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Abstrakt: 

Företags samhällsansvar får allt större uppmärksamhet och det finns ett växande 

tryck på företag att publicera hållbarhetsrapporter. Globala riktlinjer har getts ut 

för att hjälpa företag att upprätta hållbarhetsrapportering. Global Reporting 

Initiative-riktlinjerna (GRI) står i fokus för denna avhandling. Majoriteten av den 

tidigare forskningen har funnit ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering 

och företags marknadsvärde. Däremot finns det även studier som påvisar annat, 

vilket gör det relevant att bidra till forskningsområdet för att öka förståelse för såväl 

akademiker, företagsledare som för investerare. 

 

I denna avhandling undersöks sambandet mellan hållbarhetsrapportering och 

företags marknadsvärde. I likhet med tidigare studier inom området används en 

modifierad version av Ohlsons (1995) värderingsmodell för att undersöka 

sambandet. Det undersöks även ifall branschtillhörighet och extern granskning av 

hållbarhetsinformation har en inverkan på marknadsvärdet. Undersökningen 

baserar sig på finska börsnoterade bolag under åren 2014–2016. Populationen 

består av 186 företagsobservationer där 57 företagsobservationer antas som GRI-

rapporterande. I undersökningen fokuseras det på signaleringen av att publicera en 

hållbarhetsrapport, således används en dummy variabel för GRI-rapporterande 

företag. GRI-rapporterande företag jämförs således mot icke-rapporterande 

företag.   

 

Resultaten av studien tyder på att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde. Hållbarhetsinformation är 

även värderelevant eftersom det är en bidragande faktor till att förklara företagens 

marknadsvärde utöver den finansiella informationen. Dessutom tyder resultaten 

på att sambandet till marknadsvärde är starkare för företag inom miljökänsliga 

branscher. Däremot bidrar extern granskning inte till att öka värderelevansen för 

hållbarhetsrapporterna enligt undersökningsresultaten. 
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1 Inledning 

Företags samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) får allt större 

uppmärksamhet i dagens läge. Intressenter är allt mer medvetna och engagerade i 

frågor kring klimatförändring, miljövänlighet och personalfrågor. Detta leder till att 

det finns ett större tryck på företag att engagera sig i frågor inom samhällsansvar. 

Trycket kommer från både intressenter såsom aktieägare, kunder och långivare och 

nu kommer det även ett tryck från den statliga sidan i och med att det blivit lagstadgat 

att göra upp en icke-finansiell rapport i samband med bokslutet för större företag i 

EU från och med 2017 (Europeiska kommissionen, 2018). 

 

Människor i samhället blir allt mer medvetna om hurdan miljöpåverkan företagens 

verksamhet har på vår jord. Detta leder till att många föredrar att handla med företag 

som tar samhällsansvar som innefattar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. 

Människor kan bli skeptiska till ett företag ifall de blottas för greenwashing eller 

förfalskad rapportering (Story & Neves, 2015). Greenwashing innebär att företag som 

påstår sig vara miljövänliga, för att bland annat attrahera kunder, i själva verket inte 

är det. Nu som då kommer det upp skandaler där företag inte är medvetna om hur 

hela deras distributionskedja ser ut, vilket gör att oetiska händelser kan uppstå. 

Särskilt inom modeindustrin har många företag haft det problematiskt att ha kontroll 

över bland annat de egna leverantörernas underleverantörer. (Kielburger & 

Kielburger, 2011) Det finns därmed ett behov av att företag engagerar sig inom 

samhällsansvar och kontrollerar för sin verksamhet att den fungerar på ett 

ansvarsfullt sätt. 

 

Företag engagerar sig inte enbart i CSR på grund av det externa trycket utan även för 

att internt bli medvetna om den egna verksamhetens påverkan på samhället. Med 

hjälp av riktlinjer, exempelvis Global Reporting Initiative (GRI), kan företag få hjälp att 

lägga upp rapporten. GRI ger ut globala riktlinjer för hållbarhetsrapportering. En 

fördel med att företag följer globala riktlinjer är att det underlättar jämförelse företag 

emellan.  Många företag ägnar stor uppmärksamhet på CSR genom att publicera om 
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engagemanget i årsberättelser och på webbsidor (Ding, Ferreira & Wongchoti, 2016). 

Företag investerar i att integrera CSR i deras marknadsstrategier samt beaktar CSR i 

sina strategiska mål. I och med det allt växande engagemanget i CSR kan man fråga 

sig ifall det leder till ökat värde av företagen eller om företagen endast tillfredsställer 

intressenter på bekostnad av långsiktigt värdeskapande i företagen. Vilken inverkan 

rapportering om företags samhällsansvar har på företags marknadsvärde är ett 

omdebatterat ämne inom forskningen. (Ding et al. 2016) 

 

1.1 Problemområde 

Det finns mycket forskning kring huruvida det finns ett samband mellan engagemang 

i samhällsansvar och företags marknadsvärde. Det finns dock variation i resultat från 

olika studier, vissa hävdar positivt samband andra negativt eller inget alls. (bl.a. 

Schadewitz & Niskala 2010; Hassel, Nilsson & Nyquist, 2005; Murray, Sinclair, Power 

& Gray, 2006) 

 

I och med att företag växer får de även mer inverkan på marknaden, miljön samt hela 

samhället. Företags samhällsansvar är inte längre en konkurrensfördel utan det är 

snarare en nödvändig del av företagens strategi (Story & Neves, 2015). Ifall ett 

företag skulle välja att inte alls beakta företags samhällsansvar kan de äventyra 

företagets varumärke och rykte och därmed kan det ha en negativ inverkan på 

lönsamheten både på kort- och långsikt. Å andra sidan kan det vara dyrt för företag 

att engagera sig i företags samhällsansvar och det kan vara svårt att se direkta 

konkreta fördelar. (Story & Neves, 2015)  

 

Det finns inga bestämmelser över hur en hållbarhetsrapport ska se ut, därmed finns 

det rum för tolkning. Att följa GRI-riktlinjerna hjälper företagen att upprätta en 

hållbarhetsrapport. Det går nämligen åt mycket resurser när ett företag börjar se 

över sitt engagemang i samhällsansvar och rapportera kring det. Om intressenter och 

mer specifikt investerade uppskattar den information de får i hållbarhetsrapporter 

finns det belägg för att det skulle synas i företags marknadsvärde. Alternativt kunde 

investerare anse att företag endast vill dölja negativa handlingar genom att ge ut en 
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rapport om de goda sidorna i företaget. I denna avhandling kommer det att studeras 

närmare ifall att investerare betraktar hållbarhetsrapporter som värderelevanta och 

huruvida det finns skillnader i miljökänsliga och icke-miljökänsliga branscher samt 

ifall en externt granskad rapport bidrar ökad värderelevans. Undersökningen 

kommer att genomföras med hjälp av en modifierad version av Ohlson (1995) 

värderingsmodell, där företag som ger ut en hållbarhetsrapport kommer att jämföras 

med företag som inte gör det. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka huruvida det existerar ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde. Det finns många forskningar 

inom området och majoriteten hittar ett positivt samband. Det vore därmed 

intressant att göra undersökningen på finska marknaden eftersom det inte gjorts allt 

för mycket forskning kring den. Därtill kommer det undersökas om inverkan på 

marknadsvärde är olika i miljökänsliga och icke-miljökänsliga branscher samt ifall att 

en extern granskad hållbarhetsrapport leder till ökad värderelevans.  

 

1.3 Avgränsning 

Avhandlingen kommer att begränsas till finska börlistade bolag, undersökningsåren 

är 2014–2016. Endast bolag som gör upp hållbarhetsrapportering enligt GRI-

riktlinjerna kommer tas med som rapporterande bolag. Dessutom är företag som haft 

negativa resultat och eget kapital borttagna ur samplet på grund av att den valda 

värderingsmodellen. 

 

1.4 Disposition 

Avhandlingen består av sex huvudkapitel. I kapitel två kommer den teoretiska 

bakgrunden till företags samhällsansvar att tas upp. Först ges en beskrivning på 

företags samhällsansvar och hållbarhetsrapportering, för att sedan gå in på globala 

initiativ samt på teorier som stöder motiv till hållbarhetsrapportering och sambandet 

till företags marknadsvärde. I kapitel tre kommer tidigare forskning att presenteras 
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och kapitlet avslutas med hypotesformulering. Därefter kommer forskningsmetoden 

att beskrivas i kapitel fyra som innefattar följande underkapitel 4.1 Forskningsuppgift, 

4.2 Val av metod, 4.3 Datainsamling och urval, 4.4 Regressionsmodeller och 4.5 

Validitet och reliabilitet. Det följs av en beskrivning av resultateten av 

regressionsmodellerna med tillhörande regressionsdiagnostik i kapitel fem. I 

avhandlingens avslutande kapitel diskuteras resultaten gentemot de uppställda 

hypoteserna samt gentemot den tidigare forskningen. Kapitel sex avslutas med 

sammanfattning och slutsatser samt förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för avhandlingen att sättas. 

Företags samhällsansvar, CSR, och hållbarhetsrapportering samt globala riktlinjer 

såsom Global Reporting Initiative (GRI) kommer att beskrivas. Därtill kommer 

fördelar och problematik med hållbarhetsrapportering tas upp. Utöver det kommer 

teorier som stöder undersökningens syfte att tas upp. Teorier som behandlas i denna 

avhandling som stöder hållbarhetsrapporteringens inverkan på marknadsvärde är 

principal-agentteorin, effektiva marknadshypotesen, legitimitetsteori och 

intressentteori.  

 

2.1 Företags samhällsansvar, hållbarhetsrapportering och marknadsvärde 

2.1.1 Företags samhällsansvar (CSR) 

Det ökade intresset för samhälls- och miljöutmaningar har varit grunden för 

uppkomsten av begreppet samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social 

Responsibility) (Barić, 2017). Det var på 1950-talet som begreppet började ta sin 

form. Intresset för samhällsansvar inom forskningsfältet och företagsvärlden har 

varit aktuellt sedan 1960-talet. Företags samhällsansvar utgör ett omfattande 

ramverk av olika begrepp som studerar förhållandet mellan företag och det samhället 

där företaget är verksamt, oavsett om samhället är lokalt, nationellt eller globalt. 

(Barić, 2017)  

 

Det finns ingen allmänt bestämd definition på företags samhällsansvar. Europeiska 

kommissionen (2018) definierar CSR som ”företagens ansvar för deras inverkan på 

samhället”. Definitionen som Europeiska kommissionen ger är väldigt kortfattad men 

de specificerar definitionen med att beskriva att ett företag tar ett socialt ansvar 

genom att följa lagen och genom att integrera sociala, miljömässiga, etiska frågor 

samt konsument- och mänskliga rättighetsfrågor i sin affärsstrategi och verksamhet 

(Europeiska kommissionen, 2018). 
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En person som i ett tidigt skede lade grunden för definitionen av CSR är Carroll (1979). 

Enligt Carroll (1979) kan CSR beskrivas som en pyramid av ansvar. På den lägsta nivån 

ligger ett ekonomiskt ansvar, ovanför ett lagligt ansvar, där ovanför ett etiskt ansvar 

och överst ligger företagens filantropiska ansvar. Det främsta ansvaret företag har 

gentemot samhället är således av ekonomisk natur. Företag har ett ansvar att 

producera varor eller tjänster som efterfrågas av samhället och sälja dessa med vinst. 

Alla andra ansvar vilar på det ekonomiska ansvaret. Det lagliga ansvaret uppfylls av 

företag när de fullföljer företagets syfte inom de lagliga riktlinjerna, detta är även 

något som samhället förväntar sig av företag. Utöver det ekonomiska och lagliga 

ansvaret som företag bär, förväntas företag även agera etiskt. Som redan nämnt 

ligger det filantropiska ansvaret överst, detta ansvar handlar om frivilligt agerande 

utöver de tre andra ansvaren. (Carroll, 1979) Nedan presenteras de fyra olika 

dimensionerna i pyramiden. 

 

Figur 1: The Pyramid of Corporate Social Responsibility 

Källa: Carroll 1991  

 

Cavaco och Crifo (2014) menar även att socialt ansvarstagande innebär att företagen 

engagerar sig utöver de lagliga kraven och förbinder sig på frivillig grund att ta 

kostnaden för att agera på ett mer etiskt sätt. Socialt ansvarstagande kan exempelvis 
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tas genom att förbättra de anställdas villkor och/eller förbjuda barnarbete i länder 

som inte respekterar mänskliga rättigheter, skydda miljön och investera i utrustning 

som minskar på koldioxidavtrycket, utveckla samarbete med välgörenhets-

organisationer eller ge bidrag till välgörenhet. Beskrivningen ovan tyder på att CSR är 

väldigt mångfacetterat och innebär mångdimensionella beslut för företagsledningen. 

(Cavaco & Crifo, 2014) 

 

I och med att det inte finns någon bestämd definition valde Dahlsrud (2006) att göra 

en innehållsanalys över definitioner på företagets samhällsansvar. I undersökningen 

hittades 37 olika definitioner. I undersökningen behandlas CSR som en social 

konstruktion som bildas i ett visst sammanhang och därmed dras slutsatsen att man 

inte kan utveckla en opartisk definition. Däremot kan man jämföra och hitta likheter 

och skillnader mellan olika definitioner. Alla de definitioner som identifieras i 

undersökningen inrymmer en eller flera av fem dimensioner. De fem dimensionerna 

som identifieras är en miljömässig, en social och en ekonomisk dimension samt en 

intressent och en frivillighets dimension. Utöver försöket att hitta en allmän 

definition på CSR konstateras det i artikeln att utmaningen med CSR inte är hur man 

ska definiera det, utan hur företag ska ta i beaktande det i dess verksamhet och 

strategi. (Dahlsrud, 2006) 

 

2.1.2 Triple bottom line och hållbarhetsrapportering 

Triple Bottom Line är ett redovisningsramverk som utöver de traditionella måtten på 

vinst, avkastning på investeringar och aktieägarvärde även ger rum för en miljömässig 

och en social dimension (Slaper & Hall, 2011). Att rapportera inom alla dessa 

dimensioner, den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala dimensionen, är ett 

effektivt sätt att stöda och följa upp hållbarhetsmål företag har engagerat sig i, med 

andra ord handlar det om hållbarhetsrapportering. Intresset för 

hållbarhetsrapportering har ökat i såväl vinstdrivande, icke-vinstdrivande som 

statliga företag. (Slaper & Hall, 2011) Offentlighetens åsikter har varit den största 

drivkraften för att företag mer eller mindre tvingats börja rapportera sina 

ställningstaganden om samhällsansvar (Elkington, 1994). 
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Milton Friedman uttryckte 1970 att det enda företag ska sträva till är vinst för att 

hålla sina aktieägare nöjda. Friedman (1970) menar att genom att företaget håller 

sina aktieägare nöjda bidrar företaget även till ett bättre samhälle. Tanken kring 

företagsansvar har ändrats och i dagens samhälle måste alla företag ta i beaktande 

andra intressenter än aktieägare såsom konsumenter, kunder, finansiärer, placerare, 

arbetssökande samt ideella organisationer och aktivister (FIBSry, 2015). Ett företags 

intressenter har förväntningar på företagets samhällsansvar. Förutom från de ovan 

nämnda intressenterna finns det även ett tryck på företagen att engagera sig i 

samhällsansvar från den statliga sidan. (FIBSry, 2015)  

 

Genom att ge ut hållbarhetsinformation stävar företag bland annat efter att öka 

transparens, bygga på varumärkets värde, förbättra sitt rykte, upprätthålla 

legitimitet, möjliggöra benchmarking gentemot konkurrenter och motivera anställda 

samt stöda företagets informations- och kontrollprocesser (Hahn & Kühnen, 2013). 

För organisationer är hållbarhetsrapportering därför ett bra sätt att mäta, förstå och 

kommunicera sin involvering i hållbart arbete (GRI, u.åb). Därtill utgör rapporteringen 

en relevant grund för att sätta upp mål och handla enligt dem. 

Hållbarhetsrapportering är synonymt med flera andra begrepp för icke-finansiell 

rapportering, såsom Triple Bottom Line rapportering (TBL), Corporate Social 

Responsibility rapportering (CSR) och ansvarsrapportering. (GRI, u.åb) 

 

Under de senaste årtiondena har hållbarhetsrapporteringens fokus förändrats (Hahn 

& Kühnen, 2013). På 1970-talet hade företag ofta en social rapport inkluderad i 

årsredovisningen medan på 1980-talet flyttades fokuset till miljömässiga problem där 

den miljömässiga rapporteringen suddade ut rapporten om det sociala. I slutet av 

1990-talet började man däremot se den sociala dimensionen och miljömässiga 

dimensionen tillsammans vid sidan om de ekonomiska rapporterna. I och med att det 

har blivit allt mer vanligt och även lagstadgat att hållbarhetsrapportera för större 

företag finns det en allt större drivkraft att skapa standarder som utgör en grund för 

hållbarhetsrapporteringen. (Hahn & Kühnen, 2013) Härnäst kommer utvecklingen av 

globala riktlinjer och nuvarande globala riktlinjer diskuteras.  
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2.1.3 Utveckling och aktuell lagstiftning 

En central aktör som satt hållbart värdeskapande på agendan är FN. FN bildade 1999 

Global Compact, ett ramverk som uppmuntrar organisationer att följa tio 

internationella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-

korruption (Global Compact, 2017). Över 9500 företag i 160 olika länder har skrivit 

under Global Compact. De företag som skriver under åtar sig inte enbart att följa 

principerna utan även årligen följa upp och utvärdera hur verksamheten bidrar till 

social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. (Global Compact, 2017) Intressenter 

har förväntningar på hur organisationer ska arbeta inom de tre dimensionerna (Hahn, 

Hök & Jannesson, 2016). För att inte skapa problem i att möta dessa förväntningar är 

det relevant för företag att rapportera om verksamhetens sociala, miljömässiga och 

ekonomiska hållbara värdeskapande. Behovet för organisationer att informera 

intressenter om verksamhetens hållbarhet har ökat. För att underlätta företags 

rapportering har olika redovisningsmetoder skapats. (Hahn et al., 2016) 

 

Europeiska Unionen (EU) har gett ut ett direktiv angående hållbarhetsrapportering 

(EUR-Lex, 2015). Direktivet gäller för stora företag, närmare bestämt företag med 

över 500 anställda samt omsättning över 40 miljoner euro eller balansomslutning 

över 20 miljoner. Alla stora företag i Europa ska inkludera en icke-finansiella rapport 

i sin verksamhetsberättelse från och med år 2018 för år 2017 räkenskapsperiod. 

(EUR-Lex, 2015) Om den icke-finansiella rapporten inte inkluderas i 

verksamhetsberättelsen ska en skild ansvarsrapport upprättas som det hänvisas till i 

verksamhetsberättelsen (TEM, u.åa). I rapporten ska det ingå en övergripande bild av 

företagets verksamhetsprinciper, väsentliga risker och resultat angående; 

miljöfrågor, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, 

frågor om bekämpning av korruption och mutor samt mångfald i styrelsen. (EUR-Lex, 

2015) Direktivet om hållbarhetsrapportering har fått en plats i den finska 

lagstiftningen, närmare bestämt i bokföringslagen (1336/1997) 3 a kap. Icke-finansiell 

rapport. I Finland är det cirka 100 företag som berörs av lagen (Vehviläinen, 2015). 

Alla företag som inte faller inom lagen kan frivilligt avge en hållbarhetsrapport. 
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Flera olika sorters företag ger ut hållbarhetsrapporter runt om i världen och i och med 

att det blivit lagstadgad del av årsredovisning har det blivit centralt med globala 

riktlinjer. Det finns flera globala riktlinjer för samhällsansvar, FN:s Global Compact, 

OECD: riktlinjer för multinationella företag och ISO 26000 (TEM, u.åb) Utöver dessa 

används även Global Reporting Initiative flitigt av företag världen över (GRI, u.åa). I 

PwC:s rapport kring företagsansvar (2018) konstateras det att i Finland gav 165 

företag ut ansvarsinformation av 594 företag1 (27,8%), dessa siffror gällde sådan 

information som kommit ut fram till juni 2018 för räkenskapsåret 2017. Av de 

undersökta företagen rapporterade 62 % av företagen enligt GRI-riktlinjerna för året 

2017 (PwC företagsansvarsrapport, 2018). Jämförelsevis rapporterar GRI att av 

världens 250 största företag, rapporterar 92 % om sin hållbarhetsprestation och  

74 % av dessa rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Till näst kommer Global Reporting 

Initiative beskrivas mer ingående eftersom dessa riktlinjer kommer att stå i fokus för 

denna avhandling. 

 

2.1.4 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisation som 

jobbar för en global hållbar ekonomi genom att tillhandahålla riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering (GRI, u.åa). GRI grundades 1997 och rapporterings-

standarderna är de första och mest använda standarderna globalt för 

hållbarhetsrapportering. (GRI, u.åa) För ett företag som är väl engagerad inom CSR 

och vill uppnå konkurrensfördel gentemot finansmarknaden är det så gott som givet 

att rapporterat enligt GRI-riktlinjer (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). 

 

Enligt GRI är en hållbarhetsrapport en rapport som publiceras av en organisation eller 

företag som beskriver dess ekonomiska, miljömässiga och sociala inverkan som 

förorsakas av organisationens verksamhet. GRI-hållbarhetsrapporter innehåller 

också information om bland annat organisationers värderingar och styrningsmodell. 

                                                      

1 bestående av Talouselämä 500 lista och 94 andra företag och offentliga organisationer 
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Rapporten ska även beskriva samspelet mellan organisationens strategi och dess 

engagemang till en globalt hållbar ekonomi. (GRI, u.åb) 

 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) menar att det finns två huvudorsaker till att 

följa GRI-riktlinjerna. Den första orsaken är rapportering för intressenternas skull, 

intressenter såsom investerare som granskar företag kan fatta bättre beslut baserat 

på företagets hållbarhetsarbete. Den andra orsaken är rapportering för den egna 

verksamhetens skull, företaget kan systematiskt jobba med sitt hållbarhetsarbete när 

de har ett välfungerande instrument att arbeta med. (Frostenson et al., 2015)  

 

Genom åren har flera olika uppdaterade riktlinjer utgivits (GRI, uåc). På initiativ av 

intressenter från näringslivet, frivillighetsorganisationer och statliga institutioner 

började de första riktlinjerna formas 1997. Efter det har den andra generationen av 

riktlinjerna (G2) getts ut 2002. Följande uppdatering G3 kom ut 2006, som blev 

uppdaterad 2011 med benämningen G3.1. 2011 lanserades även en databas över 

företag som rapporterar i enlighet med GRI och sådana som hållbarhetsrapporterar 

på annat vis som GRI är medvetna om. Därefter lanserades G4-riktlinjerna 2013. (GRI, 

uåc) Användningen av GRI G4-riktlinjerna har upphört i juni 2018 efter denna 

tidpunkt ska företag som rapporterar enligt GRI följa de nya GRI-standarderna (PwC 

företagsansvarsrapport, 2018).  GRI har i juni 2018 kommit ut med två uppdaterade 

standarder, GRI 303: Water and Effuents 2018 och GRI 403: Occupational Health and 

Safety 2018. Den nya uppdelningen möjliggör att de enskilda standarderna kan 

uppdateras istället för att hela riktlinjen måste uppdateras. (PwC företags-

ansvarsrapport, 2018) Eftersom denna avhandling fokuserar på åren 2014–2016 

kommer företag som finns med i samplet använts sig av G3/G3.1-riktlinjerna och G4-

riktlinjerna, detta på grund av övergångsperioder i användning av uppdaterade 

standarder. 

 

Det finns ingen radikal förändring mellan G3/G3.1 och G4, däremot har det skett en 

förbättring både strukturellt och innehållsmässigt (Frostenson et al., 2015). Särskilt 

betonas väsentlighet mer, det vill säga de rapporterande företagen ska noga 

överväga vad de lyfter fram i sin rapport. Något som är väsentligt för ett 
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tillverkandeföretag är eventuellt inte av väsentlighet i ett serviceföretag. (Frostenson 

et al., 2015) 

 

Det finns två huvudsakliga principer som hållbarhetsrapporteringen följer ifall den 

görs upp enligt GRI:s riktlinjer, innehållsmässiga och kvalitativa principer (Frostenson 

et al., 2015). Syftet med de innehållsmässiga principerna är att innehållet i rapporten 

ska vara väsentligt, det ska kommunicera med intressenter, sättas i ett 

hållbarhetssammanhang och vara fullständigt. Genom att innehållet uppfyller de 

kvalitativa principerna i form av balans, jämförbarhet, precision, i korrekt tid, 

tydlighet och tillförlitlighet säkerställs kvaliteten på rapporterna. (Frostenson et al., 

2015) 

 

2.1.5 Hållbarhetsrapporteringens fördelar och inverkan på marknaden 

Många investerare och andra aktiva på finansmarknaden har börjat intressera sig allt 

mer av hållbara investeringar (Cormier, Ledoux & Magnan, 2010). Investerare 

behöver vägledning och tillförlitlig jämförbar information för att klargöra sina 

investeringsstrategier. Som en följd av det ökade intresset har flera ratingbolag som 

värderar företagens hållbarhetsprestation bildats. Att värdera företags 

hållbarhetsprestation gör det lättare att jämföra olika företag. Cormier et al. (2010) 

menar att det antas att mer socialt och miljömässigt rapporterande är till fördel för 

både självaste företaget och för dess aktieägare. De Klerk, de Villiers och van Staden 

(2015) argumenterar i likhet för att ifall aktieägare och investerare verkligen 

värdesätter hållbarhetsinformation, som rapporteras av många företag, finns det 

belägg för ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och aktiepris (De 

Klerk et al. 2015).  

 

Om det finns ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företags 

marknadsvärde betyder det att informationen varit värderelevant (Hassel et al., 

2005).  Investerare kan använda informationen i hållbarhetsrapporterana för att göra 

bättre uppskattningar om företagets värde och om det aktiepris de är villiga att betala 

(Reverte, 2016). Ökad transparens bidrar till mer exakta uppskattningar om framtida 
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kassaflöden vilket gör att investerare kan göra en mer precis uppskattning av 

företagets värde. Till skillnad från den finansiella rapporteringen har hållbarhets-

rapportering i stor skala varit frivilligt att ge ut. Eftersom att företag frivilligt gett ut 

hållbarhetsrapporter kan man anta att företag endast ger ut dem ifall att nyttan av 

att ge ut rapporter väger ut kostnaderna för rapporteringen. Genom att göra 

investerarna mer medvetna om företagets hållbarhetsarbete kan investerarnas 

upplevda risk i företagen kan reduceras medan marknadsvärdena ökar. (Reverte, 

2016)  

 

Det finns studier som undersöker om sambandet mellan hållbarhetsrapportering och 

marknadsvärde ter sig olika i olika branscher. Det finns forskningsresultat som både 

stöder att sambandet är starkare för miljökänsliga branscher (Moneva & Cuellar, 

2009; De Klerk et al., 2015; Reverte, 2016) och att det inte påverkar eller är av mindre 

betydelse (Hassel et al., 2005; Cormier & Magnan, 2015). De företag som är 

verksamma inom miljökänsliga branscher kännetecknas typiskt av omfattningen av 

föroreningar som härstammar från deras verksamhet, skapande av avfall, 

omfattande användning eller utvinning av naturresurser eller tillverkning av 

miljömässigt krävande produkter (Reverte, 2016). Till miljökänsliga branscher hör 

företag som är verksamma inom olja och gas, mineral- och gruvbrytning, 

metallproduktion, pappers- och pappersmasseproduktion, kemikalieproduktion och 

energiproduktion (Reverte, 2016).  

 

De företag som verkar inom miljökänsliga branscher är ofta associerade med större 

risk, såsom potentiella rättstvister och framtida miljömässiga ansvarsförbindelser (De 

Klerk et al., 2015). Investerare har på grund av riskerna en tendens att oroa sig för 

negativa effekter på kassaflöde som orsakats av miljömässiga och sociala orsaker. 

Hållbarhetsrapporterna ger information till investerare om hur företagen hanterar 

de risker de står inför vilket gör att investerare bättre kan bedöma de verkliga 

riskerna. Om ett företag inte ger ut en hållbarhetsrapport signaleras negativa signaler 

till investerarna och de kommer anta det värsta för att säkerställa att de inte kommer 

att lida av möjliga negativa konsekvenser i framtiden genom att inte vara färdiga att 

betala högt pris för dessa aktier. (De Klerk et al., 2015) 
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2.1.6 Problematik med hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsrapporteringen stöter på flera olika problemområden bland annat bristen 

på mer specifika bestämmelser. Lagen förutsätter endast att större företagen ger ut 

hållbarhetsrapporter men det ges inga anvisningar på vilka specifika ämnen som ska 

behandlas under huvudrubrikerna, miljömässiga problem, anställda, sociala och 

samhälleliga problem (De Klerk et al., 2015). Att det inte finns desto mer anvisningar 

har visat sig leda till att rapporterna ser väldigt olika ut både innehållsmässigt och hur 

omfattande de är. (De Klerk et al., 2015) Även inom de specifika riktlinjerna finns det 

rum för tolkning (Slaper & Hall, 2011). Cormier et al. (2010) menar att relevansen och 

trovärdigheten av företags hållbarhetsrapportering kan ifrågasättas. Exempelvis 

uppstår det potentiellt problem när intressenter upplever att företag endast 

engagerar sig i allmänna relationen men visar inget konkret som skulle bidra till 

riktiga sociala och miljömässiga fördelar. (Cormier et al., 2010) 

 

Som tidigare nämnts skiljer sig hållbarhetsrapportering från den traditionella 

eftersom den innefattar miljömässiga och sociala mått utöver det ekonomiska (Slaper 

& Hall, 2011). Det är en utmaning att hitta passande mått för att mäta den 

miljömässiga och sociala prestationen. Ett allmänt sätt att mäta resultat inom de olika 

dimensionerna finns inte. Att mäta i monetära enheter (euro) går bra i den 

ekonomiska dimensionen men när det kommer till den miljömässiga och sociala 

dimensionen kan det bli svårt. Därmed har man i många fall valt att räkna i form av 

index. Att använda index som mått gör att det lättare går att jämföra olika företag. 

Hursomhelst finns det rum för subjektivitet när man använder sig av index. 

Exempelvis uppstår frågor såsom, ska alla de tre dimensionerna väga lika mycket i 

det sammanlagda resultatet eller är den sociala dimensionen viktigare än den 

miljömässiga? Vem är det som avgör i dessa frågor, kan man även fråga sig. (Slaper 

& Hall, 2011) 

 

Det finns alltså inte universella standarder för att mäta indexet, varken för de 

enskilda dimensionerna eller för helheten (Slaper & Hall, 2011). Att rapporteringen 

är så flexibelt kan tyckas ge en fördel eftersom det ger användaren av standarder en 
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möjlighet att anpassa det till företagets specifika behov. Det mest utmanande är att 

få indexet att vara både omfattande och betydelsefullt samt att identifiera passande 

data för variablerna som utgör indexet. Eftersom allt mer vetenskapliga bevis finns 

på att hållbarhet leder till långsiktig lönsamhet finns det ett allt större intresse för 

engagemang och rapportering. (Slaper & Hall, 2011) Två exempel på inflytelserika 

index på hållbarhetsrapportering är Dow Jones Sustainability Index och FTSE4GOOD 

(Borglund et al. 2009) 

 

I och med att det finns mycket flexibilitet inom riktlinjerna kan det finnas skäl till att 

låta en extern granskning genomföras (Ljungdahl, 2008). Att låta någon extern 

granska rapporten kan bidra till redovisningens kvalitet, trovärdighet och 

tillförlitlighet. Extern granskning kan även signalera att företaget tar 

samhällsansvaret på allvar till intressenterna. Det är dock inte allt för många som 

låter sin hållbarhetsrapport bli granskad. En bakomliggande orsak till det här kan vara 

att det helt enkelt inte finns något krav eller efterfrågan på externt granskad 

hållbarhetsrapportering. (Ljungdahl, 2008) Frostenson et al. (2015) betonar att även 

om extern granskning utförs betyder det inte att rapporten skulle vara fri från 

eventuella fel och brister.  

 

Cruz och Boehe (2008) menar att företag som differentierar sig genom att ta 

företagsansvar skapar differentieringen genom att bygga upp positiva uppfattningar, 

förtroende och medvetenhet hos intressenter. Processen att bygga upp en 

differentiering kan ta flera år. Detta leder till att effekten från att företag börjar 

informera om sitt samhällsansvar eventuellt först syns efter ett antal år vilket gör att 

det kan vara utmanande för företagen att se direkta effekter. (Cruz & Boehe, 2008) 

Däremot gör detta tidsperspektiv att det är svårt för konkurrentföretag i branschen 

att effektivt imitera processer från differentiering av ledande företag (Barić, 2017). 

Det finns däremot bevis på att fördelar genom differentiering baserad på verksamhet 

som är socialt ansvarstagande skapas direkt bland annat på grund av att 

konsumenterna är beredda att betala mer för produkter och tjänster som släpps ut 

på marknaden av socialt ansvariga företag (Barić, 2017).  
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Frostenson et al. (2015) menar i sin tur att det i huvudsak finns två olika kritiska 

tankesätt kring hållbarhetsrapportering. Det ena handlar om att hållbarhets-

rapportering förgyller verkligheten medan den andra handlar om att själva 

upprättande av hållbarhetsrapportering. Det första tankesättet har antingen sådana 

individer som ställer sig negativt till att ansvarstagande blivit allt vanligare eller 

investerare som inte ser någon nytta med informationen i hållbarhetsrapporterna. 

Individerna med ett sådant här synsätt är oftast sådana som tycker att 

ansvarstagande är viktigt men att inte hållbarhetsrapporterna ger en rättvisande bild 

eftersom företag väljer att lyfta fram det som de är bra på. Det andra synsättet 

innehas av individer som anser att hållbarhetsrapportering inte bidrar till 

värderelevant information och endast kostar väldigt mycket. Även om de båda 

synsätten är befogade är det centralt att komma ihåg den utveckling som är på gång, 

såsom förbättrade riktlinjer och den kunskap som skapas både hos företagen och 

användaren. Alla företag är inte heller berättigade kritiken eftersom olika företag har 

olika ambitionsnivåer för hållbarhetsrapportering. (Frostenson et al., 2015) 

 

2.2 Teorier som stöder hållbarhetsrapporteringens inverkan på 

marknadsvärde 

Nedan presenteras olika teorier med hjälp av vilka hållbarhetsrapporteringens 

inverkan på företags marknadsvärde kan förklaras. De teorier som presenteras är 

principal – agentteorin, effektiva marknadshypotesen, legitimitetsteorin, intressent-

teorin. Dessa teorier ligger till grunden för flera antaganden inom 

företagsekonomiska vetenskaper och är således även relevanta att tillämpa i denna 

avhandling. 

 

2.2.1 Principal – agentteorin  

Principal – agentteorin utgår från att det finns två parter, en principal och en agent 

(Borglund et al., 2009). Teorin beskriver relationen mellan de två parterna som ofta i 

företagsvärlden är aktieägarna (principal) och företagsledningen (agent). 

Företagsledningen ska arbeta för aktieägarnas intresse men de två parternas 
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intressen är inte alltid förenade. (Borglund et al., 2009) Genom att 

hållbarhetsrapportera sänder företaget ut positiva signaler till företagets ägare och 

andra intressenter (Berthelot, Coulmont & Serret, 2012). 

 

Utgående från principal – agentteorin uppstår så kallad informationsasymmetri när 

ägande och kontroll uppbärs av olika parter, med andra ord så att aktieägarna äger 

företaget medan företagsledningen har kontrollen (De Klerk et al., 2015). De olika 

parterna har således olika mängd information och då uppstår informations-

asymmetri. (De Klerk et al., 2015) Forskning kring sambandet mellan 

hållbarhetsprestation och transparens och informationsasymmetri tyder på att 

bättre hållbarhetsprestation leder till ökad transparens och minskad 

informationsasymmetri (Lopatta, Buchholz & Kaspereit, 2016). Genom att 

hållbarhetsrapportera kan företag minska på informationsasymmetrin mellan 

företagsledningen och intressenterna och därmed även minska på 

agentkostnaderna. När man uppnår en lägre nivå av informationsasymmetri leder det 

även till att företaget upplevs som mer trovärdigt av intressenterna, samtidigt som 

kostnaden för eget kapital minskar och marknadsvärdet ökar.  (Lopatta et al., 2016; 

De Klerk et al., 2015; Schadewitz & Niskala, 2010) 

 

Genom att ge ut en hållbarhetsrapport försöker företag alltså vara mer transparenta 

och ansvariga gentemot sina intressenter (Cormier et al., 2010). Aktieägare och andra 

potentiella investerare behöver information om verksamhetens miljömässiga risker 

samt information angående hur företagsledningen hanterar dessa risker; sådan 

information erhålls i hållbarhetsrapporterna (De Klerk et al., 2015). Risken i företaget 

kan vara väldigt stor. För att kunna övervaka företagsledningen behöver aktieägarna 

därmed information. Aktieägarna behöver även information för att kunna uppskatta 

framtida resultat och kassaflöden. Ökad lagstiftning och ökad medvetenhet om 

företagens sociala frågor och miljöfrågor gör det mer sannolikt att 

kapitalmarknaderna kommer att ägna större uppmärksamhet åt 

hållbarhetsrapporter för att säkerställa att all relevant information angående 

företagets risker och framtida avkastning tas i beaktande vid beslut om en 

investering. (De Klerk et al., 2015) 
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Företag har således flera incitament för att hållbarhetsrapportera och genom det nå 

ut till intressenter angående sitt engagemang i miljömässiga och sociala frågor.  För 

att säkerställa att företagsledningen agerar i ägarnas intresse motiveras de ofta med 

belöningssystem som är aktiebaserade, där bättre resultat och högre aktiepris leder 

till högre bonus (De Klerk et al., 2015). Företagsledningen får därmed utgående från 

principal–agentteorin incitament för att hållbarhetsrapportera för att höja 

aktiekursen. (Borglund et al. 2009; De Klerk et al., 2015) 

 

2.2.2 Effektiva marknadshypotesen 

Eftersom syftet med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan 

hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde finns det orsak att beskriva den 

teoretiska bakgrunden till hur kapitalmarknaden påverkas av information. Den 

effektiva marknadshypotesen förklarar informationens betydelse på marknaden. När 

marknaden är ineffektiv uppstår informationsasymmetri som förklarades ovan.  

 

Marknadens effektivitet, det vill säga hur väl information reflekteras i 

marknadspriserna, kan delas in i tre former av effektivitet (Fama, 1970). De tre 

formerna är stark, semi-stark och svag marknadseffektivitet. I den starka formen av 

effektivitet reflekterar marknadspriset både offentlig och icke-offentlig information, 

det vill säga all information tillgänglig för alla aktörer vid en given tidpunkt. I den 

semi-starka formen av effektivitet reflekterar marknadspriset all offentlig 

information medan det i den svaga formen endast reflekterar historisk information. 

Vid stark form av marknadseffektivitet uppstår så kallad ”fair game” där ingen 

marknadsaktör haft mer information än den andra och all information reflekteras i 

marknadspriset. Därför kan inte heller någon onormal avkastning uppstå, eftersom 

den förväntade avkastningen stämmer överens med den verkliga avkastningen. 

(Fama, 1970) 

 

För att teorin om effektiva marknader ska hålla måste tre antaganden uppfyllas 

(Fama, 1970). Det första är att det inte får förekomma transaktionskostnader vid 
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handel av värdepapper. Det andra är att all information finns tillgänglig för alla 

marknadsaktörer utan kostnad. Det tredje är att alla är överens om innebörden av 

informationen, det rådande priset och fördelningen av framtida priser för varje 

värdepapper. Enligt teorin är alla investerare dessutom rationella. (Fama, 1970) 

 

Ifall att marknaden skulle agera enligt den starka formen av marknadseffektivitet 

enligt teorin betyder det att all information redan speglas i marknadspriset och en 

eventuell ytterligare hållbarhetsrapport inte skulle vara av någon betydelse för 

företagets marknadsvärde. Viktigt att poängtera är att teorin grundar sig på starka 

antaganden som inte speglar verkligheten. Exempelvis är det omöjligt att alla skulle 

ha tillgång till all information som den starka formen förutsätter och att de tre 

antagandena uppfylls. Därför speglar den semi-starka formen av 

marknadseffektivitet bäst verkligheten och en hållbarhetsrapport kunde tänkas ha 

inverkan på marknadsvärdet.  

 

2.2.3 Legitimitetsteorin 

Företag är en del av ett brett socialt system (Deegan, 2002). Enligt Deegan och 

Unerman (2011) utgår legitimitetsteorin från att organisationer kontinuerligt 

försöker försäkra sig om att de uppfattas vara verksamma inom gränser och normer 

i det ifrågavarande samhället. Med andra ord försöker organisationer försäkra att 

deras verksamhet uppfattas som legitim av utomstående parter. Gränserna och 

normerna anses inte vara konstanta utan förändras med tiden, vilket betyder att 

organisationer måste reagera på förändringar i omgivningen som de verkar i. (Deegan 

& Unerman, 2011) Liknande beskriver Grafström, Göthberg och Windell (2008) att en 

aktör får legitimitet genom att göra något önskvärt och lämpligt utifrån de 

värderingar och normer som för tillfället finns i den specifika situationen där aktören 

befinner sig.  

 

Legitimitetsteorin bygger på att det finns ett så kallat socialt kontrakt mellan 

organisationen och samhället den verkar i (Deegan & Uneman, 2011). Det sociala 

kontraktet är inte lätt att definiera men det representerar explicita och implicita 
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förväntningar som ställs på organisationen av samhället. De explicita förväntningarna 

kan anses vara de lagliga kraven medan de implicita förväntningarna kan anses vara 

de förväntningar som samhället ställer på organisationen utöver de lagliga kraven. 

(Deegan & Uneman, 2011) I och med att det sociala kontraktet inte är lätt att 

definiera kommer olika företagsledare att ha olika uppfattningar om vad som ingår i 

kontraktet (Deegan, 2002). Det är främst om de implicita förväntningarna som 

uppfattningarna kan variera mycket (Deegan, 2002).  I dagens samhälle förväntas det 

att organisationer engagerar sig i miljömässiga och sociala frågor samt hanterar de 

konsekvenser som uppstår på grund av deras verksamhet. (Deegan & Uneman, 2011) 

Ifall att samhället anser att företaget brutit mot det sociala kontraktet kan företagets 

överlevnad vara hotad, och det är därmed centralt att upprätthålla legitimitet 

(Deegan, 2002). 

 

Om organisationer inte förändrar sitt beteende enligt samhällets förväntningar kan 

ett legitimitetsgap uppstå vilket innebär att organisationens handlingar inte 

motsvarar de förväntningar som ställts av samhället (Deegan & Underman, 2011). 

När det uppstår ett legitimitetsgap kan företaget utnyttja legitimitetsstrategier för 

att minimera gapet. Till legitimitetsstrategier hör att erhålla, upprätthålla och 

reparera legitimitet (förändra, förklara eller försvara). Även om företaget agerar 

enligt samhällets förväntningar kan det uppstå ett legitimitetsgap bland annat ifall 

att företaget inte lyckats informera samhället om sitt agerande. (Deegan & Uneman, 

2011)  

 

Enligt Lamberti och Lettieri (2011) finns det två stycken sätt att erhålla legitimitet. 

Det ena sättet är att försöka efterlikna något annat företag som uppfattas legitimt av 

samhället. Det andra sättet är å sin sida att bevisa att man inte uppför sig lika som 

något företag som uppfattas icke-legitimt eller med låg nivå av legitimitet av 

samhället. (Lamberti & Lettieri, 2011) Suchman (1995) menar att företag erhåller 

legitimitet när företagsledningen antingen behöver godkännande eller när företaget 

tar sig an nya aktiviteter utan något socialt företräde. För att erhålla legitimitet måste 

företaget vara proaktivt. Det finns tre sätt att uppnå detta. För det första kan 

företaget anpassa sig till den nuvarande situationen och miljön, för det andra kan 
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företaget välja en specifik publikgrupp för att få stöd, för det tredje kan företaget 

försöka manipulera sin miljö för att skapa en ny publik. (Suchman, 1995) 

 

Enligt Suchman (1995) anses upprätthållandet av legitimitet lättare än att erhålla och 

reparera. För att upprätthålla legitimitet måste företaget identifiera intressenternas 

behov och tillhandahålla nödvändig information för fortsatt legitimitet. Det finns två 

primära sätt att upprätthålla legitimitet, nämligen att uppskatta framtida 

förändringar och skydda tidigare prestationer. Ingendera strategin är lika proaktiv 

som strategierna för att erhålla legitimitet, däremot kräver den skyddande strategin 

oftast mera aktivitet än strategin om att uppskatta framtiden. (Suchman, 1995) 

 

Att reparera legitimitet har ofta att göra med den respons företag ger på en 

oförutsägbar händelse inom den egna affärsverksamheten eller branschen 

(Suchman, 1995). Dessa händelser uppstår ofta när företagsledningen inte lyckats 

upprätthålla legitimiteten genom att kunna uppskatta framtida förändringar. Det 

finns tre sätt att reparera legitimitet. För det första kan företaget separera händelsen 

från att påverka anseendet av resten av företaget, för det andra kan företaget 

strategiskt omstrukturera företaget, för det tredje ska företaget inte få panik.  Att 

reparera legitimitet liknar både strategierna att erhålla och upprätthålla legitimitet, 

och därför ska företag både vara försiktiga med vilka verktyg de använder när de 

reparerar legitimiteten och vara medvetna om vilken intressentgrupp som påverkas 

av händelsen. (Suchman, 1995) 

 

Legitimitetsstrategierna handlar ofta om att informera externa parter om bättre 

ageranden (Deegan, 2002). Information är därmed viktigt för att kunna påverka 

externa parters uppfattning. Strategier som inte är publicerade kommer inte vara 

effektiva för att ändra på uppfattningar och därmed är företags rapportering väldigt 

viktig strategiskt för att minska på legitimitetsgap. (Deegan, 2002) Om 

företagsledningen således identifierar ett legitimitetsgap som har att göra med 

företagets hållbarhetsarbete kunde detta gap minskas genom att 

hållbarhetsrapportera. Företag kan även förebygga att legitimitetsgap uppstår 

genom att hållbarhetsrapportera. Enligt Cormier et al. (2010) svarar företagen enligt 
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legitimitetsteorin på det offentliga trycket genom att publicera miljörapportering. 

Däremot kan även hållbarhetsrapportering endast ses som en legitimeringsstrategi 

för att framhäva positivt hållbarhetsarbete i företaget och därför få negativ inverkan 

på marknadsvärde (Frostenson et al., 2015). 

 

2.2.4 Intressentteorin 

Intressentteorin har flera likheter med legitimitetsteorin, det anses att det vore fel 

att behandla dem som två helt skilda teorier utan istället som komplement till 

varandra (Deegan & Uneman, 2011). Utgående från både legitimitetsteorin och 

intressentteorin är en organisation en del av ett större socialt system, där 

organisationer påverkar och påverkas av andra grupper i samhället. Det som är den 

största skillnaden mellan de två teorierna är att legitimitetsteorin ser samhället som 

en enda intressentgrupp medan intressentteorin ser flera intressentgrupper i 

samhället. Enligt legitimitetsteorin finns det ett socialt kontrakt med samhället 

medan det utgående från intressentteorin finns flera sociala kontrakt, olika kontrakt 

med olika intressentgrupper. Det betyder att enligt intressentteorin har 

organisationer fler intressen att ta i beaktande när olika grupper inom samhället ska 

beaktas skilt. (Deegan & Uneman, 2011) 

 

Företags marknadsvärde och lönsamhet påverkas av uttalade och outtalade krav på 

företagets resurser och beteende (Grafström et al., 2008). Dessa krav ställs av 

intressenter vilket skulle betyda att bättre relation till intressenter genom CSR skulle 

leda till bättre prestation i företag. (Grafström et al., 2008) Enligt Orlitzky, Schmidt 

och Rynes (2003) stöder intressentteorin att det finns ett positivt samband mellan 

CSR och finansiell prestation. Utgående från teorin kan man argumentera för att 

intressenternas belåtenhet speglas i företagets prestation. (Orlitzsky et al. 2003)  

 

Enligt Barić (2017) kan företag med sakenlig ledning uppnå bättre ekonomiska 

resultat och samtidigt förbättra det samhälle där det verkar på genom att öka 

levnadsstandarden för företagets interna och externa intressenter. Barić (2017) 

menar att intressentteorin bygger på tanken om att hållbarhet och framgång för 
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företag beror på framgången hos organisationens ledning för att uppnå ekonomiska 

och samhälleliga mål genom att tillfredsställa behoven hos företagets interna och 

externa intressenter. De viktigaste intressenterna kan anses vara aktieägare, 

anställda, konsumenter, leverantörer, finansinstitut, icke-statliga grupper och 

statliga institutioner (Barić, 2017). 

 

Genom att företag skapar ett bra och starkt förhållande med sina intressenter ökar 

konkurrenskraften, eftersom det direkt förbättrar företagets rykte genom 

intressenternas uppfattning (Barić, 2017). Vilka intressenter som är viktigast varierar 

i och med att affärsverksamheten förändras, ofta beroende på i vilken fas 

affärsverksamheten är, även marknadens och samhällets situation spelar roll. (Barić, 

2017) 

 

I samband med att ledningen ska integrera samhällsansvar i verksamheten är det 

viktigt att man strävar till att uppnå en balans i det komplexa nätverket av relationer 

till intressenter samt tar i beaktande dessas behov (Barić, 2017). Det har visat sig att 

det utöver den positiva effekten på lönsamhet och ekonomisk tillväxt även finns 

positiv inverkan på medarbetarnas tillfredställelse, motivation och lojalitet vilket 

också bidrar positivt till företaget i och med att de anställda och andra interna 

intressenter identifierar sig med organisationens värderingar. (Barić, 2017)  

 

Samhällsansvar är ett allt viktigare tema som företag måste hantera, företag bör 

implementera, genomföra och kommunicera sitt ansvarstagande med alla centrala 

intressenter i åtanke (Barić, 2017). En lyckad process kräver att ledningen identifierar 

de viktigaste intressenternas behov och intressen samt anpassar valet av 

kommunikation av ansvarstagande till intressenterna. Det är viktigt att kommunicera 

ansvarstagande genom flera olika kanaler exempelvis genom hållbarhets-

rapportering, webbplatser, sociala nätverk och reklam. (Barić, 2017) 

 

Genom att aktivt undersöka intressenternas intressen och tillgodose behoven 

möjliggörs större hållbarhet i affärsverksamheten, ökad konkurrensfördel och ökad 

lojalitet hos anställda och konsumenter (Barić, 2017). Därmed är kommunikation av 
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ansvarstagandet centralt för att intressenterna ska bli medvetna om företagets 

ställningstaganden. Hållbarhetsrapporterna är det traditionella sättet att rapportera 

ansvarstagande igenom. (Barić, 2017) 

 

2.3 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 

Företags samhällsansvar är ett väldigt brett begrepp. Kortfattat kan man säga att det 

ansvar företag tar utöver de lagliga kraven kallas samhällsansvar. Det som de flesta 

är överens om är att företags samhällsansvar innefattar en social, en miljömässig och 

en ekonomisk dimension. Genom att ge ut en hållbarhetsrapport informerar företag 

sina intressenter om bland annat företagets engagemang, mål och risker och hur 

företaget hanterar riskerna. För att underlätta företag att hållbarhetsrapportera har 

det getts ut olika riktlinjer. I denna avhandling behandlas GRI-riktlinjerna som globalt 

sett är de mest använda riktlinjerna. 

  

Det finns däremot en del problematik med hållbarhetsrapportering, även om vissa 

riktlinjer följs kan det förekomma stor variation i rapporterna. Därtill är 

hållbarhetsarbetet något som byggs upp under flera år vilket leder till att 

tidsperspektivet är centralt att ta i beaktan för att förstå hållbarhetsrapporteringens 

effekter på marknaden. Ifall aktieägare anser att hållbarhetsrapporterna ger mer 

värde, alltså är värderelevanta, för att göra investeringsbeslut kommer 

hållbarhetsrapportering påverka marknadsvärdet. Marknadsvärdet speglar de 

rådande uppfattningarna om företaget samt de framtida förväntningarna investerare 

har på företagets verksamhet. Effektiva marknadshypotesen beskriver att all 

information tillgänglig på marknaden kommer att speglas i aktieprisen, vilket utgör 

en grund för att mäta företagets marknadsvärde med aktiepris. 

 

Det finns en rad med teorier som stöder sambandet mellan hållbarhetsrapportering 

och marknadsvärde, dessa är agent–principalteorin, legitimitetsteorin, intressent-

teorin. Enligt agent–principalteorin bidrar icke-finansiell information såsom 

hållbarhetsrapportering till att minska informationsasymmetrin mellan företags-

ledningen och investerare. Minskad informationsasymmetri kan bidra till att 



  Sara Nylund 

 25 

investerare fattar bättre beslut samt att marknadsvärde värderas mer precist. I och 

med att investerares upplevda risk om företaget minskas finns det belägg för att 

påstå att marknadsvärdena blir högre. 

 

Utgående från legitimitetsteorin ska företag agera på ett sätt som förväntas av 

samhället annars uppstår ett legitimitetsgap. För att undvika att ett legitimitetsgap 

uppstår måste företag informera samhället om dess ståndpunkter, detta kan göras 

genom en hållbarhetsrapport. Investerare kan förhålla sig skeptiska till företags 

hållbarhetsrapporter på grund av att de endast ser dessa som en legitimeringsstrategi 

därför anses hållbarhetsrapporten bidra till negativ eller ingen påverkan alls på 

marknadsvärde. När företag gör upp hållbarhetsrapporter är en viktig del av 

processen att identifiera deras centrala intressenter. Genom att hållbarhets-

rapportera når företagen ut till de centrala intressenterna och tillfredsställer deras 

informationsbehov. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Huruvida 

hållbarhetsrapportering inverkar på företags lönsamhet och marknadsvärde är ett 

omdiskuterat ämne och det finns i huvudsak två synsätt, det kostnadsinriktade och 

det värdeskapande (Hassel et al., 2005).  Det förstnämnda, kostnadsinriktade 

synsättet utgår från att det finns ett negativt samband medan det värdeskapande 

synsättet förespråkar ett positivt samband. De flesta studier som tas upp i denna 

avhandling som undersökt sambandet mellan CSR-aktivitet och företags 

marknadsvärde har använt sig av Ohlsons (1995) värderingsmodell som även 

kommer tillämpas i denna avhandling. Värderingsmodellen kommer att beskrivas 

närmare i följande huvudkapitel där forskningsmetoden för avhandlingen beskrivs 

närmare. 

 

3.1 Hållbarhetsrapportering har positiv inverkan på marknadsvärde 

Schadewitz och Niskala (2010) undersöker sambandet mellan hållbarhets-

rapportering och företags prestation och marknadsvärde. I studien undersöks finska 

börslistade bolag som publicerat hållbarhetsrapporter enligt GRI-riktlinjerna. Det 

antas liksom i flera andra undersökningar (ex. Hassel et al. 2005; De Klerk et al., 2015) 

att ifall det finns ett signifikant samband mellan hållbarhetsrapportering och företags 

marknadsvärde kan hållbarhetsrapporteringen antas vara värderelevant. Eftersom 

hållbarhetsrapporten utöver den finansiella informationen bidrar till att förklara 

värdet på företaget är den värderelevant, detta eftersom då har investerare utnyttjat 

denna information. Därutöver kan en till ytterligare faktor till att sambandet borde 

finnas vara att ett företags marknadsvärde baserar sig på framtida förväntningar 

snarare än på historia, där hållbarhetsrapporterna kan ge intressenterna information 

om framtiden. (Schadewitz & Niskala, 2010) 

 

I studien utförd av Schadewitz och Niskala (2010) används en modifierad version av 

Ohlsons (1995) värderingsmodell, och som mått på hållbarhetsrapportering används 

en dummyvariabel ifall att företag publicerat en rapport enligt GRI:s riktlinjer. I 
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studien undersöks finländska börsnoterade bolag för åren 2002–2005. Resultaten av 

studien tyder på ett positivt signifikant samband mellan hållbarhetsrapportering och 

företags marknadsvärde. Bristfällig kommunikation till investerare kan resultera i 

flera svårigheter för företaget och reflekteras ofta i att kapitalkostnaden ökar. 

Problem i kommunikationen mellan företaget och investerare, leder även till hög 

informationsasymmetri vilket ytterligare kan leda till att investerarnas förtroende 

faller och i sin tur leder det till att kostnaden för eget kapital stiger. 

Hållbarhetsrapportering bidrar således till att minska på informationsasymmetrin 

och eftersom investerare värdesätter hållbarhetsrapportering positivt utöver den 

traditionella finansiella informationen finns det ett positivt samband till 

marknadsvärdet. (Schadewitz & Niskala, 2010) 

 

De Klerk et al. (2015) undersöker i likhet med Schadewitz och Niskala (2010) 

sambandet mellan hållbarhetsrapporteringsprestation och aktiepris med en 

modifierad version av Ohlsons (1995) värderingsmodell. Däremot har De Klerk et al. 

(2015) valt att använda ett annat mått på hållbarhetsrapportering, de använder sig 

av KPMG:s oberoende bedömning av hållbarhetsrapporter som följer GRI:s riktlinjer. 

De företag som undersökts är stora företag i Stor Britannien. Forskningsresultaten 

tyder på att högre grad av hållbarhetrapportering leder till högre aktiepris. Utöver 

det kommer man fram till att sambandet är starkare för de företag som verkar i 

miljökänsliga branscher än i andra branscher. Resultaten av studien tyder liksom 

Schadewitz och Niskala (2010) att hållbarhetsrapporter ger extra värderelevant 

information till investerare utöver den traditionella finansiella informationen. Det 

finns därmed även potentiell nytta av forskningsresultaten för företagsledare 

eftersom det finns vetenskapliga bevis på att det lönar sig att satsa på 

hållbarhetsrapportering. (De Klerk et al., 2015) 

 

Berthelot et al. (2012) undersöker kanadensiska börsbolag för året 2007. Syftet med 

studien är svara på frågan om kapitalmarknaden tar i beaktan hållbarhetsrapporterna 

vid investeringsbeslut. I studien undersöks närmare bestämt om en befintlig 

hållbarhetsrapport kan förklara marknadsvärdet. Som marknadsvärde använder man 

sig av aktiepriset fyra månader efter bokslutstidpunkt för att vara säker på 



  Sara Nylund 

 28 

hållbarhetsrapporterna har varit tillgängliga för investerarna samt att de har haft 

möjligheten att utnyttjat den i sina investeringsbedömningar. Även i denna studie har 

det använts en modifierad version av Ohlsons (1995) värderingsmodell för att 

undersöka sambandet. Forskningsresultaten tyder på att investerarna värderar 

hållbarhetsrapporterna positivt vilket innebär ökat marknadsvärde. Att publicera en 

hållbarhetsrapport kräver en hel del resurser för företagets del. Företaget måste 

binda sig till att förverkliga rapporten samt lägga ner finansiella resurser på initiativet. 

Därför signalerar hållbarhetsrapportering trovärdighet till investerare menar 

forskarna. Ett företag med väldigt dålig hållbarhetsprestation är inte sannolikt att 

investera lika mycket resurser som de som utger en hållbarhetsrapport. Det är av 

relevans att poängtera att det varit frivilligt att hållbarhetsrapportera under det 

undersökta året och att man även ska beakta resultaten med försiktighet eftersom 

endast ett år har beaktats. (Berthelot et al., 2012) 

 

Till skillnad från Berthelot et al. (2012) samt Schadewitz och Niskala (2010) som 

undersöker signaleringseffekten av hållarhetsrapportering undersöker Reverte 

(2016) i likhet med De Klerk et al. (2015) hållbarhetsprestation i förhållande till 

aktiepris. Reverte (2016) undersöker närmare bestämt om företag med högre 

hållbarhetsprestation värderas högre av marknadsaktörer genom att använda en 

modifierad version av Ohlsons (1995) värderingsmodell. Undersökningen utförs på 

den spanska marknaden på data för åren 2007–2011, som mått på 

hållbarhetsprestation används ett index skapat av OCSR (Observatory on Corporate 

Social Responsibility) som baserar sig på 500 olika indikatorer.  (Reverte, 2016) 

 

Reverte (2016) undersöker inte endast den direkta effekten på aktiepriser utan också 

de indirekta effekterna genom redovisnings mått, såsom resultat och bokfört eget 

kapital. Reverte (2016) menar att den indirekta effekten på aktiepris av 

hållbarhetsrapporter kommer från att investerare uppfattar rapporterna som en 

källa till kompletterande information till den traditionella finansiella informationen. I 

undersökningen kontrolleras även ifall företag som verkar i miljökänsliga branscher 

värderas annorlunda än företag i övriga branscher. Resultaten visar att 

hållbarhetsprestation har både en direkt och indirekt positiv inverkan på 
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marknadsvärde. Dessutom är företag i miljökänsliga branscher associerade med 

högre marknadsvärde än de som verkar i icke-miljökänsliga branscher.  Detta antas 

vara fallet eftersom hållbarhetsrapporter ger information som ger investerare 

möjligheten att göra bättre bedömningar av ökad risk som är relaterad till potentiella 

rättstvister och framtida miljömässiga ansvarsskyldigheter, därigenom minskas 

informationsasymmetri och risk för snedvridet urval. Ett snedvridet urval innebär att 

man gör ett visst beslut utan all möjlig information, det vill säga när 

informationsasymmetrin varit hög. (Reverte, 2016) 

 

De Klerk och de Villiers (2012) undersöker om hållbarhetsrapportering är 

värderelevant när investerare gör beslut om aktieinvesteringar. De undersöker de 

100 största företagen I Sydafrika för åren 2007 och 2008. I och med att de undersöker 

företag i Sydafrika vill forskarna bidra till forskningsområdet med resultat från ett 

nytt land eftersom att de flesta studier har gjorts i Europa eller i andra västerländska 

nationer. Som mått på hållbarhetsrapportering används två olika mått, ett som 

forskarna får ur KPMG:s databas som är ett sammansatt mått på flera olika variabler, 

totalt 87 indikatorer. Det andra måttet för hållbarhetsrapporteringen är en dummy 

som mäter om företaget rapporterar enligt GRI:s riktlinjer eller inte. Resultaten visar 

att finansiell information i kombination till hållbarhetsrapportering bidrar till att 

förklara marknadsvärde bättre än endast finansiell information. Därtill visar 

resultaten ett starkare positivt samband för högre nivå att rapportering och högre 

aktiepris. De testar ytterligare om det finns någon skillnad i resultaten i miljökänsliga 

branscher jämfört med icke-miljökänsliga branscher, resultaten är inte helt 

övertygande vilket kan bero på att klassificeringen kan ha varit för begränsad i och 

med att endast 16 av 69 företag ingick i de miljökänsliga branscherna. De Klerk och 

de Villiers (2012) poängterar att värderelevans studier är utformade för att visa om 

specifik redovisningsinformation, i denna studie även icke-finansiell information 

såsom hållbarhetsrapport, reflekterar information som används av aktieägare när de 

värderar företagets eget kapital och inte för att estimera aktiepris/marknadsvärde på 

eget kapital. Slutsatsen blir därmed inte att nivån på hållbarhetsrapportering leder 

till nivån på aktiepriset utan hållbarhetsrapportering ingår i den information som 

investerare använder när de gör investeringsbeslut. (De Klerk & de Villiers, 2012) 
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Clarkson, Fang och Richardson (2013) undersöker om frivillig miljömässig 

rapportering är värderelevant för investerare. Forskarna menar att det finns två sätt 

genom vilka företags marknadsvärde kan påverkas av att ge ut miljömässig 

rapportering. Det kan vara genom att underlätta prognoser av finansiell prestation 

och/eller minskning av kostnaden för eget kapital. De använder sig av Toxics Release 

Inventory (TRI) data för att skapa ett mått på miljömässig rapportering. 

Undersökningsåren är från 2003 till 2006 i USA. Resultaten av studien visar att 

miljömässig rapportering bidrar till att öka företags marknadsvärde. Forskarna menar 

att miljömässig rapportering förser investerare med information som hjälper dem 

förutspå framtida finansiella resultat i jämförelse med andra företag i samma bransch 

vilket gör att investerare kan fatta bättre investeringsbeslut. Forskarna 

rekommenderar utifrån forskningsresultaten att en proaktiv miljömässig strategi 

samt signaleringen av en sådan strategi till investerare kan göra företaget mer 

attraktivt och höja på företagets aktiepris. (Clarkson et al. 2013) 

 

Cormier och Magnan (2015) undersöker vilken inverkan miljömässig rapportering har 

på finansiella marknader och ifall att branschtillhörighet har någon inverkan, det vill 

säga ifall det finns någon skillnad i miljökänsliga och icke-miljökänsliga branscher. 

Cormier och Magnan (2015) använder sig liksom Clarkson et al. (2013) av TRI som 

mått på miljömässig rapportering. Det undersökta året är 2009 i Kanada och USA. 

Resultaten tyder på att miljömässig rapportering förbättrar kvaliteten på analytikers 

information och därigenom kan de göra bättre prognoser samt därutöver bidrar 

miljömässig rapportering även till att öka företagens legitimitet. Resultaten tyder 

även på att det finns en mindre effekt i miljökänsliga branscher vilket går emot bland 

annat Reverte (2016) och De Klerk et al. (2015) resultat som kommit fram till att 

påverkan är större i miljökänsliga branscher. (Cormier & Magnan, 2015) 

 

Kaspereit och Lopatta (2016) undersöker hållbarhetsprestation, enligt 

hållbarhetsrankning av Sustainable Asset Management Group (SAM) och GRI 

tillämpningsnivå, har ett samband till högre marknadsvärden. Forskarna använder sig 

av SAM:s hållbarhetsrankning för att mäta företags hållbarhetsprestation och GRI 
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tillämpningsnivå för att mäta hur mycket företag själva hävdar sig vara hållbara. 

Samplet i undersökningen består av Europas 600 största företag för åren 2001–2011. 

Resultaten tyder på att sambandet mellan hållbarhet och marknadsvärde är positivt. 

Det positiva sambandet är dock statistiskt signifikant i vissa fall men inte i alla 

regressionsmodell varianter. Extern granskning av hållbarhetsrapporten borde ge 

mer trovärdighet i vad företagen signalerar genom hållbarhetsrapporterna till 

kapitalmarknaden. Däremot visar resultaten av undersökningen att extern 

granskning inte har någon inverkan på värderelevansen av hållbarhetsrapportringen. 

(Kaspereit & Lopatta, 2016) 

 

Flera slutsatser kan dras efter att ha läst ovan nämnda studier. Studierna påvisar 

vetenskapliga bevis för att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde. Hållbarhetsrapportering anses 

vara värderelevant eftersom företags marknadsvärde beskrivs bättre av den 

finansiella och icke-finansiella informationen än endast finansiell information. Det 

finns studier som satt hållbarhetsprestation, miljömässigprestation och 

hållbarhetsrapportering i relation till företagets marknadsvärde, trots det har de alla 

kommit fram till positiv inverkan på marknadsvärde. I denna avhandling kommer det 

fokuseras på signaleringseffekten av att hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI-

riktlinjerna, i likhet med tidigare studierna (Schadewitz & Niskala, 2010; Berthelot et 

al., 2012).  

 

3.2 Hållbarhetsrapportering har negativ eller ingen inverkan på 

marknadsvärde  

Hassel et al. (2005) har undersökt värderelevansen av miljömässig information 

genom att använda sig av Ohlsons (1995) värderingsmodellen. Utgångspunkten i 

studien är att miljömässig information antas vara värderelevant eftersom den är 

sannolik att påverka framtida resultat för företag, eftersom företags marknadsvärde 

antas spegla både den finansiella och den miljömässiga prestationen. I 

undersökningen tas svenska börslistade bolag med och de undersökta åren är 1998 

till 2000. Som mått på miljömässig information har man använt sig av CaringCompany 
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(CC) Research AB:s information på miljöprestanda för svenska börslistade bolag.  

Forskningsresultaten visar att miljöprestanda kompletterar finansiell information och 

att miljömässig information således är värderelevant på den svenska 

aktiemarknaden. Det som skiljer sig från flera andra studier inom området är att 

sambandet mellan marknadsvärde och miljöprestanda som återfinns i resultaten är 

signifikant negativt. Resultaten indikerar att företag som värderas högt miljömässigt 

inte värderas högt av investerare. Det kostandsinriktade perspektivet stöder 

resultaten i och med att det utgår från att höga kostnader är associerade med 

miljömässig rapportering och prestation och det kommer därmed ha negativ 

inverkan på förväntade framtida avkastning och marknadsvärde. (Hassel et al., 2005) 

 

Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) undersöker om hållbarhetsrapportering 

har ett samband till företags marknadsvärde i Tyskland. Forskarna gör 

innehållsanalyser på GRI-rapporter för att bedöma hållbarhetsrapporterna i 130 

tyska företag för åren 2005–2008. I forskningen särskiljer man på miljömässig och 

social information.  Undersökningsresultaten tyder på att hållbarhetsinformation är 

värderelevant, dock varierar värderelevansen mellan olika hållbarhetskategorier. 

Man finner att den övergripande hållbarhetsrapporteringsvariabeln inte har ett 

samband till företags marknadsvärde. Däremot har rapportering av social 

information ett positivt samband till företags marknadsvärde medan miljömässig 

rapportering inte har det. Potentiella orsaker för att det inte återfinns något samband 

kan vara miljömässig rapportering skulle signalera legitimeringsstrategi eller att det 

signalerar överinvestering i miljömässiga aktiviteter. Värderelevansen av sociala 

rapporteringar kan bero att sådan rapportering ger information om förmågan av 

företagets arbetstagare, närmare bestämt företagets humankapital vilket 

investerarna uppskattar. Slutsatserna som dras på basen av forskningen är att 

ledningen ska vara medvetna om de potentiella kapitalmarknads effekter som 

frivilligt hållbarhetsrapporter bidrar till även om rapportering inte direkt är riktade 

aktieägare utan andra intressentgrupper. (Verbeeten et al., 2016) 
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Moneva och Cuellar (2009) undersöker värderelevansen på finansiell och icke-

finansiell miljöinformation som rapporterats i företagens årsredovisning. De 

undersöker även ifall det finns någon skillnad i frivillig och obligatorisk rapportering. 

Samplet är avgränsat till spanska börslistade bolag under åren 1996–2004, sex år före 

och tre år efter lagstadgat krav på miljömässig information. Det övergripande 

forskningsresultatet är att icke-finansiell miljömässig rapportering inte är 

värderelevant medan finansiell miljömässig rapportering är det. Resultaten tyder 

även på att värderelevansen ökat efter att det år 2002 blivit lagstadgat att ge ut 

miljömässig information.  Dessa resultat tyder på att det finns ett samband mellan 

miljömässig rapportering och marknadsvärde på den spanska marknaden. Till skillnad 

från andra underökningar som menar att icke-finansiell miljömässig information är 

användbar för investeringsbeslut (Cormier & Magnan, 2015), menar Moneva och 

Cuellar (2009) att förklaringsgraden för aktiepris inte ökar när man kombinerar 

finansiell information med icke-finansiell miljömässiginformation. (Moneva & 

Cuellar, 2009) 

 

Murray et al. (2006) undersöker ifall det finns något samband mellan 

hållbarhetsrapportering och marknadsvärde i Stor Britanniens största bolag. De 

använde sig av aktieavkastning som mått på marknadsvärde och undersökningsåren 

omfattar nio år, 1988–1997. Undersökningsresultaten tyder på att det inte finns 

något direkt samband mellan aktieavkastning och hållbarhetsrapportering. Däremot 

finner man när man kontrollerar för samband på långsikt att det finns ett samband 

mellan konsekvent hög (låg) aktieavkastning och hög (låg) kvalitets 

hållbarhetsrapport. Detta kunde tyda på att hållbarhetsrapportering har betydelse 

på långsikt men inte när man kontrollerar för ett år. Forskarna hittar ingen teoretisk 

förklaring till forskningsresultaten. (Murray et al., 2006) 

 

Guidry och Pattern (2010) undersöker ifall att marknadsaktörer värdesätter 

hållbarhetsrapporter när företag väljer att publicera sin första friståenderapport. De 

undersöker även ifall det finns någon skillnad i marknadsreaktionen när det är frågan 

om högre kvalitets hållbarhetsrapporter. De undersökta företagen är belägna i USA 
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och åren som undersökts är 2001 till 2008. Som mått på kvalitet har det använts till 

vilken utsträckning företagen rapporterar enligt vad som rekommenderas av GRI. 

Forskningsresultaten visar inget signifikant samband mellan första rapporten och 

marknadsvärde. Däremot finner de att marknadsreaktionerna är större i de bolag där 

kvaliteten varit högre i jämförelse med reaktionerna för de företag som har låg 

kvalitet på sina rapporter. Eftersom investerare värdesätter att kvaliteten är hög blir 

slutsatsen att företag ska satsa på rapportering av hög kvalitet. (Guidry & Pattern, 

2010) 

 

Flera studier har alltså kommit fram till att det antingen finns ett negativt eller inget 

samband mellan hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde. Att det finns 

ett negativt samband motiveras med att hållbarhetsrapportering medför extra 

kostnader och att det skulle signalera att företag är i risk för bland annat rättstvister 

eller att företag utnyttjar hållbarhetsrapporterna som legitimitetsstrategi. Orsaken 

till att det inte finns något samband kan bero på flera olika orsaker. En orsak kunde 

vara att undersökningarna ofta fokuserar på sambandet på kort sikt även om 

hållbarhetsarbete är något som påverkar företagen på långsikt.  

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning och hypotesformulering 

Förväntningarna i de flesta forskningarna är att det ska finnas ett positivt samband i 

och med att vi lever i ett samhälle som intresserar sig allt mer för samhällsansvar. De 

Klerk et al. (2015) tror att bland annat Hassel et al. (2005) har kommit fram till motsatt 

resultat, eftersom det är en studie utförd för över tio år sedan och då såg situationen 

annorlunda ut samt förväntningarna var andra. 

 

Forskning har gjorts i olika delar av världen, såsom Finland (Schadewitz & Niskala, 

2010), Sverige (Hassel et al., 2005), Stor Britannien (De Klerk et al., 2015), Tyskland 

(Verbeeten et al., 2016), Spanien (Reverte, 2016), Sydafrika (De Klerk & De Villiers, 

2012) och Kanada (Berthelot et al., 2012) samt USA (Clarkson et al., 2013). I de flesta 

studierna har GRI-riktlinjerna stått som grund för hållbarhetsrapportering vilket visar 

dess spridning världen över.  
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Flera undersökningar kommer fram till att hållbarhetsrapportering är värderelevant 

genom att finna signifikant samband mellan hållbarhetsrapportering och företags 

marknadsvärde, i de flesta fall visar forskningsresultaten ett positivt samband men 

enstaka fall finns för negativt samband. Det finns även undersökningar som inte 

kommer fram till något samband eller beroende på regressionsmodell kommer fram 

till blandade resultat. Nedan presenteras fördelningen av resultat på samband mellan 

hållbarhetsrapportering och marknadsvärde i de forskningar som tagits med i denna 

avhandling. 

 

Tabell 1: Sambandet mellan hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde utgående från 
tidigare forskning 

 

 

Att resultaten är motstridiga för undersökningar om hållbarhetsarbetets inverkan på 

företags marknadsvärde kan delvis bero på att avsaknaden av konsekventa metoder, 

mått på hållbarhetsarbete och mått på marknadsvärde. Trots det använder sig 

majoriteten av studierna sig av någon variant av Ohlsons (1995) värderingsmodell för 

att undersöka sambandet samt aktiepris som mått på marknadsvärde, dessa kommer 

även utgöra grunden för denna avhandling. 

 

Hållbarhetsrapportering anses bidra till ökad transparens och därför minska på 

informationsasymmetri mellan företagsledningen och aktieägare samt investerare 

enligt principal–agentteorin (bl.a. Schadewitz & Niskala, 2010; Reverte, 2016). 

Minskad informationsasymmetri leder till att investerare kan göra bättre grundade 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Positivt samband Inget samband Blandat samband Negativt samband



  Sara Nylund 

 36 

investeringsbeslut och marknadsvärde kommer därmed bli mer precist vilket då i 

majoriteten av studierna lett till positivt samband till marknadsvärdet. Däremot finns 

den motsatta synen att hållbarhetsrapportering endast synas som en 

legitimeringsstrategi som endast bidrar till mer kostnader och således tolkar 

marknaden det som en negativ sak och således kommer marknadspriserna påverkas 

negativt av hållbarhetsrapportering (Hassel et al. 2005). 

 

Det finns även flera studier som undersökt ifall att branschtillhörighet har någon 

inverkan på sambandet, flera studier har kommit fram till att sambandet är starkare 

mellan företag i miljökänsliga branscher och marknadsvärde (Reverte, 2016; De Klerk 

et al., 2015). Detta kan bero på att företag i miljökänsliga branscher är i mer utsatt 

position och är därmed mer tvungna att visa transparens i deras handlingar. Eftersom 

extern granskning bidrar till ökad transparens och trovärdighet anses även det kunna 

bidra till ett starkare samband mellan företag som ger ut hållbarhetsrapportering 

som är externt granskad och marknadsvärde (Kaspereit & Lopatta, 2016).  

 

Utgående från den teori och den tidigare forskningen som presenterats ställs följande 

hypoteser: 

 

H1: Marknadsvärde beskrivs bättre när finansiell information kombineras med icke-

finansiell information än endast finansiell information. 

  

H2: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och 

marknadsvärde. 

 

H3: Det positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är 

starkare i miljökänsliga branscher. 

 

H4: Det positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är 

starkare för externt granskade hållbarhetsrapporter. 
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För att undersöka ifall att dessa hypoteser stämmer kommer regressionsanalys att 

användas. Fyra olika regressionsmodeller kommer att utföras med en modifierad 

Ohlson (1995) värderingsmodell som grund. Undersökningen kommer basera sig på 

finska börsnoterade bolag under åren 2014–2016. Härnäst kommer den tillämpade 

forskningsmetoden att beskrivas för att sedan gå in på resultat samt diskussion om 

forskningsresultaten i relation till teorin och den tidigare forskningen.  
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4 Forskningsmetod 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsuppgift. Följt av en beskrivning av 

metodval och tillvägagångssätt för att uppnå avhandlingens syfte. Därefter kommer 

avhandlingens datainsamling och urval att beskrivas. Sedan beskrivs de 

regressionsmodeller som satts upp för att pröva hypoteserna. Sist i detta kapitel tas 

avhandlingens validitet och reliabilitet upp.  

 

4.1 Forskningsuppgift 

Syftet med avhandlingen är att undersöka huruvida det existerar ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och företags marknadsvärde. I och med ökad medvetenhet 

och lagstiftning förväntas ett ökat intresse för hållbarhet både från företagens samt 

investerarnas sida, vilket antas synas i företags marknadsvärde. Därtill kommer det 

att undersökas ifall det finns någon skillnad i sambandet för företag som 

hållbarhetsrapporterar i miljökänsliga gentemot icke-miljökänsliga branscher samt 

ifall att extern granskning av hållbarhetsrapporten har någon inverkan på 

marknadsvärdet. Som grund kommer det att undersökas ifall att marknadsvärdet 

beskrivs bättre av kombinationen av finansiell information och hållbarhets-

information än endast finansiell information, med andra ord huruvida 

hållbarhetsrapportering är värderelevant. De hypoteser som ställts upp i det 

föregående kapitlet testas med hjälp av de uppställda regressionsmodellerna. 

 

4.2 Val av metod 

Denna avhandling kommer utgå från De Klerk et al. (2015) modifikation av Ohlson 

(1995) modellen för att undersöka om hållbarhetsrapportering har ett samband med 

marknadsvärde, närmare bestämt aktiepris. Majoriteten av studier som tagits upp i 

det tidigare kapitlet om tidigare forskning har använt sig av modifierade versioner av 

Ohlson (1995) värderingsmodellen. Det är en redovisningsbaserad värderingsmodell 

utvecklad av Ohlson (1995), där marknadsvärde på eget kapital beskrivs som en 

funktion av redovisat värde på eget kapital, redovisat resultat och annan icke-
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finansiell information. Följande modifierande version av Ohlson (1995) 

värderingsmodell används ofta i marknadsbaserad redovisningsforskning: 

 

𝑀𝑉𝐸𝑡 =  𝛼0𝐵𝑉𝐸𝑡 +  𝛼1𝐸𝐴𝑅𝑁𝑆𝑡 + 𝛼2𝑣𝑡 +  𝜀 

 

Där 𝑀𝑉𝐸𝑡 är marknadsvärde på eget kapital vid tidpunkten t, 𝐵𝑉𝐸𝑡 är bokfört värde 

på eget kapital vid tidpunkten t, 𝐸𝐴𝑅𝑁𝑆𝑡 är resultatet för tidpunkten t, 𝑣𝑡 är annan 

icke-finansiell information och 𝜀 är regressionens felterm. När man använder 

ovanstående modell baserar sig analysen på sambandet mellan marknadsvärde på 

eget kapital och bokfört värde samt resultat. I denna undersökning antas 

hållbarhetsrapportering utgöra den icke-finansiella informationen. I modellen antas 

även hållbarhetsrapportering vara en mått för värderelevant information. Många 

företag rapporterar någon slags information om sitt engagemang i hållbarhetsarbete 

men i denna avhandling kommer endast företag som rapporterar enligt hög kvalitet 

tas med som rapporterande företag. Eftersom GRI-riktlinjerna är ett allmänt 

accepterat ramverk kan dessa rapporter anses vara av högkvalitet. Nedan 

presenteras datainsamling och urval följt av en presentation av 

regressionsmodellerna för undersökningen. 

 

4.3 Datainsamling och urval 

Avhandlingens fokus är på finska börslistade bolag. Data för undersökningen har 

samlats in från Nasdaq Helsinkis webbsida, företagens årsredovisningar och GRI:s 

databas för rapporterande bolag. I undersökningen har banker, finansinstitut och 

försäkringsbolag exkluderas på grund av deras särskilda karaktär att ställa upp 

bokslut och bokslutsinformation, detta är i likhet med flera tidigare studier (bl.a. 

Reverte, 2016; Moneva & Cuellar, 2009). Ohlsons (1995) värderingsmodell är inte 

gjord för att företag som gjort förlust och/eller har negativt eget kapital vilket gör att 

även sådana företag eliminerats ur populationen, detta är i likhet med tidigare 

studier (bl.a. De Klerk & de Villiers, 2012). Endast sådana företag som rapporterat 

enligt GRI:s standarder under samtliga undersökningsår 2014–2016 har tagits med 

som rapporterande bolag för att tydligt avgränsa rapporterande bolag och icke-
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rapporterande bolag. Företags marknadsvärde speglar nutida värderingar samt 

framtida förväntningar på ett företag. Eftersom företagens marknadsvärde mäts med 

företagens aktiepris fyra månader efter bokslutstidpunkt krävs det att företagen varit 

noterade på finska börsen 30.4.2017. Priset på aktierna har tagits fyra månader efter 

bokslutstidpunkt för att säkerställa att investerare ska ha haft hållbarhets-

rapporterna tillgängliga och att de ska ha haft tid för att integrera dessa i sina 

värderingar av aktierna (Berthelot et al., 2012; Verbeeten et al., 2016). 

Elimineringarna resulterade i ett stort bortfall av bolag, det utgicks från en population 

på 132 börsnoterade företag per år det vill säga totalt 396 företagsobservationer över 

de tre åren 2014–2016 av dem måste hela 53 % elimineras. Största orsaken var att 

företagen har gått på förlust men även avsaknad av aktieprisdata för samtliga 

undersökningsår bidrog till flera bortfall samt de övriga tidigare nämnda 

avgränsningarna. Avgränsningarna resulterade i att 186 företagsobservationer (62 

företag) har undersökts varav 57 observationer rapporterar enligt GRI. 

 

För att avgöra om storleken på ett sampel i en undersökning är tillräckligt stort kan 

olika metoder utnyttjas. Israel (1992) beskriver olika alternativ för att avgöra 

samplets tillräcklighet. Tre kriterier måste bestämmas för att avgöra vad som är ett 

passligt sampel, graden av precision, konfidensgraden och graden av variabilitet 

(Israel, 1992). Med graden av precision menas inom vilket intervall som det verkliga 

värdet av population är uppskattad att vara. Intervallet är oftast uttryckt i procent, 

till exempel ±5 procent är vanligt att använda. En konfidensgrad på 95 % innebär att 

95 % av värdena av samplet även finns i populationen. Graden av variabilitet berättar 

hur populationens fördelning ser ut. Om en population är heterogen måste 

sampelstorleken vara större, medan ifall populationen är homogen kan samplet vara 

mindre. Ofta används en grad på 50 % av variabilitet för att bestämma 

sampelstorleken (Israel, 1992).  
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En av metoderna som Israel (1992) beskriver för att bestämma samplets tillräcklighet 

är att utgå från följande formel: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + N(e)2
 

 

Där: 

𝑛: storleken på samplet 

𝑁: storleken på populationen 

e: graden av precision 

 

För denna undersöknings del med en population på 186 företagsobservationer skulle 

den passliga sampelstorleken vara 127, med antagandet e = 5 %, konfidensintervall 

på 95 % och graden av variabilitet på 50 %. Denna undersökning har ett sampel på 57 

hållbarhetsrapporterande företagsobservationer vilket är betydligt lägre än det 

uträknade tillräckliga samplet. Att utgå från formeln är hursomhelst endast en av 

flera metoder för att bestämma ett tillräckligt sampel (Israel, 1992). En annan metod 

som Israel (1992) tar upp är att jämföra med liknande tidigare studier och på basen 

av det dra slutsats om tillräckligt sampel. Ett problem som uppstår om man jämför 

med tidigare studier är att det uppstår en risk att man upprepar fel i bedömningen 

av sampelstorleken som även gjorts i tidigare studier. (Israel, 1992) 

 

På grund av avhandlingens avgränsningar är samplet något begränsat. Därtill på 

grund av resursramarna för denna avhandling kommer samplets storlek på 57 inte 

att utökas. Sampelstorlekens tillräcklighet kommer därmed att motiveras med 

tidigare motsvarande studier inom forskningsområdet. I undersökningen som De 

Klerk et al. (2015) utfört har de ett sampel på 30 hållbarhetsrapporterande företag 

och totalt 89 företag. Även Berthelot et al. (2012) har utgått från ett begränsat 

sampel på 28 hållbarhetsrapporterande företag och totalt 146 företag. Utgående från 

detta kan det konstateras att sampelstorleken för denna avhandling är på en 

acceptabel nivå. 
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I avhandlingen har signaleringen av att publicera hållbarhetsrapporter undersökts, i 

likhet med Schadewitz och Niskala (2010), Guidry and Patten (2010) och Berthelot et 

al. (2012). Eftersom det kräver en större insats och mer resurser för ett företag att 

göra upp en hållbarhetsrapport än att bara ta med informationen i årsredovisningen 

tros det utgöra en signal till att investera. I GRI:s databas för rapporterande bolag 

finns bolag som rapporterar enligt GRI:s riktlinjer, refererar till GRI:s riktlinjer och ger 

ut annan hållbarhetsrapport som inte baserar sig på GRI:s riktlinjer. För att endast ha 

med sådana bolag som rapporterar av hög kvalitet har endast de bolag som 

rapporterar helt i enlighet med GRI:s riktlinjer tagits med i undersökningen som 

rapporterande bolag. Eftersom undersökningsåren är 2014–2016 har de 

rapporterande företagen använt sig av version G3-, G3.1- och G4-riktlinjerna. Tidigare 

studier har även använt sig av GRI-rapport som mått på hållbarhetsredovisning och 

således som dummyvariabel i regressionsmodellen vilket motiverar valet till att göra 

så även i denna undersökning. Tidigare studier har använt sig av ett tidsintervall allt 

från ett år till tio år, därför är det motiverat att denna studie utgår från ett intervall 

på tre år, från år 2014 till 2016. 

 

För regressionsmodellen behövs information om företagens nettoresultat samt 

bokföringsvärde på eget kapital, denna information har samlats in från Nasdaq 

Helsinkis webbsida och företagens årsredovisningar. Aktiepriset för företagen har 

samlats in från Kauppalehtis webbsidor över historiska aktiepriser och för de bolag 

som har noterat flera serier har A serien använts i denna avhandling. Variablerna har 

mätts per aktie för att kontrollera storleksskillnader företagen emellan för att 

minimera risken för fel slutsatser. Information angående antal aktier för bolagen har 

hämtats från företagens egna årsredovisningar. Företagens branschtillhörighet har i 

sin tur hämtats från Kauppalehtis webbsidor. De företag som tillhör miljökänslig 

bransch är i likhet med tidigare studier företag som är verksamma inom olja och gas, 

mineral- och gruvbrytning, metallproduktion, pappers- och pappersmasse-

produktion, kemikalieproduktion och energiproduktion (Reverte, 2016). Slutligen har 

information angående extern granskning av hållbarhetsrapporten hämtats från GRI:s 

databas över rapporterande bolag. 
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4.4 Regressionsmodeller 

Regressionsmodellen som används i denna undersökning är en modifierad version av 

Ohlsons (1995) värderingsmodell som används i flera tidigare studier inom 

forskningsområdet (De Klerk et al., 2015; Reverte, 2016; Schadewitz & Niskala, 2010). 

Som tidigare nämnt är modellen ett uttryck för företagets marknadsvärde i form av 

bolagets nettoresultat och bokföringsvärde på eget kapital samt en variabel för icke-

finansiell information. I denna avhandling representerar en hållbarhetsrapport enligt 

GRI:s riktlinjer den icke-finansiella informationen. 

 

Det har utförts multivariant regressionsanalys på basen av de presenterade 

regressionsmodellerna i statistikmjukvaran SPSS, eftersom syftet var att ta reda på 

om det finns ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företags 

marknadsvärde samt undersöka skillnader i branscher och skillnader i sambandet om 

hållbarhetsrapporten varit externt granskad eller inte. En regressionsanalys 

undersöker effekten av en variabel på en annan, det vill säga effekten av den 

oberoende variabeln på den beroende variabeln. I denna undersökning är aktiepris 

den beroende variabeln medan den oberoende variabeln är hållbarhetsrapportering. 

Eftersom det finns andra faktorer som kan påverka sambandet mellan de valda 

oberoende och beroende variablerna används kontrollvariabler. Kontrollvariabler i 

denna undersökning är nettoresultat per aktie, bokföringsvärde på eget kapital per 

aktie och dummyvariabler för att kontrollera eventuella skillnader i bransch och 

extern granskade hållbarhetsrapporter samt en interaktionsvariabel mellan 

hållbarhetsrapportering och miljökänslig bransch. 

 

I likhet med De Klerk et al. (2015) kommer undersökningen ske genom att utföra flera 

regressioner. Den första (1) regressionsmodellen kontrollerar endast den finansiella 

informationens inverkan på marknadsvärde medan den andra (2) kontrollerar både 

för finansiell och icke-finansiell information. Regressionsmodell (3) och (4) 

kontrollerar ytterligare för branschtillhörighetens inverkan och inverkan av att 

hållbarhetsrapporten varit externt granskad. 
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(1)  ln(𝑃𝑅𝐼𝑆) =  𝛼 +  𝛽1 ln(𝑉𝑃𝐴) +  𝛽2 ln(𝐵𝑉𝑃𝐴) + 𝜀 

 

(2)  ln(𝑃𝑅𝐼𝑆) =  𝛼 +  𝛽1 ln(𝑉𝑃𝐴) +  𝛽2 ln(𝐵𝑉𝑃𝐴) + 𝛽3𝐺𝑅𝐼 + 𝜀 

 

(3) ln(𝑃𝑅𝐼𝑆) =  𝛼 +  𝛽1 ln(𝑉𝑃𝐴) +  𝛽2 ln(𝐵𝑉𝑃𝐴) + 𝛽3𝐺𝑅𝐼 +

                                                𝛽4𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻 +  𝛽5𝐺𝑅𝐼 ∙ 𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻 + 𝜀 

 

(4)  ln(𝑃𝑅𝐼𝑆) =  𝛼 +  𝛽1 ln(𝑉𝑃𝐴) +  𝛽2 ln(𝐵𝑉𝑃𝐴) +  𝛽3𝐺𝑅𝐼 +

                                                 𝛽6𝐺𝑅𝐼_𝑅𝐸𝑉 + 𝜀 

 

PRIS: Representerar företagets marknadsvärde, utgörs av företagets aktiepris den 

sista dagen fyra månader efter bokslutstidpunkt. Tidpunkten är vald eftersom den 

finansiella rapporteringen samt hållbarhetsrapporterna ska ha publicerats och för att 

investerare ska hinna ta del av dessa angående föregående räkenskapsperiod. För att 

minska risken för extremvärden tas naturliga logaritmen av värdet. 

 

VPA: Vinst per aktie, positivt nettoresultat för företaget, det vill säga resultat efter 

ränte- och skattekostnader, resultatet delas med antal aktier i företaget. För att 

minska risken för extremvärden tas naturliga logaritmen av värdet. 

 

BVPA: Bokföringsvärdet på eget kapital per aktie i bolaget i företaget, det räknas ut 

genom att ta differensen av totala tillgångar och totala skulder delat på antalet aktier. 

Även på detta tas naturliga logaritmen för att minska risken för extremvärden. 

 

GRI: Dummyvariabel för hållbarhetsrapporterande företag. Variabeln antar värdet 1 

för företag som rapporterar i enlighet med GRI-riktlinjerna under alla 

undersökningsår, medan övriga företag antar värdet 0. 

 

BRANSCH: Dummyvariabel på om företaget verkar i miljökänslig bransch. Variabeln 

antar värdet 1 för företag i miljökänsliga branscher, värdet 0 för övriga företag. 
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GRI∙BRANSCH: Variabeln representerar interaktionen mellan miljökänslig bransch 

och GRI-rapportering. Räknas ut genom att ta variabeln GRI gånger variabeln 

BRANSCH.  

 

GRI_REV: Dummyvariabel för ifall hållbarhetsrapporten varit externt granskad. Antar 

värdet 1 ifall rapporten varit externt granskad och 0 ifall den inte varit det. 

 

 ε: regressionens felterm 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Hög validitet uppnås när de indikatorer som skapats för att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet (Bryman & Bell, 2013). I denna avhandling har 

huruvida ett företag gett ut en hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer valts som 

mått på hållbarhetsrapportering, detta har motiverats med att GRI är globalt sett de 

mest använda riktlinjerna och anses vara av hög kvalitet, vilket stärker validiteten. 

Däremot finns det orsak till att förbehålla sig skeptisk till ifall detta är det ultimata 

sättet att mäta hållbarhetsrapportering, kunde exempelvis ett index vara mer 

lämpligt som flera tidigare studier använt sig av. Däremot har det i denna avhandling 

valts att fokusera på signaleringen av hållbarhetsrapportering. Att mäta företags 

marknadsvärde med aktiepris är även motiverat eftersom aktiepris speglar all den 

information som finns tillgänglig på marknaden och därmed kan aktiepris antas 

spegla företags verkliga värde, vilket även bidrar till validiteten för studien. 

 

Reliabilitet berör måttens och mätningarnas pålitlighet och testbarhet (Bryman & 

Bell, 2013). Om någon annan forskare skulle vilja göra om undersökningen ska detta 

vara möjligt och samma resultat ska uppnås. Måtten ska även vara stabila över tiden 

och genom att minimera på subjektiva bedömningar uppnår man högre nivå av 

reliabilitet. (Bryman & Bell, 2013) För att optimera reliabiliteten i denna studie har 

det beskrivits hur datainsamlingen gått till och varför variablerna använts, därtill har 

regressionsmodellerna som använts beskrivits. Det finns däremot alltid en viss risk 

för fel vid manuell datainsamling. Resultaten torde inte påverkas av tillfälliga faktorer 
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eftersom undersökningsperioden är om tre år. Vid insamling av avhandlingens data 

fanns det inte rum för subjektiva bedömningar eftersom det data som använts utgår 

från siffror som företagen gett ut. 
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5 Resultat och resultatanalys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från regressionsanalyserna, från 

t-test samt från övriga regressionsdiagnostik test. Resultaten för de fyra 

regressionsekvationerna och resultat från en stegvis regressionsanalys kommer att 

presenteras. Eftersom GRI-rapportering varit frivilligt under samtliga 

undersökningsår förväntas företagen tro att rapportering medför mer fördelar än 

kostnader. Den ytterligare informationen som GRI-rapporter ger förväntas minska på 

osäkerheten och risk som investerare möter på grund av informationsasymmetri. Det 

förväntas därmed att GRI-rapporterna har ett inkrementellt värde för investerarna 

då vi lägger till variabeln GRI i värderingsmodellen. I och med det förväntas den 

justerade förklaringsgraden att öka från ekvation 1 till ekvation 2 när GRI variabeln 

läggs till, i enlighet med hypotes H1. Förklaringsgraden beskriver hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna, 

ju högre värde desto bättre.  Därtill förväntas att koefficienten för GRI variabeln vara 

positiv och signifikant som tyder på positivt samband mellan GRI och företags 

marknadsvärde, i enlighet med H2. Variablerna och regressionsmodellerna ska vara 

signifikanta för att resultaten ska kunna tolkas tillförlitligt. Signifikansen betecknas 

med p och kan antingen vara signifikant på 1 % (p=0,01) eller 5 % (p=0,05) nivå men 

överstiger det 5 % är resultatet inte signifikant. Ju mer signifikant resultatet är desto 

svårare är det att påstå att sambandet skulle bero på slumpen.  

 

I vidare analys kommer resultaten från ekvation 3 att användas för att avgöra om det 

finns någon skillnad i hur investerare i miljökänsliga och icke-miljökänsliga branscher 

använder GRI-rapporter för att fastställa marknadsvärdet. Koefficienten för 

interaktionsvariabeln mellan bransch och GRI används för att granska denna fråga. 

Det förväntas att företags marknadsvärde är högre för företag som verkar i 

miljökänsliga branscher och ger ut en hållbarhetsrapport, som hypotes H3 förutspår. 

I och med detta förväntas den justerade förklaringsgraden öka från ekvation 2 till 

ekvation 3 och koefficienten för interaktionsvariabeln (GRI∙BRANSCH) förväntas vara 

positiv och signifikant.  Utöver detta förväntas även den justerade förklaringsgraden 

öka från ekvation 2 till ekvation 4 när det testas för hypotes H4, om en externt 
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granskad GRI-rapport bidrar till högre marknadsvärde. Det förväntas även att 

koefficienten för variabeln GRI_REV är positiv och signifikant. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

I tabell 2 återfinns beskrivande statistik över de undersökta företagen, data för totalt 

62 unika företag togs med i undersökningen. I tabellen visas antalet företag inom 

miljökänslig respektive icke-miljökänslig bransch samt specificerade sektorsvis. Det 

framgår även hur många företag som rapporterat enligt GRI under samtliga 

undersökningsår samt hur många GRI-rapporter som varit externt granskade. Som 

bilaga återfinns en komplett lista över de bolag som tagits med i undersökningen 

sektorsvis samt en lista över vilka som tagits med som GRI-rapporterande bolag och 

en lista över vilka bolag som haft externt granskade GRI-rapporter. 

 

Tabell 2: Beskrivande statistik över företagen 

 

 

Fördelningen mellan företag i miljökänslig och icke-miljökänslig bransch är relativt 

jämn i och med att 29 företag klassats som miljökänsliga och 33 företag som icke-

miljökänsliga. Däremot är andelen företag som ger ut en GRI-rapport betydligt större 

i den miljökänsliga branscherna 48 % jämfört med 15 % i de icke-miljökänsliga 

branscherna. Andelen GRI-rapporter som varit externt granskade är i sin tur jämt 

fördelade mellan de olika branscherna, totalt sett är 58 % av GRI-rapporterna externt 

granskade. 

 

Sektor Antal GRI-rapport
Andel som publicerar 

GRI-rapport

 Externt granskad 

GRI-rapport

Andel GRI-rapport 

externt granskade

Miljökänslig bransch 29 14 48 % 8 57 %

Olja och gas 1 1 100 % 1 100 %

Basindustri 4 3 75 % 3 100 %

Industriprodukter och -tjänster 23 10 43 % 4 40 %

Almännyttiga bolag 1 0 0 % 0 -

Icke-miljökänslig bransch 33 5 15 % 3 60 %

Konsumentvaror 8 1 13 % 0 -

Konsumenttjänster 7 1 14 % 1 100 %

Hälsovård 1 0 0 % 0 -

Telekommunikation 2 1 50 % 1 100 %

Finansiering 6 1 17 % 0 -

Teknologi 9 1 11 % 1 100 %

Totalt 62 19 31 % 11 58 %
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I tabell 3 över beskrivande statistik över data visas antal observationer, 

minimivärden, maximivärden, medeltal och standardavvikelsen. I listan förekommer 

den beroende variabeln aktiepris samt de oberoende variablerna, vinst per aktie, 

bokfört värde per aktie samt dummyvariabler för GRI-rapporterande företag, 

miljökänsliga branscher och externt granskad rapport och interaktionsvariabeln 

mellan GRI-rapport och miljökänslig bransch. Även de icke-logaritmerade variablerna 

har tagits med i tabellen eftersom de är mer beskrivande. Notera däremot att de 

logaritmerade variablerna använts i regressionerna. 

 

Tabell 3: Beskrivande statistik över data 

 

 

Företagens aktieprisnivå varierar stort, allt från 0,09€ till 55,90€ per aktie, med ett 

medeltal på 14,19€. I och med att medeltalet är närmare det lägsta värdet betyder 

det att majoriteten av värdena är koncentrerade till ett lägre värde i fördelningen 

medan ett fåtal observationer antar högre värden, vilket tyder på att fördelningen är 

positivt snedvriden. Vinst per aktie och bokfört värde per aktie, antar även värden 

som tyder på att fördelningen är positivt snedvriden. Medeltalet för vinst per aktie är 

1,22€ medan det minsta värdet är 0,00€ och högsta 15,21€. Bokfört värde per aktie 

antar även värden som tyder på att fördelningen är positivt snedvriden, det har ett 

medelvärde på 8,68€ med ett minimivärde på 0,01€ och maximivärde på 68,81€. GRI 

variabeln som är en dummy för rapporterande bolag har ett medeltal på 0,31 vilket 

betyder att 31 % av de undersökta företagen rapporterat enligt GRI:s riktlinjer. 

Medeltalet för bransch berättar att 47 % av de observerade företagen verkar inom 

en miljökänslig bransch. Medeltalet för interaktionsvariabeln mellan GRI och bransch 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PRIS 186 0,09 55,9 14,19 12,36

ln(PRIS) 186 -2,41 4,02 2,2 1,08

VPA 186 0 15,21 1,22 1,7

ln(VPA) 186 -6,56 2,72 -0,57 1,46

BVPA 186 0,01 68,81 8,68 10,3

ln(BVPA) 186 -4,33 4,23 1,56 1,27

GRI 186 0 1 0,31 0,462

BRANSCH 186 0 1 0,47 0,5

GRI∙BRANSCH 186 0 1 0,23 0,419

GRI_REV 186 0 1 0,18 0,383
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tyder i sin tur på att 23 % av de företag som ger ut en GRI-rapport verkar i miljökänslig 

bransch. Medan medeltalet för externt granskad rapport betyder att 18 % av alla 

företagen gett ut en GRI-rapport som varit externt granskad. 

 

5.2 T-test 

Utöver regressionsanalys utfördes även t-test. Med t-test undersöks det om 

medelvärden på variabler skiljer sig åt mellan två grupper (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). I denna undersökning delas observationerna in i följande två 

grupper; de som rapporterar enligt GRI (GRI=1) och de som inte rapporterar enligt 

GRI (GRI=0). Eftersom de icke-logaritmerade värdena är snedfördelade innebär det 

att medelvärdet kan vara missvisande därför tas även t-testet på de logaritmerade 

värdena. Resultaten från t-testet framgår i tabell 4. 

 

Tabell 4: T-test 

 

 

Det som tydligt framgår i tabell 4 är att medelvärdena för samtliga variabler är högre 

för de företag som gett ut hållbarhetsrapport än för de som inte gett ut en 

hållbarhetsrapport. De företag som ger ut en hållbarhetsrapport enligt GRI har högre 

aktiepris, vinst per aktie och bokfört värde per aktie i medeltal. Vinst per aktie är 

däremot inte signifikant på 5 % nivå, däremot är de logaritmerade värdet på vinst per 

aktie signifikanta på en 1 % nivå såsom de övriga variablerna.  

 

 GRI N Mean Sig. (2-tailed) Mean difference Std. Deviation Std. Error Mean

ln(PRIS) 1 57 3,046 0,000 1,226 0,732 0,097

0 129 1,820 0,000 1,226 0,991 0,087

PRIS 1 57 25,519 0,000 16,340 12,932 1,713

0 129 9,179 0,000 16,340 8,079 0,711

ln(VPA) 1 57 0,127 0,000 1,012 0,853 0,113

0 129 -0,885 0,000 1,012 1,565 0,138

VPA 1 57 1,499 0,136 0,404 0,972 0,129

0 129 1,095 0,060 0,404 1,927 0,170

ln(BVPA) 1 57 2,232 0,000 0,971 0,781 0,103

0 129 1,262 0,000 0,971 1,330 0,117

BVPA 1 57 13,236 0,000 6,573 14,555 1,928

0 129 6,663 0,002 6,573 6,869 0,605
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5.3 Resultat från regressionsmodellerna 

Resultaten från regressionsmodellerna används för att undersöka syftet med 

avhandlingen. Syftet med avhandling var att undersöka huruvida det existerar ett 

samband mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärden.  Därtill har det 

undersökts ifall att inverkan på marknadsvärdet varit olika för företag i miljökänsliga 

branscher jämfört med icke-miljökänsliga branscher samt ifall att externt granskad 

hållbarhetsrapport leder till ökad värderelevans. De regressionsmodeller som testas 

hittas tidigare i avhandlingen i kapitel 4.4 Regressionsmodeller. Det har utgåtts från 

de fyra regressionsmodellerna som beskrivits, resultaten från dem återfinns nedan. 

Till följande presenteras resultaten för de olika ekvationerna under skilda 

underrubriker. 

 

Tabell 5: Regressionsresultat för modifierad Ohlson (1995) modell 

 

 

 

 Ekvation 1 Ekvation 2 Ekvation 3 Ekvation 4

ln(PRIS) Beroende Beroende Beroende Beroende

Intercept 1,803 1,689 1,609 1,686

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

ln(VPA) 0,290 0,268 0,267 0,268

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

ln(BVPA) 0,359 0,292 0,287 0,294

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

GRI 0,671 0,676 0,706

Sig. 0,000 0,000 0,000

BRANSCH 0,245

Sig. 0,034

GRI∙BRANSCH -0,128

Sig. 0,560

GRI_REV -0,064

Sig. 0,703

R2 0,599 0,671 0,680 0,671

Adjusted R2 0,595 0,666 0,671 0,664

F-värde 136,632 123,705 76,415 92,380

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
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5.3.1 GRI-rapport 

I tabell 5 kan det utläsas att den justerade förklaringsgraden (Adjusted R2) ökar från 

ekvation 1 till ekvation 2, från 59,5 % till 66 % vilket tyder på att den ytterligare 

hållbarhetsinformationen i form av en GRI-rapport är värderelevant. Därtill kan det 

konstateras att alla variabler i den första och andra ekvationen är signifikanta på 1 % 

signifikansnivå. Koefficienten framför variabeln GRI i ekvation 2 är positiv vilket tyder 

på att ett positivt samband till aktiepris, därmed bidrar en GRI-rapport till högre 

aktiepris. Dessa resultat stöder således hypoteserna H1 och H2 i och med att 

marknadsvärdet beskrivs bättre när finansiell information kombineras med icke-

finansiell information än endast finansiell information och det finns ett positivt 

signifikant samband mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde. 

 

5.3.2 Bransch 

För att kontrollera för skillnaderna i bransch har två olika tillvägagångssätt använts. 

Det första är att analysera resultaten från regressionsekvation 3 och i det andra 

tillvägagångssättet har observationerna delats in i två grupper; miljökänslig bransch 

och icke-miljökänslig bransch, där två skilda regressioner har utförts för de olika 

grupperna för att sedan jämföra resultaten mellan de två grupperna. 

 

Resultaten från regressionsekvation 3 visar att den justerade förklaringsgraden ökar 

något från 66,6 % till 67,1 % när vi lägger till variablerna för miljökänslig bransch. 

Däremot, i motsats till förväntat är koefficienten för interaktionsvariabeln mellan GRI 

och bransch negativ och därtill inte signifikant. Företag som ger ut hållbarhetsrapport 

och verkar i miljökänslig bransch verkar således ha lägre marknadsvärde. Eftersom 

interaktionsvariabeln inte uppfyller kraven på varken signifikansnivå 1 % eller 5 % ska 

resultaten betraktas med försiktighet för att de inte är helt tillförlitliga. 

Dummyvariabeln för miljökänslig bransch är positiv och signifikant på 5 % 

signifikansnivå. Det skulle tyda på att företag som verkar i miljökänslig bransch har 

ett positivt samband med aktiepris.  
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Tabell 6: Regressionsresultat för modifierad Ohlson (1995) modell - Miljökänslig bransch vs. Icke-
miljökänslig bransch 

 

 

När man jämför de olika branscherna med två skilda regressionsekvationer får vi 

resultaten som presenterats i tabell 6. Ur tabell 6 kan vi tyda att den justerade 

förklaringsgraden är betydligt högre för de som ingår i en icke-miljökänslig bransch, 

71 % jämfört med miljökänslig bransch 55,5 %. Alla variablerna är signifikanta på 1 % 

nivå, förutom bokfört värde per aktie, i ekvationen för miljökänslig bransch, som är 

signifikant på 5 % nivå. Koefficienten för GRI är positiv både för företagen i 

miljökänslig och icke-miljökänslig bransch däremot är koefficienten större för 

företagen i miljökänslig bransch, 0,672 jämfört med 0,578. Skillnaden i koefficienten 

för bransch indikerar på att inverkan av en GRI-rapport är större på marknadsvärde i 

miljökänsliga branscher. 

 

Två olika tillvägagångssätt har använts för att undersöka skillnader i miljökänslig och 

icke-miljökänslig bransch. Det första sättet gav inte tillförlitliga resultat eftersom 

interaktionsvariabeln inte var signifikant. I och med att resultaten var signifikanta för 

det andra tillvägagångssättet kommer dessa resultat ställas mot hypotes H3. Det 

positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är starkare i 

miljökänsliga branscher, vilket gör att hypotesen H3 stöds av det andra 

tillvägagångssättet. 

 BRANSCH = 1 BRANSCH = 0

ln(PRIS) Beroende Beroende

Intercept 1,976 1,530

Sig. 0,000 0,000

ln(VPA) 0,229 0,283

Sig. 0,004 0,000

ln(BVPA) 0,180 0,367

Sig. 0,046 0,000

GRI 0,672 0,578

Sig. 0,000 0,001

R2 0,570 0,719

Adjusted R2 0,555 0,710

F-värde 36,745 80,879

Sig. 0,000 0,000

Antal observationer 86 98
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5.3.3 Extern granskning 

Resultaten för regressionsekvation 4 tyder på att den justerade förklaringsgraden i 

stort sett är den samma i jämförelse till ekvation 2, i ekvation 2 var den 66,6 % och i 

ekvation 4 var den 66,4 %. Den externa granskningen av hållbarhetsrapporterna 

utgör således inget inkrementellt värde till värderelevansen. Koefficienten för 

GRI_REV är negativ vilket skulle tyda på att en reviderad GRI-rapport leder till lägre 

marknadsvärde, däremot är variabeln inte signifikant vilket leder till att resultaten 

inte är helt tillförlitliga. Resultaten gör att hypotes H4 om att externt granskad GRI-

rapport leder till starkare samband till marknadsvärde förkastas i och med att det 

enligt regressionsresultaten inte återfinns något signifikant samband.  

 

5.4 Resultat från stegvis regressionsanalys 

Utöver regressionsmodellerna 1–4 har det undersökts med hjälp av stegvis 

regressionsanalys vilken modell som är mest tillförlitlig att förutspå företagens 

marknadsvärde. Vid användning av stegvis regressionsanalys tas variablerna med 

stegvis och endast de regressionsmodeller som är signifikanta tas med (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 2006). Statistikprogrammet ger därmed ut de modeller 

som beskriver den beroende variabeln bäst. I tabell 7 presenteras resultaten av den 

stegvisa regressionsanalysen. 

 

Tabell 7: Resultat från stegvis regressionsanalys 

 

 

I sista kolumnen i tabell 7 kan det utläsas att alla modeller är signifikanta. 

Signifikansen minskar däremot när en fjärde variabeln (BRANSCH) läggs till i modell 

4, från signifikant på 1 % nivå till signifikant på 5 % nivå. Den justerade 

               Modell sammanfattning                                                                 

Förändings Statistik

Modell R R2 Justerad R2 Std. Error för estimaten

R2 

förändring F Föränding df1 df2

Sig. F 

Föränding

1 0,738 0,544 0,542 0,729705381 0,544 219,827 1 184 0,000

2 0,79 0,624 0,62 0,66432325 0,08 39,001 1 183 0,000

3 0,819 0,671 0,666 0,623501447 0,047 25,747 1 182 0,000

4 0,824 0,679 0,672 0,617383508 0,008 4,625 1 181 0,033

1 Oberodende variabler: (Intercept), ln(BVPA)

2 Oberodende variabler: (Intercept), ln(BVPA), (GRI)

3 Oberodende variabler:  (Intercept), ln(BVPA), GRI, ln(VPA)

4 Oberodende variabler:  (Intercept), ln(BVPA), GRI, ln(VPA), BRANSCH

Beroende variabel i modell 1-4: ln(PRIS)
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förklaringsgraden ökar för varje variabel som läggs till i modellen, förändringen är 

trots det rätt så liten från modell 3 till modell 4, endast 0,8 procentenheter. I modell 

3 är den justerade förklaringsgraden 66,6 % i jämförelse med 67,2 % i modell 4.  

Eftersom förändringen i förklaringsgraden är liten och signifikansen minskar från 

modell 3 till modell 4 dras slutsatsen att modell 3 beskriver den beroende variabeln 

bäst. I modell 3 beskrivs företagens aktiepris som en funktion av interceptet, bokfört 

värde på eget kapital per aktie, en dummyvariabel som beskriver om företaget ger ut 

en hållbarhetsrapport samt vinst per aktie. Modell 3 i tabell 7 motsvarar därmed 

regressionsmodell 2 som behandlats tidigare i avhandlingen. Således kan 

koefficienterna för regressionsmodell 3 i tabell 7 utläsas i tabell 5 i kolumnen 

”Ekvation 2” på sida 51.   

 

5.5 Regressionsdiagnostik 

Till följande kommer regressionsdiagnostik att presenteras. Det har utförts test för 

heteroskedasticitet, multikollinearitet och autokorrelation. Testens relevans samt 

natur beskrivs mer ingående under de skilda underrubrikerna. Data som samlats in 

för undersökningen baserar sig på såväl tvärsnittsdata och longitudinelldata i och 

med att data för samma företag tagits med för tre år. Denna typ av data kallas 

paneldata (Yaffee, 2003). Paneldata stöter ofta på problem såsom 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Med heteroskedasticitet avses ojämn 

spridning och med autokorrelation menas att data för de olika åren korrelerarar med 

varandra. Därför är det relevant att testa data för dessa problem vilka kan påverkar 

regressionsanalysresultatens pålitlighet. För paneldata kunde det användas en 

modell för fasta (fixed) eller slumpmässiga (random) effekter för att få de 

tillförlitligaste resultaten. (Yaffee, 2003) Däremot har det valts att följa den tidigare 

forskningen och normal regressionsanalys har utförts utgående från en modifierad 

version av Ohlsons (1995) värderingsmodell som inte nödvändigtvis tar hänsyn till 

alla de samma aspekter som om man utfört modellen för fasta eller slumpmässiga 

effekter. 
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5.5.1 Test för heteroskedasticitet  

Med heteroskedasticitet avses ojämn spridning, ofta är variablerna snedfördelade 

vilket bidrar till problem i regressionsanalysen (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Variablernas normalfördelning testas genom att ta fram histogram för variablerna (se 

bilaga 3) och det konstateras att vinst per aktie, bokfört värde per aktie och aktiepris 

är snedfördelade med en svans åt höger. För att åtgärda detta tas den naturliga 

logaritmen av de i fråga varande variablerna. Nya histogram tas fram för de 

logaritmerade variablerna och det konstateras att spridningen är mer 

normalfördelade efter åtgärden. När spridningen är mer jämn bidrar det även till ett 

mer stabilt resultat. De logaritmerade variablerna blir uttryck för elasticiteten, en 

procents ökning i oberoende variabeln ger 𝛽-koefficienten procent ökning i den 

beroende variabeln, när både oberoende och beroende variabeln är logaritmerad. 

När beroende variabeln är logaritmerad och oberoende variabeln är icke-

logaritmerad tolkas 𝛽-koefficienten genom ett stegs ökning i oberoende variabeln 

ger 𝛽-koefficienten procent ökning i den oberoende variabeln. (Djurfeldt & Barmark, 

2009) 

 

En annan förutsättning för att regressionsmodellen ska återge tillförlitliga estimat är 

att residualen är normalfördelad och den är oberoende av x (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Detta testas med att skapa histogram för residualerna samt spridningsdiagram 

för de förväntade värdet och residualerna. Histogrammen över residualerna för varje 

ekvation visar att de i stort sett är normalfördelade. Därtill tyder 

spridningsdiagrammen på att det inte finns problem för heteroskedasticitet. 

Regressionsmodellernas estimat kan därmed tolkas vara tillförlitliga. 

 

5.5.2 Test för multikollinearitet och autokorrelation 

Med multikollinearitet menas att en eller flera av de oberoende variablerna i en 

mulitvariant regressionsanalys korrelerar med varandra (Djurfeldt et al. 2010). Ifall 

korrelationen mellan en eller flera variabler är för hög (över 0,9) signalerar det 

problem. Det problem som multikollinearitet skapar är att man inte kan lita på att 

estimateten på 𝛽-koefficienterna blir riktiga. Effekten av två korrelerande oberoende 
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variabler blir att man inte kan hålla isär effekterna av dem på den beroende variabeln. 

(Djupfeldt et al, 2010) För att testa multikollineariteten producerades en 

korrelationsmatris över de oberoende variablerna. 

 

Tabell 8: Pearsons korrelation mellan de oberoende variablerna 

 

 

Korrelationen mellan de oberoende variablerna är på en acceptabel nivå. Vinst per 

aktie och bokfört värde per aktie korrelerar mest med varandra (0,804) men är ändå 

under den kritiska gränsen 0,9. De övriga variablerna ligger helt klart under den 

kritiska nivån.  

 

Multikollinearitet kan inte alltid identifieras utgående från en korrelationsmatris 

(Djurfeldt et al. 2010). Ett annat test man kan göra är att kontrollera VIF-värdet 

(Variance Inflation Factor), ifall det antar ett värde över 2,5 signalerar det 

problematik med multikollinearitet. (Djurfeldt et al. 2010). Däremot finns det andra 

som hävdar att problematiken först uppstår om VIF-värdet är över 10 (Hair et al. 

2006). Var man drar gränsen görs individuellt för varje undersökning, för mindre 

sampel är det dock rekommenderat att man är mer strikt med var gränsen dras. (Hair 

et al. 2006) Därmed dras slutsatsen att dra en gräns på ett VIF-värde på 5 i denna 

avhandling.  

 

 

 

 

 

ln(VPA) ln(BVPA) GRI BRANSCH GRI∙BRANSCH GRI_REV

ln(VPA) 1 ,804** ,320** ,174* ,275** ,284**

ln(BVPA) ,804** 1 ,354** ,187* ,292** ,328**

GRI ,320** ,354** 1 ,359** ,812** ,699**

BRANSCH ,174* ,187* ,359** 1 ,576** ,242**

GRI∙BRANSCH ,275** ,292** ,812** ,576** 1 ,557**

GRI_REV ,284** ,328** ,699** ,242** ,557** 1

N 186 186 186 186 186 186

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tabell 9: VIF-test 

 

 

VIF-värdena för de oberoende variablerna är relativt höga men de överstiger inte 

värdet 5. Kritik mot Ohlson (1995) modellen är att de oberoende variablerna har en 

tendens att korrelera, i och med att vinst och bokfört värde på eget kapital båda är 

bokföringsvärden samt vinsten ofta överförs till det egna kapitalet. Variablerna 

kommer inte att tas bort även om de korrelerar högt med varandra eftersom de är 

en viktig del av Ohlsons (1995) värderelevansmodell. 

 

Utöver problem med multikollinearitet kan multipla regressionsmodeller ställas inför 

problem med autokorrelation (Djurfeldt & Barmark, 2009). Som tidigare nämnts 

innebär autokorrelation att det finns en ”automatisk” korrelation mellan oberoende 

variablerna. Det är vanligt att det förekommer autokorrelation i tidseriedata. 

(Djurfeldt & Barmark, 2009) För att kontrollera för autokorrelation har Durbin-

Watson test utförts på de olika regressionsmodellerna (Field, 2013). Durbin-Watson 

testet ger ett värde på 0 till 4, om värdet är 2 finns det ingen autokorrelation, om 

värdet är mellan 0 och 2 finns det positiv autokorrelation medan om värdet är mellan 

2 och 4 finns det negativ autokorrelation. Ett värde mellan 1,5 och 2,5 anses vara 

relativt normalt och värden utanför detta intervall kan bidra till problem. (Field, 2013) 

Vid test för autokorrelation med Durbin-Watson test för regressionsmodellerna kan 

det konstateras att värdena för samtliga regressionsmodeller ligger mellan 2,00 och 

2,07 vilket betyder att det inte finns risk för problem med autokorrelation och 

regressionsresultaten kan antas vara tillförlitliga.  

 Tolerance VIF

Ekvation 1

ln(VPA) 0,354 2,826

ln(BVPA) 0,354 2,826

Ekvation 2

ln(VPA) 0,352 2,838

ln(BVPA) 0,343 2,911

GRI 0,871 1,148

Ekvation 3

ln(VPA) 0,352 2,841

ln(BVPA) 0,343 2,918

GRI 0,306 3,266

BRANSCH 0,629 1,59

GRI∙BRANSCH 0,246 4,059

Ekvation 4

ln(VPA) 0,352 2,838

ln(BVPA) 0,341 2,932

GRI 0,493 2,028

GRI_REV 0,504 1,983
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6 Diskussion och sammanfattning 

I detta avslutande kapitel kommer undersökningsresultaten att diskuteras utgående 

från den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen som behandlats i 

avhandlingens inledande kapitel. Inledningsvis kommer undersökningsresultaten 

ställas gentemot de uppställda hypoteserna för att svara på avhandlingens syfte. 

Syftet med avhandlingen var att undersöka huruvida det existerar ett samband 

mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde, därtill att undersöka om 

inverkan av hållbarhetsrapportering på marknadsvärde ter sig olika i miljökänsliga 

och icke-miljökänsliga branscher samt ifall att en externt granskad hållbarhetsrapport 

leder till ökad värderelevans. Utöver diskussion kring resultaten kommer även 

begränsningar inom undersökningen att diskuteras. En sammanfattande diskussion 

över avhandlingens slutsatser kommer att föras och slutligen kommer förslag till 

fortsatt forskning att presenteras. 

 

6.1 Resultat gentemot hypoteser 

För att besvara avhandlingens syfte och svara på de uppställda hypoteserna har det 

genom regressionsanalys undersökts huruvida hållbarhetsrapportering inverkar på 

företags marknadsvärde, om branschskillnader existerar samt om värderelevansen 

ökar ifall hållbarhetsrapporten varit externt granskad.  

 

H1: Marknadsvärde beskrivs bättre när finansiell information kombineras med icke-

finansiell information än endast finansiell information. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och 

marknadsvärde. 

 

Resultaten från undersökningen tyder på att när vi lägger till variabeln GRI i 

regressionsmodellen ökar den justerade förklaringsgraden, vilket innebär att en GRI-

rapport är värderelevant. Resultaten gör att vi kan bekräfta hypotesen H1. Därtill kan 

det konstateras att eftersom koefficienten för variabeln GRI är positivt signifikant kan 
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vi även bekräfta hypotes H2. Även resultaten från t-testet tyder på resultat om att de 

företag som rapporterar enligt GRI:s riktlinjer har högre marknadsvärden. 

 

H3: Det positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är 

starkare i miljökänsliga branscher. 

 

H4: Det positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är 

starkare för externt granskade hållbarhetsrapporter. 

 

Resultaten från regressionsekvation 3 kan inte tolkas tillförlitligt eftersom 

interaktionsvariabeln mellan variabeln GRI och BRANSCH inte är statistiskt signifikant 

därmed kan vi inte godkänna hypotes H3 enligt dessa resultat. Däremot stöds hypotes 

H3 med det andra tillvägagångssättet där regressionsanalys körts skilt för 

observationerna i miljökänslig och icke-miljökänslig bransch. Vid jämförelse av 

resultaten kan det konstateras att koefficienten för variabeln GRI är större i 

miljökänsliga branscher. Därmed är det positiva sambandet mellan 

hållbarhetsrapportering och marknadsvärde starkare i miljökänsliga branscher. 

Eftersom resultaten från det andra tillvägagångssättet är signifikanta dras slutsatsen 

att bekräfta hypotes H3.  Resultaten från regressionsekvation 4, där en 

dummyvariabel för extern granskning av hållbarhetsrapporten läggs till, är inte 

statistiskt signifikanta vilket leder till att hypotes H4 förkastas.  

 

6.2 Resultat gentemot teori och tidigare forskning 

Avhandlingen följer tidigare forskning inom värderelevans området i och med att en 

modifierad Ohlson (1995) modell används för att testa sambandet mellan 

hållbarhetsrapportering och marknadsvärde. Största delen av den tidigare 

forskningen har kommit fram till ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering 

och företags marknadsvärde (bl.a. Berthelot et al. 2012; De Klerk et al., 2015; 

Schadewitz & Niskala, 2010). Undersökningsresultaten gällande hypotes H1 och H2 

står således i linje med den tidigare forskningen. Att hållbarhetsrapportering är 

värderelevant och att det återfinns ett positivt signifikant samband mellan GRI-
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rapportering och aktiepris kan motiveras med att hållbarhetsrapportering bidrar till 

att minska på informationsasymmetri mellan investerare och företagsledningen samt 

att företagen som ger ut en GRI-rapport upplevs som mer trovärdiga av investerare. 

Agent – principalteorin stöder därmed undersökningsresultatet, i och med att GRI-

rapportering visar sig vara en viktig del av företagens kommunikationsstrategier. GRI-

rapporterna innehåller ofta information om bland annat framtidsplaner och hur 

risker hanteras i företaget snarare än om historisk information vilket är till nytta för 

investerare. Således bidrar GRI-rapportering till mer precisa aktieprisvärderingar i 

och med att investerare kan uppskatta framtida kassaflöden bättre och minskar på 

den upplevda risken vilket leder att investerare är villiga att betala ett högre aktiepris. 

Det kan ytterligare konstateras att investerare på den finska marknaden varken tolkar 

upprättande av en GRI-rapport som legitimitetsstrategi för att underhålla verklig 

information eller som något kostnadsskapande var ingen nytta återfås.  

 

Tidigare forskningsresultat både stöder och motsätter resultaten om att sambandet 

mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är starkare inom miljökänsliga 

branscher (Moneva & Cuellar, 2009; De Klerk et al., 2015; Reverte, 2016; Hassel et 

al., 2005; Cormier & Magnan, 2015). I denna avhandling är undersökningsresultaten 

i linje med den tidigare forskningen som stöder att sambandet är starkare i 

miljökänsliga branscher. Detta i och med att koefficienten för variabeln GRI-rapport 

varit högre för det företag i miljökänslig än i icke-miljökänslig bransch. Enligt 

teoretiska referensramen finns det flera orsaker till att det kan anses vara mer 

vägande att hållbarhetsrapportera i miljökänsliga branscher. Företag som verkar 

inom miljökänsliga branscher är ofta associerade med större risk, såsom potentiella 

rättstvister och framtida miljömässiga ansvarsförbindelser. På grund av riskerna har 

investerare en tendens att oroa sig för negativa effekter på framtida kassaflöden som 

orsakas av miljömässiga och sociala orsaker. Genom att ge ut en hållbarhetsrapport 

ger företagen ut information som bidrar till att investerare kan göra bättre 

bedömningar om de verkliga riskerna i företaget. Ett företag som inte ger ut en 

hållbarhetsrapport sänder ut negativa signaler åt investerare vilket gör att 

investerare gör försiktigare beslut och förväntar sig det värsta genom att inte vara 

villiga att betala ett lika högt pris för aktierna.  
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I den beskrivande statistiken över företagen (tabell 2) framgick det att det är en 

betydligt större andel av företagen inom miljökänslig bransch som GRI-rapporterar 

jämfört med övriga branscher, 48 % jämfört med 15 %. Detta kan tolkas som att 

behovet för att hållbarhetsrapportera är större för företag inom miljökänsliga 

branscher.  Legitimitetsteorin stöder detta argument i och med att företagen svarar 

på de olika intressenternas informationsbehov genom att hållbarhetsrapportera.  

 

Undersökningsresultaten visar att extern granskning av GRI-rapporten inte har någon 

inverkan på marknadsvärde detta är i likhet med vad Kaspereit och Lopatta (2016) 

kommer fram till i sin undersökning. En externt granskad GRI-rapport bidrar alltså 

inte till ökad värderelevans. Enligt teorin skulle extern granskning bidra till rapportens 

kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet samt bidra till att signalera att företaget tar 

samhällsansvaret på allvar åt intressenter (Ljungdahl, 2008). Undersöknings-

resultaten motsätter sig därför teorin, investerare uppskattar inte en externt 

granskad GRI-rapport mer än en icke-granskad rapport. Orsaker till att inget samband 

återfinns kunde vara att det inte finns något krav på extern granskning av 

hållbarhetsrapporter och att det således inte heller efterfrågas av investerarna. 

 

6.3 Metodkritik och begränsningar inom undersökningen 

Den valda metoden, modifierad Ohlson (1995) modell är väl använd inom 

forskningsområdet vilket gör att den passar bra för att undersökningens syfte. 

Däremot finns det alltid risker med att följa samma modell som tidigare eftersom 

man då riskerar att upprepa samma okända misstag. Modifierade Ohlson (1995) 

modellen har fått kritik på grund av problem med multikollanitet vilket det testats för 

i resultatkapitlet. Eftersom syftet med avhandlingen varit att undersöka ett samband 

är regressionsanalys ett motiverat val. Däremot kan det finnas faktorer som inte 

beaktats i modellen som inverkar på marknadspriset. Ytterligare kontrollvariabler 

kunde eventuellt bidra till att beskriva verkligheten bättre men utgående från den 

tidigare forskningen har det valts att inte lägga med ytterligare kontrollvariabler. 
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Undersökningsperioden kan ses som en begränsning inom undersökningen, eftersom 

den sträcker sig från 2014–2016 innefattas endast tre års data. I och med att 

tidsperioden är så kort fångas inga långsiktiga effekter av hållbarhetsrapportering 

upp av den valda metoden. Storleken på samplet är även rätt begränsat på grund av 

den valda tidsperioden, den valda geografiska avgränsningen till Finland och det stora 

bortfallet av data som måste uteslutas på grund av diverse tidigare behandlade 

orsaker som den valda värderingsmodellen förutsatte. Om samplet skulle ha varit 

större skulle tillförlitligheten i undersökningsresultatet ökat. Ytterligare har det valts 

att använda en dummyvariabel på GRI-rapportering och därmed signaleringen av en 

hållbarhetsrapport istället för hållbarhetsprestation i relation till marknadsvärde 

vilket kan ses som en begränsning. Endast bolag som rapporterat i enlighet med GRI-

riktlinjer under samtliga undersökningsår har tagits med som rapporterande bolag. 

Denna begränsning var tvungen att göras eftersom åtkomsten på data för 

hållbarhetsprestation är begränsad och alternativet att själv upprätta ett 

rankingsystem ansågs vara för otillförlitligt. Informationen om rapporterande bolag 

har hämtats från GRI:s databas, nackdelen med detta förfaringssätt var att det inte 

är obligatoriskt att ladda upp sin rapport där vilket kan utgöra risken att eventuella 

rapporterande bolag har tagits med som icke-rapporterande i undersökningen. 

 

6.4 Sammanfattning och slutsatser 

Intresset för företags samhällsansvar har vuxit och hållbarhetsrapportering har blivit 

en central del av företagens icke-finansiella information som olika investerare kan 

utnyttja vid investeringsbeslut. Syftet med den här avhandlingen var att undersöka 

huruvida det existerar ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företags 

marknadsvärde samt utreda huruvida sambandet ter sig olika i miljökänsliga och icke-

miljökänsliga branscher och därtill undersöka om en externt granskad 

hållbarhetsrapport ökar på värderelevansen.  

 

Utgående från den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning formulerades fyra 

hypoteser för undersökningen som undersöktes med hjälp av en modifierad version 

av Ohlson (1995) värderingsmodell. Ohlson (1995) modellen är en form av 
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regressionsanalys. I regressionsanalysen fanns det med både finansiell och icke-

finansiell information. Den finansiella informationen bestod av marknadsvärde i form 

av aktiepris, bokfört värde på eget kapital och nettoresultat medan den icke-

finansiella informationen bestod av information om företaget rapporterar enligt GRI-

riktlinjerna eller inte. I undersökningen kontrollerades företagens storlek med att 

använda pris per aktie och dela bokfört värde på eget kapital och nettoresultat på 

antalet aktier i de enskilda företagen vid räkenskapsperiodens slut. I undersökningen 

ingick data för finska börsnoteradebolag under åren 2014–2016. De fyra hypoteserna 

som formulerades utgående från den teoretiska bakgrunden och tidigare forskningen 

var följande: 

 

H1: Marknadsvärde beskrivs bättre när finansiell information kombineras med icke-

finansiell information än endast finansiell information.  

H2: Det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och 

marknadsvärde. 

H3: Det positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är 

starkare i miljökänsliga branscher. 

H4: Det positiva sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde är 

starkare för externt granskade hållbarhetsrapporter. 

 

I undersökningen återfanns det stöd för att bekräfta hypotes H1, H2, och H3 medan 

hypotes H4 förkastades. Undersökningsresultaten stöder således slutsatsen om att 

rapportering enligt GRI-riktlinjerna är en viktig förklarande faktor för företags 

marknadsvärde, således är GRI-rapportering värderelevant. Resultaten visar att 

hållbarhetsrapportering är en viktig del av företagens kommunikationsstrategi för att 

minska på informationsasymmetri mellan företagsledningen och investerare. GRI-

rapportering bidrar således även till att marknadsvärdena för företagen blir mer 

precisa. Därtill återfanns det resultat för investerare lägger mer vikt på 

hållbarhetsrapportering i miljökänsliga än i icke-miljökänsliga branscher. Resultaten 

tyder således även på att hållbarhetsrapportering kan anses utnyttjas som 

riskhantering i företag, i och med att företagen anses vara mer transparenta och 

bidrar till att skapa förtroende till investerare. Slutligen visade resultaten inget 
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signifikant samband mellan externt granskad hållbarhetsrapport och marknadsvärde, 

vilket tyder på att externt granskade hållbarhetsrapporter inte ökar på 

värderelevansen. Undersökningsresultaten står i linje med den tidigare forskningen.  

 

Avhandlingens undersökningsresultat är av betydelse dels för akademiker, dels för 

företag, dels för investerare och dels för beslutsfattare. Akademiskt bidrar den med 

forskningsresultat som stämmer överens med tidigare studier inom 

forskningsområdet, i och med att resultaten tyder på att på att investerare anser att 

hållbarhetsrapporter är av värderelevanta, att hållbarhetsrapportering har en positiv 

inverkan på marknadsvärdet, att sambandet mellan hållbarhetsrapport och 

marknadsvärde är starkare i miljökänsliga än i icke-miljökänsliga branscher samt att 

extern granskning av hållbarhetsrapporter inte bidrar till att öka värderelevansen. 

Företag kan i sin tur använda avhandlingen som underlag när de överväger om de ska 

hållbarhetsrapportera eller inte. I och med att resultaten tyder på att GRI-

rapportering har en positiv inverkan på marknadsvärde borde resultaten uppmuntra 

företag att hållbarhetsrapportera. Likaledes kan investerare ha nytta av 

informationen om hur företags hållbarhetsrapportering inverkar på marknadsvärde. 

Därtill kan beslutsfattare ha nytta av undersökningen när de funderar över 

lagstiftningen kring icke-finansiell rapportering. Trots att det redan är lagstadgat för 

större företag i Finland att upprätta icke-finansiell rapportering kan resultaten vara 

till nytta i vidare utveckling av lagstiftningen.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Resultaten av denna undersökningen visar att hållbarhetsrapportering har en 

inverkan på företags marknadsvärde. Under de undersökta åren har rapporteringen 

varit frivillig, något som skulle vara intressant för vidare forskning skulle vara att 

undersöka ifall att det skett någon förändring från att det varit frivilligt att rapportera 

till att det blivit obligatoriskt att rapportera icke-finansiell information i Finland. 

Moneva och Cuellar (2009) återfann ett starkare samband mellan hållbarhets-

rapportering och marknadsvärde efter att det blivit lagstadgat. Det skulle därmed 

finnas underlag för att göra en liknande forskning på den finska marknaden när det 
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gått några år från att det blivit obligatoriskt att hållbarhetsrapportera för större 

företag år 2018.  

 

Det skulle även finnas skäl till att undersöka vidare på ifall signaleringen av 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestation i form av ett mått eller index har 

olika effekten på marknadsvärde. Ytterligare en aspekt som vore intressant att få 

med i fortsatt forskning är effekterna av hållbarhetsarbete på långsikt. Skapar 

hållbarhetsarbete långsiktigt värdeskapande, i och med att hållbarhet är något som 

byggs upp under flera år skulle även det kan vara något av en relevant fortsatt 

forskningsfråga.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Lista över GRI-rapporterande bolag och externt granskade rapporter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag vars GRI-rapport varit externt granskad

Elisa Oyj

Kemira Oyj

Kesko Oyj A

Metso Oyj

Neste Oyj

Stora Enso Oyj A

Tieto Oyj

Tikkurila Oyj

UPM-Kymmene Oyj

Vaisala Oyj A

Wärtsilä Oyj Abp

Företag som rapporterar enligt GRI*

Cargotec Oyj

Citycon Oyj

Elisa Oyj

Huhtamäki Oyj

Kemira Oyj

Kesko Oyj A

KONE Oyj

Konecranes Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj

Metso Oyj

Neste Oyj

Nokian Renkaat Oyj

Ramirent Oyj

Stora Enso Oyj A

Tieto Oyj

Tikkurila Oyj

UPM-Kymmene Oyj

Vaisala Oyj A

Wärtsilä Oyj Abp

*Under alla undersökningsår (2014-2016)
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Bilaga 2: Lista över företagens branschfördelning 

 

 

 

 

 

Olja och gas Basindustri Industriprodukter och -tjänster Almännyttiga bolag

Neste Oyj* Kemira Oyj* Aspo Oyj Fortum Oyj

Metsä Board Oyj A Cargotec Oyj*

Stora Enso Oyj A* Cramo Oyj

UPM-Kymmene Oyj* Elecster Oyj A

Etteplan Oyj

Exel Composites Oyj

Huhtamäki Oyj*

Incap Oyj

KONE Oyj*

Konecranes Oyj*

Lassila & Tikanoja Oyj*

Metso Oyj*

Ponsse Oyj 1

Ramirent Oyj*

Raute Oyj A

Scanfil Oyj

SRV Yhtiöt Oyj

Tikkurila Oyj*

Uponor Oyj

Vaisala Oyj A*

Valmet Oyj

Wärtsilä Oyj Abp*

Yleiselektroniikka Oyj E

*GRI-rapporterande bolag

Miljökänslig bransch

Konsumentvaror Konsumenttjänster Hälsovård

Amer Sports Oyj Alma Media Oyj Orion Oyj A

Atria Oyj A Ilkka-Yhtymä Oyj 2

Fiskars Oyj Abp Keskisuomalainen Oyj A

Marimekko Oyj Kesko Oyj A*

Nokian Renkaat Oyj* Pohjois-Karjalan Kirjapaino

Olvi Oyj A Restamax Oyj

Raisio Oyj Vaihto-osake Viking Line Abp

Suominen Oyj

Telekommunikation Finansiering Teknologi

Elisa Oyj* CapMan Oyj Bittium Oyj

Telia Company Citycon Oyj* Digia Oyj

eQ Oyj F-Secure Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Innofactor Plc

Panostaja Oyj QPR Software Oyj

Taaleri Oyj Siili Solutions Oyj

Solteq Oyj

Teleste Oyj

Tieto Oyj*

*GRI-rapporterande bolag

Icke-miljökänslig bransch
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Bilaga 3: Normalfördelning för PRIS - ln(PRIS), BVP - ln(BVP) och VPA - LN(VPA) 

 

 


