfullt beteende OECDs riktlinjer för bolag och anti korruption och allting sånt, och följer man de här riktlinjerna där får man ett slags, en hel och ren paket att verkligen, sen så ser vi till att en extern part granskar våra portföljer en gång varje halvår, för att mycket kan man plocka via egen analys vi media är ju jätte bra att få upp ögonen för det händer saker hela tiden, men då har vi också en externpart som heter GES som scannar våra portföljer varje halv år. Och på deras rapport blir det grön flagg, gul flagg lite varning och röd flagg bryter mot dem här konventionerna då är det ju upp till oss att ta ett beslut då, vad vi gör och iN: vi pratade om det kanske tidigare, när ni gjorde er egen analys, jag läste nånstans att det är en normbaserad analys, och då misstänker jag att det är ni som kommer fram till vilka normer ni utgår ifrånA: njaa, ja, men vi utgår ifrån FNs normer, N: ja ok, så det är liksom, som ett bolag följer FNs normer då är det okA: ja, i grund och botten, alltså det är där man måste börja, för då har man någon form av liknande värdegrund, sen kan det ju vara vissa bättre framför andra, eller bättre på vissa saker, eller vissa saker vara viktigare än andra, men det är ju det vi utgår ifrån, FNs mål och konventioner;;;;;ja absolut, där är ju svenska kyrkan ett praktexempel, faktiskt, där dom, det finns vissa saker som dom inte, om man säger, i kyrkans fond så har jag vissa investeringar , eller snarare tvärsom, i retail-fonden finns det vissa investeringar som vi inte kan ha i den fonden, på grund av att dom är tajtare när det gäller, eller hårdare när det gäller just den moraliska aspekten, dom har till exempel noll tolOch var aktiv så att det där man har en lång historik i det här då det har lett fram till nu har vi en koncernstandard minimikrav då så att säga;;baserat på dom analyserna vi gör och då det, det bygger alltså då på dels dom här dom få negativa kriterier som vi har tobaksbolag och vissa vapen bomber och brott mot internationella konventioner och så vidare och dom här Best In Class dom här Best in Class där har vi sett att MSCI World är indelat i olika branscher det är 36 branscher eller något sånt där och där har vi identifierat mellan 10 och 15 branscher vi tittar på som mest utsatt för den här typen av frågor och där säger vi att då, då placerar vi inte i dom bolagen som finns i högrisk branscher som får som hamnar i de 10 procent sämsta i vår rating för att då tar vi bort en stor finansiell risk tror vi och en, en renommé risk eftersom om vi sticker ut hakan och säger att vi gör såna här saker och så dyker det upp en fråga en mutskandal en arbetsrätts skandal miljö skandal var det än är frågan om så så åker

Hur ofta uppdaterar/ reviderar ni era investeringskriterier? Vilka är delaktiga i detta arbete? Vi har ett bibliotek så kommer det en ny konvention så lägger vi ju till den bara, men det händer ju inte sådär jätte ofta. För något år sedan kom ju stärktes OECDs riktlinjer för när företag vad gäller mänskliga rättigheter FN tog fram guided principples och business human rights, det var ju naturligtvis något vi gick igenom och uppdaterade. N: Kan man säga att det är ett gemensamt arbete R: Egentligen, det är något vi gör, vi har några experter som vi kan ta hjälp utav om vi behöver hjälp med urtolkning av konventioner. Men det är liksom inget vi gör tillsammans med kunder och så där på något sätt utan det är styrt från ossJa, det är återkommande arbete, alltså med ett antal års mellanrum så tog man ett omtag liksom, stämmer fortfarande det här, eller, ett exempel som jag var inblandad i, det var pornografi, som när kriteriet instiftades en gång i tiden så såg liksom distributionskanalerna helt annorlunda ut, då var det såhär bolag som tillverkade porrtidningar ska vi inte investera i, och sen liksom femton år senare så är porrtidningar en icke, alltså dom finns knappt, och då blir frågan, vad är det vi vill åt, vad är det vi har svårt för, ja men då kom vi fram till att det är den här att tjäna, nån sitter och tjänar väldigt mycket pengar på det här som i grunden är en väldigt risky business som man säger, och vilka kan man tycka gör det på ett direkt sätt, och vilka är me indirekta som inte kan hållas ansvariga för content och så, då var det mer en total genomlysning av mediabranchen och, it-branchen, eller alltså internetleverantörer och så. så det är lite pyssel, men det är ju inte liksom bara att göra såhär, om man vill göU: man kan väl säga såhär, att, om jag tar några exempel, sjunde ap-fonden där satte vi en, där satte dom sin policy med hjälp av oss 2000, 2001 och sen har dom i sina, i sitt reglemente att, på samma sätt som du har vilken policy-dokument som helst, och då en årlig utvärdering eller revidering, och då kan man säga att med sjunde ap-fonden så har dom en policy som dom antog 2001, den gäller fortfarande, sen har dom utökat den, dom har utökat den med några kriterier kring vapen, dom går alltså inte in i, dom har haft den här internationella normen, sen har dom lagt till dom här illegala vapnerna, och kärnvapen, och det gjorde dom för ett par år sen, och sen har dom även lagt till en del i sin process, hur dom jobbar med det, sina investeringar, att dom är aktiva ägare så dom för dialog, dom har ett aktivt ägarprogram, och den typen av förändringar sker hos alla aktörer i marknaden, med hjälp av oss eller på egen hand, där man då utvecklar kriterier och sen om man då tittar på bank till exempel, så är ju dom såJa det gör vi inte så systematiskt så att vi gör det varje år eller så utan vi gör det kontinuerligt genom att vi analyserar bolag och en viss sektor tillexempel Jag skulle säga egentligen kontinuerligt, både finansiella och hållbarhetskriterier, för händer det någonting i världen, med nåt bolag, så måste man ta upp det till dialog på en gång, och funderar på om det här är ok eller inte

Är det något särskilt område inom hållbarhetsredovisningen ni tar extra hänsyn till? Vad är ni mest intresserade av? När vi analyserar ett företag så viktar vi, vi har om man tänker mmm man får separerar de här norm och incidentanalysen och riskrating processen. Hållbarhetsrapportering är mer applicerbart i riskrating den processen. Och där har vi 60 kriterier totalt, på mänskliga rättigheter och EAS och beroende på vilka kriterier vi använder oss av bland de här 60 beror på vilken sektor de befinner sig i, så applicerar inte alla 60 på alla bolag. Utan om det är ett bolag som exempel befinner sig i utvinningsindustrin blir det större tilltag av miljökriterier och färre av sociala kriterier. Men om man har ett företag i retail med stor underleverantörskedja blir det mer fokus på social kriterier och färre miljö sen är, sen är dem lika viktade dem här kriterierna när vi räknar fram ratingenOch det tycker jag det kan man ju komma ihåg att det är ju ett mindre bolag är ju ja behöver ju inte vara sämre även om dom inte varit lika duktiga på att rapportera och då tycker vi också att då kan det ju vara bra att ja menar att om man tittar på ett sånt bolag tar kontakt och säga att ja om ni tar in det här och det här så vore det så att säga eller att det är ju ofta om vi gör en såg hållbarhetsanalys pressar vi ju också bolaget att så att man får ju det är ju sen så kan det ju också bli att man tycker att att bolaget har med för mycket information man undrar varför rapportera dom om det här det borde inte vara så relevant för deras del det blir liksom ett ja man undrar varför och då sen kanske man inser att då i det gamla GRI systemet då att man också vill att få så många indikatorer som möjligt för att få liksom komma upp i A kategorin N: Ja just det R: Även om det inte känns relevant för bolaget så det finns liksom åt andra hållet också liksom det här blir ingen bra rapport för de har rapporterat liks

När kan en hållbarhetsredovisning anses som redovisningsmässigt bra? Ja gärna ska den vara reviderad av en revisions firma, då är det topp. Det går ju att får idag så det kan man kräva av företagetNär den är, jag skulle nog säga att GRI:s andemening sådär, dom värde och det som dom använder, vad det nu är, transparency and completeness, och allt vade det nu är, är ganska bra, som såhär, checklista, för en bra redovisning, men så finns det ju fortfarande många GRI redovisningar som itne uppfyller hela, ähh, och det kan ju ibland bero på att saknar data i företaget, det är en jätteviktigt fråga men den apparat som skulle samla in information är oöverblickbar liksom, inititalt, så att manMen då är det att de skall vara så konkret som möjligt sen är det ju så klart alltid bra ifall den externt reviderad men det är inte liksom men det är inte skillnaden mellan att det är ett c eller de bolag om den är externt granskad men vi ser det så klart som positivt om de är det När man också flaggar upp vilka utmaningar man har kvar, när allting inte bara är gröna bockar och gröna flaggor och allting….Jajjemän det här är våra mål och det här har vi lyckats med, när man faktiskt vågar också tala om där här är vi inte hela vägen fram, det är ungefär som en anställningsintervju eller en arbetsintervju om någon frågar liksom ja okej har du några sidor som är mindre bra vad skulle du säga är dina svaga sidor, nej men jag har ingenting faktiskt utan ja har bara positiva sidor, trovärdighets mässigt det känns ju att den typen av svar eller rapporter behöver bli lite mera N: Hur är det då när man jobbar med det här i verkligheten och så har den någon gång varit att det finns två likanande bolag och det ena säger ingenting dumt eller som är negativt medan det andra verkar lite mer seriösa och man tänker att dem där borde ha det här problemet att det blir så att man väljer de som lyft fram det som är negativtR: Ja fast det är ju så här att hållbarhetsredovisning är aldrig den enda pusselbiten

Vilka är de största bristerna i företagens hållbarhetsredovisningar? Kanske vissa det har vi varit inne på men ja kanske visa mer på olyckor incidenter som redan hänt. Redovisa öppet, där kan man bli mycket bättre och så bli bättre på att fler skall revidera den. Det dem har gjortDet kan jag inte svara på, ähum, på det sättet. Men generellt kan jag säga att har man ett bra hållbarhetsarbete i botten så vill man också kommunicera det och då blir också kommunikationen oftast ganska bra. Och så finns det ju grader i det naturligtvis, sen vad man menar med bra kan ju så klart diskutera, men, men har man ett dåligt, eller ineffektivt, eller obefintligt liksom fragmentariskt hållbarhetsarbete, ja men då blir kommunikationen inte heller särskilt bra, alltså, det säger ju sig lite själv, att koka soppa. Nej inte på det sättet, ähum, jag skulle nog säga att företag som man vet inte egentligen inte har så mycket att kommunicera som inte lyckas, inte vågar stå för det, utan som, ähhum, beskriver att man, man kanske beskriver en högre ambition, och det är ju inte fel att göra, men man beskriver inte var man befinner sig i förhållande till den ambitionen, och då har man ju liksom, då är det misskommunikation, för då ger man ju en bild som inte är sann, eller det väcks mycket frågor också, men däreDet finns ju bolag som inte har mer eller mindre information alls och dem har och då har de ju oftast ingen hållbarhetsredovisning heller överhuvudtaget men det är ju också en del av vår analys är ju transparens och rapportering men vi tittar liksom om man inte rapporterar någonting så beror de ju oftast på att man inte gör något heller så det är snarare det faktum att de inte gör någonting som gör att de inte kvalificerar sig än att de inte rapporterar  Så att så att det och tanken är ju då att man ska göra det ja koncist också för nu kan ju en hållbarhetredovisning liksom vara nästan upp emot 100 sidor ibland liksom så att dom det gäller ju också att komma ehhhDet är just det att dom har svårt att redovisa relevansN: ja ok, läser ni någon hållbarhetsredovisning eller är det mest den vanliga ni tittar på? 
J: alltså, jag har gjort det när det har uppkommit incidenter, annars så gör jag det typiskt inte, jag har ju läst sånna där under årens lopp, jag, jag har läst sånna på bolag som jag har relativt god kunskap om, hur bolaget opererar, och i en sån skrift kan ett bolag som inte sköter sig så väl få det att låta mycket bättre än vad det är, det är min erfarenhet,  ******* J: jag är lite skeptisk till dom där redovisningarna, jag tror att man måste göra sitt eget arbete, dom svenska bolagen kan vara bättre, men det har jag för lite kunskap om för att kunna uttala mig om, 
N: jo det är väl så att, det är väl lite bilden vi fått av dom vi pratat med, att vissa hållbarhetsredovisningar är mer PR än nånting annat, 
J: exakt,
N: men att det kanske är bra på något vis också, 
J: jag vet inte, om det bara är PR är det bara varmluft på något vis, ****************** det var ett oljebolag som hade en helt fantastisk hållbarhetspre

Finns det företag som ni för dialog med som inte kvalificerar sig för portföljen på grund av deras hållbarhetsredovisning? Om ja, kan du ge ett exempel? Det liksom vår roll att prata med företagen, det här är ett problem och det här är något investerarna adresserar att ni måste hantera sen är det upp till bolaget att själva agera.H: Brukar de agera efter dialoger med er R: Det varierar jätte mycket ehh kulturellt var i världen vart kommer de ifrån tradition vad är det för typ av incident aktivitet. exempelvis BP de kunde inte liksom undvika, låta bli att agera liksom. Sen så finns andra det lite mer luddiga problem om man skall kalla det för det där det inte finns lika tydliga på sociala sidan där det inte lika uppenbart för företaget att det är ett problem, det här med fackliga rättigheter det är ju ser man på olika sätt på i olika delar av världen. Så det beror lite granna på vad det är för typ av företag men om man skulle säga generellt så är det lättare att prata med företag idag än för tio år sedan i allafall. Ehhh de är mer öppnaN: Det är mer villiga R: Ja ja men absolut det vi gör blir viktigare och viktigar att CSR och dialogen med investerare blir alMmmT: Och i sånna fall, vad dom eftersöker?A: Mmm, jo men det har vi. Dels har vi ju via vårt nätverk, och SWESIF och allt det där, så har vi en dialog med den världen. Men sen så gör vi också ganska ofta intressentanalyser på uppdrag av kunder, då inför en redovisning. där investerare nästan alltid finns med som det allra viktigaste, och då pratar vi i allmänhet med dom hållbarhetsanalytikerna som finns där, för dom kan oftast sätta ord frågornaN: Har du något exempel på hur det går till? För att möta dom? ta reda på vad dom vill?A: Ähh, ja man frågar ju, ja men just det vilka tycker du är dom tre eller fem viktigaste frågorna, för just det här bolaget, den här branchen att titta på. Vad tycker du om det här bolaget i förhållande till konkurrenter osv. vad skulle du vilja se mer av framöver. Och då är det ju helt i perspektiv deras arbetssituation, vad behöver dom mer av, och vad behöver dom mindre av, men också, det handlar ju inte bara om, vi får skilja på kommunikation och bolaget i sig då, för då, för viT: men jag tänkte, företag som inte kvalar in sig, utför ni företagsdialoger som banker, 
U: ja just det, precis, man kan säga såhär, våra kunder är enbart investerare, så det är dom som betalar våra löner, för dom köper våra tjänster, så vi går inte in och konsultar i bolagen, däremot, i all vår research, och i all vår analys, så har vi dialog med bolagen, dels för att få fakta på plats, vi samlar ju in systematiskt från ett stort antal källor, och informationsgivare, uppgifter om bolag i olika situationer, och så gör vi en intressentdialog, och där pratar vi då med bolagen, så vi etablerar tidigt kontakt med bolagen, just för att få bekräfta faktauppgifter, eller information, som ibland kan vara sann, och ibland falsk och felaktig, eller så, så att hela vår analys har ju det här dialogmomentet med bolag, men även också med andra intressenter och det kan vara myndighet, lokal organisation, det kan vara experter av olika slag, och när analysen är klar, går, då kan vi sen även stötta våra kunder, alltså investJag jobbar som analytiker ”engagment cordinator” så jag gör analyser ESG analyser på bolag med jag driver också dialoger med bolag som vi investerar i Mm, jag säger dom bolagen som är uteslutna för alla våra åttahundra miljarder, dom skulle jag inte säga att vi lägger krut på att föra dialog med, för har man kommit så långt att man är utesluten för alla investeringar som vi gör, då är det ganska hopplöst, då är det ett bolag som inte är särskilt intresserade att jobba med dom här frågorna annars hamnar man inte i den kategorin, det vi brukar göra där är att vi kanske skickar ut ett brev årligen, och bara informerar om att vi har tagit det här ställningstagandet på grund av det här det här och det här, men vi förväntar oss kanske ingen respons tillbaka för det är inte den typen av aktörer, däremot om vi pratar dom som är underkända för vår hållbarhetsfonder men investeringsbara i våra andra fonder, där för vi dialog med många, T: ni hade publicerat alla ni besökt, och som ni för en dialog med, H: ja just det, vi har en lista vi uppdaterar en gång i kvartalet, ja men precisT: det ar en gedigen lista, eller är, H: **listan visas** , hur gammal är den här? tillDet gör dem också parallellt, vi har egen förvaltning så vi föredrar också att gör själva därför det är dels i vissa bolag framförallt svenska är vi stora ägare och då har man faktiskt till en ledningsgrupp och till en styrelse på ett anat sätt än om man är en liten aktör, så att vi försöker ha den egna dialogen för att få den egna vetskapen H: Rent generellt när ni genomför de här dialogerna med exempelvis företag som har hamnat på röda listan, slut resultatet, brukar det bli någon förändring eller hur ställer sig R: Det finns ingen enkel regel alltså det är så bolagsberoende, finns inte heller att en viss bransch är på ett visst sätt utan en del som upplever som ett starkt tryck inser också vad som kan hända med en aktiekurs, så finns det en lyhördhet för trycket hos bolaget då kan vi känna att vi faktiskt tar steg framåt, men det är ju också såhär vi pratar med bolagen och inte om bolagen, det här är en knepighet för att därför, att vi egentligen skulle vi vilja berätta mycket, mycket mer och så om olika sOch som ägare är det ju lite mer att det här driva ja långsiktiga frågor och förändringar och agera som ägare och ett viktigt samarbete där är ju etikrådet som är ett samarbete mellan första och fjärde AP fonden och där jobbar vi då ju framförallt med då vad vi kallar här egagement eller dialog med utländska bolag då och i det samarbetet gör vi då att alla eller vår alla innehav då genomlyses eller screenas ju då av en extern konsult för att identifiera om några kränkningar har skett i nått eller om det finns verifierade kränkningar och där vi då för en dialog med dem bolagen men etik rådet har ju på senare år har ju också utvecklat sitt arbete till att ha ett mer proaktivt arbete och försöka se identifiera vilka det kan vara branscher det kan vara områden som är kan vara viktiga så att säga låt oss jobba och försöka få till en förändring innan det sker liksom kränkningar så där tillexempel så finns det nu ett eller jobbar etikrådet med gruvprojekt eller korruption är ett område som vi har jobbat länge med ocT: vid negativ screening och företag som inte är investeringsbara, jag läste nånstans att ni är väldigt aktiva med att föra en dialog, företagsdialog, är det något som, ja du sade att, är det främst med företag ni är investerade i eller är det företag som inte kvalificerar sig eller A: ja uhm, nej, jag skulle säga, att dels så är det med företag som vi har varit eller är investerade i, som ägare kan vi ju påverka, som icke ägare så har vi egentligen ingen röst, men det har ju hänt att vi har tröttnat och sålt av när vi insett att vi kommer ingenvartT: men brukar, generellt, brukar det leda till positiv utvecklingA: jaa, absolut, men det kan ta tid, det där, är ju alltså, vi har ju, jag har varit med i två beslut att avyttra två bolag, och det ser ju vi som ett misslyckande, att ledningen har inte tagit till sig det som vi tycker är viktigt, hela bolaget har vänt nu, och kommit in igen, det andra bolaget har vi fortfarande process med, T: men då tar ni tillbaka dom då eller, eller omvärderarA: då omvärderar jaOch dom som jobbar med hållbara investeringar där de flesta där kommer från Storebrand ifrån början då så vi har väldigt bra samarbete med dom så är det något någon ägarfråga som, som eller de tycker vi ska engagera oss i så kan vi göra det tillsammans med dom eller poola det med andra bolag;;;Ja ja men det när det är såna här engagment frågor så så gör vi det och dyker det upp frågeställningar så tar man dom gemensamt ofta för det ger ju mer tryck liksom det är ju så och vi är ju tvungen att göra det framför allt i internationella samanhang när det gäller norden så kan vi oftast då är vi oftast så pass stora ägare så att vi kan agera själva men men även där kan det vara en ide att och gå i hop med ett antal för det blir ju mer tryck direkt då så att det det gör vi H: Ja hur tycker du att företagen upplever att när de största investerarna kommer det måste bli lite pressandeR: De flesta tycker det är bra att ha en dialog och så därför att vi är ju upptagna av att få en bra avkastning i dom placeringarna vi gör

Vad anser ni gör ett investeringsobjekts hållbarhetsredovisning trovärdig? Det är ju en, självklart inte helt oviktigt, det beror ju lite på, vad ska man säga, syftet med redovisningen också, en tredjepartsverifiering ger ju någon slags compliance-stämpel, att man, det man påstår stämmer. så. Och också att man, om man nu har en sån här GRI-revision så, så så är det också ett tecken på att man har följt riktlinjerna såsom dom är tänkta att vara. Så det är ju liksom en viktig trovärdighets, så. men om man säger trovärdig kommunikation, och skiljer från trovärdig rapportering, om ni förstår skillnaden där, så tycker, så brukar vi säga här, generellt kring kommunikation att, om man kan visa på kunskap, att man har ett resonemang kring hållbarhetsfrågorna, som visar att man faktiskt vet vad man pratar om, och inte liksom bara säger det alla andra säger, att man kan visa på legitimitet, att man lever upp till det man säger, inte bara redovisar en massa policys, utan också visar ord och exempel att det stämmer, engagemang, inte minst från ledningshåll, att ledningen uttalar sig, och ger orN: generellt sätt då, om man ser på hur dom redovisar, jag läste nåt citat från dig, att det är mycket ordbajseri liksom, 
U: jaa, det var den där inspelningen, ja, jag har fått äta upp det där, jaa, 
N: jag kan förstå att det är det, 
U: ja, men det är ju det, 
N: vi tycker väl också det lite grann nånstans, sköljs man över för mycket av sånt?
U: ja absolut, ja absolut, det är om man tittar på företag, om man tittar på rapportering, så finns det årsrapporten, så är det kvartalsrapporter, och så är det numera hållbarhetsrapporter, och så kanske CSR-rapporter, och nu börjar man tala om integrerad rapportering, och då, och då, dom som är kritiska emot integrerad rapportering, dom säger, ja men då kommer den här, om, om hållbarhetsrapporten ska in i årsrapporten, i årsrapporten, skall ju det bara finns information som, som måste finnas där, och då säger kritikerna, att om det blir integrated reporting, då kommer det bara var väldigt lite information om hållbarhet, och då säger ju förespråkarna, ja men då är det Ja eller ja den ska vara relevant för det bolaget och att man verkligen ska känna att att de här harfaktiskt gjort en ja ska man säga omvärlds analys eller hur och sätta bolaget i ett perspektiv och också förklara om man tagit in de här hållbarhetsfrågorna i sin affärsstrategi eller har man liksom inte gjort det och hur att man ska visa det jag tycker är väldigt bra om man i en hållbarhetsredovisning  för de flesta har ju alltid de har ju någonslags policy att den då är relevant för bolaget men att man sen också kan visa att man satt upp mål och jag menar det är ju jätte bra om de är kvantitativa mål men kvalitativa mål behövs ju också ibland men att man sen kan visa att man har aktiviteter och att man följer upp det och lite se vad ja hur arbetet fortskrider och och sen så är det ju också ger ju en väldig trovärdighet om man också vågar berätta de som är svårt och det som man inte klarat av och man sätter sig med det här ja jag tycker inte att man att det ger om ett bolag sätter målen och ja och alltid klaraNjaa jaa, alltså externt granskad är ju alltid mer trovärdigt, än det som inte är det, sen med respekt för att alla inte orkar med kanske, att lämna ut den, och många, när vi började redovisa med GRI ville ju ha ett eller två år på sig för att försöka hitta hur dom ska göra med det där, men sen så, man får ju titta på branchkolleger liksom, vad redovsar dom, vad är viktigt för det här bolaget som sysslar med här, då ska det vara lika viktigt för det här bolaget, så att det är externt redovsat, och sen branchen i dom helt enkelt som gör att man ser om det är rimligt, eller inteJ: av en kokurrent, hon sa ju det att det bästa var ju att träffa finanschefen, sen drog hon alla sina hållbarhetsfrågor emot finanschefen, beroende på hur han eller hon svarade, så fick hon direkt en indikation på om det här var en fråga för koncernledningen eller inte, om det var för svävande svar så förstod hon direkt att det här är nog PR
N: jag förstår, då kanske man får svart på vitt direkt, 
J: ja, det är nog bättre än att läsa deras hållbarhetsredovisning, tror jag


Anser ni att svenska företags hållbarhetsredovisning håller en nivå som gör att ni finner den tillfredställande som underlag vid investeringsprocessen? Om ja, kan ni specificera vad som är bra? Om nej, vad saknas?Nja det är svårt att dra något generellt. Men europeiska och amerikanska kanske ligger lite längre framme än kinesiska och emergingmarket bolag generellt men klart det finns undantag. Men ja jag skulle inte säga att Sverige och svenska bolag är bättre än någon annan. N: Ganska lika R: Ja absolut T: aporpå USA, hur anser du att svenska hållbarhetsrapportering står sig emot övriga världen, 
U: övriga marknader?
T: övriga marknader
U: ja men, man kan väl säga såhär, generellt sett så, uppfattningen om Sverige utifrån är ju alltid väldigt positiv, när man pratar om ansvarsfulla investeringar, även bolags hållbarhetsarbete eller CSR-arbete så tycker man ju att vi i Sverige vi är jättebra på allting, vi gör allting rätt, vi är först, och vi är bäst, och det är ju också, det finns ju någonting i den svenska kulturen att vara, att vi är ett sånt litet land så vi måste göra bra grejer för att synas, vi har inte varit med i några krig, ja det finns alla möjliga anledningar, aspekter som man kan plocka fram, och vi har också en aktiebolagslag som kräver vissa saker av bolagen, vi har lagstiftning som har implementerat alla relevanta internationella konventioner så att det finns mycket i liksom Sverige som blir, som ses i framkant på alla möjliga hållbarhetsområden, och så att man kan säga såhär, generellt sett Ja mm det tycker jag, i alla fall i jämförelse med dom ryska eller kazakstanska, då är det hög standard det skulle jag sägaT: Men är om vi jämför mot övriga europa då?H: Jaa, engelska bolag redovisar bra, det skulle jag säga, franska, och holländska, T: och amerikanska?H: amerikanska är väldigt amerikanske i sitt sätt att redovisa, dom redovisar mycket av sina filantropiska projekt, som är väldigt viktigt ur ett varumärkesperspektiv i USA men som är ointressant i sverige, om man tex spoinsrar det lokala fotbollslaget eller inte, det liksom inget som vi lägger någon vikt vid, men sådana frågor är väldigt viktiga i USA. amerikanska redovisiningar är ännu mer välpolerade än dom svenska, det är ännu svårare att borra ner sig och försöka förstå vad det är vi tittar på egentligen, dom är ännu mer såhär corporate-snack N: Är det någon skillnad i hur mycket dom väljer att ta med i redovisningarna, sverige emot dom andra? om man tänker på dom negativa sakerna kanske?H: Jaa, dom amerikanska, ja dom är väldigt amerikansDet jag märkte på den här, vi var, det var en, web baserad kurs med 18000 elever som under 8 veckor som läste sustainibilyty på Universtity of Illinois och sen så, och man rättade varandras uppsatser, alltså varje vecka skulle man lämna in 500 ord om ett ämne då, befolkning vatten miljöförstöring energi frågan så att tre personer ska då rätta min inlämningsuppgift och jag skulle rätta tre andras, och det som var så intressant att se med det var ju då att de här var ju människor från hela världen ähhhh, som hade otroligt mycket idéer att komma med, medan i USA så har det här blivit en väldigt politisk fråga, det kändes som att en del av dem uttryckte saker och ting så är du stämplad som socialist kommunist och så där, därför att du tycker att hållbarhet är viktigt, och där man ser deras media den här fråga verkar leva så mycket ähh och det här är grov alltså det här är bara vad jag tycker det här är alltså ingen vid sanning och så utan, jag känner också eller märkte också på media att det fanns en motvikt i USJag har inte så där superbra koll jag kan nog inte riktigt svara på jag har ju liksom vad det gäller de svenska bolagen har jag liksom så mycket färre jag har kollat ordentligt på så att ja jag passar nog lite på den frågan jag tror det kan varaJag tycker dom är hyfsade, svenskar, altlså svenska, det är lite mäkligt i hela debatten är ju den att dom statliga bolagen har ju krav på sig att lämna redovisningar, men inte börsbolagen, vilket ju egentligen gör att konkurrenssituationen blir lite skev, men, min generella bild är att svenska företag gör hyfsat och vill väl, sen når dom ju inte i mål, sen så finns det ju vissa som är helt fantastiska, och andra som man tycker gör en god ansats men det blev inte riktigt så bra kanskeT: jag tänkte du som läser, har du ett exempel på ett företag som producerar en väldigt fin och bra A: HM är väldigt omfattande, till exempel, ABB är så jävla tråkig, men där hittar du allt, men den är så, jaa. mmm, så där kan ju se, HM har ju, nu har, dom är väldigt duktiga kring kommunikation och allting, men där är det lite mer PR, så, attrahera läsaren, ABB liksom, ja så.N: kommer du ihåg, eller då, anser du att dom som du läst, både svenska och andra, är det någon skillnade på den svenska hållbarhetsredovisningen jämfört med andra du har sett?
J: jag har förstått det när jag har varit på SWESIFs möten att det är en annan nivå i Sverige, mina kunskaper är väldigt begränsade kring hur det här ser ut i svenska bolag, så att när jag uttalar mig så är det på tillväxtmarknadsbolag, rent konkret,  så nej, det jag kan uttala mig om är i ryssland och lite grann i tillväxtsmarknader, men framför allt i ryssland
Det som det som bolagen kommer ut med själva den börjar ju bli rätt bra där börjar det ju komma globala standarders och så vidare det är ju en jätte skillnad från mot 10 år sedan där har man ju kommit riktigt långt där går det ju att ha nyckeltal där får du mätbarhet där får du det som är jättebra vi vi men sen just när det gäller oss som finansiella placerare det är där det inte finns någon standard idag och det är ju för att kunderna har så olika behov 

Anser ni att en eventuell lagstiftning skulle göra skillnad i ert arbete? För- och nackdelar? Jo men absolut men jag vet inte lagstiftning behöver vara men någon typ av standarder och riktlinjer skulle definitivt hjälpa till. H: Det finns väldigt många olika organisationer som tar fram riktlinjer ex GRI GES osv och alla redogör för hur många företag som följer dem R: Jo det finns ju GRI fungera som en täckande standard och visst det finns ju nationella och internationella organisationer som FAR och så där och de skulle ju kunna ta fram tydligare riktlinjer för företag och baserade på de standarder som finns har dykt upp som exempelvis GRI, ISO 26000 liknande. Så man, det behöver inte nödvändigtvis vara lagstiftning men organisationer som jobbar med standardiseringar och rikt linjer skulle kunna göra mer.  N: Kan det vara så att det är på väg att lösa sig, marknaden tar hand om det såsmåningom R: Ja man får väll hoppas det *Skratt* N: När pengarna kommer in R: Jo men absolut visst skulle politikerna, skulle kunna kanske inte lagstifta men kanske en mjuk lagstiftning. Vi har ju försökt här med de statliJag tror inte det, jag tror personligen inte att det behövs, jag vet inte om det skulle göra någon skada heller, men jag tycker att, ähum, kanske på vissa delar, sådär, men jag tror inte man ska lagstifta i detalj kring hur en sån här redovisning ska se ut, ähum, möjligtvis, för jag tycker att GRI trots att det funnits ganska länga, så är det lite omoget, men nu kanske den här nya generationen ändå ganska nära att vara, vad som skulle kunna funka på lång sikt. och då kanske...T: Skulle det vara något att implementera, som typ i USA, IASB; FAR, eller så det blir, så att det hör ihop med den finansiella delen?A: Mmm. ja möjligtvis om man går den vägen att det är liksom en utökning av ett redan befintligt rapporteringsverktyg. För då får man liksom någon slags effektiviteter, eller samma sak, fast man bygger på istället för det kommer något helt nytt. För jag tycker det är så pass bra momentum ändå i utvecklignen, så jag tror inte att det just nu skulle tillföra så mycket. N: Det känns som att det kommer igång mU: ja, man kan säga dom flesta är generellt, generellt är man emot reglering, det är ganska många som är det, samtidigt så kan man säga såhär, att dom du tittar på svenska staten, så har ju nu peter norman fortsatt det arbete som maud olofsson initierade 2007 när det då ställdes krav på de statliga bolagen, att det första var att dom statliga bolagen skulle rapportera enligt GRI, och sen har Peter norman tagit över stafettpinnen och då krävt att bolagen skall ha en hållbarhetsstragegi som är integrerad i affärsstrategin, så det kan man säga är en typ av reglering på dom statliga bolagen, däremot så har man varit väldigt noga med att inte säga hur det här ska gå till, bara att, ni ska ha en hållbarhetsstragegi, ni ska integrera det här, varsågod och gör hur ni vill, och det kan man säga är lite, det är, det rimmar ju väl med hans egna erfarenheter när han var på sjunde ap-fonden som VD, då fick han krav från riksdagen att ta etik och miljöhänsyn, varsågod, och sen får ni själv definiera hur ni ska göra det härJag tror att alltså det kan säkert vara bra, det finns ju i andra länder där det är lagstiftat att man måste ähhh publicera någon typ av hållbarhetsredovisning och jag menar där man kan det uppmuntrar ju alltid bolagen att vara så transparenta som möjligt och producera information för att också när man gör det så är det en typ av riskbedömning när man går igenom redovisningen så kan man ju se risker som man inte har identifierat tidigare, så att hållbarhetsredovisning fyller ju olika syften tycker vi inte bara det att man rapportera information utan också ett sätt att gå igenom hur man jobbar och hitta sätt att bättra sig på Visst skulle det göra det, dom stora svenska bolagen redovisar ju redan, jag tror inte det finns nån på largecap-listan som inte har en hållbarhetsredovisning, men för de mindre bolagen så skulle det så klart påverkaT: Vilken väg skulle du helst seH: jag skulle ju helst se att bolagen själva redovisade, men om dom inte gör det så är jag inte direkt emot en lagstiftning, däremot tycker jag inte att det ska vara lag på en tredjepartsgranskning för då börjar det kosta ganska mycket pengar för småbolagen, däremot en enkel hållbarhetsredovisning det kan, eller borde alla kunna göra, och ta fram några viktiga nyckeltal och beskriva lite kort vad dom håller på med, det behöver ju inte vara dom här jätteredovisningarna, utan det är bara enklare för alla inblandade om man har lite mindre, men skulle man säga ställa krav på en tredjepartsgranskning då kan det bli ganska kostsamt för de små, småskuttarna tror jagDet här är en svår fråga, jag tror att en sak som skulle underlätta till exempel är om koden för svensk bolagsstyrning skulle ha rikt linjer för detta därför att alla bolag det är den kod man följer, om dem gjorde riktlinjer för en harmonisering kring detta tror jag det skulle vara väldigt bra för svenska aktieägare och bolag för då dem är ett typiskt forum som jag gärna skulle se gjorde ett ställningstagande kring detta N: Ser du att det går till det bättre liksom om du ser R: Ja men det tror jag ja N: blir Lättare och lättareR: Jag tror också att, här dem statliga har gått lite i bräschen, de har fått tuffare krav från Peter Norman och så dem får gå lite i bräschen för detta, och då tror jag att det privata näringslivet faktiskt följer efter dem också, alltså någon måste börja och i Sverige, vissa bolag ser det här sin affärsmodell fullkomligt och anammar det fullt ut, och sen finns det många i en svanns därefter, där tror jag att det är det man har gjort för statliga bolag kommer att förflytta positionernaLagstiftning att bolagen skall hållbarhetsrapportera N: Ja precis att bolagen ska göra det R: Alltså jag tror inte kommer att gör någon jätteskillnad mot idag inte iallafall för Svenska bolag N: Ok R: Jag tror att många liksom jag tror att många som börjar på med det hela så att och jag vill jag kan inte jag vet inte riktigt vilken form man har tänkt sig med den här lagstiftningen heller så att jag menar alla bolag som är tillståndspliktiga ska ju rapportera in ja till länsstyrelserna och så där så där har man ju miljö rapporter som man ska skicka in till exempel N: Ok ok R: Så jag vet faktiskt inte, du kanske har bättre koll på om det ligger förslag för en eventuell lagstiftning eller är det bara N: Nej det är det väll inte det är väll det är bara intressant att om du skulle se några för och nackdelar det kanske du varit inne på R: Nej det som är svårt också är ju också lite det här det som gör det svårare är ju att det blir så mycket mer liksom individuellt bolags specifikt och det är ju inte lika lätt att  Ja det tror jag, det ligger ju faktiskt ett EU-förlag nu, om ni tittar i Svenska dagbladet på en artikel som skrevs den 22 november, 22 oktober menar jag, det finns ett EU-förslag om att det ska bli obligatoriskt för bolagen att redovisa enligt GRI, och det tror jag skulle vara jättebra, det skulle jämna ut dom här konkurrensförderlarna, och också göra det lättare för finansbranchen att ta till sig dom här, N: skulle du vilja se en integrerad, förutom GRI, jag tänker såhär, att om det kom något som var integrerar i årsredovisningen så allt fanns på ett ställeA: ja dels det, men sen med respekt för att den finansiella redovisningen har ju utvecklats under hundra år, kanske, med mycket lagkrav, mycket praxis, och jag menar, den finansiella redovisningen är ju inte felfri, men där har vi ju liksom lärt oss handkas med det, hållbarheten är ju fortfarande frivillig och även om man liksom sätter någon form av lagkrav att dom ska redovisa det hela så blir det ju inte, det blir ju inte samma hårda regler, och då troEhhhh nej jag vet inte det blir ju det kan ju nästan göra det svårare för att om staten sätter upp såna riktlinjer tänk om dom sätter upp att man inte får placera i fossila bränslen det blir väldigt krångligt för den finansiella marknaden då och och liksom kunna fungera N: Jag tänkte  R: Det är det som är svårt det är det som är utmaningen var drar man gränsen hur ska det se ut så lagstiftning är ju bra i och för sig men hur ska den se ut det är det som är så krångligt och det är det som alla slitit med för att alla svenska kyrkan tillexempel vet ju precis vad dom står för hela deras verksamhet bygger ju på en slags moralisk uppfattning och och de fackliga organisationerna som har väldigt mycket pengar att placera hela deras verksamhet bygger på en ideologisk uppfattning som dom vet ju väldigt tydligt vad dom dom står för och vad dom menar vad dom vill åsdakomma i världen och med sin verksamhet hela dess yrkes liv hela deras privatliv går ut på att agera enligt det här men hur ska man hur ska man sen omvandla

Vilken betydelse har det för er om hållbarhetsredovisnigen är externt granskad? Ja gärna ska den vara reviderad av en revisions firma, då är det topp. Det går ju att får idag så det kan man kräva av företagetU: om jag säger såhär, om vi tittar på de stora revisionsfirmorna, KPMG och Ernst & Young och dom där så gör ju dom, i alla fall KPMG gör nåt, dom gör någon rejting av bolagens rapportering på hållbarhet, globalt, och då kommer dom ofta fram till att Sverige ligger ju i topp på hållbarhetsrapportering, och så kan man säga att revisorerna har i uppdrag att granska, det som är viktigt i den här granskningen är att dom granskar ju den här rapportern, det är ju det dom granskar, dom granskar, dom får inte i uppdrag, titta på vad som rapporteras och se huruvida det är relevant, eller stämmer i, i verkligheten, och det är i det utmaningen ligger i, alltså, skulle ni vilja ha en väldigt tydlig åsikt skulle ni prata Pavel Sharma, som tidigare var på Sandvik och jobbade med korruptionsfrågor och utbildningsfrågor för Sandvik i Kina och Indien, så han har jobbat på plats för Sandvik, och jobbat med att utbilda sina kolleger i anti-korruption, och ansvarsfrågor och hon hade då tydliga åsikter om Sandviks hållbarhetsrappBåde och liksom, det är ju förstås bra, men beror på väldigt mycket vilken tredjepartsgranskning man har, bara för att man sätter sin stämpel på redovisningen det ger inte mig så mycket, jag skulle inte värdera redovisningen bättre mot nån annan, däremot så kostar det väldigt mycket pengar, men om man gör en granskning där dom faktiskt gör det ordentligt och går in och ger ordentlig feedback till bolaget så det har något mervärde, då finns det ju ett värde i det, att dom ger feedback till bolaget, vad jag kan tänka mig, det är bäst om dom stora bolagen som jobbat med dom här frågorna och länge och som har tredjepartsgranskning, men det är kanske dom som behöver det minst, utan det är kanske dom här som precis håller på att bygga upp sitt arbete som skulle behöva en tredjepartsgranskning, dels för att rapporten kan bli spretig och konst, och att sifforna inte är verifierade och inte jämförbara, och dels för att dom behöver just feedback för att få lite struktur på arbetet, men för dom, dom har ofta inte kommitNe….Det är ju en en ja det ju en trovärdighets aspekt i det hela, sen kan det vara så att, det ibland säger att ja nu vet vi alla fall att det här inte är fel sen om det är rätt eller inte men, ett externt bestyrkande ja det ger faktiskt en det är en trovärdighets fråga, men vi förstår ju också att det är dyrt och att det driver kostnader i ett bolag, så att det är ingen enkel fråga, men ha det ger en viss kvalitetsstämpel det gör detJa det gör det ju vi har ju vår modell låter vi ju våra externa revisorer titta över vart tredje år så att dom ser att vi följer det vi säger och så har vi en rapport på det också eftersom att det blir vart tredje år beror ju på att det blir väldigt kostsamt att göra det varje år eftersom det här inte är en global standard då som sagt för då har de något att pricka av mot utan nu måste de pricka av mot att vi har gjort det vi säger att vi gör så då måste vi dokumentera ganska mycket hur vi går tillväga och sen får dom kolla på den här sista treårs perioden har dom gjort så här har dom agerat så i dom här fallen och då kan man se att att vi gör det vi säger men men tredjepartsgranskning är ju sånt som hjälper det är ju enda stämpeln du har på att det här fungerar N: Jag tänkte på att när ni tar investeringar kan det vara så att ok det här är en GRI och den är granskad av dom och dom då kan vi köra liksom R: Det hjälper ju mycket då behöver vi ju inte göra lika mycket runt om i den analysen N: Ok R: Så att stäm

Hur länge har ni varit medlem hos SWESIF? Det är inte så länge det är två år Det är inte så länge, det är, jaa, ett och ett halvt år nåt sånt**kolla hemsidan, hon svarade inte exakt**Jag tror vi var en av dom som startade SWESIF, hur längr har SWESIF funnits? tio-tolv år kanske?Vi är jätte nya som medlemar där, vi gick med i våras så vi har inte ens fyllt ett år där änGaah, jag tror vi gick med -08, -09 nånstans där

Varför valde ni att bli medlem hos SWESIF? Ja bra fråga. Det var väll vi tyckte att det är en lång historia men vi var med en europeiskaorganisation som hette EUROSIF där var vi med i många år istället för vi har kontor i flera länder, dels så är det ett ekonomiskt problem för oss, vi kan inte vara medlem i alla lokala SIF som finns i Finland Danmark Norge Österrike vi måste välja, vi valde först med att bli medlem i den europeiska men vi var lite missnöjda så vi gick ut samtidigt som vi tyckte att det hade hänt mycket positivt i SWESIF med ny ordf. som verkade styra upp det var lite konkreta bra grejer som vi tyckte detta är ju bra, då tyckte vi då kan vi gå med där för det är ju ändå viktigt för oss att visa att vi stödjer och vara med i den diskussionen. Nej men det var den positiva förändringen som gjorde att vi kände att vi kunde lägga pengarna. Sen är det ju allt bra att nätverka naturligtvis. Ja, vi har gemensamma intressen med dom om att, ja men det är ömsesidigt tror jag, att, det är viktigt att förstå den yrkeskategorin, och det är viktigt för dom att förstå kommunikation, som man säger, en del är ju kommunikatörer i grunden andra är mer praktiker och då kan man behöva hjälpas åt där och dra, och ha gemensamma, det är ju mycket event och så där, seminarier, vi är inte så jätteaktiva där, men vi deltar oftaU: det kan man verkligen undra, såhär är det, SWESIF, vi är ju, eftersom vi är rådgivare i den här marknaden och vi vill verka för skrivning om information, kunskapsutbyte och nätverkande, så är det då SWESIF som är en medlemsorgansiation som har det syftet, att sprida information och kunskap om hållbarhet, hållbara investeringar så är det naturligt för oss att vara med, så vi har ju varit med, jag har ju suttit i, ja man är ju tillbaks till den där ankdammen, jag har suttit i styrelsen, jag har varit ordförande, jag har liksom varit suppleang, nu sitter jag i EUROSIFs styrelse som då är den europeiska, man kan kalla den för en paraplyorganisation eller så kan man kalla den för en supporterorganisation, det beror lite på, och vi är med i danska SIF:en, och i finska SIF:en och sådär, så för oss är det bra att i varje marknad som vi finns att vara med och stötta den här typen av inititativ, så det är kan man säga, och värdet för oss, ja det är att vi är med och påverkar, så är det ju, och det gillar viDet är ju ganska längesedan vi blev medlemmar, med det är ju ett bra forum att träffa kollegor i branschen och att tillsammans med dem driva utvecklingen vidare, nätverka och liknandeVi gick med för att just kunna bolla hållbarhetsfrågor med andra inom branschen och få vi ganska likartade problemställningar och möjligheter och att då träffas i olika forum och få disskuter dem här sakerna är väldigt mycket värt, och vi jättenöjda och vi känner att det varit bra diskutioner ibland så kan disskutioner var så här låsta liksom vi är konkurrenter så nu skall inte jag säga någonting, jag skall bara sitta här och lyssna liksom men det är, det forumet har varit väldigt, väldigt bra att man faktiskt kan ha bra dialoger, dem bjuder också ofta in företrädare från olika företag så att det är inte bara liksom lilla pensionsbranschen eller försäkringsbranschen som sitter där utan det är företrädare för stora svenska bolag så att man får mer helhetsbild och se på, vad består deras utmaningar utav, vad består våra utmaningar utav så man kan få ny inspiration och tänk kring de här frågorna så att ja vi är nöjda nykomlingarOch men på ägarsidan så försöker vi ju också se lite på hur AP2 för att, just för att se till den här förändringen så är det ju tillexempel har ju vi instiftat vi förr förra året ett pris för studenter på Göteborgs universitet alltså om de skriver en uppsats inom hållbarhet så har vi ett student pris för bästa uppsats just lite för att stimulera både studenterna men också höskolorna att jobba med de här frågorna jag kan ju säga att just inom finans så finns det inte det har har funnits ett intresse bland studenter väldigt länge för de här frågorna i företagsvärlden om man säger så men det finns inte lika mycket inom hållbarhetsfrågor som finans det är ett exempel och sen så är vi ju med i anda liksom såna här initiativ och både som SWESIF för det var ni som pratat med om ja nej SWESIFS N: Ja jo vi hade avgränsat ossR: Ja ja och också just för att ja stötta och skapa information och kunskap om det här området men sen så är vi ju med i lite mer typer av internationella initiativ som på klimatsidan tillexempel aOch varför? ja SWESIF driver dom här frågorna, det är ett väldigt bra nätverk, vi har väldigt mycket utbyte av varandra och av andra medlemmar, eller jag ska inte säga väldigt mycket, men det är ofta möten är "closed doors", där vi diskuterar igenom, jag sitter med Nordea, jag sitter med Robur, jag sitter liksom, det är inte, vi kan verkligen diskutera öppet vad vi tycker om saker och vad vi tycker om bolag, för vi vill ju alla samma sak liksom, att driva det framåt,N: hur ofta, eller händer det att ni har olika åsikterA: inte olika, men olika grader, vissa kan ju tycka att vissa saker är helt ok, och andra inte, men grundsynen är, skulle jag säga väldigt liknande, faktiskt. men det är ju också, mycket av hållbarhetsarbetet bygger ju på samma värdegrunder från FN till exempelSamtidigt det finns det finns lika många metoder som det finns aktörer då det finns ingen gemensam då då så där är det ju jätte krångligt men har försökt med SWESIF lite grann sådär för att få en en iallafall en varumärkerstämpling på fonder då den har styrts ganska mycket av storbankerna hittills då vi har varit med nu är vi 5e största fondbolaget men det är ganska rejält skutt upp till nästa till det är Handelsbanken som är 4 gånger så stora som vi är liksom och då är det svårt att komma till tals om marknadsstandarder en fråga vi lyfte i det där till exempel om man gör dels om man har hållbarhets analys på alla sina fonder det tyckte ju dom var onödigt för för det viktiga var att man har någon så att man vet hur den funkar eftersom de inte har en på alla sina och nummer 2 som vi vill ha fram i den här SWESIF är då vem gör analysen gör man den själv eller köper man in den eller kombinerar man det kan vara bra det också det är ju också när man skriver vem som förvaltar fonder det brukar vara ganska viktigt o

Är ni medlem hos någon liknande organisation? Jaa, det är vi ju, vi är ju aktiva i GRIs, vad det nu heter, stakeholder-forum där, så att man är med och ger feedback på nya generationens riktlinjer och sektorskomplement och sånt där, och vi håller oss uppdaterade genom det också, sen är vi medlemmar i näringslivets miljöchefer också, jag vet inte om ni känner till dom, men det var ju vad det låter som, men nu är det mer en branchorganisation för hållbarhets- och CSR-chefer i största allmänhet i Sverige, så där är vi också med lite sådär, lite snett in från sidan, att det är så pass viktig fråga för den organisationen också, så där håller vi oss ganska uppdaterade då också.Det finns faktiskt ingen liknande organisation, svensk, grejjen i Danmark Oslo och Helsingfors är vi medlem i liknande organisationer men i Sverige så är det ju SWESIF som är den relevanta organisationen att vara medlem iDet finns inte så många andra liknande organisationer, SWESIF, nej, inte i Sverige i alla fallT: Det finns europeiskaH: Ja det finns ju EUROSIF som är mamma till SWESIF, vi är inte medlemmar där, däremot så kan vi få information från EUROSIF, sen finns det ju ett annat nätverk, eller ett initiativ som heter hållbart värdeskapande, jag vet inte om ni känner till det? T: nej inte just detH: det är ungefär samma, samma som SWESIF, men inte riktigt, SWESIF är en bredare, det är alla möjliga, medan då hållbart värdeskapande är, ja det är AP-fonderna, som faktiskt inte är med i SWESIF, ap-fonderna och så är det SPP, det är DnB, skandiabanken, ja det är kanske ett tiotal organisationer, som valt att gå samman, som ställer frågor till styrelseordföranden i bolag, och som har gjort en del enkäter och annat, seminareier, men det är lite mer en lösare gruppering, det är inte en organisation, som SWESIF, utan en sammanslutning kan man kalla det, och där är vi med då, men annars kommer jag inte på några andra, PRI, jag veNej det är vi inte, utan det här var ett första steg för oss, så att vi får se om det kommer andra, jag vet inte hur många andra det finns heller det finns ja det finns väl säkert andra också men det finns en del nätverk typ Sveriges kommunikatörer har ett nätverk kring hållbarhet och där är jag ju medlem N: MmmmR: Men i övrigt förutom det så nej ingenting annat 

Hur kommer det sig att er organisation har inriktning emot hållbara och etiska investeringar? N: ja ok, vad är största fördelen skulle du säga med att driva en fond med den här inriktningen?
J: det har vi inte heller gjort någon hemlighet av att det är helt kunddrivet, en av de största investerarna i fonden när den var ganska nystartad hade det som krav för att investera, ******** N: ok, 
J: så det var ingenting som vi hade tänkt från början utan det är helt drivet av kunder, 

Ja men grund storien är ju den här vad vi har med vår egen affär att göra liksom sen är det ju så här att framförallt som kapital förvaltare där jag sitter med fonderna då vi har massa billiga index fonder som kostar 0,2 0,3 procent och billiga index fonder finns det många stora aktörer därute som kan göra och det liksom men det som det vi försöker leverera eftersom vi är ett börsnoterat bolag också så så vi driver det ju för att göra vinst liksom och dela ut pengar till aktieägarna så att vi måste ju hitta vår affärs ide det är ju det vi är unika på hur vi tror att vi kan bringa ett mervärde till våra ägare och och det här tror vi är en sån del det vi har sett det här är ju väldigt drivet av kunder också att om dom har nu två framförallt institutionella placerare om dom har två aktieindexfonder att välja emellan det här är Sverige aktie index och det här är Sverige aktie index hur fel kan det gå *skratt* H: *skratt*N: *skratt*om du har alla kontroll system på plats som du måste ha då N: Ja R: Ja men den ena 

Vilka fördelar har ni märkt av vid användningen av hållbarhetsredovisning? T: nej jag har sett många använder det som reklam
U: ja, absolut, och kommer man högst på den här listan att man är bäst i sin branch, javisst det är ju jättebra, det tjänar kanske andra syften
Det är väll att vi kan ta bättre beslut om investeringen och som är man får en mer helhetsbild av bolaget bolagen vi investerar i Ja fördelarna är ju att vi har informationen samlad och sliper ringa bolagen och ställa frågorÄhhhhm, Ja ett större spektrum som bas för besluten, som sagt, det är många pusselbitar det handlar om och om, ju fler bitar man har desto klarare blir ju bilden, egentligen, sen rent konkret att vi har sett X antal procent mer avkastning eller inte, nej det har liksom ingen siffra på så ellerSå kan vi säga det kan ju ändå vara intressant att göra en grön om man säger att avkastningen är den samma så kan det ju ändå vara intressant att göra den gröna för att ja dels för den ja dels för att den är grön och sen att det blir en annan typ av investering ja att det blir en diversifiering i portföljen ;;och det är ju positivt och exempel på det som vi har gjort den typen är ju alltså att vi har investerat i som man kallar för gröna obligationerN: Ok R: Jag vet inte om du känner till det N: Nej just det känner jag inte till R: Världsbanken kom ut med dem första gången 2008 kom väldsbanken ut med det ja gröna obligationer och sen har liksom ett flertal såna här ja super national eller Afrikanska investeringsbanken och europeiska investeringsbanken och Göteborgsstad här i höst gav ut gröna obligationer och tanken var dom pengarna ska enbart användas då ja ofta har det varit liksom rena klimat åtgärder både på på ja vad heter det ja något på engelska additaitional emigration det är både för att förhindra meFör att man får en samlad bild av företagets verksamhet helt enkelt;;;;N: jag tänkte på det du sa i början här, att konkurrenssituationen för dom statliga som måste göra det, och dom på largecap, dom flesta på largecap gör väl en, A: ja absolutN: på vilket sätt, borde det inte bara vara bra för dom att liksom, eller på vilket sätt är konkurrensfördelen tills någons?A: jag tycker nog att konkurrensförderlarna är till dom statliga bolagen för att dom når ut med sitt budskap med vad som är relevant för bolagen och ger, och ger oss och sig själva att kommunciera i kring det här och tala om var det kan smälla någonstans eller inte, sen så tror jag, eller tror, snarare efter att ha hållit på med det här så pass länge så känns det som att dom bolagen som jobbar med hållbarhet på ett strukturellt sätt, dom är bättre medvetna om risker, oavsett om det är liksom finansiella, miljörisker, alltså dom har ett helt annat risktänk än dom bolagen som har valt att inte jobba, eller struntat i att jobba med det här, dom ser liN: ok, jag tänkte på, när ni så att säga lägger ut det på Ethix att hålla koll, har ni gett Ethix era egna normer eller är det ett färdigt paket man köper från Ethix sida, eller 
J: ja, där litar vi på dom, dom gör ju det här åt andra kunder, dom har samarbetspartners som dom jobbar med och i princip ska det ju vara FN-konventionerna, så i mitt andra exempel om miljö är rätt, nu blir det väldigt förenklat när jag säger så, så att du kan få tag i siffror på vilka miljökostnader det här bolaget har framför sig någongång i tiden, du kan göra liknande om lönekostanden är väldigt låga, vad som är populärt i arbetsintensiv industri så har man ju väldigt mycket av tredje parts aktörer för att inte behöva betala minimilöner, dom anställer inte den procent at personal dom behöver sjävla utan hyr in personal via outsourcing-bolag och vissa bolag gör det där för att kunna betala lägre löner än vad som är lagstadgde minimilöner i det land dom verkar, och det där går ju, det är inte alldeles enkelt men det går också att sEn liten instickfråga från tidigare vi har upplevt kan inte problem men att några upplever att det är väldigt segregerat mellan analytiker och förvaltare R: Ja H: Och som jobbar inte alla tillsammans R: Nej H: Det lät som på dig R: Ja men de sitter ju på frontoffice tillsammans här vi har ju 40 tal förvaltare och 8 analytiker som är igång med det här enbart och de sitter ju i samma rum H: Så då är det verkligen integrerat R: Ja dom rapporterar till samma chef CIOn Cheif Invetment Officer på Storebrand som är chef för alla dom här så att det är nånting som ska vara integrerat då så att dom vet för att det uppstår ju en del frågor liksom H: Ja R: Det är ju det kan vara värdefullt för Europa förvaltaren att veta att det är en utmaning nu inom fordonsindustrin för att det kommer en ny teknik i i som Japanerna tittar på som som man lyfter fram väldigt mycket där o som man börjar lagstifta om i Japan till exempel och som kommer att lagstiftas om i Kina då kanske och det kommer att drabba de europeiska bil tillverka

Vilka nackdelar anser du kan finnas? U: ja, jo absolut, och det är ju det dilemmat man har, om man talar om vad man gör, så finns det alltid risk att någon hittar någoting som man inte gör, och som då rimmar illa med det man säger man gör, eller att, att man blir kritiserad för att man inte gör tillräckligt, eller för att ja, att ja, det kan vara alla möjliga, och när det går snett, vilket det gör för alla någon gång, då blir man alltid då kritiserad för, men du sa ju att du skulle ta ansvar för det där, men nu gör du ju sådär, ja, typ HM och barnarbete, dom har haft med barnarbete, dom är i en branch där det förekommer barnarbete, dom kommer alltid få tampas med den här frågan, men, jag skulle hävda att det påverkar inte deras aktiekurs, så när det smäller för HM, ta hela den här diskussionen med lönerna, med låglönerna i bangladesh och kambodja och det här, dom får ju hur mycket kritik som helst, och det är **hör inte ordet**, men alltså det påverkar inte aktiekursen, det gör inte det. man kan tycka vad man vill om HM, man kan tycka att det ärDet är väll hållbarhetsredovisningar som är alldeles för långa och okonkreta Fördelen är så att säga ja nu är det ju så att man oftast brukar ha det som ett spearat avsnitt i årsredovisningen ja är med där så att att det kan att det om det är en separt hållbarhetredovisning så är det en större riska att en vanlig finansanalytiker inte ser informationen men jag skulle nog säga att jag tycker ofta även de som har separata hållbarhetsredovisningar gör kortare avsnitt då i den så att säga i årsredovisnigen N: mmm R: Så att men allra bäst tycker jag om det skulle bli integrerat att man ja hållbarhets aspekterna skulle blir en del av alla annan information så att säga  N: Ja just det för om du skulle tycker någonting vilken är den starkaste drivkraften att ta fram hållbarhetsredovisningen som företagR: Det beror säkert på vilken bransch man är i för att kund liksom krav informationen även från liksom att det finns ett tryck på den här typen av information av bolaget att så tror jag att man känner att man måste att man behöver kommunicera det hela helt enkelt och det är väll både ja kunder mN: när man utför en negativ screening, tycker man fortfarande att det är ok att, om man är till exempel i sånna länder, att det är ok, för dom redovisar att det är problem, så därför är investeringen ändå okA: absolut, för jag tycker att , det är ju inte så att, jag menar, ta då tilll exempel när HM lagt första ordern i Etiopien, och där det ännu lägre löner än vad det är i bangladesh, och det kan man ju tycka vad man vill om, men å andra sidan så, det HM gör att dom, dom, om dom kommer fortsätta samarbetet, det får vi ju se, men det dom gjorde även i asien var att dom förde dit arbetstillfällen, dom byggde upp struktur, dom byggde upp utbildning, dom gav folk möjlighet för folk att lyfta sig från fattigdom, och det ska man absolut göra, men du ska vara medveten om vilka risker du tar, eller har, och har processer för hur du handskas med det hela, tele2 berätta tillexempel här, när dom var i ryssland så kunde brandinspektören komma och säga, knack-knack, nu ska vi göra en inspektion här, antingen kan det gå vN: ja, finns det några nackdelar?
J: ja, alltså, du kommer ju i båda dom här filtrena kommer du kunna att sortera bort bolag som, som ja, som skulle kunna leda till avkastning i portföljen, men om man ser det till vinsterna i filtret totalt sett, vad du kan sortera bort för någonting, så minskar riskerna totalt sett, så det är två vågskålar där vi tycker att totalen ändå är något positivt, 


Har ni fått feedback från era kunder angående ert arbete med etisk - och hållbarhetsredovinsing? T: men jag tänkte, företag som inte kvalar in sig, utför ni företagsdialoger som banker, 
U: ja just det, precis, man kan säga såhär, våra kunder är enbart investerare, så det är dom som betalar våra löner, för dom köper våra tjänster, så vi går inte in och konsultar i bolagen, däremot, i all vår research, och i all vår analys, så har vi dialog med bolagen, dels för att få fakta på plats, vi samlar ju in systematiskt från ett stort antal källor, och informationsgivare, uppgifter om bolag i olika situationer, och så gör vi en intressentdialog, och där pratar vi då med bolagen, så vi etablerar tidigt kontakt med bolagen, just för att få bekräfta faktauppgifter, eller information, som ibland kan vara sann, och ibland falsk och felaktig, eller så, så att hela vår analys har ju det här dialogmomentet med bolag, men även också med andra intressenter och det kan vara myndighet, lokal organisation, det kan vara experter av olika slag, och när analysen är klar, går, då kan vi sen även stötta våra kunder, alltså investOh ja, det får vi, ofta när media skrivit om något bolag, så mailar eller ringer privatkunder och undrar vad vi tycker och varför vi kan investera i dom, vad tycker vi om dom, dom har väldigt starka synpunkter på ena eller andra hållet så, absolut, mm, också institutionella kunder har ofta synpunkter, det kan ju vara att dom själva blir attackerade av media för att dom i sin tur gör investeringar hos oss, kommuner och landsting är ju tacksamma för journalister att slå på som kanske har investeringar hos oss då och då ringer kommuner till oss och frågar varför har ni den här bolaget, vad tycker ni om det, slussar vidare information då. det är mycket akta rygg, så, man skulle önska att media inte var så intresserade av att såga, N: dom vill ju ha scoopH: jaa, men det blir ganska tråkigt, och det blir så, det är ofta det, jag ska inte säga helt fel, men det är inte, dom visar ju sällan hela bilden, utan dom väljer ut en liten tårtbit, och så skapar det en felaktig bild hos många som inte orkar sätt sig in i det Ja vi får mycket frågor om våra investeringar, vilka riktlinjer har ni, vad gör ni för ställningstaganden, och därför är det bra att ha en hemsida där man kan läsa om precis hur ser styrelsens riktlinjer till AMF ut, hur ser våra etiska principer ut, så att man lägger det tillgängligt och tydligt så alla kan se och läsa, då kan man också känna ja men det här lirar med vad jag tycker eller nej det här tycker inte jag är okej, vi får frågor, kundservice bland annatJaa, ja både jag och nej, svenska kyrkan är ju då en väldigt speciell kund, och där, dom träffar jag kontinuerligt, vi har ju ett så kallat placeringsråd, två eller tre gånger per år, när vi sitter ner och diskuterar, dels det ekonomiska utfallet så klart, men där får inte den etiska ansatsen mest plats, vi diskuterar issues (*problem*), vilken dialoger vi har fört, varför, varför vi fört dom, utsikter, hur det ser ut, vilka, så att där är merparten just den etiska ansatsen, just i det uppdraget så är det A och O, i retail-ledet där är det mycket mer anonmymt, tyvärr än så länge, och jag tror att folk tror att dom inte har någon röst, men det kommer ju inte lite kunder då och då och frågar varför, helt enkelt;;;det pågår ju väldigt mycket, det bubblar ju väldigt mycket i branchen, där just på grund av att vi skrivit på PRI, nu alla dom måste hitta något ansatssätt för hur vi ska bemöta, dom här, och kundkraven är ju, jag har hört en siffra, som, av dom instituionella kundförfrågningar som vi får in, så 80% ha

Anser Ni att hållbarhetsredovisningen kan påverka ett företags varumärke? På vilket sätt? Jaa, T: På vilket sätt? positivt/negativt? både och?A: Ja, alltså jag tror det är, jag kan ju inte direkt så någon nersida liksom med att ha en hållbarhetsredovisning för varumärket, det är väl kanske om man skulle träffa fullständigt fel och det visar sig att, jag menar det händer ju, ja men BP till exempel, nu kan jag inte riktigt säga hur deras varumärke påverkades, men jag gissar att det var lite tilltufsat, eller ja det var ju det. och dom hade ju under många många år lyft fram sig själva och också blivit framlyfta av andra som föregångare i sin branch. och så händer en sån här grej och då blir det liksom fallet jättelångt. och förväntansgapet är liksom jättestort, så det är, det finns ju en risk om man inte riktigt kan leverera det man har sagt, men sen åt andra hållet då, det är ju lite olika, alltså hållbarhetsredovisningar är ju inte något som läses jättemycket av konsumenter till exempel, som i sig, men däremot processen som föregår en hållbarhetsredovisning och den liksom budskapsplattform som man Ja, det skulle jag säga. eller kanske inte just redovisningen i sig, utan det är hållbarhetsarbetet, som beskrivs i hållbarhetsredovisningen, ja, T: det kan ju påverka även negativt, eller? eller är det alltid positivt?H: nä men det är klart har man gått ut och skrivit att man har ett jättefint anti-korruptionsarbete och sen kommer det en skandal så kan ju det påverka negativt, så det måste ju vara en balanserad bild man ger, kanske i det, T: jag tänkte, är det ett plus om företag som opererar i länder där det kanske förekommer korruption, om dom visar att dom är medvetna, och dom flaggar upp incidenter, H: ja visst, pratar vi korruption så finns det ju inte ett bolag i hela världen som inte har den typen av problematik, då är det ju snarare ett problem om man säger att vi inte har någon korruption, för då ser man ju inte ens problemen, och så, erkänner problemen, jobba med dom,Ja gud ja, absolut, T: kan det även vara till ett företags negativa sida, att publicera, så att detA: nej jag tror inte det, titta på Telia Sonera i jämförelse med tele2, telia sonera som då sitter och blir kölhalad i pressen i ett års tid, där styrelsen avgick, VD:n avgick, jättejobbigt, korruption, allting jättejobbigt, och så har vi tele2 då som också är verksam, nu är dom inte i ryssland längre, men kazakstan, det är ju också så att säga utmanande marknader, där telia då stängde, och svarade inte på frågor i princip, det sånna här corparate-bullshit-svar, allt man frågade så fick man bara såhär, vi gör allt i vår makt, men vad gör ni, ja vi gör allt i våran makt, medans tele2, öppnade upp, gjorde en kapitalmarknadsdag av det hela, och sade såhär jobbar vi, såhär ser vår process ut, händer någonting så vet vi exakt hur vi ska jobba med det, det kommer kanske hända saker, det kan vi aldrig garantera, men då tar vi hand om det såhär, telia var stängt

Vad tror ni är starkaste drivkraften till att företag väljer att producera hållbarhetsredovisning? Det är omvärlds krav från omvärlden tror jag fler investerare behöver det och det blir viktigare för att visa kunder och omvärlden vad man gör. Sen är det ju bra verktyg inåt att jobba efter också ex GRI har man ett ramverk hur man själv kan utveckla dina processer och jobba vilka frågor som skall lyftas upp och så man kan jobba bakvägen för att utveckla ett eget system N: Så man kan använda den som internt R: Ja precis ett internt styrdokument Ehh, jaa, på vilken ände man börjar.. alltså man ska ju inte, alltså där vi är här och nu, ähum, om man inte, om vi säger att man inte har publicerat en hållbarhetsredovisning tidigare, eller överhuvudtaget kanske kommunicerat kring hållbarhet inom någon större utsträckning, då skulle jag säga att där vi är idag, så är det det yttre trycket som gör att man tillslut gör det, för även, njä men då har man också, suttit och håliit emot länge för att man kanske i hjärtat känner att det här är inte för oss, vi tycker inte att det här är releveant, eller någonting som vi vill göra, men så kommer de flesta ändå till en punkt då det är så många som efterfrågar det, och så många av ens konkurrenter, och liksom, N: Man kan inte stå utanför?A: NÄ, det gör liksom för ont att stå utanför då, för det är ju en trend, liksom, det är ett samhällsfenomen att man ska vara transperent, ähhum, så även i det läget, men men, men vad som gör att bolag år efter år ändå fortsätter och, och hittils har jag inte sett något bolag som valtU: det är att undvika negativ publicitet, och då kan man säga såhär, att det är ju inte så roligt att det är den starkaste drivkraften, men det, om man tittar både på investerare och bolag så är det en väldigt stark drivkraft, sen om man tittar på både på bolag och investerare så är det också kan man säga, kundstyrt eller efter, alltså det finns en efterfrågan i marknaden och en förväntan att man ska göra den här, vad det här nu är, hur man nu har definierat det, man ska vara ansavarsfull, man ska vara hållbar, man ska ha koll på grejerna, så det är liksom, det föder lite sig själv det hör också, och media plockar upp frågorna, och när media plockar upp det så blir det alltid negativ publicitet, och då är det, jag vill se snygg ut, du vet, och då, och, och sen så är det så att för bolag idag så det nästan, det blir nästan, det är både, hos investerare brukar man prata om någon slags lägsta anständighetsnivå, man ska ha koll på grejerna, och man ska inte vara investerade i grejer som byter emot internationellaDet är väll att ett bolag vill tillmötesgå den information som bolagets intressenter dels investerare men också anställda för i många fall är det ju så att inga personer idag vill vara hos en arbetsgivare som inte tar hänsyn till de här frågorna att det används väll till detVad jag tror, om bolagen, i sverige så är det ju så att man inte vill vara sämre än någon annan, det är ju en ankdamm bolagen i sverige, de svenska börsbolagen och gör dom andra det så ska vi inte vara sämt liksom, globalt, ***HÖR EJ ORDET***, som kanske är lite aggressivare än vad man är i Sverige, om man ska ta någon **HÖR EJ ORDET**, investerare säket också som kanske ringer och frågar, som vi var inne på, skulle jag ringa och besvära dom mycket mer och be dom ta fram information, jaa, vad är deras drivkrafter annars, dom vill väl, svenska bolag vill visa sig duktiga, och det här är ett sätt tror jag, många menar ju också att det är lättare att rekrytera om man kan visa att ett boalg är bättre, eller ett gott bolag, man kan ju, det finns ju många, många aspekter, men just när man jobbar med redovisningen kan det bli lättare att katalysera och prata om det man gör, sen tror jag att många bolag kanske lägger lit eför mycket tid på redovisningen och för lite på att göra, så,N: för syns skull?H: Jaa, eller, inMmm, jag kan tänka mig att, ja det får man fråga dem om, egentligen *skratt*, fördelen är väl att man uppfattas som ett mer transparent bolag, och att man förståer att man är en del av det samhälle man verkar i, att man förstår att vi är en del av, av ett samhälle eller så, nackdelen tror jag fortfarande är när bristen på struktur och ramverk, det här är fortfarande så ung disciplin, så att många tycker att det här är luddig materia, men som sagt om koden för svensk bolagsstyrning kunde komma in göra något här så, nej men jag tror att en fördel är att visar också att man har grepp om sina risker grep om hur man påverkar samhälletJa, jag brukar säga det är, det är, kostnadsminmimering, riskminimering, och det är affärsmöjligheter, det är liksom dom parametrarna som jag ser, varför bolagen ska syssla med det här, som sagt hållbarhet ska vara värdeskapande, är det inte värdeskapande så ska du inte syssla med det. men det finns ju inget bolag som inte skapar värde genom att ha mindre kostnaderN: nej det är sant, A: så enkelt är det i min världdet kanske lite sorligt och säga, men jag tror det handlar mer om deras PR-risk, jag tror att det är det som driver, det var en institution som sade det, han investerade inte sen i fonderna *hör inte ordet*, jag vill inte vara med i Aftonbladet, och så tror jag många resonerar, men det är kanske inte alla som erkänner det, så tror jag många tänkerJa nämen det är ju en PR grej där också plus att det här har blivit en en en faktisk faktor det man kan se i i från bolagen sida också är att det här kostar ju pengar för dom och nystas det upp någon mutskandal någonstans så det faller ju kursen på N: mmm R: om du råkar ut från en stt stort oljeutsläpp det faller ju kurserna oerhört på om det kommer ut att säkerhetsstyrkor i tredjevärlden beter sig illa mot lokalbefolkningen det sjunker kursen på så att såna här saker har ju en helt annan finansiell påverkan idag ja än vad det hade för 10 år sedan också så att bolagen ser ju också att det här det här är en finansiell risk och då det måste man det måste man ju redovisa det måste man ju kommunicera ut till sina ägare hur ser den här finansiella risken ut i det här bolaget är den borta då är det mycket större chans att det är fler som handlar med din aktie och du får upp kursen på ett annat sätt så att det är ju just det en drivkraften är att den finansiella påverkan som är typ du har sett mer och mer utav N: Ha

Vilken roll tror Ni hållbarhetsredovisning kommer att spela i framtiden? Ehhhhhh jo men det kommer att spela allt större roll framförallt om det kopplas till den initiala rapporten så att vi kanske har en och samma rapport men framför allt om bolagen kopplar den till den finansiella redovisningen så att man har en och samma H: Är det något ni önskar R: ja jo absolut men det är det N: Om man skulle se på en historisk överblick från 50 talet tror du kurvan kommer att utvecklas exponentiellt med hur många som använder sig utav den R: Hur många som läser den eller producerar den men ja jag förstår jag är inte så optimistisk att det kommer att ske en exponentiell utveckling men det är klart att kurvan pekar väl lite uppåt i alla fall. Det tror jag, allt eftersom de blir mer och mer användbara. Om man skall investera och sitter och analyserar en sektor så måste man kunna analysera den på samma parametrar ta den finansiella delen där vet du precis i princip i alla fall vad ett företag säger men med på hållbarhetssidan kan man inte göra samma jämförelse, om man kan komma fram med en standJag tror det kommer vara en självklarhet, det är nästan en självklarhet, men jag tror att formlen för det kommer fortsätta utvecklas, vi går mycket emot integrerad redovisning, som ni säkert har snappat upp, och det är ju som nån sade här om dagen, det är fortfarande ingen här i världen som gör det, för att, per definition liksom, såsom det är tänkt att vara, så är det ingen som har kommit dit, men det är ju väldigt många som har börjat försöka, även bland våra kunder, dom drar åt det hållet, och där är G4 riktlinjerna till stort stöd, för att tanken är ju att man ska bli mer spot on, liksom att, verkligen verkligen utgå ifrån sin egen verksamhet, sin egen värdekedja, sin egen affärsidé när man gör sin, väljer sina frågor att kommunicera, och då blir det också väldigt naturligt att då lyfta in det sida vid sida, vid finansiell kommunikation och annan business liksom kommunikation, så jag skulle nog tro att det är dit vi är på väg, och då tror jag också att det kommer bli ännu mer självklart att det ska finnasU: alltså, det, jag, det går ju inte att vrida tillbaks nån klocka, nu har vi hållbarhetsrapportering, vi har CSR-rapportering, och vi kommer ha integrerad rapportering ocj allt det där, det finns ju, jag tror det kommer bli fler och fler regleringar vad gäller rapportering, av den enkla anledningen att vi har den värld och marknad som vi har, och det ser vi ju nu med alla liksom, både för investerare men också även för bolag att, att, att det ligger som en risk och compliance-fråga, det blir fler och fler regler för att styra, styra upp ordningen, och jag menar, får vi, jag menar, i kölvattnet av finanskrisen år 2008 och nu senast liksom, det blir, det kommer styras upp mer, ochj det kommer bli fler regelverk, och man ska kunna rapportera så att jag tror att, rapportering kommer inte att kanskie bli mindre av, men jag tror också att marknaden kommer att i det avseendet utveckla sig för att verkligen hitta det som är relevant, därför att om vi tar sånna här initiativ från investerares håll, känner ni till carEn ökande roll, fler och fler kommer att förstå vikten av hållbarhetsfrågor när man investerar i bolag så att jag tror vikten av hållbarhetsredovisning kommer att, sen vet jag inte vilken form den kommer att finnas i, det bästa är väll om man integrerar dem här frågorna i den generella årsredovisningenJaa, det var en bred fråga, jag vet inte riktigt vad jag ska svara där, hållbarhetsfrågan tror jag kommer bli viktigare, redovisningen tror och hoppas jag blir mindre och mer integrerad o årsredovisningen, N: Vill du att IASB eller andra ska ordna det så att det står med i samma dokument?H: Ja, det skulle jag tycka var bättre, för om man tänker att man vill uppnå förändring på lång sikt, så visst kan man ha en grupp hållbarhetsanalytiker som sitter vid sidan av förvaltarna, men förvaltarna läser årsredovisningarna och analytikerna hållbarhetsredovisningarna, det blir att man jobbar i två silos, och skulle hållbarhetsinformationen vara integrerad i årsredovisningen så skulle det förvaltarna också läsa den, vare sig det vill eller inte, så finns den där, och då tror jag att hållbarhetsfrågan skulle bli mer inprisad i kursen för har alla tillgång till den informationen, och det skulle väcka tankar och kanske ett intresse som kanske inte alltid finns hos förvaltarna nu, man kanske skulle se kopplingen mellan hållJag tror den mer och mer blir en hygienfaktor, att det måste man ha, och jag tror att den kommer ge, en utveckling mot en större transparen, jag tror också det att, det kommer att flagga upp också om företag är hela och rena, betalar man sin skatt överhuvudtaget, alltså det är nya frågeställningar, det handlar inte bara om man är, miljö förstöring eller nåt sånt där, utan det handlar om hur man visar att man är ett anvarsfullt bolag, och jag tror just att hållbarhetsredovisningen blir liksom verktyget, också för dig som konsument att kunna påverka dem här stängda dörrarna och locket på, jag tror att det kommer att eller jag hoppas på att det kommer att minska att vi faktiskt får en, en större öppenhet och transparens i de här frågorna, man skall kunna göra ett medvetet val och välja självN: mmmmR: Och det är, det kan inte vara, bara de finansiella redovisningarna som skall styra oss framåt utan det måste ju in andra aspekter också, det är, jag tror att det kommer att vinna väg, i början var det väll så här jaJa förhoppningsvis har den spelat ut sin roll då som man brukar säga om det blir integrerad rapportering för då finns ju ingen separat utan man faktiskt har en en raportering från bolaget som täcker in de här frågorna, mm ja N: Tycker du det känns som det går åt rätt håll R: Ja jo nja jo men det gör det väll fast det är ju lite ehh alltså det är ju så det är ju mer komplicerat än vad man tror så att för jag tror att vi kommer att jag tror ju att vi kommer att att man skulle kunna få att alla bolag lite just det här kunna beskriva lite kunna beskriva i affärsideer hur man som bolag ska möta upp mot utmaningar ja det kan ju alla bolag göra men att sen få ungefär siffror som man skall kunna jämföra att precis som man kan jämför siffror som för vinster ja och säkert en hel del annat de är mycket svårare N: mmmR: Ja men det är ju så nu har vi försökt ett tag och det är ju också lite det här vart ska man dra gränsen vad är liksom hållbarhet vart drar du vart ska du starta någonstans jag menar nu har vi flyttat frånJa är obotlig optimist, och tror att, hållbarhetsredovisningar, jag tror att finansbranchen kommer lära sig att hållbarhetsredovisning är lika viktig, som den finansiella delen, N: har ni, vi såg en lista på hur fonderna såg ut inom SEB, och där var det 1,72% ekker 1,70% som var hållbarhetsfonder, är det någonting som, alltså hur A: det är väldigt liteT: jaa, är det på uppgångA: mmm, dels så tror jag att det dels, intresset har liksom blivit, det blir mer och mer intressant, folk börjar liksom förstå, jag brukar säga när jag är ute och pratar, ute hålller en del, ute på handelshögskolan och pratar en del, och runt, och säger det finns vissa megatrender i världen, vattenbrist, överbefolkning, klimatförändring, sen kan vi strunta i varför, det kan vi debattera i hundra år om det är naturligt eller inte, men vi har klimatförändringar, så är det, det är fler orkaner, hur handska bolagen med dom här väderfenomenen, om du är HM och ska forsla alla dina kläder från kina och du drabbas av orkaner hela tiden, hur handJ: jag tror det kommer öka, dels så kommer slutkunder att vara mer och mer intresserade av dom här frågorna, sen tror jag att det institutionella kapitalet, i alla fall vad jag hör och ser, är mer och mer orolig för att skandaler ska kunna vara negtativt för deras varumärke eller image, så jag tror att, inte på någon dramatisk förändring, men jag tror att intresset för frågorna kommer att öka, fortsätta öka, 
N: en som vi var och intervjua, han sade att det är främst insituinella placerare som bryr sig om det här i nuläget, att det är svårt att nå ut till privatpersoner, håller du med om det? Den bilden?
J: jo den stämmer, det gör den, det är en minoritet av privatkunder som är intresserade, men bland institutioner så är det snare tvärtom, en majoritet


Vår syn är att det här ses ju när vi började med det här då var ju det här en nisch produkt totalt liksom H: Ja R: Det var ju en nisch produkt och vi kunde sälja våra fonder till typ placerare som svenskakyrkan (uaef, hör ej) idag är är ju en sak som måste vara avbockad du gör inte placeringar om  inte det här finns på plats H: Nej R: För många institutioner i allafall för privat kunder så har det inte kommit lika långt som sagt men men för institutionella placerar så har det ju blivit nått du bockar av nu i dialogen vi för med våra kunder så ser vi att det dom vill ha dom vill ju mer och mer information om vad man gör inom det här området så att dom kan lämna ut det i sin tur eftersom fler och fler börjar fråga efter det N: mm R: Och det vi ser i framtiden det det tror jag att fler och fler kommer att behöva göra det här inhaouce behöver göra det själva det finns ett antal aktörer idag som säljer såna här analyser och så vidare men det det som levereras mest idag är att du får en lista H: mmm R: Och sen så v


