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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella 

informationen – En kvantitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Lina Ingesson och Maria Rönnbäck 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2017 – september 

 

Syfte: Företags rapportering kring hållbarhetsarbete har ökat och många organisationer 

publicerar redan frivilligt allt mer hållbarhetsinformation, antingen som fristående rapport, eller 

integrerat med den finansiella rapporteringen. Förespråkare av den integrerade rapporteringen 

menar att denna förbättrar den finansiella rapporteringens användbarhet för investerare. Det 

föreligger en avsaknad av empiriskt material som styrker detta. Syftet med studien är därför att 

undersöka om en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den finansiella 

informationen och därmed förstärker användbarheten för investerare.  

 

Metod: Denna studie utgår från ett positivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv med en 

hypotetiskt-deduktiv ansats. Studien är av kvantitativt slag med en longitudinell design. De 

data som använts i undersökningen är av sekundär art och har hämtats från Thomson Reuters 

Datastream samt Thomson Reuters ASSET4. Statistikprogrammet IBM SPSS har använts för 

att genomföra analyserna.  

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att en integrerad rapportering delvis förbättrar 

värderelevansen av den finansiella informationen och därmed delvis förstärker användbarheten 

för investerare. Denna slutsats kan dras genom iakttagelsen att efter att finansiell information 

och information och hållbarhet genom lagstiftning integrerats i en rapport kan en signifikant 

ökning av värderelevansen av rörelseresultatet observeras.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi uppmärksammar behov av vidare studier inom ett par 

områden: vi finner det motiverat med forskning som undersöker tillämpningen i Sydafrika 

respektive Frankrike var för sig för jämförelser och belysande av eventuella skillnader i 

institutionell kontext. Vi anser även att det vore intressant med en studie där värderelevansen 

av integrerad rapportering jämförs med värderelevansen av fristående hållbarhetsredovisning. 

Vidare forskning kan också studera effekterna på företags kapitalkostnad mer på djupet. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att fylla det forskningsgap vår litteraturstudie 

identifierat genom att bidra med empiriska bevis på att värderelevansen av den finansiella 

informationen delvis förbättras genom en integrerad rapportering. Studien bidrar till 

redovisnings- och hållbarhetslitteraturen genom att indikera att sammanförande av ett företags 

finansiella information med tidigare separat och till stora delar icke bokförd 

hållbarhetsinformation ökar värderelevansen av rörelseresultatet. Studiens resultat kan 

intressera dels JSE, Euronext Paris och andra finansmarknader likväl som IIRC och reglerare 

inom redovisningsstandarder samt bidrar till den akademiska debatten om integrerad 

rapportering.  

 

Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, integrerad rapportering, investerare, värderelevans.   

 



 

 

 
ABSTRACT  

  

Title: The impact of an integrated reporting on the value relevance of financial information. A 

quantitative study of 280 companies in South Africa and France. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Lina Ingesson and Maria Rönnbäck  

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2017 - September 

 

Aim: The number of companies reporting on sustainability performance has increased and 

many organizations already voluntarily publish more sustainability information, either as a 

stand-alone report or integrated with their financial reporting. Advocates of integrated reporting 

mean that such reporting will improve the usefulness of financial reporting for investors. There 

is however a lack of empirical evidence to support this. The aim of this study is, therefore, to 

investigate whether integrated reporting improves the value relevance of financial information, 

and thereby enhances the usefulness for investors.  

 

Method: The study is based upon a positivistic science theory perspective with a hypothetical 

deductive approach. The study is quantitative with a longitudinal design. The data used in the 

survey are secondary and are retrieved from Thomson Reuters Datastream and Thomson 

Reuters ASSET4. IBM SPSS Statistics is used to carry out the analysis.  

 

Result & Conclusions: The results of this study show that integrated reporting partially 

improves the value relevance of the financial information, and thereby partially enhances the 

usefulness for investors. From the observations, the conclusion can be drawn, that after 

financial information and sustainability information has been integrated into one report the 

value relevance of earnings significantly increases.   

 

Suggestions for future research: We find a need for future research in the following areas: we 

notice that research to investigate the application in South Africa and France each separately 

for comparison and highlighting of potential differences in institutional context is motivated. 

We also consider it interesting to study the value relevance of an integrated reporting compared 

to the value relevance of stand-alone sustainability reporting. Further research can also study 

the effects of companies’ capital costs more in depth.  

 

Contribution of the thesis: This study contributes to filling the research gap that our literature 

study has identified by contributing with empirical evidence that the value relevance of the 

financial information partially improves through integrated reporting. The study contributes to 

the accounting literature by indicating that bringing together a company’s financial information 

with earlier separate and not posted information on sustainability increases the value relevance 

of the earnings. The results of this study may be of interest to JSE, Euronext Paris and other 

capital markets as well as IIRC and regulators of accounting standards and contributes to the 

academic debate on integrated reporting.  

 

Key words: CSR, integrated reporting, investors, sustainability reporting, value relevance  
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1. Inledning  

Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden och leder via problemdiskussionen till frågeställning 

och syfte. Kapitlet avslutas med en disposition av resterande del av denna studie.  

 

1.1 Bakgrund  

Klockan tickar när det gäller skapandet av ett hållbart samhälle. Inom vissa områden, till exempel 

klimatförändringarna, finns det till och med de som hävdar att den redan passerat tolvslaget (Eccles 

& Saltzman, 2011). Såväl företag som investerare agerar i en föränderlig omvärld där intresset för 

hållbarhet och kraven på att redovisning även av icke-finansiell information behöver ske har 

tilltagit. Integrerad rapportering har diskuterats som en möjlighet i sammanhanget. Allt fler 

investerare efterfrågar icke-finansiell information när de värderar företag och den integrerade 

rapporteringen sägs addera värde till ett företag genom att den synliggör hur gröna och etiska 

värden driver tillväxt på lång sikt (Nylander, 2015, november).  

 

Global Reporting Initiative (GRI) grundades år 1997 i Boston och är en internationell oberoende 

organisation som hjälper företag, myndigheter och organisationer att förstå och informera om 

verksamhetens effekter på områden som rör hållbarhetsfrågor, såsom klimatförändringar, mänskliga 

rättigheter, korruption och många ytterligare frågor. GRI har sedan starten banat väg för 

hållbarhetsredovisning och GRI:s praxis kring ämnet har utvecklats till att antas av en växande 

majoritet organisationer, detta på grund av sina standarder för hållbarhetsredovisning, vilka är 

världens mest använda inom området (GRI, u.å.).  

 

Utvecklingen inom området har gått fort och det finns lagstiftning som grundar sig på GRI:s 

standarder i flertalet länder. I och med att ett EU-direktiv (2014) om hållbarhetsredovisning antagits 

blir det krav på att större företag (fler än 500 anställda) av allmänt intresse inom EU ska lämna mer 

specifik icke-finansiell information från och med år 2017. Det finns inte i denna lagstiftning något 

krav på att hållbarhetsredovisningen ska vara integrerad utan den kan lämnas i en separat rapport i 

samband med årsredovisningen. EU:s egen expertgrupp inom hållbarhet stödjer dock en integrerad 

rapportering och väntas publicera slutliga rekommendationer vid utgången av år 2017 (Sweet, 2017, 

17 juli).  

 

Enligt en rapport som senast framtogs år 2016 finns nästan 400 rapporteringsverktyg för 

hållbarhetsredovisning i 64 undersökta länder vilket tyder på att engagemang och ansträngningar för 
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att uppnå transparens och ansvarsutkrävande ökar (KPMG, 2016). Samtidigt gör det stora antalet 

och variansen av verktyg att utmaningarna för de rapporterande organisationerna är stora varför 

likriktning och harmonisering är nödvändig för lagstiftare, finansmarknader samt alla som är 

ansvariga för att utveckla rapporteringsinstrument (ibid.). För år 2016 har 6 250 organisationer 

publicerat hållbarhetsredovisningar i GRI:s databas, år 2006 var motsvarande siffra 681 

organisationer vilket illustrerar den utveckling som skett inom området (GRI, 2016).   

 

Allt fler företag världen över överger traditionen med att avge en hållbarhetsredovisning separat 

från årsredovisningen för att istället tillämpa integrerad rapportering. De som förespråkar denna nya 

redovisningstrend menar att en integrerad rapportering förväntas förbättra kvaliteten på 

informationen till investerare och stödja en mer sammanhållen och effektiv rapportering i och med 

att den sammanför tidigare separata delar av finansiell- och hållbarhetsinformation (Cho, Lee & 

Pfeiffer, 2013; Eccles & Saltzman, 2011; Eccles & Serafeim, 2011; Middleton, 2015).  

 

År 2010 bildades organisationen International Integrated Reporting Council, IIRC hädanefter. Det 

var Prins Charles, prins av Wales, projekt “Accounting for sustainability” och GRI som 

kraftsamlade och gemensamt bildade IIRC. Syftet var att skapa ett globalt accepterat ramverk för 

rapportering som integrerade finansiell information med icke-finansiell information om hållbarhet 

på ett tydligt, konsekvent och jämförbart sätt (Prince of Wales, 2010). Sedan dess har integrerad 

rapportering fått stor uppmärksamhet hos praktiker och beslutsfattare världen över och IIRC 

publicerade det första ramverket år 2013 (GRI, u.å.). Integrerad rapportering beskrivs som ett sätt 

för organisationer att kommunicera en tydlig, kortfattad, integrerad berättelse vilken förklarar hur 

alla organisationens resurser skapar värde (IIRC, u.å.). Integrerad rapportering hjälper företag att 

forma en helhetsbild av företagets strategi och planer, fatta välgrundade beslut och beakta risker, 

öka förtroendet från investerare och intressenter samt förbättra framtida resultat (ibid.).  

 

Det finns två länder som lagstiftat om integrerad rapportering i linje med IIRC:s direktiv och det är 

Sydafrika, där integrerad rapportering för företag listade på börsen införts från år 2010, samt 

Frankrike från år 2013 (Morris, 2012).  

 

1.2 Problemdiskussion 

De senaste åren har företagens vilja att rapportera kring sitt hållbarhetsarbete vida överstigit de 

grundläggande lagkraven för detta (Lueg, Lueg, Andersen & Dancianu, 2016; Waddock, 2008). 

Många organisationer publicerar redan frivilligt alltmer hållbarhetsinformation för att möta det 
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ökade intresset från såväl interna som externa intressenter (Dyllick & Hockerts, 2002; Ebinger, 

Cahyandito, von Dettern & Schlüter, 2006). Den ökade efterfrågan från kapitalmarknaden visar att 

investerare beaktar såväl finansiell- som icke-finansiell rapportering i sina investeringsbeslut 

(Arnold, Bassen & Frank, 2012). Det snabbt ökande intresset för hållbarhetsredovisning har också 

aktualiserat frågan om hur den redovisningen ska presenteras. Det finns två alternativ: i en 

fristående rapport eller integrerat med den finansiella rapporteringen. I det sammanhanget är det 

intressant att reda ut huruvida det finns någon poäng med att ha hållbarhetsredovisningen integrerad 

eller om informationen lika väl kan kommuniceras i en fristående hållbarhetsrapport. Till skillnad 

från traditionella finansiella rapporter återspeglar en integrerad rapportering inte enbart tidigare 

transaktioner och händelser utan tar även sikte på att ge en bild av framtiden i ett kort-, mellan- och 

långtidsperspektiv (Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood, 2009). Till följd av att identifierade 

möjligheter och risker blir synliggjorda genom en integrerad rapportering finns en möjlighet att 

intressenter erhåller värdefull information om företagets förmåga att överleva i framtiden då 

redovisningen av hållbarhet integreras med finansiell information (ibid.). De empiriska beläggen för 

detta lyser dock ännu med sin frånvaro.  

 

Det finns däremot en del bevis för att hållbarhet över huvud taget kan bidra med information som 

hjälper finansmarknaden att värdera bolag. Cho et al. (2013) har undersökt huruvida rapportering 

om prestationer avseende CSR (corporate social responsibility) påverkar informationsasymmetrin 

och gjort fynd som indikerar att information om CSR har betydelse för investerare genom att 

reducera informationsasymmetrin samt hävdar att reglerande på området mycket väl kan vara rätt 

väg att gå för att mildra de negativa urvalsproblem som mindre informerade investerare står inför. 

Hållbarhetsredovisning är på väg att bli obligatorisk i Europa men frågan om hur denna 

rapportering ska utformas omgärdas fortfarande av frågetecken. Särskilt gäller detta huruvida den 

skall vara integrerad eller fristående. Det har hävdats att frivilligt tillämpande av en integrerad 

rapportering inte är tillräckligt eftersom framväxten av den sker för sakta och det fulla värdet av en 

integrerad rapportering endast kan uppnås när den genomförs på ett sätt som möjliggör jämförelser 

mellan olika företag (Eccles & Serafeim, 2011). Frågan om krav på integrerad rapportering 

förutsätter att integrering kan anses ha sådana fördelar att den är att föredra framför fristående 

rapportering, och övertygande bevisning om detta har vi ännu inte funnit. Solomon och Maroun 

(2012) menar att det saknas empiriska bevis för om investerare verkligen finner en integrerad 

rapportering mer användbar än en traditionell årsredovisning. Samma bedömning gör Cheng, 

Green, Conradie, Konishi och Romi (2014) vilka anser att forskning saknas om den nytta 

intressenter kan anses ha av en integrerad rapportering, om dess relevans och om den har påverkan 

vid beslutsfattande.  



 

4 

 

  

Ett sätt att definiera och mäta nyttan med information i finansiella sammanhang är att definiera 

informationens effekter på aktiemarknaden som den så kallade värderelevansen av informationen, 

det vill säga den påverkan på börsvärdet som informationen har. Det har gjorts gällande av IIRC att 

ett anammande av en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den finansiella 

informationen (den ger investerare ett bättre beslutsunderlag än fristående hållbarhetsredovisning). 

De argument som förts fram om fördelarna med integrerad rapportering är att den möjliggör bättre 

interna resursallokeringsbeslut, större engagemang från aktieägarna och lägre risk för företags rykte 

och renommé. Vidare anges också fördelar på den externa marknaden vilka handlar om att möta 

krav från investerare som vill ha hållbarhetsinformation, att uppnå hållbarhetsindex och att försäkra 

sig om att data speglar korrekt icke-finansiell information om företaget (Eccles & Saltzman, 2011). 

Det finns även anekdotiska bevis för att integrerad rapportering kan påverka aktiemarknadens 

värdering av bolag. En studie som finner stöd för värderelevansen av integrerad rapportering är 

Baboukardos och Rimmel (2016) vilka finner att det finansiella resultatet blir mer värderelevant, 

men nettotillgångarna mindre värderelevanta vid integrerad rapportering än vid fristående 

rapportering. Atkins och Maroun (2015) fann genom djupintervjuer med 20 sydafrikanska 

investerare att finansiella och icke-finansiella mått blir bättre sammanlänkade vid integrerad 

rapportering än vid fristående sådan. 

  

Trots avsaknad av empiriska bevis förespråkar flera tvingande integrerad rapportering (Cheng et al., 

2014; Cho et al., 2013; de Villiers, Rinaldi & Unerman, 2014; Eccles & Serafeim, 2011; Middleton, 

2015; Solomon & Maroun, 2012). Det finns dock ett par länder, Sydafrika och Frankrike, som 

infört tvingande integrerad hållbarhetsredovisning genom lagstiftning om integrerad rapportering i 

linje med IIRC:s direktiv år 2010 respektive år 2013 (Morris, 2012) och som därför är särskilt 

intressanta som studieobjekt. Vår litteraturstudie har identifierat en brist på empiriska belägg för att 

integrerad hållbarhetsrapportering skulle vara till större nytta för investerare, det vill säga vara mer 

värderelevant, än fristående hållbarhetsredovisning. Vi adresserar detta forskningsgap genom vår 

design av den största empiriska undersökning av om integrerad hållbarhetsredovisning ökar 

värderelevansen av den finansiella informationen som någonsin genomförts.  

 

Vi avser att bidra både till redovisningslitteraturen och till hållbarhetslitteraturen genom att visa 

huruvida det finns en sådan nytta med integrerad hållbarhetsrapportering för investerare som 

kommer till uttryck genom att den påverkar marknadsvärderingen av bolag. Vår avsikt är att lämna 

ett substantiellt bidrag eftersom vår studie är den största empiriska studie som genomförts. Vår 

studie bidrar till den akademiska debatten om användbarheten av integrerad rapportering och 
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särskilt finansmarknadseffekterna av dess obligatoriska införande (Cheng et al., 2014; Cho et al., 

2013; de Villiers et al, 2014; Eccles & Serafeim, 2011; Middleton, 2015; Solomon & Maroun, 

2012).  

 

1.2.1 Frågeställning  

Det inledande kapitlets bakgrund samt problemdiskussionen har mynnat ut i följande frågeställning 

som vi i föreliggande studie avser besvara:  

 

➢ Har värderelevansen av den finansiella informationen (det vill säga redovisat värde av eget 

kapital [nettotillgångar] och rörelseresultat) av företag listade på Johannesburg Stock 

Exchange (JSE) samt Euronext Paris (före detta Bourse Paris) förbättrats efter det 

obligatoriska införandet av integrerad rapportering? 

 

1.2.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den 

finansiella informationen och därmed förstärker användbarheten för investerare. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi koncentrerar oss på de länder med lagkrav om integrerad rapportering, det vill säga Sydafrika 

och Frankrike. För att förbättra jämförbarheten har vi valt att utesluta företag inom offentlig och 

finansiell sektor, vilket är vanligt förekommande vid kvantitativ forskning inom ekonomi, då dessa 

branscher har en avvikande affärsmodell (Ericsson & Khaled, 2014).  

 

Vi fokuserar endast på tidsperioderna tre år före respektive tre år efter ett obligatoriskt införande av 

en integrerad rapportering då vi specifikt fokuserar på övergångsperioden.  

 

De variabler som denna studie baseras på har sin grund i tidigare forskning och studiens fokus 

gällande värderelevansen av den finansiella informationen kommer att mätas genom jämförelser av 

det bokförda värdet av eget kapital eller nettotillgångar (BVS) samt resultatets (EPS) påverkan på 

marknadsvärdet av eget kapital (PR). Därutöver undersöker vi huruvida finansiell information och 

rapportering om hållbarhetsprestationer interagerar, samt om den finansiella informationens 

påverkan på marknadsvärdet förändras av att rapportering av hållbarhetsprestationer ansluts. Vi 

lägger dock ingen vikt vid hållbarhetsprestationernas riktning mot marknadsvärdet eftersom tidigare 
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studier (Hassel, Nilsson & Nyquist, 2005; Sinkin, Wright & Burnett, 2008) funnit bevis som står i 

konflikt med varandra och då vår studie inte lämnar utrymme för en djupare undersökning i ämnet.  

 

1.4 Disposition 

Resterande del av denna uppsats är disponerad enligt följande: 

 

Kapitel 2. Teoretisk referensram. 

I kapitel 2 beskriver vi denna studies teoretiska utgångspunkter. Vi presenterar en genomgång av, 

för studien, relevant tidigare forskning och via en sammanfattning deduceras studiens hypotes.  

 

Kapitel 3. Metod. 

I detta kapitel redogör vi för den forskningsfilosofi vår studie grundar sig på. Vi redogör också för 

den forskningsansats och den strategi som valts. Vi presenterar sedan val av empirisk metod, 

operationalisering samt metod för analys. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de 

kvalitetskriterier vi beaktat samt kritik mot källorna och mot de metoder vi valt att tillämpa.  

 

Kapitel 4. Resultat.  

Vi presenterar och analyserar den empiri vi insamlat i undersökningen. Resultaten i denna studie 

baseras på en longitudinell studie av 280 företag under en sexårsperiod.  

 

Kapitel 5. Diskussion. 

I detta kapitel diskuteras resultaten genom att ställa dessa mot tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen. Studiens hypotes återkopplas i slutet av detta avsnitt utifrån resonemanget.  

 

Kapitel 6. Slutsats. 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatsen för denna studie och dess syfte besvaras. Vi 

diskuterar också studiens bidrag och begränsningar samt lämnar förslag till vidare forskning i 

ämnet.   
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som är av vikt för denna undersökning. Vi 

redogör för värderelevans, rapporteringens syfte och betydelse för investerare samt framväxten och 

utvecklingen av CSR, hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering. Vi presenterar 

ramverket för integrerad rapportering och bakgrunden till dess införande i Sydafrika respektive 

Frankrike. Därefter går vi igenom tidigare forskning inom området för studien. En sammanfattning 

tar oss sedan till studiens hypotes.    

 

2.1 Värderelevans 

Eftersom vi i denna studie avser att undersöka värderelevansen av den finansiella informationen 

efter ett obligatoriskt införande av integrerad rapportering får begreppet värderelevans en central 

betydelse.  

 

Värderelevans är ett ledande begrepp inom redovisningen och är kopplat till förmågan att 

tillhandahålla relevant information och dess effekt på aktiemarknaden, det vill säga den påverkan på 

börsvärdet som informationen har (Miller & Modigliani, 1966). Hung (2001) beskriver 

värderelevans som ett redovisat värdes förmåga att fånga eller sammanfatta information vilken 

påverkar ett företags marknadsvärde. Begreppet, som är en smula omtvistat, syftar på 

redovisningens kapacitet att reflektera det verkliga värdet på ett bolag. Värderelevans definieras av 

Holthausen och Watts (2001) som en jämförelse av förekomsten av statistisk association mellan den 

finansiella informationen och börsvärdet på ett företag. Enligt Francis och Schipper (1999) är 

definitionen av värderelevansen att den information som företagen publicerar påverkar 

investerarnas beslutsfattande, vilket kan undersökas i aktiekursernas utveckling.   

 

Är redovisningen värderelevant ska det finnas ett samband mellan aktiemarknadens värdering av 

bolaget och det redovisade värdet (Barth, Beaver & Landsman, 2001). Detta innebär således att det 

föreligger värderelevans förutsatt att redovisningen kan återspegla ett bolags faktiska värde och den 

genom detta kan användas som underlag för att prognostisera framtiden i bolaget (ibid.). Vi 

betraktar därför värderelevansen som ett ekonometriskt ord för redovisningens användbarhet som 

värderingsunderlag. Vid studier av värderelevans är det företagets börsvärde som skall relateras till 

ett eller flera redovisningsmått i företagets redovisning (Bengtsson, 2008).  I denna studie utgörs 

måttet på värderelevans av relationen mellan marknadsvärde av eget kapital och redovisat värde av 

eget kapital (eller nettotillgångar) samt rörelseresultatet.  
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2.2 Rapporteringens syfte och dess betydelse för investerare 

I studien avser vi undersöka om en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den 

finansiella informationen och därmed förstärker användbarheten för investerare. Syftet med företags 

externa redovisningsrapporter är att tillgodose olika intressenters behov av information rörande 

företagets ekonomi (Lindquist, Larson & Rohlin, 2009). Enligt Thomasson (2013) kan det sägas att 

i redovisningen avbildas eller görs modeller av verkligheten. Informationen som tillhandahålls 

genom den externa redovisningen gör det möjligt för användare av informationen att fastställa 

företagets värde. Den externa redovisningen ger också intressenter möjlighet att göra en bedömning 

av företagets förväntade utveckling (ibid.). Ett allmänt accepterat mål med den finansiella 

rapporteringen är att den ska stödja användarna i sitt ekonomiska beslutsfattande (Deegan, 2014). 

Utifrån det perspektivet ses redovisningsrapporterna främst som ett underlag för investeraren vid 

beslutsfattande gällande att behålla, sälja eller köpa ett företags aktier. Ofta utgör en analys av den 

externa rapporteringen en viktig del av en företagsanalys, men vissa frågor går kanske inte att få 

svar på enbart med hjälp av rapporterna. Frågorna kan omfatta aspekter på företaget vilka är 

kvalitativa och därför inte beaktas i företagets externa redovisning (Thomasson, 2013). 

 

KPMG (2014) har undersökt 90 rapporter av företag från hela världen utifrån frågan om det fokus 

som rapportering haft historiskt driver investerare och även företagsledning till kortsiktigt 

beslutsfattande. Undersökningen fann bevis på ett glapp mellan det som driver företagsvärde och 

innehållet i rapporterna. KPMG (2014) menar att det finns ett behov av bättre rapportering då 

många företagsledningar är frustrerade över vad de upplever vara investerarnas kortsiktiga 

perspektiv. Många investerare är å andra sidan frustrerade över att företagsledningen är för 

fokuserade på kortsiktigt värdeskapande och är medvetna om att företagsledningen kan byta ut 

långsiktiga företagssatsningar mot att göra resultat på kort sikt (ibid.). Med andra ord kan den 

finansiella rapporteringen tala om hur mycket pengar företaget har tjänat men inte nödvändigtvis 

hur företaget tjänar pengar. Den finansiella rapporteringen visar dessutom inte huruvida det aktuella 

årets resultat bäddar för ett hållbart värdeskapande på lång sikt. 

 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, 2013) genomförde en undersökning för att 

bidra till den europeiska diskussionen om lagstadgad redovisning av icke-finansiell information. 

Undersökningen verifierade vikten av hållbarhetsredovisning som den primära källan för icke-

finansiell information. Respondenterna kunde dock inte se någon explicit länk mellan de icke-

finansiella aspekterna och affärsstrategin. De ansåg inte heller att de erhöll tillräcklig information 

rörande den finansiella väsentligheten av den rapporterade informationen. 92 % av de tillfrågade 
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investerarna ansåg att informationen inte var tillräckligt jämförbar (ACCA, 2013). Investerare och 

analytiker önskade också mer integrerad hållbarhetsredovisning och 84 % skulle föredra 

användande av ett standardiserat ramverk för rapportering (ibid.). 

 

Den möjliga inverkan som en integrerad rapportering har på den finansiella rapporteringens 

relevans uttrycks av akademiker som Eccles och Saltzman (2011) vilka menar att om företag 

redovisar sina finansiella resultat utan att ta med i beräkningen vilken effekt verksamheten haft på 

den omgivande miljön kan det ifrågasättas om de finansiella prestationerna redovisats på ett 

rättvisande sätt i årsredovisningen och om denna ger en rättvisande bild av företaget.  

 

2.3 Integrerad rapportering - bakgrund och framväxt 

I syfte att bidra till en förståelse för den bakgrund ur vilken den integrerade rapporteringen vuxit 

fram redogörs för begreppet CSR samt utvecklingen och framväxten av hållbarhetsredovisning och 

integrerad rapportering. Vi redogör också för huvuddragen i IIRC:s ramverk för integrerad 

rapportering samt införandet i Sydafrika och Frankrike, vilka är de länder som är pionjärer inom 

integrerad hållbarhetsrapportering eftersom integrerad rapportering där har blivit obligatorisk.  

 

2.3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

De senaste decennierna har människans avtryck på världen eskalerat. Dramatiska förändringar av 

bland annat socioekonomiska trender samt ökande klimatpåverkan har bidragit till att växande 

uppmärksamhet riktats till en global hållbar utveckling (Sarkar & Searcy, 2016). Enligt Grafström, 

Göthberg och Windell (2015) har kommunikationen av CSR-frågor ökat radikalt under de senaste 

tio åren och särskilt tydlig är utvecklingen av CSR-aktiviteter bland stora, börsnoterade bolag. 

Målet med hållbar utveckling är att dagens behov skall tillfredsställas utan att riskera kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (GRI, 2006). Denna formulering grundas på 

den definition av hållbar utveckling vilken introducerades i den så kallade Brundtlandrapporten 

“Our common future” och framtogs av FN:s världskommission för miljö och utveckling (World 

Commission on Environment and Development, 1987).  

 

Enligt Sarkar och Rearcy (2016) saknar begreppet CSR, som ibland översätts med “företags 

samhällsansvar” en allmänt accepterad definition. Forskarna har dock funnit i sin undersökning av 

CSR-definitioner mellan perioden 1953 - 2014 att det fanns sex återkommande nyckeldimensioner i 

samband med CSR-konceptet. Dessa dimensioner var ekonomisk-, social-, etisk-, intressenter, 
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hållbarhet samt frivillighet. Enligt GRI (u.å.) handlar CSR om att företag, myndigheter och 

organisationer arbetar med och informerar om verksamhetens effekter på områden som rör 

hållbarhetsfrågor, såsom klimatförändringar, mänskliga rättigheter samt korruption, för att nämna 

några. Även EU-kommissionen (u.å.) framhåller att CSR-begreppet innebär att företag integrerar 

social- och miljömässig hänsyn i sin affärsverksamhet.  

 

Sociopolitiska teorier grundar sig i idén om att företag är en ekonomisk enhet som inte kan 

separeras från den sociala kontext i vilken den är aktiv och lever i samt vilken den formas och 

påverkas av (Carnevale & Mazzuca, 2014). Enligt Clarkson (1995) behöver företag beakta stöd och 

åsikter av både primära (till exempel delägare, anställda, kunder) och sekundära (till exempel 

media, andra särskilda grupper) intressenter. Ett sätt att tillmötesgå de förväntningar som 

intressenterna har, är genom kommunicering av CSR-aktiviteter och CSR-rapportering (ibid.). 

Gray, Kouhy och Lavers (1995) menar också att CSR är ett sätt för företag att öka sitt förtroende 

hos intressenter. 

 

I och med CSRs framväxt i takt med det ökade intresset för hållbar utveckling uppstod ett behov av 

att kunna mäta företags hållbarhetsprestationer samt ett behov av riktlinjer kring hur detta skulle 

redovisas (Slaper & Hall, 2011). I nästa avsnitt presenterar vi därför hållbarhetsredovisning.  

 

2.3.2 Hållbarhetsredovisning  

Hållbarhetsredovisning handlar således om att mäta, presentera samt att ta ansvar gentemot 

intressenter för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling (GRI, 2006). 

Själva begreppet hållbarhetsredovisning, vilket på engelska benämns sustainability reporting, 

innefattar bland annat redovisning av ekonomisk, social och miljömässig påverkan (Frostenson, 

Helin & Sandström, 2015).  

 

Redovisning av miljöfrågor och sociala frågor har en tämligen lång historia. Under 1970-talet var 

intresset stort främst för redovisning som rörde de sociala frågorna. Detta planade sedan ut under 

följande decennium och miljöfrågorna kom istället alltmer i fokus, detta i samband med att 

diskussionen om hållbar utveckling vuxit sig större. Det var på slutet av 1980-talet som detta 

begrepp på allvar kom att etableras och sedan slutet av 1990-talet har hållbar utveckling alltmer 

kommit att beskrivas som att handla om tre huvudområden: miljö, samhälle och ekonomi 

(Frostenson et al., 2015). Praxis för hållbarhetsredovisning har utvecklats efterhand, traditionella 

finansiella rapporter kompletterades med sociala rapporter (Cormier & Gordon, 2001) och sedan 
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1980-talet med miljörapporter (Clarkson, Li, Richardson & Vasvari, 2008; Cormier, Magnan & van 

Velthoven, 2005). På 1990-talet skiftade fokus till mer övergripande CSR-rapporter eller 

hållbarhetsredovisningar. I mitten på 1990-talet kom sedan John Elkington att skapa ramverket 

triple bottom line (TBL) som ett svar på den efterfrågan som fanns (Frostenson et al., 2015). TBL 

blev ett redovisningsramverk som kom att inbegripa tre dimensioner av prestationer: social, 

miljömässig och finansiell dimension. TBL skilde sig därför från traditionella ramverk då det även 

involverade sociala och miljömässiga områden (Slaper & Hall, 2011). Även GRI:s standarder som 

utvecklades på 2000-talet omfattar dessa tre dimensioner och är idag en av världens mest använda 

inom området (GRI, u.å.).  

 

Rapportering av icke-finansiell information har ökat kraftigt världen över. Det finns en uppåtgående 

trend som visar på att marknaden i allt större utsträckning förväntar sig rapportering av icke-

finansiell- och hållbarhetsinformation (KPMG, 2016). Antalet regelverk har stigit i takt med andra 

instrument som styr rapportering av icke-finansiell information. Både tvingande och frivilliga 

ramverk vilka vägleder organisationers redovisning av miljömässiga och sociala uppföranden har 

ökat kraftigt, detta visar en undersökning från år 2016 gjord av KPMG, GRI, UN Environment 

Programme (UNEP) och University of Stellenbosch i Sydafrika (KPMG, 2016). I ovan nämnda 

undersökning kartlades att det aktuella antalet regelverk, riktlinjer och ramverk uppgick till närmare 

400 och sträckte sig över 64 länder. Instrumenten som kartlades var både frivilliga och tvingande 

(KPMG, 2016). I nästa avsnitt redogörs för syftet med och utvecklingen av den integrerade 

rapporteringen.  

 

2.3.3 Integrerad rapportering  

Hållbarhetsredovisning kan ske dels i en separat rapport som nämnts i tidigare stycke men också 

integrerat med årsredovisningen. Integrerad rapportering innebär att ett företag redovisar all 

information på kort, medel och lång sikt när det gäller sin kapacitet att generera värde, inkludera 

materiella risker och möjligheter relaterade till allt sitt kapital: finansiellt, tillverkat, intellektuellt, 

humant, socialt och naturligt (IIRC, 2013). Genom att kombinera ett företags finansiella 

information med den icke-finansiella i ett dokument har avgörande steg tagits mot att skapa ett mer 

hållbart samhälle (Eccles & Saltzman, 2011).  

 

Finanskrisen kan ses som ett bevis på att världsekonomin är tydligt sammankopplad med såväl 

människor som kunskap (IIRC, u.å.). I efterdyningarna av finanskrisen uppstod ett globalt behov av 

att verka för finansiell stabilitet och hållbar utveckling genom att bättre länka samman 
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investeringsbeslut, företagsansvar och rapportering. Integrerad rapportering har skapats för att 

förbättra ansvarsutkrävande, förvaltarskap och förtroende liksom för att styra informationsflödet 

och transparensen som teknologin fört med sig till den moderna världen. Genom att förse 

investerare med den information de behöver för att fatta mer effektiva kapitalallokeringsbeslut kan 

man förenkla och ge förutsättningar för bättre och mer långsiktig avkastning på investeringar (IIRC, 

u.å.). Den information som en separat hållbarhetsredovisning innehåller presenteras sällan i 

kontexten av ett företags strategi och affärsmodell vilket gör det svårt för investerare att förstå hur 

hållbarhetsprestationerna är kopplade till finansiella prestationer och hur hållbarhetsfrågor påverkar 

den värdeskapande processen i en organisation (Eccles & Serafeim, 2011).  

 

Integrerad rapportering syftar till att integrera informationen från olika typer av redovisningar som 

exempelvis hållbarhetsredovisning och årsredovisning. Den ska på ett konkret och lättillgängligt 

sätt förmedla ett företags värdeskapande i förhållande till dess omgivning. Därigenom är också 

meningen att den ska förbättra relationen mellan företaget och dess investerare med hjälp av en 

tydligare kommunikation om långsiktigt värde som uppstår genom ett integrerat tänkande (IIRC, 

2013). Investerare och bolagsstyrelser har arbetat hårt i många år för att skapa en sann bild av 

företagsvärde och hur styrningen driver affärerna framåt (KPMG, 2013). Integrerad rapportering 

kan ses som en lösning på gapet mellan traditionell rapportering och investerarnas behov och kan 

hjälpa företagen att kommunicera sin affärshistoria mer effektivt (ibid.).  

 

Integrerad rapportering som idé har på flera olika håll utvecklats där de mest tongivande deltagarna 

varit The Prince´s Accounting for sustainability (A4S), GRI, Integrated Reporting Committee of 

South Africa (IRC), Institute of Directors in South Africa och International Federation of 

Accountants (IFAC). Stor betydelse för konceptets utveckling har även Eccles och Krzus (2010) 

bok, One Report, haft (de Villiers et al., 2014). Eccles och Krzus (2010) uttrycker att användandet 

av en integrerad rapportering leder till större transparens avseende företags prestationer. Denna 

enda sammanförda rapport är ett verktyg som symboliserar det engagemang i hållbar utveckling 

som ett företag har (ibid.).  

 

IIRC har dock med framtagandet av sitt globala ramverk fungerat som yttersta normgivare. IIRC:s 

vision på lång sikt är en värld där integrerat tänkande ryms inom affärspraxis i såväl privat som 

offentlig sektor och förenklats med integrerad rapportering som norm för företagsrapportering 

(IIRC, 2013). Cho et al. (2013) har funnit bevis som indikerar att om regel- och policymakarna 

försöker jämna ut spelplanen när det gäller tillgängligheten av information om CSR-prestationer så 
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finns ett behov av mer läglig och integrerad rapportering av CSR-prestationer och ett lagstadgat 

införande av standardiserad hållbarhetsredovisning torde vara önskvärt.  

 

2.3.4 The International Integrated Reporting Framework 

Tillämpandet av integrerad rapportering växer världen över och IIRC som organisation bildades år 

2010 och publicerade sitt första ramverk år 2013. Syftet med ramverket var att åstadkomma 

riktlinjer som styr det övergripande innehållet i en integrerad rapport och för att förklara de 

grundläggande koncept som understödjer den (IIRC, 2013). Ramverket identifierar den information 

som den integrerade rapporten ska innehålla för att användas till att bedöma organisationens 

förmåga att skapa värde. Det innehåller inte riktvärden för områden som kvaliteten på 

organisationens strategi eller nivån på dess prestationer. Det är huvudsakligen skrivet för den 

privata sektorn, för vinstdrivande företag i alla storlekar men kan också modifieras och appliceras i 

såväl offentlig som ideell sektor (ibid.). 

 

Figur 1: The IIRCs integrated reporting framework, summarized. Illustrativ bild över ramverket för integrerad 

rapportering (Boon Seng, 2014, 18 juni, IR Magazine). 

 

De vägledande riktlinjerna understödjer framtagandet av en integrerad rapport och styr hur 

innehållet i den ska presenteras. Det innehåll som enligt vägledningen ska presenteras i den 

integrerade rapporten ska vara:  
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● strategiskt fokus och framtidsorientering 

● sammanlänkad information 

● relationer till intressenter 

● väsentlighet 

● kortfattat och bestämt 

● tillförlitlighet och fullständighet 

● konsekvens och jämförbarhet (IIRC, 2013, s 5).  

 

Den integrerade rapporten som utgår från riktlinjerna enligt ovan ska enligt IIRC innehålla 

information om: 

 

● organisationsöversikt och översikt över den externa miljön 

● styrningsstruktur 

● affärsmodell 

● risker och möjligheter 

● strategi och resursallokering 

● prestationer 

● organisationens framtid 

● basen för presentationen, vilka mått som används och hur de mäts (IIRC, 2013, s 5).  

 

I ramverket redogörs för att det inom organisationen finns flera typer av kapital som ska förvaltas 

(IIRC, 2013, s 4). Dessa typer av kapital anges vara finansiellt-, tillverkat-, intellektuellt-, human-, 

socialt- och slutligen naturkapital. Det är således organisationens resurser och relationer som i 

ramverket benämns som kapital och genom vilka fokus på värdeskapande ligger. Genom en 

integrerad rapportering framgår hur allokering av kapitalen sker samt på vilket sätt detta är knutet 

till organisationens affärsstrategi.  

 

I figur 2 nedan åskådliggörs processen för värdeskapande enligt IIRC:s modell (IIRC, 2013).  
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Figur 2. Den värdeskapande processen. Illustrativ bild över den värdeskapande processen enligt ramverket (IIRC, 

2013, s 13). 

 

2.3.5 Tillämpning av integrerad rapportering i Sydafrika respektive Frankrike 

I de flesta länder där en integrerad rapportering tillämpas sker detta på frivillig basis (Eccles & 

Serafeim, 2011). Det finns dock två länder som gått från att införa och tillämpa 

hållbarhetsredovisning till att lagstifta om integrerad rapportering och det är Sydafrika samt 

Frankrike (Eccles & Serafeim, 2011; Morris, 2012). I och med denna lagstiftade tillämpning har vi 

valt företag listade på börserna i just dessa länder som urvalsram för denna studie.  

 

Den integrerade rapporteringens historia i Sydafrika grundar sig i den misstro mot institutioner och 

företag som fanns i landet efter apartheidtiden. För att återskapa förtroendet för landets ekonomi 

etablerades King Committee on Corporate Governance. King Committee on Corporate Governance 

utformade ett flertal ramverk vilka sedan kom att utvecklas under åren med visionen om att företag 

skulle redovisa mer ansvarsfullt mot sina intressenter genom öppen och tillförlitlig information. År 

2009 utvecklades riktlinjerna ytterligare då bland annat det föregående årets lågkonjunktur bidrog 

till ett tydliggörande av att de traditionella årsredovisningarna inte längre ansågs ge en heltäckande 

och rättvisande bild av de risker som också följer med en fortlöpande verksamhet (Solomon & 

Maroun, 2012). Man sökte en holistisk och integrerad rapportering vilken kunde visa företagets 

resultat utifrån dels ett finansiellt perspektiv men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv, därmed 
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formades riktlinjerna King III (Burke & Clark, 2016). Från och med året därpå, 2010, blev det 

obligatoriskt för företag listade på börsen i Johannesburg (JSE) att använda integrerad rapportering 

utifrån King III (ibid.).  

 

Frankrike var tidigt ute med lagstiftning kring att uppmuntra CSR inom den privata sektorn 

(Delbard, 2008). Redan år 2001 inrättades the NRE Act enligt vilken börsnoterade företag skulle 

bifoga information till sina årsredovisningar om miljömässiga och sociala konsekvenser av sina 

aktiviteter. Lagstiftningen var vad som kallas orienterande och innebar inte några sanktioner utan 

syftade till att genom transparens skapa tillförlitlighet och ge säkerhet till aktieägarna. Denna 

lagstiftning utvecklades genom åren under något som kallas för Grenelleprocessen och mynnade i 

april år 2012 ut i the Grenelle II Act där artikel 225 innehöll ny reglering av rapporteringen (Doucin 

& Besse, 2013). Innehållet innebar att per den 31 december år 2013 skulle alla börsnoterade företag 

med fler än 500 anställda redovisa hållbarhetsinformation integrerad med den finansiella enligt 

principen ”följa eller förklara”. ”Följa eller förklara” innebär att om företaget väljer att inte följa 

lagstiftningen och hållbarhetsrapportera behöver särskild förklaring till detta lämnas i 

årsredovisningen. Regelverket kräver också att företagsrapporten behöver revideras och intygas 

(ibid.).  

 

Såväl Sydafrika som Frankrike har således infört en lagstiftad tillämpning av integrerad 

rapportering på liknande sätt och i linje med IIRC:s direktiv. Dessa länder utgör därför en attraktiv 

möjlighet för vår studie av huruvida en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den 

finansiella informationen. 

 

2.4 Tidigare forskning 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen 

av den finansiella informationen och därmed förstärker användbarheten för investerare. I 

undersökningen har vi tagit del av och analyserat den tidigare forskning vi funnit relevant inom 

området för denna studie. Vi har valt att strukturera forskningen under tre underrubriker; studier 

rörande värderelevans av icke-finansiell rapportering, studier av integrerad rapportering och 

slutligen studier av sambandet mellan värderelevans och integrerad rapportering.  
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2.4.1 Studier rörande värderelevans av icke-finansiell rapportering 

Barth och McNichols (1994) undersökte relationen mellan företagens kostnader för återställande 

och det som var utmärkande för byggplatser i kontexten av en statlig organisation för 

miljöförbättring. Därutöver undersöktes huruvida företagens aktiepriser reflekterar beräknade, icke-

bokförda miljöskulder i tillägg till de som fanns kända. Fynden indikerade bland annat att 

investerare inkluderar icke-bokförda miljöskulder då de värderar ett företag. 

 

Hughes (2000) undersökte relationen mellan marknadsvärde av eget kapital och åskådliggjorda 

miljömässiga skulder hos företag inom el-industrin. Studien visade att investerare inkluderar icke-

bokförda miljömässiga skulder när de värderar ett företag. 

 

Hassel et al. (2005) genomförde en studie på svenska börsnoterade företag gällande förhållandet 

mellan företagens redovisning av hållbarhetsprestationer och marknadsvärde. Studien motiverades 

av rekommendationer från Sveriges Finansanalytikers Förening med utgångspunkten att 

miljömässig information är värderelevant eftersom den påverkar de noterade bolagens framtida 

resultat. Studien visade att information om hållbarhetsprestationer hade en negativ påverkan på 

företagens marknadsvärde.  

 

Cormier och Magnan (2007) undersökte en grupp företag i Kanada, Frankrike och Tyskland och 

fann i sin studie att miljörapportering har en flerfaldigt positiv effekt på ett företags värde av 

intäkter medan effekten på marknadsvärdet knappt var märkbar. Det var endast företagen i 

Tyskland vars marknadsvärde påverkades av miljörapporteringen medan företagen i Frankrike och 

Kanada inte påverkades. Då de tre undersökta länderna tillämpar olika rapporterings- och 

bolagsstyrningskrav tyder fynden på att den institutionella kontext som företaget befinner sig i är 

relevant för resultaten (Cormier & Magnan, 2007). Av samma studie framkom även att den positiva 

effekt som tillägget av miljörapporteringen hade på de tyska företagens värdering av nettointäkter 

potentiellt minskade företagens kostnad för eget kapital, fångat genom förhållandet mellan 

marknadspris och resultat (P/E) (ibid.).  

 

Sinkin et al. (2008) fann i sin studie av ekoeffektivitet och marknadsvärde att det senare i hög grad 

påverkas positivt av hållbarhetsprestationer. Bland de 95 företagen i USA som studerades kunde 

man se att de som hade anammat en ekoeffektiv affärsstrategi värderades signifikant högre än de 

som inte gjort detta.  
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Moneva och Cuellar (2009) studerade ett urval av börsnoterade spanska bolag för att analysera 

sambandet mellan miljörapportering och finansiell rapportering. Forskarna analyserade 

värderelevansen av olika typer av finansiell och icke-finansiell miljörapportering (ibid.). Dessutom 

undersöktes två varianter av miljörapportering: frivillig och obligatorisk. Resultaten antyder att 

bifogande av finansiell miljörapportering (investeringar, kostnader och oförutsedda utgifter) har en 

signifikant påverkan på marknadsvärdet medan icke-finansiell miljörapportering inte har det. 

Dessutom fann Moneva och Cuellar (2009) bevis som styrker en ökning i värderelevansen då 

miljörapporteringen var obligatorisk.  

 

Berthelot, Coulmant och Serret (2012) genomförde en kanadensisk studie av om investerare 

värderar hållbarhetsrapporter. Då denna typ av rapportering är frivillig i många länder kan det 

ifrågasättas om kapitalmarknaden tar hänsyn till rapporterna. Fynden indikerar att investerarna 

värderar hållbarhetsrapporter positivt och stödjer initiativ som GRI i att utveckla riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering. Studien kan också tjäna som argument för att förenkla för företagen att 

lämna hållbarhetsrapporter (ibid.).  

 

de Klerk och de Villiers (2012) har undersökt värderelevansen för investerarna av 

hållbarhetsredovisning hos de 100 största företagen i Sydafrika. Resultaten indikerar att finansiell 

information i kombination med hållbarhetsredovisning förklarar marknadsvärdet bättre än endast 

finansiell information. Det faktum att hållbarhetsredovisning och marknadsvärdet uppvisade en 

positiv och signifikant korrelation visar att företag som hållbarhetsredovisar sannolikt har högre 

aktiepriser jämfört med företag som inte gör det. Slutsatserna var dock inte att det är 

hållbarhetsredovisningen i sig som påverkade marknadsvärdet utan snarare att 

hållbarhetsredovisning har samband med den informationsapparat som investerare använder för att 

värdera ett företag och att hållbarhetsredovisning således är värderelevant för investeringsbeslut (de 

Klerk & de Villiers, 2012).  

 

Michelon, Boesso och Kumar (2013) fann även de en positiv påverkan på marknadsvärdet hos 

företag som redovisade CSR-initiativ. Studien omfattade 188 företag över en treårsperiod. 

Forskarna menar också att många CSR-initiativ är så fragmentariska och icke-sammankopplade 

med företagens affärsstrategier att det blir otydligt på vilket sätt aktiviteterna faktiskt är hållbara 

vilket stödjer de som förespråkar ett införande av integrerad rapportering (Michelon et al., 2013).  

 

Carnevale och Mazzuca (2014) har i sin studie av ett urval av europeiska börsnoterade banker 

funnit bevis på att investerare uppskattar den extra och kompletterande information som erhålls 
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genom hållbarhetsredovisningen, troligen beroende på att det reducerar informationsasymmetrin 

och möjliggör ett mer effektivt beslutsfattande. Studien visade också en positiv effekt på 

marknadsvärdet vilket styrker resultat från tidigare forskning inom området (Greeves & Lapido, 

2004, Schadewitz & Niskala, 2010). Uppskattningar av de indirekta effekterna av 

hållbarhetsredovisningen förevisade en negativ påverkan på bokfört aktievärde medan effekten på 

utdelning per aktie inte var signifikant. Studien indikerar också en nedgång i nettovärdet av 

tillgångarna. Analyser över flera länder visade att värderelevansen av hållbarhetsredovisningen 

varierar mellan de europeiska länderna vilket styrker uppfattningen att hållbarhetsredovisningens 

värderelevans sannolikt påverkas av varierande institutionell kontext (Carnevale & Mazzuca, 2014). 

  

Dhaliwal, Zhen Li, Tsang och Yang (2014) undersökte vilka fördelar som kan sammanföras med 

hållbarhetsredovisning i ett internationellt perspektiv som omfattade 31 länder. Deras fynd indikerar 

att publicerandet av en hållbarhetsrapport i de länder där detta var lagstadgat minskade företagens 

kapitalkostnad signifikant mer än i de länder där det inte var lagstadgat.  

 

Lourenco, Callen, Branco och Curto (2014) fann i sin studie av sambandet mellan organisationers 

rykte om CSR och finansiella prestationer att nettoinkomsten hos företag med gott rykte om 

hållbarhetsstyrning hade ett högre marknadsvärde än de företag som inte hade det. Att ha ett rykte 

om sig att som företag arbeta med hållbarhet är en immateriell tillgång som kan öka värdet av ett 

företags förväntade kassaflöde och/eller reducera variabiliteten i kassaflödet (ibid.). Resultaten 

styrker också hållningen att en enbart finansiell rapportering bara till viss del förmår kommunicera 

ett företags värde till investerare (Lourenco et al., 2013). Studien åskådliggör således att även ryktet 

i sig om CSR-prestationer hjälper investerare att värdera ett företag bättre. 

 

2.4.2 Studier av integrerad rapportering 

Trots att utvecklingen av integrerad rapportering ännu får betraktas vara begynnande är det enligt 

Eccles och Saltzman (2011) möjligt att identifiera tre grupper av fördelar. Eccles och Saltzman 

(2011) räknar upp att det dels finns interna fördelar vilka inkluderar bättre interna 

resursallokeringsbeslut, större engagemang från aktieägarna och lägre risk gällande företagets rykte 

och renommé. Vidare anges också fördelar på den externa marknaden vilka handlar om att möta 

krav från investerare som vill ha hållbarhetsinformation, att uppnå hållbarhetsindex och att försäkra 

sig om att data speglar korrekt icke-finansiell information om företaget. Slutligen lyfts möjligheten 

fram att vara förberedd inför den troliga våg av global reglering på området som väntas komma som 
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ett svar på önskemål från aktiebörsen och därmed att också kunna vara med och påverka det 

regelverk som växer fram (Eccles & Saltzman, 2011). 

 

Solomon och Maroun (2012) studerade årsredovisningarna hos de tio största företagen listade på 

Johannesburg Stock Exchange (JSE) för att utvärdera vilken påverkan introduktionen av integrerad 

rapportering haft på social-, miljömässig- och etisk rapportering. Deras fynd utmålar en komplex 

bild av vilken påverkan det haft och påvisar såväl positiva som negativa effekter. Forskarna fann en 

signifikant ökning av kvantiteten av social, miljömässig och etisk information i årsredovisningarna. 

Den typen av information fanns representerad i fler sektioner av årsredovisningen än vilket tidigare 

varit fallet som en separat hållbarhetssektion. En svaghet enligt Solomon och Maroun (2012) var 

dock att samma information (om än något omformulerad) upprepades på flera ställen i 

årsredovisningarna vilket kanske tyder på att företagen försökt göra det mesta möjliga av relativt 

lite information. En alternativ tolkning skulle kunna vara att företagen ännu inte hade så stor 

kännedom om hur man skulle hantera en integrerad rapportering. Den vägledning som fanns på 

området var inte särskilt omfattande och inte tvingande. Rapporterna formar enligt forskarna 

grunden för en diskurs som genomsyras av retorik för intressenternas ansvarsutkrävande och 

företagen har på ett par år tenderat att skifta från att rikta sina rapporter exklusivt till aktieägarna för 

att istället rapportera på ett sätt som uttrycker ledningens tro på ansvarsutkrävande och engagemang 

från intressenterna (Solomon & Maroun, 2012). Detta står till viss omfattning i kontrast mot IIRC:s 

fokus på att integrerad rapportering ska utgöra underlag för beslutsfattande, huvudsakligen från 

aktieägarnas sida och ytterligare forskning rörande investerares uppfattning om integrerad 

rapportering är önskvärd (ibid.).  

 

Cheng et al. (2014) har i sin studie undersökt ramverket och nyckelfrågor inom integrerad 

rapportering samt kartlagt framtida forskningsmöjligheter. De tre huvudområden som forskarna 

funnit och som enligt dem behöver en lösning är; ökat fokus på investerare, behov av definition av 

vissa begrepp i IIRC:s regelverk samt frågan om intygandet av integrerade rapporter (ibid.). Cheng 

et al. (2014) har också tagit upp potentiell framtida forskning där de områden som utmålas som 

intressanta och i behov av ytterligare undersökning är relevansen av integrerad rapportering som 

beslutsunderlag, kapitalmarknadseffekterna av integrerad rapportering, integrerad rapportering i 

praktiken och slutligen huruvida det finns ett behov av intygande av integrerad rapportering. En av 

de slutsatser som forskarna drar är att erfarenheterna från Sydafrika visat att införandet av 

integrerad rapportering inte är alltför komplext och att den mer viktiga frågan är huruvida den har 

ändrat organisationernas sätt att göra affärer samt om det i så fall leder till att det behövs en ändring 

i sättet som investerare mäter organisationernas prestationer (ibid.). Cheng et al. (2014) menar att 
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om investerare fortsättningsvis fokuserar för mycket på kortsiktig finansiell prestation så riskerar 

detta att hämma företagens förmåga att implementera nödvändiga förändringar i affärsmodellerna 

vilka behövs för att sporra till den redovisning mot värdeskapande som anses nödvändig för en 

integrerad rapportering.  

 

de Villiers et al. (2014) har i en undersökning kartlagt litteratur och forskning kring det snabbt 

framväxande ämnet integrerad rapportering. Av studien framkom att den snabba utvecklingen av 

sättet att redovisa lett till både teoretiska och empiriska utmaningar då tolkning och tillämpning av 

riktlinjerna kan skilja sig åt. Forskarna föreslår en omfattande agenda för framtida forskning inom 

området som vägledning i utveckling av policys och praxis (ibid.). de Villiers et al. (2014) betonar 

att det är av yttersta vikt att inte återuppfinna hjulet utan verkligen ta del av all tidigare utveckling 

inom området som finns vilket de inte anser att tidiga skapare av regelverk har gjort. De menar att 

framtida forskare behöver fokusera på att producera nya hållbara insikter inom området för 

integrerad rapportering vilka bygger vidare på den solida grund som redan finns och att akademien 

har en viktig roll att spela när det gäller att finna en säker och opartisk bas av bevis som 

utvecklandet av fler policys och praxis kan byggas på och som förser lagstiftare och praktiker med 

såväl utmaningar som möjligheter när det gäller att hantera oväntade, obekväma och olämpliga 

fakta och reaktioner relaterade till integrerad rapportering (ibid.). 

 

Marx och Mohammadali-Haji (2014) analyserade integrerad rapportering i praktiken hos de 40 

högst listade företagen i Sydafrika för att ge en översiktsbild över hur integrerad rapportering 

utvecklats och också för att bidra med bevis rörande integrerad rapportering i praktiken hos de 

största företagen på den Sydafrikanska börsen. Forskarna fann att även om integrerad rapportering 

utvecklats så fanns ännu inkonsekvenser rörande processen, formatet, innehållet och även värdet av 

densamma (ibid.). 

 

Atkins och Maroun (2015) har undersökt integrerad rapportering i Sydafrika 2012 och ger i sin 

studie perspektiv från de Sydafrikanska investerarna. Genom att genomföra djupintervjuer med 20 

experter från den Sydafrikanska investeringsindustrin fann forskarna att det nya 

rapporteringsramverket ansågs ha förbättrat företagens traditionella årsredovisningar (ibid.). 

Investerarna uttryckte att de hade sett fler sammankopplingar mellan finansiella och icke-finansiella 

mått i de integrerade rapporterna än tidigare hållbarhetsredovisningar (Atkins & Maroun, 2015).   

 

Även om det finns många förespråkare för integrerad rapportering (Cho et al., 2013; Eccles & 

Serafeim, 2011; Middleton, 2015) har konceptet ändå fått mottaga en del kritik. Det finns kritik som 
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går ut på avsaknaden av bevis på om intressenter verkligen tar del av och beaktar den information 

som de integrerade rapporterna innehåller (Rensburg & Botha, 2014). Författarna menar att det är 

en utmaning att kommunicera värdefull investeringsinformation till alla intressenter utan att det 

leder till alltför stora kostnader för företagen (ibid.).  

 

Flower (2015) gör gällande att IIRC i sitt ramverk övergivit det ursprungliga syftet med detta vilket 

var att marknadsföra hållbar redovisning. Författaren ifrågasätter IIRC:s definition av värde som 

värde för investerarna istället för värde för samhället och menar att IIRC inte gör det tvingande för 

företag att rapportera skada som åsamkats på enheter utanför företag, exempelvis på miljön (ibid.). 

Vidare anser Flower (2015) att IIRC:s ramverk inte kommer påverka företagens praxis för 

rapportering i någon större bemärkelse.  

 

Thomson (2015) stödjer i mycket Flowers (2015) rapport när det gäller kritiken av IIRC:s ramverk 

för integrerad rapportering och de slutsatser denne dragit. Thomson (2015) menar att om integrerad 

rapportering verkligen är ett försök till att förbättra företagens förmåga att fatta mer hållbara beslut 

så borde den innefatta och möta sådana brådskande utmaningar som han menar att vår ohållbara 

värld står inför. En integrerad rapport bör redogöra för samtliga ohållbara konsekvenser av ett 

företags aktiviteter och inte bara en liten del av dessa fokuserat på företagens värdeskapande (ibid.).  

 

Perego, Kennedy och Whiteman (2016) menar att trots att framväxten av integrerad rapportering 

gått fort och framhålls som en ny redovisningspraxis som hjälper företagen att förstå hur de kan 

skapa värde och hur de effektivt kan kommunicera detta till intressenterna finns det lite forskning 

om på vilket sätt konceptet kan implementeras framgångsrikt. Författarna fann i sin studie att 

företagen har svårt att uppfatta affärsnyttan med integrerad rapportering samt att de ansåg att det 

utgjorde ett extra rapporteringskrav (ibid.). Den kritik som Perego et al. (2016) för fram rörande 

ramverket handlar om att det anses för kapitalistiskt inriktat med sitt fokus på kapitalen och den 

värdeskapande processen samt att de miljömässiga och sociala delarna hamnar i skymundan för de 

ekonomiska.  

 

Kaya (2016) har analyserat innehållet i och kraven på den integrerade rapporteringen i Frankrike. 

Den franska lagstiftningen framhålls som ett gott exempel på reglering med hänsyn tagen till 

harmonisering och samstämmighet med rapporteringsstandarder i övrigt (ibid.). Det innehåll som 

behövs i en rapport enligt Grenelle II reflekterar innehållet i de ledande internationella riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som finns, exempelvis ISO 26000 och GRI. Den nya rapporteringen har 

enligt Kaya (2016) tveklöst förbättrat företagens icke-finansiella kommunikation och lagstiftning på 
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området är nödvändig för att nå jämförbarhet, transparens och möjliggöra mer informerade beslut 

för investerare.  

 

2.4.3 Studier av sambandet mellan värderelevans och integrerad rapportering 

Middleton (2015) har studerat vilken värderelevans för investerare en integrerad rapportering av 

hållbarhetsprestationer hos företag i Ryssland hade. Resultaten visade att integrerad 

hållbarhetsredovisning var marginellt värderelevant för investerare när det gäller bokfört värde 

medan en signifikant positiv relation till marknadsvärdet kunde påvisas. Studien genomfördes på ett 

relativt litet urval och över en relativt kort period av tre år och resultaten bör således tolkas med 

försiktighet. Dock kan studien bidra med underlag för slutsatser till beslutsfattare och frågan väcks 

om betydelsen av en holistisk syn på hållbarhetsprestationer. Studiens resultat förstärker den 

pågående diskussionen om EU:s lagkrav på ett bifogande av hållbarhetsinformation i den finansiella 

redovisningen och IIRC:s initiativ om integrerad rapportering och någon typ av integrerad 

rapportering som del av den finansiella redovisningen rekommenderas då det anses att enhetliga 

mått på hållbarhetsprestationer kan hjälpa investerare att bedöma företags framtida värde och 

möjligheter (ibid.).  

 

Baboukardos och Rimmel (2016) indikerar att införande av obligatorisk integrerad rapportering 

genom lagstiftning har påverkan på värderelevansen. I studien som avsåg 159 företag i Sydafrika, 

har man funnit bevis på en skarp ökning av resultatets värdekoefficient, vilket även är i linje med 

IIRC:s förväntningar, men i motsats till detta visar även studierna en minskning i värderelevansen 

av nettotillgångar.  

Lee och Yeo (2016) undersökte sambandet mellan integrerad rapportering och bolagsvärdering 

genom att studera ett urval av listade företag i Sydafrika i perioden efter införandet av en integrerad 

rapportering. Forskarna fann att marknadsvärdet är positivt associerat med en integrerad 

rapportering och antyder att fördelarna generellt med den integrerade rapporteringen överstiger 

kostnaderna för densamma.   

 

2.5 Sammanfattning och hypotesframställning  

Förespråkare av införandet av integrerad rapportering menar att användande av en sådan form av 

redovisning förväntas förbättra rapporternas kvalitet (Cho et al., 2013; Eccles & Serafeim, 2011; 
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Middleton, 2015) och att integrerad rapportering specifikt förväntas förbättra värderelevansen av 

den finansiella rapporteringen (Eccles and Saltzman, 2011; IIRC, 2013).  

 

Tidigare studier (Atkins & Maroun, 2015; Berthelot et al, 2011; Carnevale & Macuzza, 2014; Cho 

et al., 2013; Middleton, 2015) har funnit bevis på att investerare har nytta av information som 

erhålls genom hållbarhetsredovisningen, dock föreligger en avsaknad av empiriskt underlag i 

litteraturen kring om investerare verkligen finner en integrerad rapportering specifikt vara till större 

nytta vid beslutsfattande än en traditionell årsredovisning (Cheng et al., 2014; de Villiers et al., 

2014; Solomon & Maroun, 2012).  

 

I och med IIRC:s ståndpunkt om att en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den 

finansiella informationen (IIRC, 2013) samt då tidigare forskning (Baboukardos & Rimmel, 2016; 

Eccles & Saltzman, 2011; Lee & Yeo, 2016; Middleton, 2015) visar på en positiv relation mellan 

värderelevansen och en integrerad rapportering samt att investerare bevisats finna kompletterande 

icke-finansiell information värdefull (Atkins & Maroun, 2015; Berthelot et al, 2011; Carnevale & 

Mazzuca, 2014; Cho et al., 2013; Middleton, 2015) ger det oss anledning att förvänta att en positiv 

relation mellan en integrerad rapportering och värderelevansen av den finansiella rapporteringen för 

investerare sannolikt föreligger. Det har även i tidigare studier (Carnevale & Mazzuca, 2014; 

Cormier & Magnan, 2007) påpekats att det finns behov av en liknande institutionell kontext för att 

resultaten ska kunna jämföras med varandra och för att relevanta slutsatser av dessa ska kunna dras 

varför vi har valt att studera fenomenet integrerad rapportering på de enda två lagstadgade 

marknaderna i världen: Sydafrika och Frankrike.   

 

Vår litteraturstudie ger anledning att pröva vår hypotes som lyder:  

 

H1: Integrerad rapportering leder till en förbättring av värderelevansen av den finansiella 

informationen för investerare.  
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras val av metod, forskningsansats och strategi. Vi redovisar 

beskrivning av den valda metoden och urval samt tar upp relevant metod- och källkritik samt 

diskuterar kvaliteten i studien.  

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt   

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) innebär vetenskapsteori studier av vetenskap. Vidare 

framhåller författarna att det inom området för vetenskap och forskning finns olika uppfattningar 

om vad som är kunskap och hur man når kunskap. Eftersom föreliggande studie kan komma att 

påverkas av våra värderingar och vår syn på kunskap (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012; Thurén, 2007) har vi därför noga övervägt alternativen. Vi redogör mer ingående 

för våra val nedan.  

 

3.1.1 Forskningsfilosofi  

Den vetenskapsteoretiska inriktningen med ett positivistiskt synsätt söker uppnå absolut kunskap 

och utgår från devisen att säker kunskap endast kan uppnås genom att bekräftas via sinnena. Det vill 

säga, källorna till kunskap är det som går att iaktta med sinnena och som kan räknas ut med hjälp av 

logik (Bryman & Bell, 2013; Thurén, 2007), vilket liknar det naturvetenskapliga sättet att se på 

kunskap (Saunders et al., 2012; Thurén, 2007). 

 

Då föreliggande studie i korthet går ut på att undersöka och förklara om en viss rapporteringsform 

har en särskild påverkan på värderelevansen av finansiell information och då vi avser att uppnå så 

säker kunskap som möjligt genom logik, är den positivistiska forskningsfilosofin naturligt det 

synsätt vi tar avstamp ifrån. Vidare, som framställdes i föregående stycke, har den positivistiska 

inriktningen fokus på att förklara (Bryman & Bell, 2013) vilket även det går i linje med 

ifrågavarande studies mål, detta ligger också till grund för att vi känner oss trygga med vårt val av 

forskningsfilosofi.  

 

3.1.2 Forskningsansats  

Bryman och Bell (2013), Saunders et al., (2012), liksom Thurén (2007) framhåller att den 

positivistiska vetenskapsteoretiska inriktningen oftast använder en hypotetiskt-deduktiv metod för 
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att kunna dra slutsatser. Metoden fokuserar att utifrån befintliga teorier forma hypoteser, som sedan 

kan prövas, och utifrån det skapas en möjlighet till att ta ställning till lagmässiga förklaringar 

(Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011; Saunders et al., 2012; Thurén, 2007). 

Tillvägagångssättet går i linje med den princip som benämns deduktivism (Bryman & Bell, 2013) 

vilken innebär att sättet att nå fram till en slutsats bygger på logik (Thurén, 2007). En ytterligare 

inställning till kunskap inom positivismen är att den uppnås genom ett objektivt förhållningssätt 

(Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011; Saunders et al., 2012). 

 

Vi har byggt upp denna studie med en, likt beskriven ovan, hypotetiskt-deduktiv ansats, där vi 

utgått från befintliga teorier hämtade från forskning och litteratur inom vårt ämnesområde. Utifrån 

teorin formande vi sedan en hypotes. Hypotesen kunde vi sedan pröva med hjälp av en stor mängd 

data som vi samlade in. Detta gav oss följaktligen möjlighet till att kunna ta ställning till resultatet. 

Genom vår forskningsprocess har vi även försökt att ha en värderingsfri inställning till det 

empiriska materialet.  

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

Såväl Bryman och Bell (2013), Olsson och Sörensen, (2011) som Saunders et al. (2012) framhåller 

att en kvantitativ forskningsstrategi är den metod som lämpar sig bäst att använda i samband med en 

studie där teorins relation till forskningen huvudsakligen har en deduktiv inriktning och där det 

kunskapsteoretiska synsättet kommer ur en positivistisk forskningsfilosofi, samt när ett objektivt 

förhållningssätt föreligger. Med kvantitativ forskningsstrategi menas en forskning där tyngden 

vanligen ligger på att kvantifiera insamlade och analyserade data (ibid.). 

 

Gällande studie har en deduktiv ansats då vi utgått ifrån befintliga teorier i forskningen. Vidare har 

vi en positivistisk inställning till kunskap i denna studie då vi söker nå fram till slutsatser genom 

logisk metodologi. I undersökningen har vi även försökt ha ett neutralt och värderingsfritt 

förhållningssätt till den empiri vi analyserat. Då studiens forskningsfilosofi och forskningsansats 

faller inom ramen för de kriterier Bryman och Bell (2013), Saunders et al. (2012), Olsson och 

Sörensen (2011) menar vara några av de grunder till att en kvantitativ forskningsmetod lämpligen 

bör väljas, samt att då denna undersökning till stor del handlar om att kvantifiera insamlade och 

analyserade data gör det sammantaget att vi i denna studie antagit en kvantitativ forskningsstrategi.  
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3.1.4 Forskningsmetod  

Med forskningsmetod syftas den teknik som används för insamling av data i samband med en 

undersökning (Bryman & Bell, 2013). I studien har endast sekundärdata använts. Med sekundärdata 

menas data som samlats in av någon annan än den som genomför undersökningen, vidare är 

sekundärdata oftast insamlad i ett helt annat syfte (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013; Saunders 

et al., 2012). Såväl Bryman och Bell (2013) som Saunders et al. (2012) framhåller att en av 

fördelarna med att använda sig av sekundärdata är att det både spar tid och pengar för den som 

genomför studien, i jämförelse med om undersökaren skulle genomföra allt insamlande på egen 

hand. Vidare framhåller Bryman och Bell (2013) också fördelen att en sekundäranalys innebär mer 

tid och energi till att analysera av data, vilken är en krävande och viktig del i undersökningen. 

Nämnda fördelar är de anledningar som främst motiverat vårt val av sekundärdata, inte minst då 

gällande studie har en given tidsram.  

 

3.1.5 Tidsperspektiv  

Ändamålet med denna studie är att undersöka särskilda samband i vårt empiriska material under en 

längre tid, detta gör att vi därför antagit den forskningsmetod vilken bland andra Sohlberg och 

Sohlberg (2013) samt Bryman och Bell (2013) benämner longitudinell studie. Saunders et al. (2012) 

framhåller även att den huvudsakliga styrkan i en longitudinell undersökning är just förmågan att 

studera förändringar över tid, vilket är vad vi i studien ämnar göra. 

 

Vi avser undersöka om integrerad rapportering har en förbättrande inverkan på den finansiella 

informationen för investerare, och därför undersöker vi värderelevansen under en sexårsperiod, tre 

år före och tre år efter ett tillämpande av en integrerad rapportering i de två länder som till vår 

vetskap lagstiftat om detta: Sydafrika respektive Frankrike. Vi samlar därmed in data för ett flertal 

fall vid flera tillfällen för att kartlägga en förändring, vilket bland andra Bryman och Bell (2013) 

samt Saunders et al. (2012) menar vara ett av särdragen för en longitudinell studie. För att 

undersöka om den finansiella informationen förbättras genom ett användande av en integrerad 

rapportering, mäts det bokförda värdet av eget kapital (eller nettotillgångar) och resultat för en viss 

tid före användandet och jämförs med det bokförda värdet av eget kapital (eller nettotillgångar) och 

resultat för en viss tid efter ett tillämpande av en integrerad rapportering. Således gör det att 

undersökningen beaktar ett flertal variabler, vilket även det, utgör en vanlig utmärkande egenskap 

för en longitudinell studie (Bryman & Bell, 2013).  
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Även om denna studie är tidsbegränsad och inte ger oss möjlighet att samla in primärdata över tid, 

är det passande att använda en longitudinell design, genom att vi använder sekundärdata i 

undersökningen (Saunders et al., 2012).  

 

3.2 Empirisk metod  

I föregående delkapitel redogörs för de vetenskapsteoretiska grunderna i vår studie, samt för den 

hypotetiskt-deduktiva kvantitativa metod vi valt. I följande delkapitel förklarar vi hur vi på ett 

praktiskt plan gått tillväga för att samla in data samt varifrån data samlats in. Sedan redogörs också 

för population, urval och bortfall.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

Vi har använt sekundärdata i denna studie. Sekundärdata finns bland annat att tillgå i litteratur, 

vetenskapliga artiklar, tidskrifter, årsredovisningar och elektroniska källor (Bryman & Bell, 2013). I 

vår studie har vi använt sekundär information av nämnda slag för att få en större insyn i det område 

vi studerar. Vi har studerat såväl tryckta böcker som vetenskapliga artiklar. Vi har använt 

vetenskapliga artiklar som är hämtade från databaser vid Högskolan i Gävle. Databaser vi använt är 

huvudsakligen Emerald, Academic Search Elite och Science Direct. De sökord vi använt är 

“integrated reporting”, “valuerelevance”, “CSR” och “sustainable reporting”. Vi har endast använt 

vetenskapliga artiklar som genomgått en sakkunnig och akademisk granskning för att säkerställa att 

artiklarna håller hög nivå, så kallade peer-reviewed (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012; 

Sörensen & Olsson, 2011). Genom att studera referenslistorna i de vetenskapliga artiklarna har vi 

kunnat finna ytterligare relevanta artiklar att ta del av. Vi har kontrollerat att merparten av de 

vetenskapliga artiklar vi använt har publicerats i högt rankade tidskrifter enligt Academic journal 

guides 2015 (The chartered association of business schools, 2015) klassificering vilket borgar för att 

de valda artiklarna håller en vetenskapligt god nivå.  

 

Det empiriska material som analyseras i denna studie består av sekundärdata som inhämtats från 

Thomson Reuters Datastream samt Thomson Reuters ASSET4. Datastream är en databas där vi 

hittat den finansiella information för företag noterade på JSE och Euronext Paris vi behövde i 

studien och bland andra Saunders et al. (2012) framhåller att Datastream är en lämplig källa till data 

att använda för ekonomistudenter.  
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3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Studiens population är definierad som samtliga företag vilka använder integrerad rapportering. För 

att kunna generalisera våra studieresultat till även de grupper som inte ingick i studien behöver 

urvalet vara representativt (Bryman & Bell, 2013). Vårt urval består av alla företag som är noterade 

på JSE samt Euronext Paris under sexårsperioderna 2008 - 2013 respektive 2011 - 2016, och för 

vilka data finns tillgängliga i Datastream. I testerna använder vi redovisnings- och marknadsdata 

som vi hämtat från Thomson Reuters Datastream samt när det gäller en variabel, A4R, från 

Thomson Reuters ASSET4. 

 

Processen resulterade i ett balanserat urval, vilket redogörs för i Tabell 1, bestående av 280 företag, 

148 i Sydafrika och 132 i Frankrike, vilka befanns vara aktiva under de två sexårsperioder som 

undersöks och för vilka data fanns tillgängliga för samtliga undersökta år (det vill säga 1 680 års-

observationer). Dessutom beaktas vilka typer av företag som ingår, eftersom vi inte vill att 

resultaten skall drivas av skillnader i företagens egenskaper. Vid kvantitativ forskning inom 

området ekonomi är det vanligt att utesluta företag inom offentlig och finansiell sektor på grund av 

att dessa branscher har en avvikande affärsmodell (Ericsson & Khaled, 2014). Inom den finansiella 

sektorn har skuldsättningsgraden en annan effekt än vad den har för övriga branscher, vidare är den 

offentliga sektorn mindre cyklisk i jämförelse med genomsnittliga övriga branscher (ibid.).  

 

För att förbättra jämförbarheten i undersökningen väljer vi därför att plocka bort de företag som 

tillhör offentlig eller finansiell sektor från urvalet (Ericsson & Khaled, 2014). Vi är även noga med 

att det finns en balans mellan de företag som ingår i urvalet för perioden före införande av 

integrerad rapportering med företag som utgör urvalet för perioden efter införande av integrerad 

rapportering, vi har därför sorterat bort de företag som inte hade tillgänglig data för alla sex 

undersökta år. Vidare gör vi liksom tidigare forskare (Baboukardos & Rimmel, 2016; Lourenco et 

al., 2014) och sorterar bort alla observationer från företag med negativt bokfört värde av eget 

kapital. Detta för att påverkan på marknadsvärdet av eget kapital (PR) från de oberoende 

variablerna ska kunna jämföras rättvist. Även de observationer som utgör extremvärden plockas 

bort (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) eftersom sådana observationer kan göra att resultaten 

i regressionsanalyserna snedvrids (Barmark & Djurfeldt, 2009). För att kunna upptäcka och sortera 

bort de observationer som har starkt inflytande på resultaten använder vi metoden Cooks distance 

(Barmark & Djurfeldt, 2009; Rahmatullah Imon, 2005). I linje med tidigare forskare (Baboukardos 

& Rimmel, 2014; 2016) sorterar vi bort de observationer som har Cooks distance högre än 4/n. 
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I vårt urval ingår även 87 företag (30 i Sydafrika och 57 i Frankrike), motsvarande 522 års-

observationer vilka frivilligt publicerat minst en hållbarhetsredovisning under treårsperioden före 

lagkravet om integrerad rapportering, vilket kan ha viss påverkan på vår studies resultat, eftersom 

det har visat sig att en hållbarhetsredovisning har en inverkan på ett företags marknadsvärde 

(Berthelot et al., 2012; Schadewitz & Niskala, 2010) och på värderelevansen av redovisningen 

(Cormier & Magnan, 2007; Hughes, 2000). Detta behandlar vi i avsnitt 3.3.2. 

 

Tabell 1. Urvalsprocessen 

 Data Beskrivning Antal 

observationer 

Initialt antal observationer funna i Datastream från perioden 2008 - 2013 

avseende JSE 

Inkludera 2 148 

Initialt antal observationer funna i Datastream från perioden 2011 - 2016 

avseende Euronext Paris 

Inkludera 7 008 

Observationer avseende företag inom offentlig sektor (ICB kod 7000) Exkludera -120 

Observationer avseende företag inom finansiell sektor (ICB kod 8000) Exkludera -3 282 

Observationer från företag med negativt bokfört värde av eget kapital Exkludera -60 

Observationer från företag listade på Euronext Paris, <500 anställda Exkludera -210 

Observationer från företag utan tillgänglig data för samtliga aktuella år Exkludera -3 690 

Observationer identifierade av Cooks distanceª Exkludera -114 

Slutligt balanserat urval, antal års-observationer   1 680 

ª Observationer med Cooks distance högre än 4/n, där n representerar antal observationer. 

 

3.3 Operationalisering  

I detta avsnitt avser vi att konkret beskriva på vilket sätt vi operationaliserar insamlat data i vår 

studie. Operationalisering handlar om att definiera de begrepp som studien syftar till att undersöka 

samt beskriva hur man gått tillväga för att mäta dessa (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013; 

Olsson & Sörensen, 2011). Att definiera begreppen är av vikt för att det inte ska uppstå 

missförstånd när studien sedan skall tolkas av andra (Eliasson, 2013). Det för denna studies högst 
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centrala begrepp värderelevans har vi i kapitlet ovan, avsnitt 2.1 sökt definiera. Begreppet 

värderelevans har vi sedan gjort mätbart vilket innebär att det då också blivit möjligt att undersöka 

(Eliasson, 2013). Hur vi mäter värderelevansen framgår nedan. 

 

3.3.1 Modellen för att mäta värderelevansen av den finansiella informationen 

För att undersöka om värderelevansen av den finansiella informationen förbättras genom en 

integrerad rapportering, tittar vi på värdekoefficienterna av den finansiella informationen när en 

integrerad rapportering används, och jämför med koefficienterna när en integrerad rapportering inte 

används. Likt tidigare studier (Baboukardos & Rimmel, 2016; Berthelot et al., 2012; Hassel et al., 

2005; Johnston, 2005; Lourenco et al., 2014; Sinkin et al., 2008) har vi valt att tillämpa en linjär 

modell som relaterar ett företags marknadsvärde av eget kapital med dess bokförda värde av eget 

kapital (eller nettotillgångar) och rörelseresultat. Modellen uttrycker vi som följande: 

 

PRit  =  α0  +  α1BVSit +  α2EPSit  +  α3𝐷it  +  α4(𝐷𝑖𝑡 × BVS𝑖𝑡) + α5(𝐷𝑖𝑡 × EPS𝑖𝑡) +  α6LOSS𝑖𝑡

+  α7(LOSS𝑖𝑡 × EPS𝑖𝑡) +  α8LEV𝑖𝑡 +  α9ROE𝑖𝑡 + α10SIZE𝑖𝑡  +  ∑  α12𝑦

y=2013,2016

y=2008,2011

YRit  

+  Ɛ𝑖𝑡 

Där, 

PRit   är marknadsvärdet av eget kapital/ antalet stamaktier för företag i, år t 

BVSit  är bokfört värde av eget kapital/ antalet stamaktier för företag i, år t 

EPSit  är bokfört värde av rörelseresultat/ antalet stamaktier för företag i, år t 

Dit  är en dummyvariabel som är lika med 1 för perioden då integrerad         rapportering                        

är lagstadgad och 0 för perioden då integrerad rapportering inte är lagstadgad  

LOSSit  är en dummyvariabel som är lika med 1 om EPS är negativt år t och 0 i annat fall 

LEVit  är  företagets skuldsättningsgrad för företag i, år t 

ROEit  är  företagets avkastning på eget kapital för företag i, år t 

SIZEit är en naturlig logaritm av totala tillgångar för företag i, år t 

YRit är en multipel dummyvariabel härledd från antalet år i varje specifik del av modellen 

ɛit är residualen 

Ett bokfört värde kan ses som värderelevant om det har ett givet samband med marknadsvärdet av 

eget kapital (Barth et al., 2001). I vår undersökning förväntar vi oss att koefficienternas värden för 

de oberoende variablerna BVS och EPS, det vill säga α1 och α2, skiljer sig signifikant åt när en 
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integrerad rapportering används mot för när en sådan inte används. Vi undersöker dessa 

koefficienter då BVS och EPS kan ses som värderelevanta när deras respektive koefficienter 

signifikant skiljer sig från 0 (Baboukardos & Rimmel, 2016).   

 

Dummyvariabeln D används i vår linjära modell för att fånga den genomsnittliga förändringen av 

marknadsvärdet och de bokförda värdena för perioden då en integrerad rapportering används. 

Eftersom vi undersöker om det finns några skillnader i värderelevansen av de bokförda värdena i 

och med en integrerad rapportering låter vi dummyvariabeln D interagera med BVS och EPS och vi 

koncentrerar oss således på koefficienterna α4 och α5. Koefficienternas tecken visar vid statistisk 

signifikans på sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabelns riktning 

(Djurfeldt et al., 2010). Om vi finner att dessa koefficienter är signifikant annorlunda än 0 och har 

en positiv riktning, kan det tyda på att värderelevansen av den finansiella informationen har ökat i 

och med en integrerad rapportering. Visar det sig istället att koefficienterna är signifikant 

annorlunda än 0 men har en negativ riktning, kan det istället sägas att den integrerade 

rapporteringen lett till en sjunkande värderelevans av den finansiella rapporteringen. Finner vi att 

dessa koefficienter signifikant inte skiljer sig från 0, kan det hävdas att den integrerade 

rapporteringen inte har någon inverkan på värderelevansen av den finansiella informationen.   

 

I vår modell gör vi liksom tidigare forskare och inkluderar kontrollvariabler för skuldsättningsgrad, 

avkastning på eget kapital, företagets storlek och lönsamhet, benämnda som LEV, ROE 

(Babokardos & Rimmel, 2016; Lourenco et al., 2014; Qiu, Shaukat & Tharyan, 2014), SIZE och 

LOSS (Babokardos & Rimmel, 2014; Hayn, 1995; Joos & Plesko, 2005). I syfte att kontrollera för 

årsspecifika effekter använder vi likt Dimitropoulos, Asteriou, Kousenidis, och Leventis (2013) en 

dummyvariabel för år, som vi benämner YR. ɛ är residualen vilken fångar den variation som finns i 

PR som inte kan förklaras av de oberoende variablerna (Djurfeldt et al., 2010).  

 

3.3.2 Kompletterande tester 

Eftersom vi undersöker om det finns ett direkt orsakssamband mellan ovan nämnda beroende 

variabel PR och de oberoende variablerna BVS och EPS, är det därför viktigt att kunna utesluta att 

andra variabler har kunnat inverka på sambandet mellan variablerna (de Veaux, Vellerman & Bock, 

2014; Eliasson, 2013; Saunders et al., 2012). En inverkan från andra variabler skulle annars kunna 

resultera i en alternativ förklaring (Eliasson, 2013). För att studera sambandet mellan PR, BVS och 

EPS, visar tidigare studier (Berthelot et al., 2012; Clacher, Riquebourg & Hodgson, 2013; Cormier 
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& Magnan, 2007; Hassel et al.,2005; Hughes, 2000; Schadewitz & Niskala, 2010; Sinkin et al., 

2008) att det finns ytterligare faktorer vi behöver ta hänsyn till.  

 

Studier som genomförts tidigare visar att en sammanslagning av flera år kan dölja vad som 

egentligen kan vara en tillfällig förändring av värderelevansen (Clacher et al., 2013). För att 

undersöka om resultaten beror på tillfälligheter eller om de står fasta över tid, gör vi likt Clacher et 

al. (2013) och kopplar perioden före införandet av integrerad rapportering med vart och ett av de tre 

efterföljande åren. Vi inför därför dummyvariabeln D, vilken är en binär variabel som är lika med 

ett (1) för perioden efter införande av King III samt Grenelle II (det vill säga år 2011 - år 2013, 

respektive år 2014 - år 2016) samt noll (0) för perioden före (det vill säga år 2008 - år 2010, 

respektive år 2011 - år 2013). Tidigare studier (Berthelot et al., 2012; Schadewitz & Niskala, 2010) 

har visat att frivillig hållbarhetsredovisning har en direkt påverkan på företags marknadsvärde. 

Ytterligare andra studier visar att en frivillig hållbarhetsredovisning har en indirekt påverkan på 

värderelevansen av företags bokförda värde av eget kapital (Hughes, 2000) samt på företags resultat 

(Cormier & Magnan, 2007). Vidare fann Hassel et al. (2005) en negativ relation mellan 

hållbarhetsredovisning över huvud taget och marknadsvärdet, medan Sinkin et al. (2008) fann en 

positiv relation. För att kontrollera för effekter av hållbarhetsrapportering samt om resultaten 

påverkas av de företag som ingår i vårt urval vilka frivilligt lämnat hållbarhetsredovisning, inför vi 

likt Hassel et al. (2005) en kontrollvariabel som behandlar detta. Kontrollvariabeln benämner vi 

A4R och mäts som ett övergripande viktat mått (på en % -skala) vilket reflekterar en balanserad 

bild av ett företags prestationer avseende ESG (environmental and social governance). ESG-

prestationer innebär handlingar inom hållbarhetsområdet vilka rör miljömässiga och sociala frågor, 

samt företagsstyrning (Thomson Reuters, 2012). ESG-prestationerna finns uträknade och 

poängsatta i Thomson Reuters ASSET4 och vi har baserat vår variabel på data därifrån. Den modell 

vi tillämpar vid dessa kompletterande tester uttrycks enligt nedan:  

 

PRit  =  α0  +  α1BVSit +  α2EPSit  + α3A4Rit  +  α4(A4R𝑖𝑡  × BVS𝑖𝑡) +  α5(A4Rit × EPS𝑖𝑡)

+  α6LOSS𝑖𝑡 +  α7(LOSS𝑖𝑡 × EPS𝑖𝑡) + α8LEV𝑖𝑡 +  α9ROE𝑖𝑡 +  α10SIZE𝑖𝑡  

+  ∑  α12𝑦

y=2013,2016

y=2008,2011

YRit  +  Ɛ𝑖𝑡 

 

För att undersöka huruvida finansiell information och rapportering av hållbarhetsprestationer 

interagerar genomför vi två analyser där vi inkluderar variabeln för hållbarhetsprestationer (A4R) 

och låter den interagera med BVS och EPS. I det första testet genomför vi analysen endast på 
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observationerna i perioden efter att lagreglering om integrerad rapportering införts i respektive 

länder, det vill säga på 528 års-observationer. I det andra testet genomför vi analysen endast på de 

observationer som har ESG-poäng i perioden efter att lagreglering om integrerad rapportering 

införts i respektive länder, det vill säga på 311 års-observationer. I båda testen fokuserar vi på 

perioden efter, på grund av att flest ESG-prestationer fanns tillgängliga i Thomson Reuters ASSET4 

för de åren.  

 

Slutligen återupprepar vi den grundläggande analysmodellen genom att inkludera 

hållbarhetsprestionsvariabeln A4R som en extra kontrollvariabel för att testa om skillnaden i 

värderelevans av bokfört värde av eget kapital och rörelseresultat efter ett tillämpande av integrerad 

rapportering är påtaglig även efter att vi kontrollerat för effekten av hållbarhetsprestationer. 

Analyserna görs på det ursprungliga urvalet om 1 680 års-observationer och där A4R är en binär 

variabel som är lika med 1 eller 0.  

 

3.4 Analysmetoder 

Det insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics, version 24. Programmet är ett vanligt verktyg för analys av kvantitativa data (Bryman & 

Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Nedan tar vi upp de analyser som vi genomfört. 

 

3.4.1 Univariat analys  

Analyserna har inletts med den univariata typen, vilket innebär att vi analyserat en variabel i taget 

för att få en översikt över datan och för att kunna diagnostisera dess kvalitet (Bryman & Bell, 2013; 

Djurfeldt et al., 2010). Det är en central del i den statistiska analysen att kunna beskriva och ta mått 

på den variation och den spridning som finns (Djurfeldt et al., 2010) gällande variablerna. Vi har 

därför specifikt undersökt variablernas medelvärden, medianvärden samt standardavvikelser vilka 

gett oss en bild av variationerna och spridningen (ibid.).  

 

Medelvärde och medianvärde har vi tittat på för att mäta och undersöka tyngdpunkten och 

centraltendensen hos variablerna (Djurfeldt et al., 2010). Vi kontrollerade också standardavvikelsen. 

Standardavvikelsen mäter observationernas genomsnittliga avvikelse från medelvärdet och är det 

viktigaste måttet att titta på för att analysera spridningen (ibid.). 
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Den deskriptiva statistik vi fick fram genom den univariata analysen behandlas i resultatkapitlet och 

framgår av tabell 2 samt tabellerna 5, 6, 7 och 8 när det gäller de ytterligare tester vi genomfört.  

 

3.4.2 Bivariat analys     

Vidare har analyserna inneburit att undersöka förhållanden mellan variabler parvis, så kallade 

bivariata analyser (Djurfeldt et al., 2010) Variablernas förhållanden har vi undersökt genom 

Pearsons och Spearmans korrelationsanalyser (ibid.). I korrelationsanalyser ligger koefficienterna i 

Pearsons r samt Spearmans rho mellan 0 och 1, ju närmare 1 koefficienten ligger desto starkare är 

sambandet mellan variablerna, ju närmare 0 desto svagare samband (Bryman & Bell, 2013). Vidare 

är koefficienterna i Pearsons r samt Spearmans rho antingen positiva eller negativa vilket talar om 

sambandets riktning (Djurfeldt et al., 2010). Vid ett perfekt positivt samband skulle Pearsons r samt 

Spearmans rho vara + 1, vilket skulle visa att då den ena variabeln ökar blir den andra variabeln 

större i samma utsträckning samt att det inte finns någon annan variabel som påverkar dem 

(Bryman & Bell, 2013). Det motsatta skulle innebära att den ena variabeln har samband med minst 

en ytterligare variabel och skulle visas genom att Pearsons r samt Spearmans rho var negativt 

(ibid.). Korrelationsanalyserna redogörs för i resultatkapitlet och Pearsons och Spearmans 

korrelationskoefficienter för alla variabler som undersökts åskådliggörs i tabell 3 samt när det gäller 

de kompletterande testerna i tabell 5, 6, 7 och 8. De signifikansnivåer vi presenterar i gällande 

studie ligger på 1 %, 5 % samt 10 % i likhet med tidigare forskning (Baboukardos & Rimmel, 2016; 

Cormier & Magnan, 2007; Dimitropoulus et al., 2013; Sinkin et al., 2008). Vi använder oss dock av 

5 % signifikans som accepterad nivå när vi prövar hypotesen då 5 % ligger inom den 

signifikansnivå bland andra Bryman och Bell (2013) menar vara den vanligaste inom 

samhällsvetenskaplig forskning och en högre signifikansnivå riskerar leda till att felaktiga slutsatser 

dras.  

 

3.4.3 Multivariat analys 

Denna studie utgörs också till stor del av multivariata analyser genom att vi analyserar samband 

mellan ett flertal variabler (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010). Variablerna analyserar vi 

på samma gång vilket är av betydelse då det ger möjlighet att kontrollera om det finns ytterligare 

variabler som inverkar på sambandet mellan två variabler (Bryman & Bell, 2013). Vidare visar det 

om sambandet är äkta och inte felaktigt eller skenbart (ibid.). Då vi önskar en sann och fullständig 

bild av relationen mellan marknadsvärdet och ett användande av integrerad rapportering, gör det att 

vi väljer att genomföra multivariata analyser. 
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För att undersöka sambandet mellan marknadsvärdet och ett användande av integrerad rapportering 

använder vi oss likt Baboukardos och Rimmel (2016) av en linjär regression. Således ger det oss 

möjlighet att upptäcka hur stor inverkan respektive oberoende variabel har på den beroende, detta 

genom användning av en rät linje (Djurfeldt et al., 2010). Eftersom analyserna baseras på ett flertal 

oberoende variabler, innebär det att regressionsanalyserna utgörs av multipla regressionsanalyser 

(ibid.). 

 

I samband med regressionsanalyserna har vi kontrollerat att det inte föreligger någon 

multikollinearitet mellan variablerna, detta då ett multikollineart förhållande mellan variablerna 

skulle kunna ge ett missvisande resultat i analysen genom oriktiga uppskattningar av parametrarna 

(Djurfeldt et al., 2010; Saunders et al., 2012). För att undersöka förhållandet mellan variablerna 

samt för att upptäcka om våra data utgör någon form av multikollinaeritet, har vi kontrollerat 

variablerna genom att använda VIF (variation inflation factor) som bedömningsgrund (ibid.). Den 

övre gränsen för när korrelation indikeras existera, ligger på 2,5 enligt VIF-värdet (Djurfeldt et al., 

2010).  

 

Vad VIF-analysen visade redogörs för i resultatkapitlet. Resultatet från regressionsanalyserna 

behandlas i resultatkapitlet samt åskådliggörs i tabell 4, 5, 6, 7 och 8. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

De tre viktigaste kriterierna för att bedöma kvaliteten på forskning inom området företagsekonomi 

är reliabilitet, replikerbarhet samt validitet (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.5.1 Reliabilitet  

Kriteriet reliabilitet är ofta aktuellt i samband med kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013) och 

handlar i grund och botten om ifall en undersökning är pålitlig (Eliasson, 2013). Med reliabilitet 

menas graden av samstämmighet vad gäller resultat och slutsats när samma undersökning 

genomförs på nytt (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011; Saunders et al., 2012). Ju mer 

man kan lita på att ett resultat går att upprepas, desto högre är reliabiliteten i en undersökning 

(Eliasson, 2013). Ur vetenskaplig synpunkt är detta av vikt då andra ska kunna kontrollera det data 

som studiens slutsatser bygger på, finns det inte någon möjlighet att kontrollera den data som 

används kan den vetenskapliga trovärdigheten i undersökningen med all rätt ifrågasättas (ibid.). 
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För att öka reliabiliteten i studien har vi arbetat med att mäta variablerna på flera sätt (Eliasson, 

2013). Utöver vår primära undersökningsmetod har vi genomfört ett flertal ytterligare tester för att 

pröva styrkan i resultaten. Eliasson (2013) framhåller att ju högre reliabilitet man uppnår i sin 

undersökning, desto bättre blir förutsättningarna för att studien når en hög validitet.  

 

3.5.2 Validitet  

Kriteriet validitet är kopplat till förhållandet om undersökningen verkligen mäter vad som var 

avsikten att mäta i studien (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012; Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Då vi i denna studie använder tidigare beprövade metoder (Berthelot et al., 2012; Hassel et 

al., 2005; Johnston, 2005; Lourenco et al., 2014; Rimmel & Baboukardos, 2016; Sinkin et al., 2008) 

anser vi att validiteten i och med detta är säkerställd.  

3.5.3 Replikerbarhet 

Replikering handlar om att en undersökning upprepas på samma sätt (Bryman & Bell, 2013; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). Bryman och Bell (2013) framhåller att det är viktigt att vara mycket 

tydlig med sitt tillvägagångssätt i en undersökning så att det finns möjlighet till replikering, går det 

inte att reproducera en undersöknings resultat finns det anledning att ifrågasätta resultatens validitet. 

Replikering är ett sätt att ta kontroll över potentiellt negativa faktorer som kan ha inverkan på en 

undersökning, såsom exempelvis bristande objektivitet (ibid.).  

 

I denna studie har vi noga beskrivit tillvägagångssättet och tydligt visat hur mätningarna genomförts 

och vi har på detta sätt ökat möjligheten till replikerbarhet.  

 

3.6 Källkritik  

En god källhänvisning är viktigt så att läsaren själv har möjlighet att kontrollera äktheten i studien 

(Eriksson & Hultman, 2014). Av den anledningen finns samtliga källor uppställda i 

källförteckningen för att göra det enkelt för läsaren att söka upp den aktuella källan och vi har 

genomgående använt referenssystemet APA i vår text.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att originalkällor är mer betydelsefulla än andrahandskällor då man 

genom att använda originalkällor kan undvika risken för att ursprungskällan tolkats annorlunda. Vi 

har därför haft detta i åtanke och har genomgående i studien sökt ursprungskällan och försökt hålla 

oss till originalkällor. Även Eriksson och Hultman (2014) framhåller att det är av vikt att kontrollera 
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källans äkthet. Källorna består till största delen av vetenskapliga artiklar, vilka vi varit inne på 

tidigare, består av så kallade peer-reviewed artiklar som således är granskade av akademiska 

bedömare med expertkunskaper inom det område artikeln avser (Bryman & Bell, 2013). Dessutom 

har vi kontrollerat att övervägande del av de artiklar vi valt är publicerade i publikationer som är 

med i the Association of Business Schools Academic Journal Guide 2015. Nämnda guide genomför 

en bedömning och rankning av kvaliteten på företagsekonomiska tidskrifter där akademiker 

publicerar sin forskning (The chartered association of business schools, 2015).  

 

3.7 Metodkritik  

Vi har vid insamlandet av data använt sekundärdata från databasen Thomson Reuters Datastream 

och för en variabel även Thomson Reuters ASSET4. Analys av sekundärdata kan enligt Bryman 

och Bell (2013) spara tid till genomförande av analysen då man inte själv behöver samla in data. 

Saunders et al. (2012) menar dock att det kan vara begränsande att analysera material som är någon 

annans då det är tidskrävande att lära känna främmande material. Vår datainsamlingsmetod har tagit 

mycket tid då vi inte tidigare var bekanta med Thomson Reuters Datastream och Thomson Reuters 

ASSET4.  

 

Därutöver kan det även vara begränsande om nyckelvariabler saknas (Bryman & Bell, 2013). Vi har 

dock kunnat undvika detta problem eftersom Thomson Reuters Datastream och Thomson Reuters 

ASSET4 innehållit de variabler som var relevanta för vår studie. Kvaliteten i sekundärdata är ofta 

högre än data som man samlar in själv, det kan däremot vara svårt att kontrollera kvaliteten i den 

om den inte har sitt ursprung i erkända källor (Bryman & Bell, 2013). Thomson Reuters Datastream 

används av många forskare då nämnda databas täcker det företagsekonomiska forskningsområdet 

både på djupet och bredden (Ince & Porter, 2006). Även Saunders et al. (2012) refererar till 

Datastream som en bra databas för studenter inom företagsekonomi att använda. Detta menar vi 

stärker att vi valt en sekundärkälla av hög kvalitet och att vi inte använt manipulerade data. För att 

analysera de variabler vi erhållit ur Datastream har vi använt IBM SPSS som är ett statistikprogram 

vilket är ett vanligt förekommande analysverktyg rörande kvantitativa data (Bryman & Bell, 2013). 

Analysmetoden har också krävt en del tid av oss, något som enligt Bryman och Bell (2013) inte är 

sällsynt. Efter en hel del övande har verktyget dock varit lättarbetat och fyllt sin funktion.  

 

I denna studie har vi valt att använda en longitudinell design eftersom vi samlar in data från mer än 

ett fall och vid flera tidpunkter (Bryman & Bell, 2013). Den kritik som kan nämnas mot 

longitudinell design är att det vid studier med denna design kan uppstå problem med bortfall ur 
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undersökningsgruppen (Bryman & Bell, 2013). I studien har vi sorterat bort företag som inte finns 

med vid samtliga mättillfällen, detta bortfall utgjorde 615 företag motsvarande 3 690 års-

observationer av det balanserade urvalet på 1 680 års-observationer. Vi är medvetna om att det kan 

anses vara en risk att det inte är ett representativt urval som finns kvar i undersökningen då 

bortfallet är avräknat men menar att detta inte är ett särdeles stort problem för oss då detta kan anses 

mest riskfyllt i en enkätstudie eller liknande av longitudinell design (Bryman & Bell, 2013). Ett 

annat problem med en longitudinell design som Bryman och Bell (2013) nämner är att det inte finns 

tillräckliga riktlinjer för vilka tidpunkter eller tidsintervall som passar bäst för insamling av 

förnyade data. Ett tredje problem som nämns är att longitudinella studier ofta är dåligt planerade 

och stora mängder data samlas in utan struktur för vad de ska användas till (ibid). Vi menar att vi 

motverkat båda dessa problem i och med att vår studie använder en metod som är beprövad av 

tidigare forskare (Baboukardos & Rimmel, 2016; Berthelot et al., 2012; Hassel et al., 2005; 

Johnston, 2005; Lourenco et al., 2014; Sinkin et al., 2008).  
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenterar vi de resultat som denna undersökning genererat. Resultaten baseras på 

en longitudinell studie av 280 företag över en sexårsperiod. Vi inleder kapitlet med en redogörelse 

för den deskriptiva statistiken varefter korrelationstest och regressionsanalyser presenteras. 

Kapitlet avslutas därefter med att vi redogör för resultaten av de ytterligare tester som genomförts.  

 

4.1 Mätning avseende värderelevansen av den finansiella informationen 

 

I Tabell 2 framgår deskriptiv statistik av de variabler som används i den multivariata analysen. 

Statistiken gäller hela perioden, samt för före- och efterperioderna var för sig. Det genomsnittliga 

företaget i hela perioden har ett marknadsvärde av eget kapital på 26,33 euro per aktie samt ett 

bokfört värde av eget kapital på 16,11 euro per aktie, medan det genomsnittliga rörelseresultatet per 

aktie är 2,74 euro. Samtliga medelvärden förutom LEV och ROE ökar i perioden efter tillämpande 

av integrerad rapportering.  

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik 

  Hela perioden     Perioden före (år 2008 - 

2010 samt år 2011 – 2013) 

  Perioden efter (år 2011 - 2013 

samt år 2014 – 2016) 

 Medel Median SD   Medel Median SD   Medel  Median SD 

 (N=1 680)   (N=840)    (N=840)   

Huvudvariabler                       

PR 26,33 8,41 42,61  21,98 7,03 33,03  30,67 10,28 50,04 

BVS 16,11 5,17 29,20  15,71 4,63 28,45  16,51 5,40 29,94 

EPS 2,74 0,79 5,55  2,72 0,78 5,35  2,76 0,80 5,75 

Kontrollvariabler            

LEV 0,52 0,54 0,18  0,53 0,55 0,19  0,52 0,53 0,18 

ROE 0,19 0,18 1,19  0,26 0,18 0,91  0,12 0,18 1,41 

SIZE 13,31 13,26 2,31  13,18 13,14 2,31  13,43 13,39 2,3 

LOSS 0,12    0,10    0,14   

Variabeldefinitioner återfinns i Bilaga 1.  
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Tabell 3 åskådliggör Pearsons och Spearmans korrelationskoefficienter för alla variabler som 

används i vår analys. Korrelationskoefficienten mellan de oberoende variablerna är lägre än 0,829, 

och ligger under den gängse tröskeln för vilken allvarliga multikollineara problem kan anses 

föreligga (Djurfeldt et al, 2010). Vidare fann vi att det högsta VIF- (variation inflation factor) värdet 

var 1,6, vilket även det tyder på att någon multikollinearitet inte föreligger (ibid.) Då samtliga tester 

visade att det inte förefaller finnas någon multikollinearitet mellan variablerna, gjorde det att vi 

kunde gå vidare i undersökningen och gå in på regressionsanalyserna. 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris, Spearmans rho över diagonalen respektive Pearsons r under. 

  PR BVS EPS LEV ROE SIZE D LOSS 

N=1680         

PR  0,947** 0,855** 0,221**   -0,015 0,724**   0,057 -0,296** 

BVS 0,653**  0,829** 0,208**  -0,161** 0,679**   0,026 -0,258** 

EPS 0,658** 0,554**  0,202**   0,230** 0,600**  -0,018 -0,555** 

LEV 0,087** 0,072** 0,096**    0,145** 0,298**  -0,033   -0,021 

ROE   0,010 -0,013 0,071** 0,005    0,010 -0,068** -0,476** 

SIZE 0,432** 0,319** 0,350** 0,325**   0,075**    0,056* -0,243** 

D   0,102**   0,014  -0,004  -0,026 -0,058*   0,053*    0,065** 

LOSS -0,147** -0,109** -0,273**   -0,059* -0,225** -0,272**   0,065**  

Variabeldefinitioner återfinns i Bilaga 1.  

* Statistisk signifikans vid 10 % nivå. ** Statistisk signifikans vid 5 % nivå. *** Statistisk signifikans vid 1 % nivå.  

 

I kolumn 1, Tabell 4, visas de beräknade koefficienterna och standardfelen i modellen för det 

balanserade sexårsurvalet. Precis som vi förväntat är koefficienterna för redovisningsvariablerna 

BVS och EPS positiva och starkt signifikanta (0,430*** respektive 2,577***), vilket indikerar att 

det bokförda värdet av eget kapital och rörelseresultatet inverkar på marknadsvärdet på företag på 

börsen i Sydafrika och Frankrike under den sexårsperiod som vi undersöker. Om vi tittar på 

koefficienten BVS för de första tre åren efter det obligatoriska tillämpandet av en integrerad 

rapportering, finner vi att den är svagt positiv med statistiskt signifikant resultat på 1 % nivån. Vad 

gäller koefficienten BVS x D är resultaten avseende de första tre åren efter tillämpandet av 

integrerad rapportering utan signifikans. När det gäller rörelseresultatet, visar koefficienten EPS en 
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positiv ökning och är statistisk signifikant på 1 % nivån. Vidare framgår att koefficienten av 

interaktionsvariabeln EPS x D är positiv (2,362***) och statistiskt signifikant vid 1 % nivån. Av det 

kan sägas att värderelevansen av rörelseresultatet har ökat signifikant efter tillämpandet av en 

integrerad rapportering. 

 

Tabell 4. Regressionsanalyser. Resultat avseende före- vs efter ett tillämpande av en integrerad rapportering. 

  (1) Hela perioden (2) Före- vs 2011 & 2014 (3) Före- vs 2012 & 2015 (4) Före- vs 2013 & 2016 

Constant -28,097*** -22,045*** -26,603*** -26,535*** 

 (4,154) (3,769) (5,592) (4,523) 

BVS 0,430*** 0,456*** 0,467*** 0,451*** 

 (0,037) (0,027) (0,034) (0,030) 

EPS 2,577*** 2,525*** 2,905*** 3,130*** 

 (0,203) (0,154) (0,180) (0,173) 

D 0,638 3,830** 21,397*** 6,657*** 

 (1,482) (1,522) (2,409) (1,846) 

BVS x D 0,006 -0,195 -0,934 -0,119 

 (0,052) (0,398) (0,614) (0,492) 

EPS x D 2,362*** 0,691 1,213 -0,953 

 (0,276) (1,275) (2,025) (1,606) 

Kontrollvariabler    

LOSS 0,157 -2,493 1,650 2,647 

 (2,226) (1,918) (2,948) (2,402) 

EPS x 

LOSS 

-5,240*** -4,034*** -4,503*** -4,747*** 

 (0,498) (0,540) (0,815) (0,672) 

LEV -11,326*** -11,248*** -18,547*** -13,068*** 

 (3,660) (3,057) (5,136) (4,020) 

ROE -0,655 -0,340 -804 -0,406 
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 (0,545) (0,391) (1,113) (0,891) 

SIZE 3,155*** 2,664*** 3,221*** 2,951*** 

 (0,325) (0,298) (0,435) (0,358) 

N  1680 1120 1120 1120 

Adj. R2 0,634 0,626 0,587 0,610 

Kolumn 1: Jämförelser av värderelevansen av BVS och EPS genom en sammanslagning av alla observationer från före- och efterperioderna. 

Kolumn 2 - 4: Jämförelser av värderelevansen av BVS och EPS genom en sammanslagning av alla observationer från perioden före med vart och ett 

av åren efter för sig.  

Standardfel (inom parenteser) samlade genom företag. Variabeldefinition återfinns i Bilaga 1.  

* Statistisk signifikans vid 10 % nivå. ** Statistisk signifikans vid 5 % nivå. *** Statistisk signifikans vid 1 % nivå.  

 

 4.2 Kompletterande tester 

Som vi tidigare framhållit i metodkapitlet, genomför vi ett antal kompletterande tester för att 

undersöka känsligheten i resultaten. Vi börjar med att jämföra det genomsnittliga marknadsvärdet 

av den finansiella rapporteringen före ett tillämpande av integrerad rapportering med dess 

värderelevans i vart och ett av de tre åren efter ett tillämpande. Vi återupprepar sedan 

undersökningen, fast med alternativa urval. Slutligen undersöker vi huruvida interaktionen mellan 

den finansiella informationen och hållbarhetsrapporteringen har något samband som inverkar på 

marknadsvärdet efter det obligatoriska tillämpandet av integrerad rapportering.  

 

4.2.1 Periodöverväganden 

I kolumnerna 2, 3 och 4 i Tabell 4 redogörs för de beräknade koefficienterna och standardfelen av 

de tre regressionerna i vilka treårsperioden före ett tillämpande av integrerad rapportering jämförs 

med vart och ett av de tre första åren efter. Koefficienterna för variablerna i samtliga tre 

regressioner framgår vara relativt lika de resultat vi fann i den initiala analysen, vad gäller både 

omfattning och riktning. BVS och EPS befinns vara positiva och signifikanta vid 1 % nivå i 

samtliga tre specifikationer. När det dock gäller interaktionsvariabeln BVS x D och EPS x D saknar 

resultaten från dessa tester statistisk signifikans och vi kan därmed inte säga något om 

värderelevansen av den finansiella informationen för de tre åren efter införandet av en integrerad 

rapportering var för sig.  
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4.2.2 Alternativa urval 

 

I tabell 5 redogörs för de beräknade koefficienterna och standardfelen i modellen med initialt urval 

minskat med samtliga företag (87) som frivilligt publicerat åtminstone en hållbarhetsrapport under 

perioden de tre åren före tillämpandet av integrerad rapportering. I del A åskådliggörs deskriptiv 

statistik för de 1 158 observationerna. I del B presenteras Spearmans och Pearsons 

korrelationskoefficienter. Slutligen visar del C resultaten av regressionsanalysen. I linje med 

tidigare regressioner är BVS och EPS positiva och starkt signifikanta på 1 % nivå (0,382*** 

respektive 2,247***), vilket indikerar att det bokförda värdet av eget kapital och rörelseresultatet 

inverkar på marknadsvärdet på företag på börsen i Sydafrika och Frankrike under den sexårsperiod 

som vi undersöker. Resultaten beträffande interaktionsvariabeln BVS x D saknar statistisk 

signifikans även i denna regression. EPS x D är positiv och starkt signifikant på 1 % nivå 

(3,691***), vilket tyder på att värderelevansen av rörelseresultatet stigit de tre åren efter införandet 

av en integrerad rapportering vilket är i linje med den regression vi gjort tidigare för samma 

sexårsperiod. 

 
Tabell 5. Ursprunglig analysmodell minskat med företag som rapporterat om hållbarhetsprestationer i perioden före. 

Del A. Deskriptiv statistik 

 Medel Median SD  Medel Median SD 

PR 20,41 3,47 40,91  LEV 0,51 0,53 0,18 

BVS 13,99  2,24 29,77 ROE 0,16 0,18 1,4 

EPS 2,28 0,37 5,25 SIZE 12,41 12,43 1,87 

    LOSS 0,14   

Del B. Korrelationsmatris, Spearmans rho över diagonalen respektive Pearsons r under.   

  PR BVS EPS D LEV ROE SIZE LOSS 

PR  0,957** 0,853** 0,124** 0,264** 0,026 0,706** -0,339** 

BVS 0,622**  0,831** 0,088** 0,242** -0,103** 0,694** -0,31** 

EPS 0,648** 0,543**  0,047 0,227** 0,272** 0,598** -0,598** 

D 0,142** 0,024 0,036  -0,015 -0,069* 0,176** 0,055 

LEV 0,096** 0,069* 0,100** -0,006  0,133** 0,342** 0,038 
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ROE 0,014 -0,003 0,065* -0,058* -0,003  0,010 -0,503** 

SIZE 0,385** 0,302** 0,348** 0,188** 0,360** 0,102**  -0,288** 

LOSS -0,137** -0,117** -0,250** 0,055 -0,080** -0,215** -0,315**  

Del C. Regressionsresultat 

Variabler  Koefficient  SE  Variabler  Koefficient   SE  

Constant  -18,171***  5,66 EPS x LOSS  -6,089***   0,65  

BVS  0,382*** 0,04 LOSS  0,356 2,42 

EPS 2,247***  0,24 LEV   -5,541 4,31 

D -0,043 1,71  ROE -0,345 0,54  

BVS x D -0,018 0,06 SIZE  2,073***  0,49  

EPS x D 3,691***  0,35    

 N  1 158   Adj. R2  0,625   

Del A:  Deskriptiv statistik. 

Del B: Spearmans och Pearsons korrelationskoefficienter återges ovan respektive nedan diagonala linjen.  

Del C: Regressionsresultatet av värderelevansen av BVS och EPS för hela perioden.  Variabeldefinition återfinns i Bilaga 1. * Statistisk signifikans 

vid 10 % nivå. ** Statistisk signifikans vid 5 % nivå. *** Statistisk signifikans vid 1 % nivå.  

 

4.2.3 Interaktion mellan finansiell information och rapportering av hållbarhetsprestationer 

(ESG) 

Tabell 6 visar resultatet av den testade interaktionen mellan hållbarhetsprestationer och finansiell 

information. I del A åskådliggörs deskriptiv statistik av de 582 observationerna. I del B presenteras 

Spearmans och Pearsons korrelationskoefficienter. Slutligen visar del C resultaten av 

regressionsanalysen. När det gäller variabeln A4R saknar regressionsresultatet statistisk signifikans 

och vi kan därmed inte säga något gällande huruvida investerare inkluderar information om 

hållbarhetsprestationer då de värderar ett företag som listas på JSE och Euronext Paris. När vi 

däremot ser på interaktionen mellan informationen av hållbarhetsprestationer och den finansiella 

informationen finner vi att koefficienten av interaktionen mellan bokfört värde av eget kapital och 

hållbarhetsprestationer BVS x A4R är positiv och signifikant på 10 % nivå (0,033*). Vidare är 

interaktionen mellan rörelseresultatet och hållbarhetsprestationer EPS x A4R också positiv och 

signifikant på 1 % nivå (0,226***). Då interaktionsvariablerna BVS x A4R och EPS x A4R är 
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signifikant annorlunda än noll kan vi dra slutsatsen att information om hållbarhetsprestationer och 

den finansiella informationen verkligen interagerar. 

 

Tabell 6: Interaktionseffekter av finansiell information och rapportering av hållbarhetsprestationer. 

Del A. Deskriptiv statistik  

 Medel Median SD  Medel Median  SD 

PR 26,19 6,89 49,78 LEV 0,51 0,53 0,18 

BVS 14,67 3,89 28,70 ROE 0,08 0,18 1,66 

EPS 2,47 0,56 5,27 SIZE 12,77 12,76 1,99 

A4R 67,29 75,58 24,84 LOSS 0,16   

Del B. Korrelationsmatris, Spearmans rho över diagonalen respektive Pearsons r under.  

 PR BVS  EPS A4R LEV  ROE SIZE LOSS 

PR  0,957** 0,866** 0,563** 0,285** 0,175** 0,701** -0,405** 

BVS 0,655**  0,832** 0,566** 0,273** 0,032 0,680** -0,358** 

EPS 0,736** 0,656**  0,473** 0,235** 0,408** 0,598** -0,629** 

A4R 0,424** 0,463** 0,201*  0,179* -0,074 0,661** -0,135 

LEV 0,108** 0,093* 0,096* 0,210**  0,144** 0,366** -0,057 

ROE 0,040 -0,026 0,065 0,021 0,079  0,147** -0,548** 

SIZE 0,385** 0,301** 0,329** 0,609** 0,390** 0,154**  -0,333** 

LOSS -0,185** -0,156** -0,269** -0,151 0,098* -0,213** -0,357**  

Del C. Regressionsresultat  

Variabler Koefficient SE Variabler Koefficient SE 

Konstant -25,592 18,916 Kontrollvariabler   

BVS 4,528*** 1,575 LOSS 5,049 7,231 

EPS 16,649*** 4,922 EPS x LOSS -1,619 1,072 
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A4R -0,100 0,094 LEV -12,830 11,949 

BVS x A4R 0,033* 0,018 ROE 18,089** 8,276 

EPS x A4R 0,226*** 0,061 SIZE 2,574 1,597 

N 582  Adj. R2 0,772  

Interaktion mellan finansiell information och hållbarhetsprestationer i post-tillämpningsperioden (2011 - 2013 respektive 2014 - 2016).  

Del A: Deskriptiv statistik.  

Del B: Spearmans och Pearsons korrelationskoefficienter återges ovan respektive nedan diagonala linjen.  

Del C: Regressionsresultatet av värderelevansen av information om hållbarhetsprestation och dess interaktion med finansiell information. 

Variabeldefinition återfinns i bilaga 1.  

* Statistisk signifikans vid 10 % nivå. ** Statistisk signifikans vid 5 % nivå. *** Statistisk signifikans vid 1 % nivå.  

 

Tabell 7 visar resultaten från den ytterligare analysen gällande interaktion mellan finansiell 

information och rapportering av hållbarhetsprestationer. Inte heller i detta test visar A4R någon 

statistisk signifikans, hållbarhetsprestationer kan därav inte sägas inverka på marknadsvärdet efter 

det obligatoriska införandet av integrerad rapportering. När vi sedan ser på interaktionen mellan 

informationen av hållbarhetsprestationer och den finansiella informationen finner vi i detta test att 

koefficienten av interaktionen mellan bokfört värde av eget kapital och hållbarhetsprestationer BVS 

x A4R är negativ med en signifikansnivå på 5 % (-0,03**). Vidare är interaktionen mellan 

rörelseresultatet och hållbarhetsprestationer EPS x A4R positiv och signifikant på 1 % nivå 

(0,106***). Då interaktionsvariablerna BVS x A4R och EPS x A4R är signifikant annorlunda än 

noll kan vi dra slutsatsen om att information om hållbarhetsprestationer och den finansiella 

informationen interagerar. 

Tabell 7. Ytterligare analys: Interaktionseffekter av finansiell rapportering och rapportering av hållbarhetsprestationer 

vid integrerad rapportering. 

Del A. Deskriptiv statistik 

 Medel Median SD  Medel Median SD 

PR 32,41 12,75 43,20 LEV  0,53 0,54 0,17 

BVS 13,96 5,56 18,41 ROE 0,22 0,21 0,47 

EPS 2,50 0,99 6,35 SIZE 14,93 15,04 1,68 

A4R 72,62 80,94 22,03 LOSS 0,09   
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Del B. Korrelationsmatris, Spearmans rho över diagonalen respektive Pearsons r under.  

 PR BVS EPS A4R LEV ROE SIZE LOSS 

PR  0,909** 0,809** 0,538** 0,165** -0,002 0,768** -0,169** 

BVS 0,840**  0,750** 0,541** 0,099 -0,250** 0,813** -0,086 

EPS 0,580** 0,495**  0,465** 0,128* 0,315** 0,610** -0,496** 

A4R 0,365** 0,372** 0,149**  0,122* -0,074 0,649** -0,103 

LEV 0,076 0,101 0,006 0,148**  0,180** 0,259** 0,055 

ROE 0,021 -0,068 0,240** 0,005 -0,034  -0,216** -0,496** 

SIZE 0,588** 0,627** 0,361** 0,607** 0,262** -0,114*  -0,050 

LOSS -0,107 -0,059 -0,318** -0,111 0,054 -0,468** -0,050  

Del C. Regressionsresultat 

Variabler Koefficient SE Variabler Koefficient SE 

Konstant -20,377 14,01 Kontrollvariabler   

BVS 2,509*** 0,54 LOSS 0,046 5,22 

EPS -5,974*** 1,74 EPS x LOSS -2,614*** 0,71 

A4R 0,013 0,08 LEV -6,097 7,44 

BVS x A4R -0,013** 0,01 ROE 2,324 3,01 

EPS x A4R 0,106*** 0,02 SIZE 1,855* 1,13 

N 311  Adj. R2 0,761  

 

Interaktion mellan finansiell information och hållbarhetsprestationer i post-tillämpningsperioden (2011 - 2013 respektive 2014 - 2016). 

Variabeldefinition återfinns i bilaga 1.  

Del A: Deskriptiv statistik 

Del B: Spearmans och Pearsons korrelationskoefficienter återges ovan respektive nedan diagonala linjen.  

Del C: Regressionsresultatet av värderelevansen av information om hållbarhetsprestation och dess interaktion med finansiell information.  

* Statistisk signifikans vid 10 % nivå. ** Statistisk signifikans vid 5 % nivå. *** Statistisk signifikans vid 1 % nivå.  

 

Tabell 8 visar resultaten från den slutliga analysen där vi återupptar vår ursprungliga analysmodell 

och inkluderar hållbarhetsprestationsvariabeln A4R som en extra kontrollvariabel. Detta för att se 

om det uppstår några förändringar i de oberoende variablerna som vi är intresserade av samt om det 

uppstår någon förändring i förklaringsgraden av de oberoende variablerna (Adj R2) (Barmark & 
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Djurfeldt, 2009). Vi gör detta för att testa om skillnaden i värdererelevans av nettotillgångar och 

rörelseresultatet efter ett tillämpande av integrerad rapportering är påtaglig även efter att vi 

kontrollerat för effekten av hållbarhetsprestationer. Adj R2 är exakt lika som i vår första analys 

medan BVS, EPS, BVS x D och EPS x D ökat marginellt. Resultaten liknar således de vi erhöll i 

det inledande testet.  

 

Tabell 8. Ursprunglig analysmodell med inkluderande av hållbarhetsvariabeln A4R som extra kontrollvariabel. 

Del A. Deskriptiv statistik 

 Medel Median SD  Medel  Median SD 

PR 26,33 8,41 42,61 LEV 0,52 0,54 0,18 

BVS 16,11 5,17 29,20 ROE 0,19 0,18 1,19 

EPS 2,74 0,79 5,55 SIZE 13,31 13,26 2,31 

    LOSS 0,12   

Del B. Korrelationsmatris, Spearmans rho över diagonalen respektive Pearsons r under.  

 PR BVS EPS LEV ROE SIZE LOSS D BVS x D EPS x D EPS x 

LOSS 

A4R 

PR  0,947** 0,855** 0,221** -0,015 0,724** -0,296** 0,057* 0,317** 0,364** 0,116** -0,341** 

BVS 0,653**  0,829** 0,208** -0,161** 0,679** -0,258** 0,026 0,295** 0,306** 0,070** -0,254** 

EPS 0,658** 0,554**  0,202** 0,230** 0,600** -0,555** -0,018 0,213** 0,426** 0,460** -0,237** 

LEV 0,087** 0,072** 0,096**  0,145** 0,298** -0,021 -0,033 0,036 0,029 -0,073** -0,057* 

ROE 0,010 -0,013 0,071** 0,005  -0,010 -0,476** -0,068** -0,070** 0,197** 0,442** -0,032 

SIZE 0,432** 0,319** 0,350** 0,325** 0,075**  -0,243** 0,056* 0,238** 0,254** 0,069** -0,620** 

LOSS -0,147** -0,109** -0,273** -0,059* -0,225** -0,272**  0,065** -0,036 -0,415** -0,792** 0,097** 

D 0,102** 0,014 0,004 -0,026 -0,058* 0,053* 0,065**  0,921** 0,720** -0,062* -0,112** 

BVS x D 0,555** 0,680** 0,430** 0,051* -0,007 0,225** -0,078** 0,363**  0,824** -0,019 -0,132** 

EPS x D 0,594** 0,436** 0,694** 0,050* 0,043 0,229** -0,178** 0,321** 0,671**  0,392** -0,129** 

EPS x 

LOSS 

-0,049* -0,084** 0,330** -0,081** 0,073** -0,058* -0,306** -0,001 -0,043 0,246**  -0,019 
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A4R -0,171** -0,048* -0,079** -0,070** -0,022 0,604** 0,097** -0,112** 0,005 -0,011 0,063**  

 

Del C. Regressionsresultat 

Variabler Koefficient SE Variabler Koefficient SE 

Konstant -21,872*** 6,04 A4R -2,540 1,79 

BVS 0,432*** 0,04 LOSS -0,016 2,23 

EPS 2,584*** 0,20 D 0,329 1,50 

LEV -10,402*** 3,72 BVS x D 0,013 0,05 

ROE -0,645 0,55 EPS x D 2,377*** 0,28 

SIZE 2,784*** 0,06 EPS x LOSS -5,238*** 0,50 

N 1 680  Adj. R2 0,634  

Initialt urval med kontrollvariabel A4R.  

Variabeldefinition återfinns i bilaga 1.  

Del A: Deskriptiv statistik 

Del B: Spearmans och Pearsons korrelationskoefficienter återges ovan respektive nedan diagonala linjen.  

Del C: Regressionsresultatet av värderelevansen av information om hållbarhetsprestation och dess interaktion med finansiell information.  

* Statistisk signifikans vid 10 % nivå. ** Statistisk signifikans vid 5 % nivå. *** Statistisk signifikans vid 1 % nivå.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning och studiens hypotes diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och teorier.  

 

5.1 Värderelevansen av den finansiella informationen 

Denna studie motiveras av den senaste tidens utveckling inom integrerad rapportering och särskilt 

av publicerandet av IIRC:s ramverk samt det lagstadgade införandet av en integrerad rapportering i 

Sydafrika och Frankrike liksom de uttryck om behovet av en närmare undersökning rörande 

användbarheten av integrerad rapportering hos investerarna som forskare ger uttryck för (Cheng et 

al., 2014; de Villiers et al., 2014; Solomon & Maroun, 2012). Enligt de som förespråkar denna nya 

trend förväntas ett obligatoriskt tillämpande av en integrerad rapportering förbättra rapporteringens 

kvalitet (Cho et al., 2013; Eccles & Serafeim, 2011; Middleton, 2015) och specifikt värderelevansen 

av den finansiella informationen (Eccles & Saltzman, 2011; IIRC, 2013).  

 

Det finns också tidigare forskning som tyder på att finansiella och icke-finansiella mått blir bättre 

sammanlänkade vid integrerad rapportering än vid fristående sådan (Atkins & Maroun, 2015). 

Genom att inte bara återspegla tidigare händelser och transaktioner tar en integrerad rapportering 

även sikte på att ge en bild av framtiden i ett kort- mellan- och långtidsperspektiv (Holder-Webb et 

al., 2009). I och med EU:s direktiv (2014) om hållbarhetsredovisning är en global våg av reglering 

på området i rullning, vilket anses nödvändigt för att förmå även de företag som inte redan frivilligt 

hållbarhetsredovisat att göra så (KPMG, 2016). Om denna lagstadgade rapportering ska vara till 

nytta för investerare genom att skapa en sann bild av företagsvärde och kommunicera företagens 

affärshistoria mer effektivt samt för att möjliggöra jämförelser på den globala marknaden bör den 

genomföras integrerat och på liknande sätt (de Villiers et al., 2014; Middleton, 2015; Kaya, 2016).  

 

Detta arbete bygger därför på idén om att en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen, 

med andra ord användbarheten, av den finansiella informationen för investerare och utifrån det 

formades hypotesen som löd:  

 

H1: Integrerad rapportering leder till en förbättring av värderelevansen av den finansiella 

informationen för investerare. 
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Värderelevansen av den finansiella informationen har vi i denna studie definierat som redovisat 

värde av eget kapital (nettotillgångar) samt rörelseresultat. Resultaten från vår undersökning visar 

att efter det obligatoriska införandet av en integrerad rapportering i Sydafrika och i Frankrike kan 

en skarp ökning av rörelseresultatets värderingskoefficient ses. Detta fynd håller över alternativa 

urval samt olika modellspecifikationer. Vad gäller nettotillgångarnas värderingskoefficient saknar 

resultaten statistisk signifikans. Eftersom denna studie funnit en skarp signifikant ökning av 

rörelseresultatets värderingskoefficient i och med ett användande av integrerad rapportering, vilket 

visar att värderelevansen av rörelseresultatet förbättrats, kan vi konstatera att det finns stöd för att 

delvis bekräfta hypotesen.  

 

5.2 Värderelevansen av rörelseresultatet 

När det gäller värderelevansen av rörelseresultatet visar resultaten från samtliga regressioner, att 

precis som förväntat, inverkar det bokförda värdet av rörelseresultatet på marknadsvärdet av företag 

på börsen i Sydafrika och Frankrike under den sexårsperiod som vi undersöker. Koefficienten för 

redovisningsvariabeln EPS är positiv och stark signifikant på 1 % nivå i samtliga fall. Vidare är 

koefficienten av interaktionsvariabeln EPS x D i det inledande testet också positiv och starkt 

signifikant på 1 % nivå (2,362***), vilket innebär att värderelevansen av rörelseresultatet har ökat 

signifikant efter tillämpandet av en integrerad rapportering. Resultaten från efterföljande test, vilket 

framgår av kolumn 2, 3 och 4, tabell 4, visade ingen statistisk signifikans rörande 

interaktionsvariablen EPS x D och vi finner därför inget stöd av resultatet från det testet gällande 

värderelevansen av rörelseresultatet. Resultaten av påföljande test, vilka framgår av tabell 5, visade 

återigen på stark signifikans på 1 % nivå och att EPS x D var positiv (3,691***) i överensstämmelse 

med det initiala testet vilket också indikerar att värderelevansen av rörelseresultatet har ökat 

signifikant efter tillämpandet av en integrerad rapportering.  

 

De signifikanta resultat testerna genererat är således i linje med uttryckta förväntningar i IIRC:s 

ramverk (IIRC, 2013) liksom resultaten från tidigare studier (Baboukardos & Rimmel, 2016; 

Cormier & Magnan, 2007; Lourenco et al., 2014). Likt Baboukardos och Rimmel (2016) samt 

Lourenco et al. (2014) indikerar resultaten att genom att sammanföra ett företags finansiella 

information med tidigare separat och till stora delar icke-finansiell information om dess human- 

social- och miljöresurser ökar värderelevansen av företagets rörelseresultat signifikant. En rimlig 

tolkning av orsaken till detta anser vi skulle vara att denna integrerade icke-finansiella extra 

information bidrar till säkrare långsiktiga förväntningar. Vidare i linje med Cormier och Magnans 

(2007) fynd menar vi att, i den utsträckning förhållandet mellan marknadspris och resultat (P/E) 



 

53 

 

fångar ett företags kapitalkostnad, indikerar den ökade värderingskoefficienten för rörelseresultatet 

att en integrering av finansiell- och hållbarhetsrapportering minskar ett företags kostnad för eget 

kapital. Detta menar vi kan bero på att man då säkrare kan räkna med att den vinstnivå som finns 

idag kan finnas framgent och kanske att en ökning kommer fortsätta om bolagen redovisar 

integrerat. Huruvida denna effekt skulle uppstått även om man hållbarhetsredovisat separat kan vi 

endast spekulera i men vi anser att vidare forskning och jämförelser av detta vore intressant. En 

sådan kommentar är också i linje med Dhaliwal et al. (2014), vilka finner att publiceringen av en 

fristående hållbarhetsrapport i länder där en sådan rapport är obligatorisk har en signifikant större 

negativ effekt på ett företags kapitalkostnad än i länder där en sådan rapport inte är obligatorisk. 

Framtida studier kan studera effekterna av ett tillämpande av en integrerad rapportering på företags 

kapitalkostnad mer på djupet.  

 

 5.3 Värderelevansen av bokfört värde av eget kapital (nettotillgångar) 

Om vi istället ser på eget kapital (nettotillgångar) visar resultaten från samtliga regressioner att 

precis som vi förväntat oss, och likt bokfört värde av rörelseresultatet, inverkar det bokförda värdet 

av eget kapital på marknadsvärdet av företag på börsen i Sydafrika och Frankrike under den 

sexårsperiod som vi undersöker. Koefficienten för redovisningsvariabeln BVS är positiv och starkt 

signifikant på 1 % nivå i samtliga tester. Dock saknar resultaten för interaktionsvariabeln BVS x D 

statistisk signifikans i vår studie och bringar oss således inte något stöd för att en integrerad 

rapportering förbättrar värderelevansen av nettotillgångar. Resultaten ger oss heller inget stöd för att 

en integrerad rapportering leder till en nedgång i värderelevansen av nettotillgångar, vilket resultat 

från tidigare forskning påvisat (Baboukardos & Rimmel, 2016; Carnevale & Mazzuca, 2014). 

Fynden från Baboukardos och Rimmels (2016) samt Carnevale och Mazzucas (2014) studier 

gällande nedgång i nettovärde av tillgångar, skulle kunna förklaras av att investerare inkluderar 

icke-bokförda miljömässiga skulder när de värderar ett företag (Barth & McNichols,1994; Hughes, 

2000).  

 

Värt att notera är att eftersom vi studerat Sydafrika och Frankrike sammantaget och inte var för sig 

liksom Baboukardos och Rimmel (2016) skulle det kunna vara en förklaring till skillnaden i 

resultaten. Carnevale och Mazzuca (2014) framhåller i sin studie av europeiska banker att 

värderelevansen påverkas av varierande institutionell kontext och även Cormier och Magnan (2007) 

fann bevis som tyder på att institutionell kontext är relevant för resultaten. Vi har inte lagt någon 

vikt vid att studera skillnader i regelverket för de båda studerade länderna vilket vi menar också kan 
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ha haft en påverkan på vårt resultat. Framtida studier skulle kunna undersöka och jämföra den 

institutionella kontexten i Sydafrika respektive Frankrike.  

 

5.4 Interaktion mellan finansiell information och rapportering av 

hållbarhetsprestationer 

Då vi inför variabeln för hållbarhetsprestationer (A4R) finner vi liksom Sinkin et al. (2008) och till 

viss del Michelon et al. (2013), hållbarhetsprestationer vara positivt associerade med 

marknadsvärde (tabell 6). Vi finner även genom ett ytterligare test (tabell 7), en negativ relation 

mellan hållbarhetsprestationer och marknadsvärde, likt Hassel et al. (2008). Dock saknas statistisk 

signifikans för båda dessa resultat gällande hållbarhetsprestationers association med marknadsvärde 

och vi finner därför inget stöd gällande huruvida investerare inkluderar information om 

hållbarhetsprestationer då de värderar ett företag eller inte. Även detta skulle kunna ha sin orsak i 

skillnader i institutionell kontext mellan de båda undersökta länderna (Carnevale & Mazzuca, 2014; 

Cormier & Magnan, 2007). Såväl omfattningen av som innehållet i rapporterna kan skilja sig åt 

vilket kan ha haft en inverkan på studiens resultat (Marx & Mohammadali-Haji, 2014). Resultaten 

från samma tester (tabell 6 och 7) stödjer däremot IIRC:s (2013) ståndpunkt att finansiell och icke-

finansiell information kommer att interagera vid en integrerad rapportering. Båda de sammanhållna 

redovisningssiffrorna, det vill säga BVS och EPS, visar sig signifikant interagera med 

hållbarhetsprestationer. I tabell 6 samt i tabell 7 är interaktionsvariablernas koefficienter BVS x 

A4R samt EPS x A4R signifikant annorlunda än noll, vilket tyder på att hållbarhetsprestationer och 

den finansiella informationen interagerar. 

 

När vi sedan inför variabeln för hållbarhetsprestationer (A4R) i vår ursprungliga analysmodell som 

en kontrollvariabel finner vi att vid integrerad rapportering är värderelevansen av rörelseresultatet 

högre (tabell 8), vilket är i linje med vår studies ursprungliga tester samt resultateten från tidigare 

forskning (Baboukardos & Rimmel, 2016). Faktumet att ett test av interaktionen mellan den 

finansiella rapporteringen och redovisningen av hållbarhetsprestationer genererar liknande resultat 

som vårt inledande test kan ses som stödjande till de huvudsakliga resultat vi diskuterat tidigare.  
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6. Slutsats  

I det avslutande kapitlet av denna studie lägger vi fram undersökningens slutsats och ställer denna i 

relation till syftet. Här redovisas även studiens bidrag, begränsningar och förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka om en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen 

av den finansiella informationen och därmed förstärker användbarheten för investerare. De resultat 

vi erhållit i studien visar att en integrerad rapportering delvis förbättrar värderelevansen av den 

finansiella informationen och därmed delvis förstärker användbarheten för investerare. Denna 

slutsats kan dras eftersom att efter lagstiftad integrering av finansiell information och information 

om hållbarhet i en rapport kan en signifikant ökning av värderelevansen av företagens 

rörelseresultat iakttas. Resultatet gällande värderelevansen av nettotillgångarna saknar statistisk 

signifikans.  

 

Vårt fynd av en förbättrad värderelevans avseende företagens rörelseresultat går i linje med 

resultaten från tidigare forskning (Baboukardos & Rimmel, 2016; Cormier & Magnan, 2007; 

Lourenco et al., 2014) samt de uttryckta förväntningarna i IIRC:s ramverk (IIRC, 2013).  

 

När det gäller resultaten avseende värderelevansen av eget kapital/nettotillgångar saknar dessa 

resultat statistisk signifikans och kan inte styrka fynden från tidigare forskare (Baboukardos & 

Rimmel, 2016; Carnevale & Mazzuca, 2014). Resultaten visar dock att bokfört värde av eget 

kapital, liksom bokfört värde av rörelseresultatet inverkar signifikant på marknadsvärdet av företag 

på börsen i Sydafrika och Frankrike under den sexårsperiod vi undersöker.  

 

Slutligen finner vi när det gäller interaktionen mellan hållbarhetsprestationer och de bokförda 

värdena av eget kapital samt resultat, att hålllbarhetsprestationer och den finansiella informationen 

interagerar, vilket stödjer IIRC:s (2013) ståndpunkt samt resultat från tidigare studier (Baboukardos 

& Rimmel, 2016). Vi finner också att vid integrerad rapportering är värderelevansen av 

rörelseresultatet högre i företag som uppvisar en hög hållbarhetsprestation vilket kan anses stödja de 

huvudsakliga slutsatser vi diskuterat tidigare.  
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6.2 Bidrag 

I denna studie har vi undersökt om en integrerad rapportering förbättrar värderelevansen av den 

finansiella informationen och därmed förstärker användbarheten för investerare. Resultaten av 

studien visar att när finansiell information och information om hållbarhet genom lagstiftning 

integrerats i en rapport kan en signifikant ökning av värderelevansen av företagets rörelseresultat 

iakttas. Resultaten bidrar med empiriska bevis på att värderelevansen delvis förbättras genom en 

integrerad rapportering. Därigenom menar vi att vi bidragit till att fylla det forskningsgap som 

litteraturstudien identifierat samt till den kunskap och teori som redan existerar inom redovisning 

och företagsekonomi på flera sätt.  

 

Särskilt bidrar denna studie med bevis att, efter det obligatoriska införandet av en integrerad 

rapportering i Sydafrika och i Frankrike, kan en skarp ökning av rörelseresultatets 

värderingskoefficient iakttas. Resultatet av dessa observationer är enligt resultaten robusta över 

alternativa urval och olika modellspecifikationer. 

 

Resultatet bidrar till redovisningslitteraturen också genom att liksom Lourenco et al. (2014) 

indikera att sammanförande av ett företags finansiella information med tidigare separat och till stora 

delar icke bokförd hållbarhetsinformation ökar värderelevansen av företagets rörelseresultat 

signifikant.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att efter att den finansiella- och hållbarhetsinformationen genom 

lagstiftning integrerats i en rapport kan vi bevittna signifikanta förändringar i värderelevansen av 

rörelseresultatet medan däremot värderelevansen av nettotillgångarna inte påverkas signifikant hos 

företag på börsen i Sydafrika och Frankrike. Vi menar att resultaten kan intressera dels JSE, 

Euronext Paris och andra finansmarknader runt om i världen likväl som IIRC och reglerare inom 

redovisningsstandarder. De bidrar också till den akademiska debatten om integrerad rapportering 

(Cheng et al, 2014; Cho et al., 2013; de Villiers et al., 2014; Eccles & Serafeim, 2011; Middleton, 

2015; Solomon & Maroun, 2012).  

 

6.3 Begränsningar 

Begränsande för denna studie skulle kunna vara bortfallet beroende på företag som saknar data för 

samtliga sex undersökta år. Dessa företag har exkluderats ur undersökningen (se tabell 1, under 

kapitel 3.2.2) och således har ett mindre antal företag analyserats vilket kan ha inverkat på studiens 
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resultat jämfört med om samtliga företag i det ursprungliga urvalet haft tillgänglig data för alla år. 

Detta bortfall kan däremot anses styrka trovärdigheten i analyserna då urvalet i och med detta består 

av fullständiga data.  

 

Eftersom lagstiftningen i såväl Sydafrika som Frankrike tillämpar principen ”följa eller förklara” 

och då vi på grund av denna studies design och inte minst omfång samt tidsperspektiv valt att inte 

studera rapporterna i de företag som studien innefattar, skulle det kunna vara så att vi i 

undersökningen har med företag som valt “förklara”. Förekomsten av företag i denna studie som 

inte lämnat en integrerad rapport och då valt alternativet att förklara varför skulle kunna påverka 

resultaten och om vi tagit hänsyn till detta hade vi eventuellt kunnat erhålla ett annorlunda resultat.  

 

Då vi valt att studera Sydafrika och Frankrike sammantaget och då vi inte studerat eventuella 

skillnader i institutionell kontext mellan länderna i övrigt kan detta ha bidragit till att vi erhållit 

andra resultat i studien jämfört med om vi studerat länderna var för sig samt jämfört även innehållet 

och kraven i de båda ländernas lagstiftning.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom integrerad rapportering är ett förhållandevis nytt område (Rinalid & Unerman, 2014) och 

Sydafrika och Frankrike är unika på så sätt att de är pionjärer inom lagstiftning på området anser vi 

att det vore givande med forskning som även på djupet belyser tillämpningen i de båda länderna var 

för sig för att kunna göra jämförelser och analysera eventuella likheter och skillnader i institutionell 

kontext. Detta skulle kunna leda till ytterligare nya insikter samt styrka och förklara de resultat som 

vi och tidigare forskare erhållit (Babourkardos & Rimmel, 2016; Cheng et al., 2014; Eccles & 

Saltzman, 2011; Lee & Yeo, 2016; Solomon & Maroun, 2012).  

 

Vi anser även att det vore intressant att genomföra en studie där värderelevansen av integrerad 

rapportering jämförs med värderelevansen av fristående hållbarhetsredovisning. Studier med en 

sådan design skulle ytterligare kunna bringa bevis på nyttan med och användbarheten av en 

integrerad rapportering specifikt.  

 

Slutligen finner vi att framtida studier kan studera effekterna av ett tillämpande av en integrerad 

rapportering på företags kapitalkostnad mer på djupet än vi haft möjlighet att göra i denna studie. 

Detta för att ge ytterligare insikter som kan förklara de resultat som vi och Dahliwal et al. (2014) 
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samt Cormier och Magnan (2006) erhållit när det gäller detta mer djupgående än denna studies 

inriktning haft möjlighet att göra.    
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Bilaga 1 Variabeltabell med definitioner 
 

Samtliga variabler baseras på data som extraherats från Thomson Reuters Datastream förutom A4R 

som baseras på data från Thomson Reuters ASSET4.  

 

Typ/ 

Teoretisk 

koppling 

Kod Datastream Beskrivning Egenskaper Planerad analys 

ID ID Organisations

-nummer 

ID-nummer för 

företaget. 

Numerisk, 

nominal. 

- 

Land Land Land Företagets 

registrerade 

hemland. 

Numerisk 

kodad, 

nominal. 

Grupperande faktor 

för jämförande 

analys för olika 

länder. 

Marknads-

värdet av eget 

kapital 

PR Beräknad: 

MV/NOSH 

Marknads-värdet av 

eget kapital 

(Datastream item 

identifier: MV) 

viktat mot antalet 

aktier (Datastream 

item identifier: 

NOSH). 

Numerisk, 

intervall 

Orsaksanalys, 

kontrollera 

variablernas 

samband eller 

samvariation. 

Bokfört värde 

av eget kapital  

BVS Beräknad: 

WC03995/N

OSH 

Bokfört värde av 

eget kapital 

(Datastream item 

identifier: 

WC03995) viktat 

mot antalet aktier 

(Datastream item 

identifier: NOSH). 

Numerisk, 

intervall 

Se ovan. 

EBIT EPS Beräknad: 

WC18191/N

OSH 

Rörelseresultat före 

räntor och skatt 

(Datastream item 

identifier: 

WC18191) viktat 

mot antalet aktier 

(Datastream item 

identifier: NOSH). 

Numerisk, 

intervall 

Se ovan.  
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Period D - Binär variabel som 

är lika med ett (1) för 

perioden efter King 

III samt Grenelle II 

införande (det vill 

säga 2011 - 2013, 

resp 2014 - 2016) 

samt noll (0) för 

perioden före (det 

vill säga 2008 - 

2010, resp 2011 - 

2013). 

Dikotom, 

nominal 

Analys av 

tidsfaktor 

Lönsamhet LOS

S 

- Binär variabel som 

är lika med ett (1) 

om EPS är negativ 

och noll (0) i annat 

fall. 

Dikotom, 

ordinal 

Orsaksanalys, 

kontrollera 

variablernas 

samband eller 

samvariation. 

Skuldsättnings

-grad 

LEV Beräknad: 

WC03351/W

02999 

Företagets 

skuldsättningsgrad 

beräknad som totala 

skulder (Datastream 

item identifier: 

WC03351) dividerat 

med totala tillgångar 

(Datastream item 

identifier: W02999). 

Numerisk, 

intervall 

Se ovan.  

Avkastning på 

eget kapital 

ROE Beräknad: 

WC18191/ 

WC03995 

Företagets 

avkastning på eget 

kapital beräknat som 

rörelseresultat före 

ränta och skatt, EBIT 

(Datastream item 

identifier: 

WC18191) till 

bokfört värde av eget 

kapital (Datastream 

item identifier: 

WC03995). 

Numerisk, 

intervall 

 

Se ovan. 

Storlek SIZE Beräknad: 

log(WC0299

9) 

Naturlig logaritm av 

totala tillgångar 

(Datastream item 

identifier: 

WC02999). 

Numerisk, 

intervall 

Se ovan. 
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ESG A4R A4IR Övergripande jämlikt 

viktat mått (på en %-

skala) vilket 

reflekterar en 

balanserad bild av ett 

företags ESG-

prestationer 

(ASSET4) samt 

Binär variabel som 

är lika med ett (1) 

om ESG-poäng finns 

och noll (0) i annat 

fall. 

Numerisk, 

intervall 

samt 

Dikotom, 

ordinal 

Kontroll för 

effekter av 

hållbarhets-

rapprtering 

 


