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Sammanfattning 

Titel: Finns det ett samband mellan företagens hållbarhetsrapportering och dess 
företagsvärde? 

Nivå: C-uppsats inom området av företagsekonomi 

Författare: Linnéa Lindbom och Jonathan Nåvik 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2018 – Maj 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsrapportering 

i enlighet med GRIs riktlinjer G4 och företagsvärdet. 

Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och 

tillämpar en deduktiv ansats. Syftets tillhörande frågeställningar har undersökts genom 

en kvantitativ metod där studiens hypoteser testats genom en multipel regressionsanalys. 

Den insamlade datan härrör till årsslutet 2016 av vilka primärdata hämtats från företags 

årsredovisningar samt sekundärdata hämtats från Thomson Reuters databas EIKON samt 

GRI Report List. Populationen utgörs av 92 noterade företag från Sverige, Norge, Finland 

och Danmark. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det inte finns något signifikant samband 

mellan stora nordiska företags företagsvärde och hållbarhetsrapportering i enlighet med 

GRI’s riktlinjer för G4. Detta resultat leder till studiens slutsats; Företag i norden har inte 

några incitament till att välja GRI’s riktlinjer ur ett aktieägarperspektiv. 

Studiens bidrag: Denna studie bidrar till ökad förståelse för sambandet mellan 

hållbarhetsrapportering och företagsvärde. Denna studie ifrågasätter standardiserade 

ramverk för hållbarhetsrapportering och hoppas bidra till ökad diskussion kring val av 

riktlinjer gällande hållbarhetsrapportering. Detta leder slutligen till att företagsledare på 

ett mer underbyggt sätt kan fatta strategiska beslut gällande företagets 

hållbarhetsrapportering. Vidare anser vi att studien adderat ett nytt sätt att mäta 

hållbarhetsrapportering genom användning av GRI’s egen databas för att få en mer 

rättvisande bild av vad som får antas vara korrekt användning av GRI’s riktlinjer. 

Förslag till fortsatt forskning: En begränsning till denna studie är skiljelinjen mellan 

företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI’s G4 och företag som rapporterar enligt 

annan standards. Då investerare möjligtvis inte anser skillnaden mellan GRI och övriga 



 

 
 

standarder så pass omfattande att det skulle påverka deras investeringsbeslut blir detta en 

begränsning till vår studie. Därmed föreslår vi att inte begränsa studien till ett ramverk, 

utan studera två grupper där ena gruppen hållbarhetsrapporterar och ena gruppen inte gör 

det oavsett vilka riktlinjer som företaget följer. Vidare föreslås en utökad population av 

totala observationer, vilket blir möjligt om studien undersöker hållbarhetsrapportering 

som helhet och inte fokuserar på ett ramverk som denna studie gör. Slutligen uppmanar 

vi fortsatt forskning att utöka populationen för varje bransch då denna studie ger 

indikationer på att bransch har stor påverkan på såväl GRI samt företagsvärde. 

Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, GRI, företagsvärde, aktieägarperspektiv 

  



 

 
 

Abstract 

Title: Is there a connection between companies' sustainability reporting and its corporate 

value? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Linnéa Lindbom and Jonathan Nåvik 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2018 – May 

Aim: The purpose of this study is to investigate the connection between corporate 

sustainability reporting in accordance with GRI G4 and corporation value. 

Method: The starting point of this study is the positivistic research philosophy and applies 

a deductive approach. The purpose and its related issues have been studied through a 

quantitative method and the hypotheses has been tested with a multiple regression 

analysis. The collected data is from the year 2016. Primary data in this study is retrieved 

from annual reports and the secondary data is retrieved from Thomson Reuters database 

EIKON and GRI Report List. The population consists of 92 listed companies from 

Sweden, Norway, Finland and Denmark. 

Results and conclusion: The result of the study shows that there is no significant 

connection between big Nordic companies’ business value and corporate sustainability 

reporting in accordance with GRI G4. This result leads to the conclusion of the study; 

Companies in the north has no incentive to choose GRIs’ guidelines from a shareholder 

perspective. 

Contribution: The study contributes to an increased understanding of the effect of 

sustainability reporting and its impact on business value. The study questions 

standardized framework for sustainability reporting and hopes to contribute to increased 

discussion of the choice of guidelines for sustainability reporting. This ultimately leads 

to the fact that business leaders can make strategic decisions regarding the company's 

sustainability reporting in a more substantiated way. Furthermore, we consider that the 

study added a new method of measuring sustainability reporting by using GRI's own 

database to get a more accurate picture of what may be assumed to be the correct use of 

GRI's guidelines. 



 

 
 

Proposals for further research: A limitation to this study is the dividing line between 

companies that reports according to GRI's G4 and companies reporting according to other 

standards or not at all. As investors may not consider the difference between GRI and 

other standards to such an extent that it would affect their investment decisions, this is a 

limitation to our study. Thus, we propose not to limit the study to one framework, but 

study two groups where one group establishes a sustainability report and one group does 

not do it regardless what guidelines that the company follows. Furthermore, an expanded 

population of total observations is proposed, which becomes possible if the study 

examines sustainability reporting as a whole and does not focus on one framework that 

this study does. Finally, we encourage further research to expand the population for each 

industry classification as this study provides indications that industry has a major impact 

on GRI as well as corporate value. 

Keywords: Sustainability Reporting, GRI, Corporate Value, Shareholder Perspective 
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1. Inledning 

 
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden och problemdiskussionen för studien, vidare 

följer dess frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 

avgränsningar och en disposition över uppsatsens kapitel.  

 
1.1 Bakgrund 

 

”The social responsibility of business is to increase its profits”- Friedman  

(1970). 

Nationalekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman påstår i klassikern Kapitalism 

och frihet att om företag skulle försöka åstadkomma något annat än största möjlig vinst 

åt aktieägarna kan det endast leda till totalitarism och hot mot den fria marknaden 

(Friedman, 1962). Friedman ansåg att ett företags ansvar endast består av ekonomiska 

aspekter och att företag inte har ett samhällsansvar i sin helhet, utan att endast människor 

själva bär det ansvaret. Det är företagens ansvar att bistå samhällets efterfrågan på varor 

och tjänster samt att bidra med jobbtillfällen (Friedman, 1970). 

I modern tid har det blivit tydligt att allt fler företag värdesätter ett socialt ansvarstagande. 

Corporate Citizenship, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det vanligtvis 

benämns, är från början ett amerikanskt begrepp som på svenska kan översättas till socialt 

ansvarstagande. CSR redogör för det ansvar som företag har angående frågor som berör 

samhället ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt (Carroll, 1998). Efter ett flertal 

historiska företagsskandaler blir konsekvenserna tydliga för företag som endast ser till 

det ekonomiska ansvaret och bortser från de sociala, etiska och miljömässiga aspekterna. 

Några exempel är H & M:s arbetsrättsbrott med barnarbete (SVT, 2015) och billig 

arbetskraft (Svahn, 2012), Volkswagens miljöskandal med dieselbilar (Furusjö, 2015) 

och IKEA som använt fångar i före detta Östtyskland för sin möbelproduktion (Berntsson, 

2014) som alla gav upphov till omfattande konsekvenser.  

Ett sätt för världens länder att arbeta med sociala och miljömässiga aspekter är genom de 

globala målen. I New York 2015 antogs Agenda 2030 av FN som är en utvecklingsagenda 

med 17 globala mål som innefattar vad som ska arbetas mot inom den hållbara 

utvecklingen med sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Syftet med 

handlingsplanen är att år 2030 uppnå en social och miljömässig global hållbarhet. Några 
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exempel på dessa mål är att bekämpa klimatförändringen, jämställdhet, hälsa och hållbara 

samhällen (FN, 2013). Ett sätt för företag att publikt visa sin ekonomiska, miljömässiga 

och sociala påverkan och arbete är genom att upprätta en hållbarhetsrapportering (GRI, 

2018 c). 

 

På uppdrag av FN gavs Brundtlandrapporten ut år 1987 som var startskottet för 

hållbarhetsrapporteringens historia inom företagsvärlden (Grankvist, 2009). Rapporten 

redogjorde för att företag måste börja att ta mer ansvar då den ekonomiska tillväxten 

förstör miljön (FN, 1987). 

 

“Att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov”- FN (1987). 

 

Hållbarhetsrapportering betyder att företag rapporterar sin ambition, vision, strategier 

och/eller hur företag arbetar med aktiviteter som kan relateras med den hållbara 

utvecklingen. En hållbar utveckling kan beskrivas som förväntningar på företag från 

samhället och det uppnås genom att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter 

hanteras på ett integrerat sätt (Westermark, 2013). Nya högre krav från institutionella 

investerare samt politiska initiativ har startat en global drivande kraft för 

hållbarhetsrapportering och allt fler bolag världen över rapporterar om sitt 

hållbarhetsarbete.  

 

I en studie utförd av KPMG 2017 undersöktes huruvida företag i olika länder världen 

över hållbarhetsrapporterar. Rapporten visar att Sverige är ett av de främsta länderna att 

hållbarhetsrapportera med att 88 % av de svenska företagen gör detta, med grannländerna 

nära i procent med Finland på 82 %, Danmark på 94 % och Norge på 89 % (KPMG, 

2017). May, Cheney och Roper (2007) menar att det nu pågår en ny generation av CSR. 

Idag finns många olika riktlinjer och ramverk för hållbarhetsarbetet (Ledarna, 2018) som 

exempelvis Global Reporting Initiative (GRI) (GRI, 2018 d). 

 

GRI har upprättat ett ramverk som är rekommenderat av EU att användas av sina 

medlemsländer (Rehnström, 2013). GRI är en oberoende global organisation med syfte 

att berättiga beslut som skapar fördelar för alla inom de sociala, miljömässiga och 

ekonomiska perspektiven. För att uppnå syftet har GRI lanserat riktlinjer för 
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hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna representerar den bästa globala praxis för de sociala, 

miljömässiga och ekonomiska aspekterna (GRI, 2018 a). 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns mycket etablerad forskning med olika sunda resonemang kring både fördelar 

och nackdelar som berör ett företags hållbarhetsarbete. Enligt Shuqin (2014) finns flertal 

orsaker till att CSR-arbete kan ses som en börda för företag. CSR leder till mer ansvar för 

företag och aktiviteter för att främja CSR leder till ökade kostnader, som exempelvis 

kostnader för att förbättra personalförhållanden. Dessa ökade kostnader leder till att 

vinstmarginalen minskar hos företaget. Vidare menar Shuqin (2014) att det fortfarande 

finns företagsledare som anser att socialt ansvar inte är företagets ansvar, likt Friedman 

(1970). Enligt Omar och Zallom (2016) kan ett negativt samband mellan CSR och 

företagets marknadsvärde förklaras av Friedmans syn om att ett företag inte har ansvar 

för aspekter inom CSR, utan bara om att maximera vinsten för aktieägarna. Mishra och 

Modi (2013) menar att det finns chanser för ökade risker hos företaget om deras 

information visar en negativ CSR, och tvärtemot kan positiv CSR ge minskade risker för 

företaget. Det negativa sambandet mellan aktieägarförmögenhet och CSR-arbete kan 

förklaras av det kostnadsorienterade synsättet som menar att CSR-arbete endast medför 

ökade kostnader för företag (Hassel, Nilsson och Nyqvist, 2005).  

 

Det finns även mycket tidigare forskning som påvisar ett positivt samband mellan 

informationspolicy och företagets lönsamhet (Belkaoui och Karpik, 1989; Ismail och 

Chandler, 2005; Ljungdahl, 1999). McWilliams och Siegel (2001) menar att sambandet 

mellan CSR och företagets finansiella resultat har en naturlig relation. Enligt Elkington 

(1999) har vikten av mer information än bara den ekonomiska informationen ökat 

successivt med tiden. I det moderna samhället utvärderar aktieägare både finansiell, 

miljömässig och social information och investerare förväntar sig bra prestation inom alla 

tre områden. Alniackik, Alniackik och Genc (2010) menar att positivt CSR påverkar 

potentiella investerares avsikt att investera i företaget positivt. Samtidigt visar forskning 

på att CSR-aktiviteter används för att förbättra ett företags image och motverka dålig 

publicitet (Godfrey, 2005; Godfrey, Merrill och Hansen, 2009). Leszczynska (2012) 

påstår att konsumenter allt mer frekvent väljer sin konsumtion efter företagets sociala 

ansvarstagande. Vidare menar Leszczynska (2012) att företags CSR-aktiviteter är direkt 

sammankopplat till företagets image i samhället, vilket i sin tur blir intressant då image 
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är sammankopplat med företagets aktievärde genom försäljning och kundnöjdhet. Ett 

positivt samband mellan CSR-arbete och aktieägarförmögenhet kan förklaras av den 

värdeskapande skolan som menar att CSR-arbete är investeringar som kan fungera som 

en strategi för att skapa konkurrensfördelar samt förbättra avkastning till investerarna 

(Hassel, Nilsson och Nyqvist, 2005). 

Enligt Hassel och Semenova (2016) kan ett samband mellan CSR-arbete och företagets 

marknadsvärde skilja sig åt på grund av olika påverkande faktorer. Dessa skillnader kan 

bland annat förklaras genom att ställa CSR-arbete i kontext med industri då förhållandet 

mellan CSR och företagets rykte kan vara beroende av företagets industrispecifika 

aktiviteter (Brammer och Pavelin, 2006). Den tidigare forskningen pekar på att det finns 

två starkt påverkande faktorer till varför företags hållbarhetsarbete skiljer sig åt: 

företagsstorlek (Frostenson et al, 2012; Hahn och Kühnen, 2013; Kuzey och Uyar, 2017) 

och som tidigare nämnt, branschtillhörighet (Chen och Bouvain, 2009; Line, Hawley och 

Krut, 2002; Tagesson, Blank, Broberg och Collin, 2009). Ytterligare påverkande 

variabler är lönsamhet och finansiell risk (Andrikopoulos, Samitas och Bekiaris, 2014; 

Sufian, 2012). 

Matten och Moon (2008) samt Gamerschlag et. al (2011) förklarar att det även finns en 

skillnad mellan olika länder sett till hållbarhetsarbete. Chapple och Moon (2005) menar 

att CSR varierar väldigt mycket mellan olika länder och denna variation förklaras av att 

länderna har olika affärssystem. Olika studier som studerar sambandet mellan CSR-arbete 

och företagsvärde påvisar ett varierande resultat. Några exempel på dessa studier är från 

länderna Kina (Wang, Qiu och Kong, 2011), Storbritannien (Lorraine, Collison och 

Power, 2004; Murray, Sinclair, Power och Gray, 2006), Tyskland (Verbeeten, 

Gamerschlag och Möller, 2016) och Sverige (Hassel, Nilsson och Nyqvist, 2005). 

2011 utförde Wang, Qiu och Kong (2011) en studie i Kina där investerares beteende 

studerades i samband med företagets CSR-aktiviteter. Studien påvisade att individuella 

investerare inte påverkas av ett företags CSR men att institutionella investerares beteende 

påverkas. Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) undersökte tyska företag och fann 

i sin studie bevis på att värdet av CSR-aktiviteter varierar mellan de olika aktiviteterna. 

Studien fann att sociala aktiviteter påverkar företagets börsvärde medan miljömässiga 

aktiviteter inte gör det. 2006 utfördes en studie i Storbritannien som undersökte om det 

fanns någon relation mellan de sociala samt de miljömässiga aktiviteterna och 

marknadsvärdet bland landets största företag. Studien fann ingen korrelation mellan CSR- 
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aktiviteter och börsvärdet (Murray et. al, 2006). På svenska företag på stockholmsbörsen 

utförde Hassel, Nilsson och Nyqvist (2005) en studie som undersöker sambandet mellan 

miljömässig information och marknadsvärdet. Författarna fann en negativ korrelation. 

Lorraine, Collison och Power (2004) utförde en studie i Storbritannien som undersökte 

sambandet mellan CSR-arbete och aktievärde där resultatet påvisade en positiv relation. 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) finns ingen entydig bild av vad ett socialt 

ansvarstagande är och innebär för olika företag. Författarna menar att begreppet ger 

upphov till egen tolkning för vilket ansvar företagen har till samhället som de verkar i. 

En studie utförd av Dahlsrud (2008) identifierade 37 stycken olika definitioner av CSR. 

Att hållbarhetsarbete haft olika definitioner över tid och därmed kan tolkas olika är en av 

orsakerna till att metoden att mäta även varit olika, vilket kan vara en påverkande faktor 

till det varierande resultatet. Chee Tahir och Darton (2010) menar att det inte finns ett 

standardiserat nyckeltal för att mäta CSR och företag använder det som de själva anser 

passar bäst.  

I de ovan nämnda studierna som undersökt finansiell prestation och sambandet till CSR-

aktiviteter har alla använt olika begrepp, mätetal samt olika metoder för att mäta 

hållbarhetsrapportering. Några exempel är Murray et. al (2006) som använde databasen 

CSEAR i Storbritannien, Verbeeten et. al (2016) använde GRIs riktlinjer för en 

innehållsanalys för de tyska företagen, Lorraine et. al (2004) använde publicitet för sin 

studie i Storbritannien och Wang et. al (2011) använde en CSR-poäng som publicerats i 

en veckotidning i Kina. 

Murray et. al (2006) anser att avsaknad av ett objektivt och standardiserat dataunderlag 

för att mäta hållbarhetsarbete är en anledning till de varierande resultat som förekommit 

i tidigare studier. Ameeri och Othman (2017) förklarar att det inte finns någon global 

accepterad metod för att mäta ett företags hållbarhet. Enligt Szekely och Knirsch (2005) 

finns ett behov av en standard som möjliggör jämförelse av företags hållbarhetsarbete, 

och en av dessa standarder är GRI som enligt Chee Tahir och Darton (2010) är de mest 

använda riktlinjerna för företagsansvar.  

Diskussionen kring hållbarhetsrapportering och företagsvärde är inget nytt ämne att 

studera. Som tidigare nämnt har utförda studier inom forskningsområdet påvisat ett 

varierat resultat. Då tidigare forskning uppger ett motsägande resultat med varierande 

metoder för att mäta hållbarhetsarbete, menar vi att det finns ett behov av fortsatt 
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forskning med användandet av en ny och allmänt accepterad standard som mätetal på 

hållbarhetsrapportering vilket denna studie har. Studien syftar till bidra till 

forskningsämnet hållbarhetsrapportering, mer specifikt relationen mellan 

hållbarhetsrapportering enligt GRI’s riktlinjer G4 och Market-to-book (MTB). De företag 

som studien innefattar är belägna i något av länderna Sverige, Finland, Danmark och 

Norge. Dessa länder befinner sig alla inom den övre kvartilen av de länder som 

hållbarhetsrapporterar mest, med alla mellan 82 % - 94 % (KPMG, 2017), och länderna 

är i flera övriga drag även liknande varandra (SCB, 2009). 

1.3 Forskningsfrågor 

Vi har formulerat två forskningsfrågor som utgår från tidigare forskning som behandlar 

företags hållbarhetsrapportering och företagsvärde. 

• Finns det ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde? 

 

• Finns det faktorer som påverkar sambandet mellan hållbarhetsrapportering och 

företagsvärde? Om ja, vilka faktorer i sådant fall?   

 

1.4 Syfte 

 
Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsrapportering i 

enlighet med GRIs riktlinjer G4 och företagsvärdet.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att mäta företagens hållbarhetsrapportering enligt GRIs riktlinjer 

G4 med data från GRI Report List för 2016. Vidare avgränsas studien till stora företag i 

enlighet med EUs indelning av företag.   
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1.6 Disposition 

 

Arbetet inleds med en bakgrund till ämnet, problemdiskussion, frågeställningar, syfte och 

studiens avgränsning. Resterande kapitel disponeras enligt följande:  

 

Referensram 

Detta kapitel inleds med en bakgrund samt tidigare forskning kring hållbarhet, 

hållbarhetsrapportering och GRI. Därefter följer tidigare forskning inom området, 

tidigare mått på företagsvärde samt hållbarhet och förklarande faktorer till studiens valda 

parametrar. Vidare följer olika teorier som berör företagsansvar samt hållbarhetsarbete. 

Kapitlet avslutas med studiens hypoteser. 

 

Metod  

Metodkapitlet presenterar den forskningstradition som studien utgår ifrån samt det 

metodval och forskningsdesign som tillämpas. Därefter förklaras studiens datainsamling, 

operationalisering av variablerna och studiens analysmetod. Kapitlet avslutas med att 

redogöra för den hänsyn till de kvalitetskrav och källkritik som studien tagit. 
 

Empiri 

Kapitlet inleds med en presentation av den deskriptiva statistiken för studiens beroende-

test- samt kontrollvariabler. Vidare presenteras studiens resultat i form av korrelation- 

och regressionsanalyser.  

 

Analys och diskussion  

I kapitlet presenteras analysen av den deskriptiva statistiken, korrelationstestet och 

regressionstestet på ett mer genomgående sätt samt att en diskussion om analysernas 

resultat förs. Vidare presenteras huruvida hypoteserna kunnat förkastas eller inte. Kapitlet 

avslutas med en slutsats, studiens bidrag samt förslag till vidare forskning.  
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2. Referensram  

 
Detta kapitel inleds med en bakgrund samt tidigare forskning kring hållbarhet, 

hållbarhetsrapportering och GRI. Därefter följer tidigare forskning inom området, 

tidigare mått på företagsvärde samt hållbarhet och förklarande faktorer till studiens 

valda parametrar. Vidare följer olika teorier som berör företagsansvar samt 

hållbarhetsarbete. Kapitlet avslutas med studiens hypoteser. 

 
2.1 Allmän referensram 

 

2.1.1 Hållbarhet 

 

Forskning som berör företagsansvar kan spåras tillbaka ända till 1930-talet som tar upp 

det sociala ansvaret som olika företag har (Carrol, 1999). På 1970-talet sågs en ökning av 

CSR-forskning och Carrol (1999) utformade då sin definition av CSR. Definitionen 

bygger på 4 aspekter: ekonomiskt, juridiskt, etiskt och diskretionärt ansvar. Det 

ekonomiska ansvaret anser Carrol (1999) vara företagets främsta ansvar. Det juridiska 

ansvaret handlar om att verka inom de regler och lagar som finns. Det etiska ansvaret är 

att företag ska gynna det samhälle man verkar i och det diskretionära ansvaret är det 

frivilliga ansvaret, som det sociala ansvaret (Carrol, 1999). 

Med det ökade intresset och forskning under 70 samt 80- talet engagerade sig även FN i 

detta vilket ledde till rapporten Our common future (FN, 1987). Rapportens ansvarige var 

Gro Harlem Brundtland vilket gjorde rapporten känd som Brundtlandrapporten. 

Hållbarhetsrapportering innebär att ett företag rapporterar sin ambition, vision och hur 

företag arbetar med olika aktiviteter som berör den hållbara utvecklingen (Westermark, 

2013). Westmark (2013) förklarar hållbar utveckling inom företagsvärlden som de 

förväntningar som samhället har på företagen vilket uppnås genom sociala, ekonomiska 

och miljömässiga aktiviteter. Enligt Kuhlman och Farrington (2010) kan begreppet 

”hållbarhet” efter Bruntlandtrapporten kopplas samman med två huvudsakliga 

utvecklingsområden: förmågan att koppla miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar 

till varandra, samt förmågan att avskilja stark och svag hållbarhet.  
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De tre grundpelarna ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar, kopplas 

samman i Triple-bottom-line som går ut på att företag inte bara rapporterar de finansiella 

aspekterna, utan även de sociala och miljömässiga (Deegan och Underman, 2011). 

Ekonomisk hållbarhet 

Löf (2017) definierar ekonomisk hållbarhet som användandet samt vårdandet av resurser, 

både mänskliga och materiella, i ett långsiktigt perspektiv. Müller och Pfleger (2014) 

menar att ekonomisk hållbarhet handlar om att företagen har en stabil ekonomi för att i 

det långsiktiga perspektivet säkerhetsställa sitt välmående och fortsatt verkande. 

Enligt Murray, Sinclair, Power och Gray (2006) ger ekonomisk information aktieägare 

samt övriga intressenter de förutsättningar som behövs för att vilja investera i företaget. 

Detta menar Murray et. al (2006) beror på att investerare föredrar företag som påvisar 

större ekonomisk säkerhet vilket i sin tur stimulerar företag att vilja ge ut mer information 

om sina finansiella aspekter. 

Miljömässig hållbarhet 

Enligt Nationalencyklopedin (2018) handlar miljömässig hållbarhet om att minska 

påverkan på naturen till ”vad den tål”. Företag bör kunna specificera hur de arbetar med 

resurser och anpassar sitt arbete vid klimatförändringar (Müller och Pfleger, 2014). PWC 

(2016) menar att företag ska kunna visa sin påverkan på miljön genom olika aktiviteter 

som bland annat kan orsaka koldioxidutsläpp och kemiska avfall. Vidare menar PWC 

(2016) att dagens samhälle och intressenter har högre krav än historiskt sett gällande 

information om företagets miljöarbete.  Agenda 2030s miljöaspekt innefattar b.la 

miljöarbete med att bekämpa klimatförändringen, behålla biologiskt mångfald, se till 

resurser i haven, hållbar energi för alla, hållbar konsumtion samt produktion och rent 

vatten för alla (Globala målen, 2015). 

 

Majoriteten av företag ger idag ut någon form av information om sitt miljöarbete. Enligt 

Rusko, Turekova, Kralikova och Bevilaqua (2011) är miljörapportering idag en 

självklarhet för flera organisationer. Några exempel på företag som rapporterar sina 

miljöaktiviteter är Volvo, KPMG och H & M. Volvo (2017) uppger att de är involverade 

i flera samarbeten för b.la minskade utsläpp och att de var den första fordonstillverkaren 

som godkändes av Världsnaturfonden (WWF). KPMG (2018) menar att de ständigt 

eftersträvar klimatsmarta lösningar för såväl verksamheten och vid inköp av 
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varor/tjänster. H & M (2017) arbetar med miljöansvar genom ekologiska produkter och 

återvinning av material. 

 

Social hållbarhet 

Enligt Müller och Pfleger (2014) handlar ett företags sociala ansvarstagande om 

relationen mellan företaget och samhället de verkar i. Bland annat diskuteras socialt 

kapital, som fokuserar på att stärka medborgares deltagande via en känsla av gemenskap, 

och social interaktion (Dempsey, Bramley, Power och Brown, 2009). 

Folkhälsomyndigheten (2014) menar att social hållbarhet handlar om jämställdhet och 

jämlikhet där lika värde mellan människor står i centrum. Agenda 2030s globala mål 

innefattar b.la. jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, minskad ojämlikhet och 

inkluderade samhällen inom målen för den sociala hållbarheten (Globala målen, 2015). 

 

Två exempel på företag som rapporterar sitt sociala hållbarhetsarbete är KPMG och 

Volvo. KPMG (2018) uppger att de arbetar med sitt samhällsengagemang genom att 

investera en del av sitt resultat i det svenska samhället. Företaget menar att de bidrar med 

både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliga insatser 

med att jobba med organisationer som Ung Företagsverksamhet och My Dream. KPMG 

(2018) uppger även att de ständigt arbetar med ökad jämställdhet och mångfald inom 

företaget. Koncernen Volvo (2017) uppger att de arbetar mycket med sina medarbetare 

för att bidra till en god hälsa (fysisk såväl som psykisk) genom hälsosamma arbetsplatser 

för medarbetare, leverantörer, besökare och kunder.   

 

2.1.2 Hållbarhetsrapportering 

“Sustainability reporting is an organization’s practice of reporting publicly on its 

economic, environmental, and social impact” - GRI (2018 c). 

En hållbarhetsrapport ska innefatta hållbarhetsupplysningar som berör 4 olika 

huvudområden: miljö, sociala förhållanden samt personal, mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption (svensk handel, 2016). Under den senare tiden har investerare, 

tillsynsmyndigheter och andra övriga intressenter blivit allt mer intresserade av större 

transparens hos företagens finansiella samt icke-finansiella information, inkluderat 

företagens hållbarhetsarbete (AICPA, 2018). 

Alla företag oavsett form som omfattas av ÅRL, ÅRKL och ÅRFL samt de stora företag 

som uppnår specifika krav är lagstadgade att upprätta en hållbarhetsrapport. Dessa 
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specifika krav är att medeltalet anställda ska vara minst 250 stycken, ha en 

balansuppslutning på minst 175 miljoner kronor och företagets nettoomsättning ska minst 

ha uppgått till 350 miljoner kronor (FAR, 2018). Nämnvärt är att denna lag som innefattar 

stora företag enligt förklaring ovan trädde i kraft från och med 31 december 2016 och är 

därmed ny för svenska företag. Lagen har sin bakgrund i ett nytt EU-direktiv med syftet 

att öka förtroende för företag samt förenkla för analyser om företagens 

hållbarhetsaktiviteter (KPMG, 2016). Lagen påverkar därmed inte denna studie då 

studiens data inhämtas från 2016, innan lagen trädde i kraft.  

Det finns inget bindande regelverk för upprättandet av en hållbarhetsrapport, men det 

mest etablerade och använda ramverk är GRI. Enligt 6 kap. paragraf 12 ÅRL ska 

hållbarhetsrapporten innefatta väsentlig information som krävs för att få en förståelse om 

utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av företaget. De ovan nämnda 

huvudområdena som rapporten alltid ska innehålla är miljö, sociala aspekter samt 

personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Om företaget väljer att 

upprätta en hållbarhetsrapport enligt GRI uppfyller de kraven i ÅRL (FAR, 2018). 

2.1.3 GRI 

GRI är hemmahörande i Amsterdam och är en oberoende internationell organisation som 

fungerat som pionjärer för hållbarhet sedan 1997. Organisationen hjälper företag och 

regeringar världen över att förstå och kommunicera deras påverkan på hållbarhetsaspekter 

såsom miljö, mänskliga rättigheter och socialt välmående. GRIs vision är ett blomstrande 

globalt samhälle som lyfter mänskligheten och förbättrar de resurser som allt liv beror på. 

Redan idag menar GRI att 93 % av världens största 250 företag rapporterar om deras 

hållbarhetsprestanda. Organisationens kärnprodukt är GRI-standards som är offentliga 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna har ständigt utvecklats under 20 års tid 

och presenterar de globalt bästa praxis för rapportering av finansiella, miljömässiga och 

sociala aspekter. De första riktlinjer som lanserades var G1 år 2000, följt av G2, G3, G4 

och gällande GRI-standards som lanserades i slutet av 2016. Riktlinjerna G4 är gällande 

i företag fram till 1 juli 2018 (GRI, 2018 d). Enligt GRI kan organisationens riktlinjer 

användas för att jämföra och bedöma hållbarhetsresultat samt jämföra hållbarhet mellan 

olika företag (GRI, 2006 b). 
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GRI Report List 

GRI Report List är GRIs databas som ger ut detaljerad översikt över all GRIs data. GRI 

Report List innefattar aggregerad data som förenklar analyser av innehållet i databasen. 

Datan är tillgänglig offentligt för alla och upprättades första gången 1999 (GRI, 2018 f). 

G4 

Genom att företag använder G4s riktlinjer rapporterar företagen sina mest kritiska 

effekter, positiva eller negativa, som påverkar miljön, samhället och ekonomin. 

Riktlinjerna ska generera information som är tillförlitlig, relevant och standardiserad för 

att bedöma möjligheter och risker samt möjliggöra för ett mer informerat beslutsfattande. 

Riktlinjerna är till för både investerare men även för verksamheten i sig (GRI, 2018 e). 

 

GRI G4 presenteras i två separata dokument, Reporting Principles and Standard 

Disclosures och Implementation Manual. Det första dokumentet, som visar 

rapporteringens principer och standarder, rapporterar de kriterier som bör användas för 

att styra olika beslut med syfte att uppnå en effektiv GRI-rapportering. De 

standardupplysningar som även finns i det förstnämnda dokumentet redogör för de “GRI-

frågor” som ska besvaras i hållbarhetsrapporten. Det andra dokumentet redogör för mer 

specifika detaljer med rådgivning och rekommendationer för att använda G4 som 

riktlinjer vid rapportering (GRI, 2018 a). 

 

2.2 Tidigare forskning inom hållbarhet och företagsvärde 

 
2.2.1 Tidigare mått på företagsvärde 

 

Två vanligt förekommande mått på företagsvärde när relationen till hållbarhetsarbete 

studeras är marknadsvärde och redovisningsvärde. Murray, Sinclair, Power och Gray 

(2006) förklarar att redovisningsvärde enskilt inte är ett bra mått på företagsvärdets 

relation till hållbarhetsarbete då olika investerare inte kan påverka redovisningsvärdet i 

samma utsträckning som de kan påverka företagets marknadsvärde. García-Benau, 

Sierra-Garcia och Zorio (2013) förklarar att det finns två sätt att undersöka ett företags 

lönsamhetsvariabler vilket är ur ett marknadsperspektiv och ur ett 

redovisningsperspektiv. I sin studie syftar García-Benau et.al (2013) till att undersöka om 

CSR-strategier har någon inverkan på företagsvärdet och undersöker utifrån de båda 

ovannämnda perspektiven. Författarna använder MTB och Tobins q som mått ur ett 
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marknadsperspektiv och ROA samt ROE som mått ur ett redovisningsperspektiv och 

studien innefattar därmed både mått på marknadsvärde och mått på redovisningsvärde. 

 

Hall (2018) har i sin studie försökt att identifiera de bästa mått för vad som faktiskt skapar 

aktieägarvärde, där stock return, market-adjusted stock return och MVA (market value 

added) är några av måtten som studerats (Hall, 2018). Hall (2018) undersökte i sin studie 

fem olika mätvärden för värdeskapande ur ett marknadsperspektiv; MTB (market-to-

book ratio), MAR (market adjusted return), Tobin’s Q, MVA (market value added) och 

ROEKE (return on equity employed/cost of equity). Studien visar att olika mätvärden 

lämpar sig mer eller mindre representabelt beroende på vad som studeras. Studien kom 

fram till att när det gäller företag utan några specifika gemensamma karaktärer i form av 

bransch, kapitalstyrka, arbetsintensitet och positivt economic value added (EVA) så är 

MTB det bästa mätvärdet för skapande av aktieägarvärde. I denna studie används därför 

MTB som mått på företagsvärde ur ett marknadsperspektiv.   

 

Då denna studie avser att undersöka sambandet mellan MTB och hållbarhetsrapportering 

i enlighet med GRIs riktlinjer ur ett marknadsperspektiv måste hänsyn tas till andra 

faktorer som kan påverka, vilket innebär värderelevansen för studiens valda parametrar. 

Värderelevans är information som definierar påverkansfaktorer på exempelvis 

börsvärden eller kapitalavkastning och kan mätas genom relationen denna information 

har till företags marknadsvärde eller kapitalavkastning (Kargin, 2013). För att mäta 

redovisningskvalité finns värderelevansmodeller som koncentrerar sig på sambandet 

mellan redovisade siffror och aktiemarknadens reaktion (Barth et al., 2001; Choi et al., 

1997; Nichols och Wahlen, 2004; refererad i Van Beest, Braam och Boelens, 2009). 

Tidigare har relationen mellan kapitalavkastning och intäkter studerats samt relationen 

mellan företags börsvärde och intäkter, utdelning och bokfört värde (Ball och Brown, 

1968; Miller och Modgliani, 1966). I litteraturen finns ett flertal olika mått på 

aktieägarvärde som har bildats och använts i olika forskningssyften bland annat några 

traditionella redovisningsmått i form av ROE (return on equity), ROA (return on assets) 

och EPS (earnings per share) samt ekonomiska/finansiella mått som EVA (economic 

value added) och ROCE (return on capital employed). Ett flertal studier utförda inom 

forskningsområdet påvisar att ROA samt ROE är två frekvent återkommande finansiella 

mått, exempelvis i studier utförda av Ameer och Othman (2012), Lourenc, Branco, Curto, 

och Eugenio (2012) samt Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi och Saeidi (2015). 
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Likt García-Benau, Sierra-Garcia och Zorio (2013) har det i denna studie valts att 

involvera mått på företagsvärde utifrån två olika perspektiv för att ta hänsyn till fler 

faktorer som kan påverka studiens parametrar. Studien använder MTB som mått på 

företagsvärde ur ett marknadsperspektiv, vilket studien primärt avser att undersöka, men 

även ROA som ett mått på företagsvärde ur ett redovisningsperspektiv. Valet att använda 

sig av ROA och inte ROE grundar sig i att ROE korrelerar med skuldsättningsgrad (se 

skuldsättningsgrad avsnitt 2.2.7) vilket inte är önskvärt i studien och därmed är ROA ett 

bättre mått att använda i studien.  

 

2.2.2 Tidigare mått på hållbarhet 

 

Det finns inget entydigt sätt att mäta företagets hållbarhetsarbete och därmed skiljer sig 

tillvägagångssätten att mäta hållbarhet åt i den tidigare forskningen. Choi, Kwak och 

Chongwoo (2010) listar i sin studie olika empiriska undersökningar där relationen mellan 

CSR och företagsvärde studerats statistiskt. Författarna listar studiernas författare, metod 

att mäta hållbarhet och metod att mäta den företagsvärde. Choi et. al (2010) påvisar att 

måtten på hållbarhet varierar mycket och att inget återkommande mått kan påpekas.  

Skillnaden i tillvägagångssätten att mäta hållbarhet kan man tydligt se i tidigare studier. 

Moskowitz (1972) utgick i din studie från sina egna åsikter om vilka företag som hade ett 

starkt samt svagt CSR-arbete. Murray et. al (2006) använde databasen CSEAR i 

Storbritannien. Verbeeten et. al (2016) använde GRIs riktlinjer för en innehållsanalys 

bland tyska företag och Wang et. al (2011) använde en CSR-poäng som publicerats i en 

veckotidning i Kina. 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008) är företagens ansvarstagande inte 

entydigt definierat vilket ger upphov till egen tolkning av begreppet och dess innebörd 

för företagen vilket leder till olika forskningsmetoder. Murray et. al (2006) menar att de 

olika metoderna för mätning av företagens hållbarhetsarbete är en av orsakerna bakom 

det motsägande resultat som förekommit i tidigare studier. Murray et. al (2006) diskuterar 

kring olika metoder för att mäta hållbarhetsarbete och författarna menar att avsaknad av 

ett objektivt och standardiserat dataunderlag är en av anledningarna till de motstridiga 

resultaten som har förekommit i tidigare forskning. Dock menar Murray et. al (2006) att 

de objektiva och standardiserade metoderna har ökat under den senare tiden genom att 
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forskning kan ta stöd av olika tillförlitliga databaser. Genom att använda GRIs riktlinjer 

för hållbarhetsrapportering presenterar företagen objektiv information samt objektiva 

mått för företagens hållbara utveckling (GRI, 2006 a). I vår studie har vi därmed valt att 

använda GRI som mått på hållbarhetsrapportering. GRI Report List tillförser studien med 

de företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 samt de företag som inte gör det. Genom 

att använda GRIs egen databas GRI Report List får studien ett allmänt accepterat 

standardiserat mått på hållbarhet. 

 

2.2.3 Tidigare studier som undersöker företagsvärde och hållbarhet  

 

Diskussionen kring hållbarhetsrapportering och dess påverkan på företagsvärde är inget 

nytt ämne att studera (Ameer och Othman, 2012). Nedan följer exempel på forskning som 

har utförts inom samma forskningsområde som denna studie och påvisar ett varierande 

resultat.  

 

I den tidigare nämnda studien från Storbritannien har Murray et. al (2006) undersökt om 

ett samband existerar utgivning av social och miljömässig information samt årlig 

aktieavkastning på landets 1000 största företag. I studien baseras värdet av företagens 

hållbarhetsarbete på databasen CSEAR som gav de sociala samt miljömässiga 

informationen. Studien fann inget samband (Murray et. al, 2006). Timbate och Park 

(2018) påvisar i sin studie att inget signifikant resultat existerar mellan 

hållbarhetsrapportering och aktiepris på marknaden. Författarna har studerat 500 

amerikanska företag där Timbate och Park (2018) undersökte skillnaden på aktiepris 

mellan två grupper av företag, en grupp som hållbarhetsrapporterar och en grupp som inte 

gör det. 

 

Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) studerade sambandet mellan 

hållbarhetsrapportering och aktiepris bland företag i Tyskland. Författarna mäter värdet 

av hållbarhetsarbete utifrån GRIs riktlinjer och utför en innehållsanalys för att själva 

bedöma värdet på företagets hållbarhetsrapportering. Studien påvisar att 

hållbarhetsinformation är relevant för företagsvärdet, men att värdet varierar mellan de 

olika aktiviteterna. Sociala aspekter påvisar en positiv relation till aktiepris medan 

miljömässiga aspekter inte gör det. Samma författare har utfört ytterligare en studie på 

tyska företag där författarna studerat hållbarhetsrapporteringens förhållande till 
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amerikanska intressenter, aktieägarstruktur, företagets lönsamhet samt företagets 

synlighet. Studien påvisar att hållbarhetsrapporteringen har ett positivt samband med 

företagets synlighet, varierad aktieägarstruktur samt att lönsamheten endast har ett 

positivt samband med företagets miljörapportering men inte den resterande 

hållbarhetsrapporteringen (Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 2011). 

 

Lorraine, Collison och Power (2004) använder negativ och positiv publicitet som berör 

företagens hållbarhetsarbete som ett mått på hållbarhet i sin studie för att se ett eventuellt 

samband till aktiekurser i Storbritannien. Resultatet visade att aktiekursen påverkas av 

publicitet. En studie utförd av Hassel och Semenova (2016) studerar miljöarbetets relation 

till marknadsvärde och använde miljödata, som exempelvis miljörisk, som miljövariabel. 

Studien innefattar amerikanska företag hämtade från MSCI World Companies och påvisar 

att det finns ett förhållande mellan företagens miljöarbete och dess finansiella värde. 

 

En studie utförd på företag i Kina 2011 har studerat hur investerares beteende svarar på 

företags hållbarhetsarbete. Den finansiella datan hämtades in från RESSET Financial 

Database och betyget på hållbarhetsarbete hämtades från Southern Weekend som 

författarna förklarar är Kinas största tidning. Studien fann ett samband mellan 

institutionella investerares beteende och hållbarhetsarbete men inget samband till 

individuella investerare (Wang, Qiu och Kong, 2011). Vidare menar Wang et. al (2011) 

att både för hög och för låg hållbarhetsprestanda kan leda till oönskad respons från 

investerare och därmed bör företagsledare vara vaksamma för att optimera sina 

hållbarhetsaktiviteter. 

Cormier och Magnan (2007) använde MTB för att studera miljörapporteringens inverkan 

på relationen mellan ett företags bokförda värde och dess marknadsvärde bland tyska, 

franska och kanadensiska företag. Som mått på miljörapportering utförde författarna en 

innehållsanalys på företagens årsrapporter och miljörapporter. Studien fann en positiv 

påverkan på MTB bland tyska företag men inte på franska- och kanadensiska företag.  

Sverige, Finland, Danmark och Norge 

De nordiska länderna har en gemensam välfärdsmodell som har sin utgångspunkt i 

medborgarnas lika värde. Övrigt är inkomstskillnader små och det finns inte heller några 

djupa inkomstklyftor som kan existera i andra länder. De nordiska länderna är även mer 

jämställda jämfört med flera andra länder och länderna är sammanbundna av den förenade 
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historien, det liknande samhällssystemet samt det nordiska språket (med ett undantag för 

det finska språket) (SCB, 2009). KPMG utförde 2017 en studie om företags ansvar där 

de undersökte huruvida företag över hela världen hållbarhetsrapporterar. Studien 

förklarar att det globala medelvärdet av landets företag som hållbarhetsrapporterar ligger 

på 72 %. Sammanlagt befinner sig 22 länder inom den övre kvartilen. Rapporten visar att 

länderna Sverige (88 %), Finland (82 %), Danmark (94 %) och Norge (89 %) alla befinner 

sig över medelvärdet och är några av de länder som hållbarhetsrapporterar mest globalt 

sett (KPMG, 2017).  

Chapple och Moon (2005) förklarar att ett företags hållbarhetsarbete varierar mycket på 

grund av vilket land företaget verkar i då länder kan ha väldigt olika system. De länder i 

vår studie är som ovan förklarat liknande varandra i många aspekter vilket gör att denna 

studie innefattar företag från både Sverige, Finland, Danmark och Norge. Det utförs 

därmed ingen analys mellan länderna då länderna inte skiljer sig betydande mycket i 

någon väsentlig aspekt i studien.  

Det har dock utförts ytterst få tidigare studier som relaterar företagsvärde och 

hållbarhetsrapportering inom något av länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

Inför denna studie har endast 2 tidigare arbeten påträffats, varav en är utförd på svenska 

företag och en på finska företag. 

Studien som innefattar svenska företag är utförd av Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) 

med syfte att undersöka värdet av miljöarbete utifrån ett aktieägarperspektiv på 

stockholmsbörsen. I studien finns en avgränsning inom CSR-dimensionerna mot att 

endast undersöka miljöprestanda. Enligt författarna kan relationen mellan marknadsvärde 

på eget kapital och miljöarbete delas in i två skolor: Den kostnadsorienterade skolan och 

den värdeskapande skolan. Den förstnämnda skolan menar att hållbarhetsarbete endast 

tillhör kostnad för företag, medan den sistnämnda skolan menar att hållbarhetsarbete är 

en investering för konkurrensfördelar samt finansiell avkastning för investerare. Den 

finansiella informationen i studien hämtades från Bonnier-Findata samt manuellt från 

företagens delårsrapporter och miljö informationen hämtades från Swedish Caring 

Company (CC) Research AB. Författarna har använt residualvinstmodellen för att relatera 

marknadsvärdet på eget kapital till dess miljöarbete för att sedan utföra regressionstest. 

Studien påvisade en negativ korrelation mellan miljöarbete och företagets marknadsvärde 

vilket ger stöd åt den kostnadsorienterade skolan.  
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Schadewitz och Niskala (2010) utförde en liknande studie i Finland där de undersökte hur 

kommunikation via hållbarhetsrapportering påverkar företagsvärdet. Studien utfördes 

genom att studera alla börsnoterade företag i Finland som följer GRIs riktlinjer under 

2002-2005 för att undersöka gentemot företagens marknadsvärde på eget kapital hämtat 

från databasen Thomson Financial Services. Resultatet påvisar att hållbarhetsrapportering 

enligt GRI var en förklarande faktor till marknadsvärdet. Författarna förklarar att 

hållbarhetsrapporteringen fungerar som ett kommunikationsverktyg för att minska 

informationsasymmetrin mellan chefer och investerare och därmed påverka 

företagsvärdet. 

2.2.4 Påverkande faktorer 

Den tidigare forskningen lyfter fram olika faktorer som kan påverka 

hållbarhetsrapportering och/eller företagsvärdet. Utifrån den tidigare forskningen har vi 

identifierat företagsstorlek samt branschtillhörighet som två starkt påverkande faktorer 

till studiens variabler. Vidare har studien, genom tidigare forskning, även identifierat ett 

mått på finansiell risk samt ett lönsamhetsmått som kan påverka variablerna i studien och 

därmed innefattas som kontrollvariabler.  

2.2.5 Företagsstorlek  

 

Inom den tidigare forskningen finns ett påvisat samband mellan företagsstorlek och 

hållbarhetsrapportering (Chen och Bouvain, 2009; Frostenson et al, 2012; Gamerschlag 

et. al, 2011; Kuzey och Uyar, 2017; Meek, Roberts och Gray, 1995). Udayasankar (2008) 

samt Westermark (2013) förklarar att större företag har en tendens att 

hållbarhetsrapportera i större utsträckning än mindre företag. 

 

Redan år 1995 påvisade forskning av Meek, Roberts och Gray (1995) att företagets 

storlek kan vara en påverkande faktor till ett företags offentliga hållbarhetsinformation. 

Meek et. al (1995) menar att större företag påvisar en tendens att rapportera både 

finansiell och icke-finansiell information samt vara mer transparenta mot samhället än 

mindre företag. Anledningen menar Meek et. al (1995) är att större företag har mer 

förväntningar på sig från samhället som de verkar i än mindre företag har. Detta stöds av 

Chen och Bouvain (2009) som menar att företagsstorlek är en påverkande faktor till 

hållbarhetsrapporteringen. Författarna påvisar att det finns ett samband mellan företagens 
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omfattning av hållbarhetsrapporteringen och storlek på företagen. Vid minskad 

omfattning av rapporten var även företagen mindre. 

Enligt Westermark (2013) beror den ökade hållbarhetsrapporteringen inom stora företag 

på att företagen har en högre omsättning. Westermark (2013) förklarar att företag med en 

högre omsättning besitter de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ha möjlighet 

att utföra hållbarhetsarbete samt rapportera om det aktiviteter som de utför. Udayasankar 

(2008) hävdar att större företag har en mer synlig image mot samhället vilket gör företaget 

mer mottagligt för konsekvenser och mer känslig för dålig publicitet som kan skada 

imagen. 

I en studie utförd av Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza och Garcia-Sánchez (2014) 

påvisades en stark statistisk signifikans på 0,01 mellan företagsstorlek och 

hållbarhetsrapportering vilket påvisar ett samband mellan variablerna.  

Storleksindelning 

EU använder en indelning med små- och medelstora företag (SME), stora företag (large 

enterprises) och multinationella företag (MNE) för att dela in företag i olika storlekar. 

Små- och medelstora företag definieras som företag med färre än 250 anställda och 

antingen en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner Euro eller en årlig 

balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner Euro. Stora företag definieras som 

företag med minst 250 anställda och antingen en årlig omsättning som överstiger 50 

miljoner Euro eller en årlig balansomslutning som överstiger 43 miljoner Euro. 

Skillnaden mellan stora företag och multinationella företag är att företaget verkar 

multinationellt (GRI 2018 h). Denna indelning är samma som GRI använder i deras 

databaser. Se inledning nedan. 

 

Figur 1: Företagsstorlek enligt EUs definition. Källa: egen figur utifrån GRI (2018 h) 

  



 

20 
 

2.2.6 Branschtillhörighet 

Line, Hawley och Krut (2002) samt Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) hävdar 

ett samband mellan bransch och hållbarhetsrapportering. Chen och Bouvain (2009) 

förklarar att hållbarhetsrapportering skiljer sig åt beroende på vilken bransch som 

företaget tillhör. Enligt Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) finns det en skillnad 

mellan hur olika branscher tenderar att hållbarhetsrapportera och att tillverkande 

branscher hållbarhetsrapporterar mer än tjänstebranscher. Gamerschlag et. al (2011) 

påstår även att branscher som är mer övervakade har en viss tendens att vara mer 

transparent i sin hållbarhetsrapportering. Tagesson et al. (2009) förklarar att företag som 

verkar i en bransch där miljöpåverkan är mer negativ än andra har en tendens att 

hållbarhetsrapportera i större utsträckning än de företag som inte påverkar miljön i samma 

grad. 

Hassel och Semenova (2016) förklarar att bransch är en viktig påverkande variabel då 

olika industrier måste förhålla sig olika till olika miljökrav och därmed varierar företagets 

utgifter och arbete. Författarna tar upp ett exempel med att för vissa företag kan 

vattenutsläpp ses som mer relevant, vilket visas i företagens utgifter och arbete.  

Det finns mycket tidigare forskning om hållbarhetsrapportering där studier undersöker 

branschtillhörighet för att upptäcka om en eventuell skillnad mellan branscher existerar. 

Chen och Bouvain (2009) har utfört en jämförande studie mellan IT-branschen och 

finansbranschen i USA, England, Australien och Tyskland. Tate, Ellram och Kirchoff 

(2010) har undersökt industrivarubranschen och konsumentvarubranschen i USA, Japan, 

Tyskland, Schweiz, England, Kanada, Finland, Spanien och Nederländerna där studien 

påvisade att bransch var en påverkande faktor till de skillnader som fanns inom 

hållbarhetsrapporteringen. 

Branschindelning 

Global Industry Classification Standard (GICS) är ett klassificeringssystem som delar in 

börsnoterade företag i olika sektorer utvecklat av Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) och Standard & Poor’s (S & P) för aktieanalyser. GICS delar in företagen i 10 

olika sektorer (Bornold, 2015), som användes av b.la. Nasdaq fram till 2011 då de började 

använda ICB-klassificering. Industry Classification Benchmark, ICB, är en global 

välkänd standard som delar in företagen i fyra olika klasser: sektorer, branschgrupper, 

branscher och underbranscher (Bornold, 2015). ICB-klassificeringen använder samma 
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indelning av sektorer som GICS och som idag används av Nasdaq (2018) samt denna 

studie. De 10 sektorerna är: 

 
Figur 2: Sektorer enligt klassificeringssystem. Källa: egen figur utifrån ICB (Bornold, 

2015) 

2.2.7 Finansiell risk 

Moore (2001) förklarar att ett flertal studier som undersöker företagsvärde och 

hållbarhetsarbete även innefattar ett mått för finansiell risk för att kontrollera dess 

påverkan på studiens variabler. Exempel på studier inom vårt forskningsområde som 

innefattar finansiell risk är Kuzey och Uyar (2017) samt Mishra och Modi (2013). Både 

Kuzey och Uyar (2017) och Mishra och Modi (2013) använder skuldsättningsgrad som 

mått på finansiell risk. 

Andrikopoulos, Samitas och Bekiaris (2014) påstår att omfattningen av företagens 

hållbarhetsrapportering är mer omfattande i stora företag samt bland företag med en större 

ekonomisk hävstångseffekt. Andrikopoulos et al. (2014) har undersökt 

hållbarhetsrapporteringens påverkan på företagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad 

och MTB och studien påvisar ett positivt samband med statistisk signifikans mellan 

hållbarhetsrapportering, företagsstorlek och skuldsättningsgrad. Författarna förklarar att 

större företag med större synlighet gentemot samhället påkallar betydande finansiella 

risker för sina intressenter och är därmed mer benägna att möta en ökad efterfråga på 
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information om sitt hållbarhetsarbete. Relationen mellan hållbarhetsrapportering och 

skuldsättningsgrad kan även förklaras av teorierna agentteorin och intressentteorin. Ho 

och Taylor (2007) förklarar att företag med en hög skuldsättningsgrad är mer benägna att 

hållbarhetsrapportera mer omfattande för att minska agent kostnaderna och möta 

intressenternas behov enligt agentteorin. Enligt Reverte (2009) kan förhållandet mellan 

hållbarhetsrapportering och skuldsättningsgrad enligt intressentteorin förklaras genom att 

en hög skuldsättningsgrad kan orsaka oroligheter bland intressenter, vilket en 

hållbarhetsrapportering kan hjälpa till att undvika för företaget. Därmed innefattar denna 

studie skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel. 

2.2.8 Lönsamhet  

Etablerad forskning som undersöker finansiell prestation och hållbarhet innefattar 

vanligtvis minst ett mått på lönsamhet. Ett återkommande mått på lönsamhet är 

nettomarginal, som används av bland annat Herremans, Akathaporn och Mclnnes (1993) 

och Kent, Donald och Bo (2010). Mulyadi och Anwar (2012) förklarar att lönsamhet kan 

mätas på olika sätt. Mulyadi och Anwar (2012) använder i sin studie olika mått på både 

lönsamhet samt företagsvärde. Författarna använder 3 olika mått på lönsamhet och dessa 

är ROA, ROE och nettomarginal. Som mått på företagsvärde använder författarna Tobins 

Q. Nettomarginalen, som är ett lönsamhetsmått, visar ett signifikant resultat till 

företagsstorlek, skuldsättningsgrad och tillväxthastighet medan studien inte påvisar ett 

signifikant resultat mellan hållbarhetsaktiviteter, nettomarginal och företagsvärde 

(Mulyadi och Anwar, 2012). 

Sufian (2012) förklarar att lönsamma företag spenderar mer resurser på 

hållbarhetsaktiviteter. Kamatra och Kartikaningdyah (2015) har i sin studie undersökt 

hållbarhetsaktiviteters effekt på företagets finansiella prestation. Författarna använder 4 

olika mått på finansiell prestation: ROA, ROE, nettomarginal samt förtjänst per andel 

aktie. Kamatra och Kartikaningdyah (2015) påvisar ett signifikant resultat mellan 

hållbarhetsarbete, ROA och nettomarginal.  

Som tidigare förklarat innefattar denna studie ROA som en kontrollvariabel. ROA är ett 

annat sätt att mäta ett företags lönsamhet på. Med avseende på den tidigare forskningen 

kommer denna studie även att innefatta nettomarginal som ett mått på lönsamhet för att 

kontrollera dess inverkan på studiens övriga variabler.  
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2.3 Teoretisk referensram 

 

2.3.1 Asymmetrisk informationsteori 

 

Asymmetrisk information innebär att ena parten i en transaktion har mer information än 

den andra parten. Den nobelprisade Akerlof (1970) menar att denna kontrovers skapar 

ökade kostnader då den ena parten (med dålig/för lite information) inte på ett effektivt 

sätt kan genomföra detta utbyte av tillgångar till ett representativt och korrekt pris. 

Akerlofs berömda exemplifierande av begagnade bilar beskriver hur asymmetrisk 

information inte bara bidrar till att köparen förvärvar sämre kvalitet för högre pris, utan 

även att säljaren av begagnade kvalitéts bilar drivs ut ur marknaden eftersom 

prissättningen blir skev och dessa företag tvingas ta ut ett lägre pris trots sin höga kvalitét 

(Akerlof, 1970). Den asymmetriska informationen leder till ökade kapitalkostnader och 

lägre aktielikviditet eftersom investerare som ingår ett avtal med företag som väntas 

inneha mer väsentlig information kommer begära högre kompensation där framtida 

förväntad avkastning diskonteras till en högre ränta (Botosan, 1997; Botosan och 

Plumlee, 2002; Easley och O’Hara, 2004).  

 

Lopatta, Buchholtz och Kaspereit (2016) menar att hållbarhetsaktiviteter i viss mån kan 

öka företags pålitlighet vilket i sin tur skulle minska asymmetrisk information, 

kapitalkostnader och öka företagets värde. Detta stöds av Bushman och Smith (2001) som 

menar att hållbarhetsrapportering kan leda till att informationsasymmetrin undviks. 

Kuzey och Uyar (2017) förklarar att hållbarhetsrapportering enligt GRI minskar 

informationsasymmetri mellan företagsledningen och investerare samtidigt som det 

stärker företagsvärdet och den finansiella prestandan. 

 

2.3.2 Intressentteorin  

 

En av grundarna bakom teoribildningen var Freeman (1984) som definierade företags 

intressenter som: “Any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the organization's objectives”- Freeman (1984). Teorin utgår från att det 

inte bara är aktieägarna som företaget har ett ansvar emot och att andra grupper i 

företagets miljö kan ha behov av att få sina intressen tillgodosedda. Dessa andra grupper 

kan vara leverantörer, investerare och samhället (Freeman, 1984). Donaldson och Preston 
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(1995) menar att ett företag måste ta till vara på övriga gruppers behov, även om att det 

stora målet är vinstmaximering, vilket stödjer intressentteorin. 

 

Deegan och Unerman (2011) menar inom intressentteorin att ju viktigare ett företags 

övriga intressenter är desto mer kommer företaget anstränga sig för att vårda den 

relationen. Vidare menar Deegan Deegan och Unerman (2011) att information är ett av 

huvudelementen för organisationen att vårda, eller manipulera, relationen med 

intressenter för att få den support de vill ha. Soyka (2013) redogör för att intressenter har 

en betydande roll för ett företags värde, och att det inte endast uppstår inom företaget. 

Horová (2012) förklarar att olika företag väljer att offentliggöra information för att skapa 

ett värde samt tillfredsställa intressenter genom att hållbarhetsrapportera. 

 

Vidare förklarar Deegan och Unerman (2011) att intressentteorin kan delas upp i två 

grenar: Den etiska/normativa grenen och den positiva grenen. Den etiska/normativa 

grenen har som grund att man ska göra något om det är rätt, och låt bli att göra det som 

är fel (Friedman och Samantha, 2006). Grenen syftar till att samtliga intressenter ska 

behandlas rättvist och vissa ska inte få mer fördelar än andra (Hasnas, 1998). Inom den 

positiva grenen redogör Bailey, Harte och Sugden (2002) för varför ledningen i ett företag 

väljer att fokusera mer på vissa intressenter än andra. Deegan och Unerman (2011) 

förklarar att företagsledningen väljer att fokusera på de intressenters behov vars makt är 

störst över de resurser som företaget är i behov av. Dessa resurser menar Deegan och 

Unerman (2011) kan vara personal, kapital eller olika sorts inflytande. 

 

Enligt Enquist, Johnson och Skålén (2006) har företag både externa och interna 

intressenters behov att ta hänsyn till. Då denna studie primärt avser att studera sambandet 

mellan MTB och hållbarhetsrapportering är de externa intressenternas behov mest 

intressant för vår studie. Enquist et al. (2006) förklarar att aktieägarna har ett stort intresse 

i företagets hållbarhetsarbete och därmed företagets hållbarhetsrapportering eftersom det 

på sikt påverkar företagets image, lönsamhet och företagsvärde. 

2.3.3 Legitimitetsteorin  

 

Deegan och Unerman (2011) förklarar att legitimitetsteorin påstår att organisationer 

ständigt söker efter att säkerställa att de uppfattas verka inom de regler, normer, tro och 

värderingar som finns i samhället där de opererar. Att företagets aktiviteter av samhället 
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uppfattas som legitima. Vidare förklarar Deegan och Unerman (2011) att dessa 

värderingar och normer inte är konsekventa så företaget måste ständigt vara 

uppmärksamma på de förändringar som sker i samhället där de verkar. Ett företags 

överlevnad anses vara beroende av att uppfattas som legitima inom teorin (Dowling och 

Pfeffer, 1975; O’Donovan, 2002). Deegan och Unerman (2011) menar att 

informationsutgivning är avgörande för att upprätthålla legitimitet för ett företag. 

 

De senare årtionden har de publika förväntningarna ändrats mycket från att 

vinstmaximering sågs som det optimala måttet för legitimitet (Deegan och Unerman, 

2011). Som ett exempel tar författarna upp om samhället som företaget verkar i förväntar 

sig arbete för att främja miljön, så bör företaget ta hänsyn till detta. 

 

Enligt Relch (1998) finns ett tydligt samband mellan ett företags arbete med CSR och 

legitimitetsteorin. Om ett företag inte möter de förväntningar och åtaganden mot 

samhället samt anställda så riskerar företaget en försämrad image vilket leder till 

försämrad försäljning (Relch, 1998). Detta stöds av Ratanajongkol, Davey och Low 

(2006) som menar att legitimitetsteorin kan kopplas samman med hållbarhetsrapportering 

då rapporteringen kan ses som en strategi för företag för att hjälpa till att bygga samt 

bibehålla sin legitimitet. Även Roca och Searcy (2012) påstår att rapportering kan hjälpa 

företag att ses som legitima genom att bevisa för samhället att de följer de förväntningar 

som samhället har satt upp. Detta stöds även av Leszczynska (2012) som menar att om 

företaget har en bra image med sitt hållbarhetsarbete, och anses vara legitima, genereras 

vinst samt ett ökat företagsvärde. Enligt Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) samt 

Legendre och Coderre (2013) har stora företag med en högre lönsamhet en större 

benägenhet till att upprätta en hållbarhetsrapport för att uppfattas som legitima gentemot 

samhället. 

 

2.3.4 Institutionella teorin  

 

Den institutionella teorin utvecklades från organisationsteorin under sena 1970-talet av 

flera olika forskare (Deegan och Unerman, 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) är 

en av aspekterna varför teorin är så relevant inom forskning än idag är att teorin handlar 

om att förstå hur organisationer svarar på förändringar samt förväntningar från samhället. 

Företag opererar inom ett ramverk uppsatt av normer och värderingar från samhället 
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(Deegan och Unerman, 2011). Artsberg (2005) menar att handlingsrepertoaren enligt den 

indtituonella teorin är begränsad av värderingar som råder i ett samhälle under en viss tid. 

Teorin sätter sitt fokus på hur organisationer styrs av sin omgivning (Zetterqvist, 2009).   

 

Inom de senaste åren menar Schaltegger och Wagner (2017) att engagemanget kring 

sociala och miljömässiga aspekter tydligt ökat hos organisationer och att de inte längre 

kan separeras från de ekonomiska aspekterna. En balans mellan dessa tre menar 

Schaltegger och Wagner (2017) är en väg till framgång. De övriga aspekterna hos företag, 

förutom de ekonomiska, är i dagsläget en viktig trend för företag att ta hänsyn till. Idag 

befinner sig samhället i en informationsera (Castells, 2010; Wilson, 1981; Wilson, 2000) 

och inom den institutionella teorin är därmed de miljömässiga samt sociala värderingarna 

viktiga att ta hänsyn till för att se till dagens värderingar som råder i samhället.  

 

2.3.5 Agentteorin 

 

Agentteorin är en deskriptiv teori med ett deduktivt synsätt som uppstod på 1970-talet 

och utgår från de vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori, att aktörer är 

rationella och nyttomaximerande (Artsberg, 2005). Grundarna till agentteorin anses vara 

Jensen och Meckling (1976) som förklarar att teorin handlar om två parter, 

företagsledningen (agenten) och aktieägare (principalen). Agenten ska agera efter vad 

som är i bästa intresse för principalen för att maximera vinsten. Ett välfungerande företag 

är enligt agentteorin ett företag där principalens vinst maximeras (Deegan och Unerman, 

2011). Dock uppstår ett problem då agenten är en ”vanlig människa” som anses vara 

rationell och tenderar därmed att agera utifrån sin egen bästa vinning vilket leder till olika 

agentkostnader för företaget (Jensen och Meckling, 1976). Enligt Bushman och Smith 

(2001) kan dessa kostnader undvikas genom att offentliggöra information om företaget, 

som en hållbarhetsrapportering gör. Hahn och Kühnen (2013) påstår att agentteorin kan 

ge en förklaring till varför företag väljer att ge ut en hållbarhetsrapportering då 

företagsledningen söker efter att öka sin vinst bland annat genom att stärka sin ställning 

gentemot samhället. Detta stöds av Peloza och Shang (2011) som menar att 

hållbarhetsaktiviteter kan skapa starkare relationer mellan företag och dess aktieägare.  

 

Hahn och Kühnen’s (2013) påstående om agentteorin och hållbarhetsrapportering stöds 

av ägarteorin vilket är en traditionell teori som sätter ägarna i centrum (Artsberg 2003). 
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Vidare stöds teorin av forskning som menar att företag enbart utför aktiviteter för att 

maximeras vinster för ägarna, vilket även då gäller hållbarhetsaktiviteter (Carson, 2003; 

Smith och Hasnas, 1999). 

 

2.3.6 Neoklassisk teori 

 

Enligt den neoklassiska ekonomi-teorin existerar ett negativt samband mellan 

hållbarhetsarbete/hållbarhetsrapportering och finansiellt resultat samt aktievärde 

(Mahoney och Roberts, 2007; Preston och O’Bannon, 1997; Waddock och Graves, 1997). 

Detta förklaras med att hållbarhetsaktiviteter utgör en kostnad för företagen som inte är 

nödvändig, vilket leder till minskad vinst samt aktievärde. Teorin stöds av Friedman 

(1970) som menar att ett företags enda ansvar är det ekonomiska ansvaret med 

vinstmaximering. 

Dock finns skilda meningar då Von Arx och Ziegler (2008) påstår att teorin kan motivera 

företagen till att utföra samt redovisa hållbarhetsaktiviteter genom att man exempelvis 

minskar risken för att bötfällas av staten genom att ta hänsyn till samhällets förväntningar.  
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2.4 Studiens hypoteser  

 

Den tidigare forskning som undersöker sambandet mellan företagsvärde och 

hållbarhetsrapportering/hållbarhetsaktiviteter använder mycket varierande metoder och 

studierna har även påvisat ett varierande resultat. Baserat på tidigare forskning menar vi 

att behovet finns av vidare forskning där ett mer standardiserat dataunderlag på hållbarhet 

används. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och baserat på den tidigare 

forskningen utformar denna studie 3 st olika hypoteser.  

 

Som ovan nämnt finns ett varierande resultat i den tidigare forskningen. Murray, Sinclair, 

Power och Gray (2006) studerade om ett samband existerar mellan utgivande av social- 

och miljöinformation och finansiell prestanda bland de 1000 största företagen i 

Storbritannien. Författarna fann inget direkt samband. Även Timbate och Park (2018) 

påvisar i sin studie att det inte finns något signifikant resultat som säger att 

hållbarhetsrapportering skulle vara värdeskapande för investerare eller att investerare 

skulle ha något incitament för att betala ett högre pris för dessa aktier på marknaden. Detta 

leder till hypotes H0. 

 

H0: Det finns inget samband mellan företags hållbarhetsrapportering och dess MTB-

värde.  

 

Legitimitetsteorin kan ses som en förklaring till en positiv relation mellan 

hållbarhetsrapportering och företagsvärde. Enligt Deegan och Unerman (2011) handlar 

legitimitetsteorin om att organisationer strävar efter att säkerställa att de uppfattas som 

legitima i samhället de verkar i. Leszczynska (2012) förklarar att om företaget har en bra 

image gällande sitt hållbarhetsarbete, och anses vara legitima, genereras vinst samt ett 

ökat företagsvärde. Även den institutionella teorin kan förklara en positiv relation mellan 

företagsvärde och hållbarhetsrapportering. Teorin handlar om att förstå hur organisationer 

svarar på förändringar samt förväntningar från samhället och företag som opererar inom 

det ramverk som är uppsatt från samhället (Deegan och Unerman, 2011). Om samhället 

har förväntningar på företagens hållbarhetsarbete, och företaget väljer att behaga dessa, 

kan företagets värde öka. Även agentteorin kan förklara det positiva sambandet mellan 

företagsvärde och hållbarhetsarbete. Hahn och Kühnen (2013) menar att teorin kan ge en 

förklaring till varför företag väljer att ge ut en hållbarhetsrapportering då 
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företagsledningen söker efter att öka vinsten till aktieägarna genom att b.la. stärka sin 

ställning gentemot samhället. Kuzey och Uyar (2017) förklarar att även asymmetrisk 

informationsteori kan förklara den positiva relationen då hållbarhetsrapportering minskar 

informationsasymmetri mellan företagsledningen och investerare samtidigt som det 

stärker företagsvärdet och den finansiella prestandan. En positiv relation mellan 

företagsvärde och hållbarhetsrapportering kan förklaras av teorin om den värdeskapande 

skolan som hävdar att miljöinvesteringar är en strategi för konkurrensfördelar samt 

förbättra finansiell avkastning till investerarna.  

Tidigare forskning påvisar även det positiva sambandet. Verbeeten, Gamerschlag och 

Möller (2016) fann en positiv relation mellan företags värde och hållbarhetsrapportering 

av sociala aspekter i tyska företag. Hassel och Semenova (2016) påvisar en positiv 

korrelation mellan amerikanska företags miljöarbete och den finansiella prestationen. 

Detta leder till hypotes H1. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företags hållbarhetsrapportering och dess 

MTB-värde. 

 

Den neoklassiska teorin hävdar ett negativt samband mellan hållbarhetsarbete och 

finansiellt resultat. Detta förklaras av att hållbarhetsaktiviteter är en onödig kostnad som 

leder till minskad vinst (Waddock och Graves, 1997). Teorin stöds b.la. av Friedman 

(1970) som menar att ett företags enda ansvar är det ekonomiska ansvaret med 

vinstmaximering. 

I en undersökning utförd av Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) studeras värdet av 

miljöarbete utifrån ett aktieägarperspektiv i svenska företag på stockholmsbörsen. 

Studien påvisar en negativ relation mellan miljöarbete och företagets marknadsvärde 

vilket ger stöd åt den kostnadsorienterade skolan. Skolan menar att hållbarhetsarbete 

endast tillför en extra kostnad för företagen (Hassel et. al, 2005). Lorraine, Collison och 

Power (2004) använde negativ och positiv publicitet som berört företagens 

hållbarhetsarbete för att se ett eventuellt samband till aktiekurser. Resultatet påvisar att 

aktiekursen påverkas av publicitet. Studien kan därmed förklara ett negativt samband 

mellan hållbarhetsrapportering och aktiekurs om rapporteringen genererar dålig publicitet 

och därmed påverkar företagsvärdet negativt. Detta leder till hypotes H2. 
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H2: Det finns ett negativt samband mellan företags hållbarhetsrapportering och dess 

MTB-värde.  
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3. Metod 

 
Metodkapitlet presenterar den forskningstradition som studien utgår ifrån samt det 

metodval och den forskningsdesign som tillämpas. Därefter förklaras studiens 

datainsamling, operationalisering av variablerna och undersökningens analysmetod. 

Kapitlet avslutas med att redogöra för den hänsyn till de kvalitetskrav och källkritik som 

studien tagit. 

 
3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Denna studie är en del i ett positivistiskt paradigm som Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016) förklarar formas av en objektiv ontologi. Positivistisk tradition utgår från 

objektivitetsideal med en deduktiv forskningsansats där man undersöker data kvantitativt 

(Eriksson och Wiedersheim- Paul, 2011) för att testa teorier (Bryman och Bell, 2013). 

Denna studie utgår från ett positivistiskt paradigm då studien syftar till att undersöka 

sambandet mellan hållbarhetsarbete enligt GRI G4 och företagens MTB-värde genom 

hypotesprövningar av kvantitativ data. Studien följer ett objektivistiskt perspektiv då inga 

egna värderingar läggs in i analysen av objektiv empirisk data. Sohlberg och Sohlberg 

(2011) förklarar att en positivistisk utgångspunkt utgår från att vara förklarade och 

predicerande vilket vi menar att denna studie ska vara. 

Som ovan nämnt tillämpas en deduktiv forskningsansats i studien. Creswell (2014) 

förklarar en deduktiv metod som att hypoteser formas baserat på existerande teorier för 

att verifiera eller testa en teori. 

Figur 3. Deduktiv forskningsansats. Källa: egen figur utifrån Creswell (2014)  

3.2 Metodval 

Likt tidigare studier som behandlar sambandet mellan företagsvärde och hållbarhet, 

exempelvis från Hassel, Nilsson och Nyquist (2005), Schadewitz och Niskala (2010) samt 
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Hassel och Semenova (2016) m.fl., har denna studie en kvantitativ metod för att testa 

samband. 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar en kvantitativ metod om insamling av numeriska 

data med en deduktiv ansats och en objektiv syn på verkligheten. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att den kvantitativa forskningen fokuserar på en större mängd data som kan 

samlas in på olika vis, som exempelvis genom enkäter eller arkiv. När det gäller 

förhållandet mellan teori och empiri menar Bryman och Bell (2013) att den deduktiva 

ansatsen inom kvantitativ forskning handlar om prövning av teorier. Denna studie samlar 

in numerisk data för att testa hypoteser som är uppbyggda från olika teorier och den 

tidigare forskningen. 

 

Figur 4. Kvantitativ metod. Källa: egen figur utifrån Eriksson och Wiedersheim- Paul 

(2011) 

3.3 Forskningsdesign 

 

Forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys för data. Designen speglar 

ställningstaganden och handlar om att bestämma hur metodvalet ska tillämpas för att 

besvara syftet med studien (Bryman och Bell, 2013). Utifrån hur syftet besvaras på bästa 

vis har forskningsdesignen valts. Den design som studien utförs genom är en 

tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2013) förklarar att en tvärsnittsdesign innebär att man 

samlar in data från mer än ett fall, vid en viss tidpunkt, med syfte att hitta kopplingar 

mellan variabler. Dessa variabler granskas sedan för att finna sambandsmönster. Då 

denna studie utgår från ett kvantitativt metodval som syftar till att studera relationen 

mellan olika variabler vid en tidpunkt menar vi att en tvärsnittsdesign är den 

forskningsdesign som är mest lämplig att använda. 

 

3.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 

 

Denna studie baseras på två tidigare studier där företagsvärde och hållbarhetsarbete 
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studerats. Ameer och Othman (2012) undersökte om det fanns en signifikant skillnad på 

den finansiella prestandan mellan en grupp bestående av de 100 mest hållbara företagen 

och en grupp bestående av företag som inte medräknas bland dessa. Ameer och Othman 

(2012) baserar sin studie och dess metod på en undersökning utförd av Lopez, Garcia och 

& Rodriguez (2007) där relationen mellan hållbarhet och finansiell prestation 

undersöktes. Lopez et. al (2007) har jämfört den finansiella prestandan mellan två olika 

grupper där den ena gruppen av företag har antagit CSR-aktiviteter medan den andra 

gruppen inte har gjort det. Vidare använder Lopez et. al (2007) ett homogent urval sett 

till företagsstorlek bland samtliga involverade företag. Vår studie innefattar likt Lopez et. 

al (2007) samt Ameer och Othman (2012) två grupper av företag för att undersöka 

sambandet mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde. De två grupperna i vår 

studie består av företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 respektive företag som inte 

hållbarhetsrapporterar enligt G4. Baserat på Lopez et al (2007) studie använder vi företag 

med liknande egenskap i företagsstorlek. De företag som involveras i studien är enligt 

EUs definition av stora företag som GRI tillämpar i GRI Report List (GRI, 2018 h).  

 

För att svara på studiens syfte behövs information om MTB-värdet, 

hållbarhetsrapportering, nettoomsättning, skuldsättningsgrad, ROA samt 

branschtillhörighet för samtliga företag. De källor som används för att hämta denna 

information är sekundärdata från GRI Report List och Eikon samt primärdata i form av 

årsredovisningar. Valet av sekundärdata grundar sig i att vi författare får data av hög 

kvalité samtidigt som vi sparar värdefull tid vilket Bryman och Bell (2017) förklarar är 

två de stora fördelarna med användning av sekundärdata. Datan som hämtas manuellt från 

årsredovisningar är företagens nettoomsättning. 

 

Samtliga företag i studien hämtas från GRI Report List men har olika rapporttyper. De 

företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 hittas genom filtret rapporttyp ”G4” och de 

företag som inte hållbarhetsrapporterar enligt G4 hittas via rapporttyp ”non- GRI” i 

samma databas. Att företag har rapporttyp ”non-GRI” betyder att företag inte rapporterar 

enligt kraven som GRI har uppsatt för hållbarhetsrapporten (GRI, 2018 f). Genom att 

använda GRI Report List menar vi att risken minskar för mänskliga fel och för att olika 

tolkningar kring hållbarhetsrapportering förekommer. Vi menar att studiens tillförlitlighet 

och reliabilitet ökar genom att använda GRIs egen databas över hur de själva anser att 
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företag följer deras riktlinjer. Från GRI Report List hämtas även företagens information 

om branschtillhörighet. 

 

Databasen Eikon används för att ta fram studiens beroende variabel som är företagens 

MTB-värde. MTB hämtas för studiens samtliga involverade företag. Från Eikon hämtas 

även studiens information till kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, nettomarginal och 

ROA. Nettoomsättningen hämtas manuellt från företagens årsredovisningar som hittas 

via företagens hemsidor. Nettoomsättningen omvandlas med hjälp av en 

valutaomvandlare till Euro och växelkursen gällande på bokslutsdatum.  

 

All data som hämtas från GRI Report List och Eikon sammanställs i Excel för att sedan 

exporteras till statistikprogrammet SPSS. 

 

3.5 Population och bortfall   

 

Denna studie avgränsas till år 2016 samt till grannländerna Sverige, Finland, Danmark 

och Norge. Då MTB undersöks som mått på företagsvärde avgränsas studien till 

börsnoterade bolag. Studien baseras på Lopez et. al (2007) där hållbarhetsrapportering 

används som en dikotom variabel för att jämföra företagsvärdet mellan två olika grupper 

där samtliga företag har en liknande (homogen) företagsstorlek och studien innefattar 

därmed endast stora företag. Samtliga företag i studien har under år 2016 gjort ett bokslut. 

I vår studie involverar de båda grupperna av företag den totala populationen innanför 

studiens avgränsningar.  

 

De företag som inte hållbarhetsrapporterar enligt G4 hittas via rapporttyp ”non-GRI” från 

GRI Report List och är den totala populationen inom studiens avgränsningar. De företag 

som hållbarhetsrapporterar enligt G4 hittas via rapporttyp ”G4” från GRI Report List. 

Den totala populationen i studien är 126 stycken företag innan bortfall. Från populationen 

bland de bägge grupperna finns bortfall vid bristfällig information gällande någon av de 

variabler som tillämpas i studien. De företag som saknar information som berör någon av 

studiens variabler blir exkluderade från studien. Därmed består studien av 92 

observationer indelat i två olika grupper, varav en grupp på 66 företag som 

hållbarhetsrapporterar enligt G4 och en grupp på 26 företag som inte 

hållbarhetsrapporterar enligt G4. 
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3.6 Operationalisering 
 
Operationalisering förklarar Eriksson och Wiedersheim- Paul (2011) handlar om hur man 

överför teoretiska föreställningar till empiriska observationer. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att operationalisering handlar om att definiera olika begrepp och även hur 

dessa begrepp ska mätas. Bryman och Bell (2017) förklarar kortfattat att 

operationalisering är en process där forskaren utformar de begrepp som studien är 

intresserad av. Genom att ta fram mätbara begrepp från teorin kan forskaren sedan testa 

detta i form av teoretiskt uppställda hypoteser (Eliasson, 2006). I studiens fall blir detta 

en förklaring till beroendevariabeln, testvariabeln och kontrollvariablerna.  

 

3.6.1 Beroende variabel 

 

Denscombe (2009) förklarar att en studies beroende variabel påverkas av oberoende 

variabler och dess eventuella förändringar. Beroende variabeln i denna studie är MTB-

värde. MTB är ett mått som i studien kommer från databasen Eikon framtaget av 

Thomson Reuter. MTB fås genom att ta bokfört värde på eget kapital dividerat med 

marknadsvärdet på eget kapital.  

 

3.6.2 Testvariabel 

 

Testvariabeln i denna studie är en oberoende variabel om företagen hållbarhetsrapporterar 

enligt GRI G4 eller inte gör det. Den oberoende variabeln ska visa om 

hållbarhetsrapportering har ett samband till studiens beroende variabel som är företagens 

MTB-värde. Variabeln hållbarhetsrapportering kallas i detta fall för en dikotom variabel 

som Bryman och Bell (2017) förklarar endast kan anta två olika värden. I studien kodas 

företagen med 1 eller 0 beroende på hållbarhetsrapporteringen. Om företaget 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI G4 kodas företaget med 1, om företaget inte anses 

rapportera enligt G4 kodas det med 0. 

 
Figur 5. Kodning testvariabel. Källa: Egen figur 
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3.6.3 Kontrollvariabler 
 

Bernerth och Aguinis (2016) förklarar att kontrollvariabler är till för att identifiera olika 

påverkande faktorer till ett fenomen och dessa faktorer är av intresse i denna studie. Enligt 

Bryman och Bell (2013) tillämpas kontrollvariabler för att kontrollera andra möjliga 

orsaker till att ett samband uppkommer än de studien faktiskt undersöker. 

Kontrollvariablerna är även dessa oberoendevariabler.  

 

Genom tidigare forskning har denna studie identifierat företagsstorlek (Kuzey och Uyar, 

2017) och branschtillhörighet (Gamerschlag et. al, 2011; Tate et. al, 2010) som två 

faktorer som anses vara de viktigaste påverkande faktorerna. Vidare innefattar studien tre 

ytterligare kontrollvariabler framtagna utifrån den tidigare forskningen som är av intresse 

för studien. Dessa variabler är skuldsättningsgrad, nettomarginal och ROA. Figur 6 visar 

en sammanfattande modell av studiens kontrollvariabler och hur studien analyserar 

dessa.   

 

 

Figur 6. Kontrollvariabler. Källa: Egen figur  

3.7 Analysmetod 

 

SPSS, ursprungligen Statistical Package for the Social Sciences som grundades år 1968, 

är ett program för statistisk analys (SPSS, 2018). Programmet tillämpas i studien för att 

utföra korrelations- och regressionsanalyser. Eriksson och Wiedersheim- Paul (2011) 
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menar att forskare som söker efter att statistiskt analysera data för att söka ett samband 

mellan olika variabler vanligtvis använder dessa två analysmetoder. Vidare förklarar 

Eriksson och Wiedersheim- Paul (2011) att korrelationsanalysen används för att uttrycka 

styrkan i det linjära variabel-sambandet medan regressionsanalysen används för att 

specificera sambandets utseende.  

3.7.1 Korrelationsanalys 

I studien utförs en bivariat korrelationsanalys som Bryman och Bell (2017) förklarar är 

en analysmetod för att analysera en relation mellan två variabler. Analysen utförs med en 

metod som heter pearsons r som är ett korrelationstest och används i studien för att 

undersöka korrelationen mellan den beroende-, test- och studiens kontrollvariabler. 

Damström (2011) förklarar att pearsons r visar styrkan mellan två variabler mellan -1 och 

1 där -1 visar ett perfekt negativt samband, 0 påvisar att det inte finns något samband och 

1 påvisar ett perfekt positivt samband mellan variablerna.  

3.7.2 Regressionsanalys 

Som ovan nämnt utförs även en regressionsanalys i studien. Den regressionsanalys som 

utförs är en multipel regressionsanalys som Edling och Hedström (2003) förklarar 

används när det finns oberoende variabler som anses påverka en beroende variabel. 

Vidare förklarar författarna att en multipel regressionsanalys är relevant att utföra även 

om en undersökning primärt berör sambandet mellan två variabler, som i fallet med vår 

studie då undersökningen främst syftar till att studera sambandet mellan 

hållbarhetsrapportering och företagsvärdet. Då andra variabler påvisats i den tidigare 

forskningen att kunna påverka vårt primära samband är en multipel regressionsanalys 

nödvändig med dessa variabler som kontrollvariabler. De kontrollvariabler som innefattas 

i denna studie är nettoomsättning, nettomarginal, branschtillhörighet, skuldsättningsgrad 

och ROA.  

Vi har valt att använda en signifikansnivå på 0.05 samt 0.01 vilket testas med ett F-test. 

Sullivan (2013) förklarar att F-testet ger studien ett mått på om analysmodellen uppfångar 

något bortom slumpmässig variation och handlar om den risk forskaren är beredd att 

godta för att ett samband kan dras. För att se om resultatet är tillräckligt godtagbart 

förklarar Dahmström (2011) att F-testet bör visa ett resultat som är lägre än 0,05 vid 

signifikansnivå 0,05 respektive lägre än 0,01 vid signifikansnivå 0,01.  
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Vidare analyserar studien R2-värdet som visar förklaringsgraden samt t-värdet och det 

standardiserade betavärdet. R2-värdet förklarar den totala variansen av 

beroendevariabeln som kan förklaras av testvariabeln- och/eller kontrollvariablerna. Ett 

högre R2-värde påvisar en starkare koppling. Med t-värdet kan vi avgöra om 

koefficienten är signifikant eller inte tillsammans med signifikansnivån (Dahmström, 

2011). Det standardiserade betavärdet visar vilken variabel som har starkast effekt på 

studiens beroende variabel.  

3.8 Kvalitetskrav 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att de 3 mest kritiska bedömningskriterierna för 

företagsekonomisk forskning är validitet, reliabilitet samt replikation och därmed 

innefattar denna studie dessa 3 kvalitetskrav. Bryman och Bell (2013) menar även att 

generaliserbarhet är en intressant faktor inom till kvantitativ forskning och därmed tar 

studien även hänsyn till det. 

 

3.8.1 Validitet 

 

Eriksson och Wiedersheim- Paul (2011) förklarar validitet som ett mätinstruments 

förmåga att mäta det som studien avser att mäta och metodens giltighet. Yin (2013) menar 

att det är viktigt att säkerställa att det data som samlas in är korrekt för att öka 

trovärdigheten i studien.  

 

Vidare menar Eriksson och Wiedersheim- Paul (2011) att det är viktigt att skilja på den 

yttre validiteten och den inre validiteten. Den inre validiteten handlar om 

överensstämmelsen mellan begrepp och den mätbara definitionen av dem. Den yttre 

validiteten handlar om överensstämmelsen mellan mätvärdet som används och 

verkligheten (Eriksson och Wiedersheim- Paul, 2011). Vi menar att studien har en hög 

inre samt yttre validitet. Studien använder data från GRI Report List vilket är GRIs egna 

databas som innefattar företag de själva anser följa riktlinjerna G4 och dessa riktlinjer är 

rekommenderade av EU att använda. Detta gör att inga felbedömningar kan göras när det 

ska skiljas på företag som hållbarhetsrapporterar enligt GRI G4 och inte. Det gör även att 

företagens egen tolkning av hållbarhetsarbete och rapportering inte beaktas vilket ökar 

trovärdigheten för vad som mäts. Vidare hämtas företagens MTB-värde från databasen 
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Eikon som enligt Bryman och Bell (2013) speglar begreppets riktiga betydelse vilket ger 

måttet på MTB hög begreppsvaliditet. 

 

Bryman och Bell (2013) skiljer på validitet i ytterligare två andra aspekter, intern och 

extern validitet. Intern validitet förklaras av författarna att handla om kausalitet, och om 

en slutsats som har ett kausalt förhållande är hållbar eller inte. Extern validitet handlar 

om huruvida resultaten i undersökningen kan generaliseras utöver det specifika 

mätområdet (Bryman och Bell, 2013). Denna studie kommer ha en låg intern validitet 

vilket Bryman och Bell (2013) förklarar inte är ovanligt då forskning som har 

tvärsnittsdesign ofta har en låg intern validitet. Detta beror på att den valda 

forskningsdesignen studerar sambandsmönster, och inte kausala samband då datan är 

insamlad från en viss tidpunkt, vilket även denna studie syftar till att göra. Då syftet med 

studien är att se ett eventuellt samband, inte vilken variabel som påverkar vilken variabel, 

så berör inte den låga interna validiteten studiens trovärdighet. Vidare förklarar Bryman 

och Bell (2013) att studier som har ett slumpmässigt urval när information samlas in är 

studier med en hög extern validitet. Denna studie innefattar alla företag inom studiens 

avgränsningar vilket gör att inget urval sker vilket i sin tur ger studien hög extern 

validitet.   

Validitet hör nära ihop reliabilitet. Eriksson och Wiedersheim- Paul (2011) förklarar att 

en studie bör ha en metod med en hög validitet (krav på mätinstrument) för att sedan 

kunna mäta på ett bra sätt (reliabilitet).   

 

3.8.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet förklarar att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Om andra 

studier skulle få samma utfall om samma tillvägagångssätt används, d.v.s. vara oberoende 

av forskaren själv (Eriksson och Wiedersheim- Paul, 2011). Bryman och Bell (2013) 

förklarar att reliabilitet i grund och botten handlar om mätningens och måttens pålitlighet 

och följdriktighet. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att man genom hög reliabilitet 

undviker påverkan av slumpen eller tillfälligheten. Yin (2006) tydliggör att tonvikten 

ligger på att man ska kunna utföra precis samma studie igen, och inte endast replikera de 

resultat som studien fått. 
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Enligt Yin (2006) är en nödvändig förutsättning till reliabilitet dokumentation av 

tillvägagångssättet i studien. Utan korrekt samt välskriven dokumentation kan författaren 

själv, och ännu mindre troligt någon annan, utföra studien igen. Yin (2006) förklarar att 

det vanligaste sättet att hantera reliabiliteten är att genomföra studien som att någon hela 

tiden kontrollerade vad man gör samt att utgöra olika steg så operationella som möjligt.    

 

Vi menar att denna studie skulle få ett likartat resultat om studien genomfördes igen då 

det data som används i studien kommer från Eikon samt GRI Report List som är 

tillförlitliga dataunderlag. Vidare tar studien hänsyn till den nödvändiga förutsättningen 

dokumentation genom att noggrant dokumentera studiens tillvägagångssätt. Hur 

begreppen mäts, baserat på teori och tidigare forskning, redogörs även tydligt för i 

operationaliseringen.   

 

3.8.3 Replikation 

 

Det tredje kriteriet för att mäta arbetets kvalité är replikerbarhet. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att forskning bör innefatta noggrann och detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssättet för att studien ska kunna bli replikerad av andra forskare. Författarna 

menar att replikation handlar om att upprepa eller reproducera en studie. Vidare menar 

Bryman och Bell (2013) att det handlar om i vilken utsträckning som resultatet från en 

studie kan upprepas, och därmed krävs en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. 

Detta gör vi i denna studie med en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet samt av 

analysen för hur sambandet undersöks. 

 

3.8.4 Generaliserbarhet 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att generaliserbarhet handlar om att forskaren kan säga 

till vilken utsträckning som studiens resultat kan generaliseras till övriga 

grupper/situationer än de aktuella i studien. Författarna menar att det är viktigt att ha ett 

urval som är så representativ som möjligt av populationen för att forskaren inte ska få ett 

resultat som inte är unikt för det specifika urvalet. Enligt Bryman och Bell (2013) är målet 

för forskaren att generalisera resultatet utöver det specifika fallet. 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att en studie måste uppfylla vissa krav för att uppnå 

ett generaliserbart resultat. Ett av kraven menar författarna är studiens forskningsfrågor 
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där syftet är att besvara dessa på ett metodologiskt riktigt sätt. Vi menar att denna studie 

besvarar forskningsfrågorna med hjälp av en lämplig metod som är utarbetad utifrån 

studiens syfte. Vidare menar Olsson och Sörensen (2011) att en viktig aspekt i studien är 

att arbeta mycket med validiteten och reliabiliteten. Som ovan nämnt tar denna studie 

hänsyn till både validiteten och reliabiliteten. Nämnvärt är att studien har en låg intern 

validitet, dock förklarar Bryman och Bell (2013) att det inte är ovanligt i studier med en 

tvärsnittsdesign och därmed berör inte den låga interna validiteten studiens trovärdighet. 

Det tredje krav som Olsson och Sörensen (2011) tar upp är de bakomliggande variablerna 

och att dessa kontrolleras. Denna studie innefattar olika kontrollvariabler utarbetade från 

den tidigare forskningen. Utifrån visad hänsyn till dessa 3 krav har denna studie försökt 

öka sin generaliserbarhet. 

Vidare bör inte denna studie generaliseras utöver de länder som studien innefattar. 

Chapple och Moon (2005) förklarar att ett företags hållbarhetsarbete varierar mycket på 

grund av vilket land företaget verkar i då länder kan ha väldigt olika system. Därmed bör 

försiktighet tas för att generalisera studiens resultat till länder där olika system skiljer sig 

väsentligt från Sverige, Norge, Danmark och Finland.  

3.9 Metod- och källkritik 
 

Den kvantitativa forskningen som metodval har fått kritik främst av de forskare som är 

förespråkare för den kvalitativa forskningen. Kritiker menar att den kvantitativa 

forskningen endast ser den mätbara datan utan att veta om den faktiskt stämmer med 

verkligheten (Bryman och Bell, 2013). Dock menar vi att det kvantitativa metodvalet 

svarar studiens syfte bäst och ger studien ett mer trovärdigt resultat. De variabler som 

innefattas i studien är mätbara och genom tydliga siffror på hållbarhetsrapportering samt 

MTB menar vi att studien tydligt redogör för variablerna samt för bakgrunden till den 

valda metoden. Vidare menar vi att studien får ett mer tillförlitligt resultat då studien 

innefattar objektiv och standardiserad data vilket ger en hög reliabilitet.  

 

Kritik mot studien är att observationsantalet är relativt litet vilket kan påverka resultatet. 

Det resultat som vi menar kan vara mest påverkningsbart av det låga antalet är 

branschtillhörighet då antalet observationer per bransch blir få. Detta tar vi hänsyn till när 

vi senare i studien tolkar undersökningens resultat.  
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Ghouri och Grønhaug (2010) menar att det finns en risk med användning av 

sekundärkällor som vi författare är medvetna om. Bryman och Bell (2013) förklarar en 

av riskerna med sekundärkällor är att skribenten till en sekundärkälla kan reflekterat och 

tolkat primärkällan själv vilket kan leda till snedvridning av originalkällan.  Därför menar 

Bryman och Bell (2013) att författare bör försöka få tag till primärkällor för att undvika 

denna risk. Detta har vi i åtanke genom hela studien när vi läst andra vetenskapliga artiklar 

och alltid försökt hitta primärkällan, som exempelvis Friedman (1970) och FN (1987).  

Eriksson och Hultman (2014) menar att kvalitén på källan försvagas ju längre bort i tiden 

den är ifrån. Genom att källan är aktuell förklarar Eriksson och Hultman (2014) att risken 

minskas att förändringar skett som gör källan mindre aktuell sett till hur det ser ut i 

dagsläget. Vi menar att studien innefattar den mest aktuella data som finns tillgänglig från 

GRI då GRI uppdaterar sin Report List årligen efter att företagen offentliggjort sin 

information i form av årsredovisningen/hållbarhetsrapporten. Studien undersöker år 2016 

som i skrivande stund är det mest närliggande året där företag gjort denna information 

offentlig. Genom att studien använder data från GRI Report List och G4 som ett mått på 

hållbarhetsrapportering menar vi även att risken av att resultatet påverkas av egna 

tolkningar av hållbarhetsrapportering försvinner.  

 

Ghouri och Grønhaug (2010) förklarar att information som är inhämtad från bibliotek 

samt från vetenskapliga artiklar påvisats vara tillförlitliga källor och det är dessa källor 

som denna studie är uppbyggd av. I studiens sökning efter vetenskapliga artiklar har SMU 

(2018) och SJR (2018) används som utgångspunkt. SMU (2018) och SJR (2018) rankar 

olika vetenskapliga tidskrifter världen över. Dock har flertal källor hämtats från olika 

källförteckningar i artiklar vars tidskrift SMU (2018) och SJR (2018) rekommenderat 

vilket betyder att alla källor i denna studie inte publicerats i rekommenderade tidskrifter. 

Således menar vi att de artiklar som studien innefattar används som källor i andra 

vetenskapliga artiklar vars tidskrift är rekommenderade och därmed anser vi artiklarna 

fungerar som underlag i denna studie. Studien innefattar även en del övriga artiklar som 

behandlar företagsvärde och/eller hållbarhetsarbete som vi funnit via Google Scholar som 

vi författare väljer att involvera på grund av dess relevans till vår studie.    
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4. Empiri 

 

Kapitlet inleds med en presentation av den deskriptiva statistiken för studiens beroende- 

test- samt kontrollvariabler. Vidare presenteras studiens resultat i form av korrelation- 

och regressionsanalyser.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

 

Deskriptiv statistik förklarar Jorgéus (2009) är att presentera beskrivande data på ett 

begripligt sätt. I denna uppsats presenteras den deskriptiva statistiken i tre olika delar. 

Den första delen presenterar den beskrivande statistiken för studiens beroende variabel 

som är MTB-värde. Den andra delen redogör för studiens testvariabel som är 

hållbarhetsrapportering enligt GRI G4. Sist presenteras den deskriptiva statistiken för 

studiens kontrollvariabler.  

 

4.1.1 Deskriptiv statistik för studiens beroende variabel 

 

Studiens beroende variabel är data hämtad från databasen Eikon och visar företagens 

MTB- värde. I studien har vi valt att presentera MTB i förhållande till de två 

företagsgrupperna. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för studiens beroende variabel MTB 

I tabellen kan vi avläsa att MTB är relativt lika mellan de två grupperna med företag. Vi 

kan se från tabellen att de företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 har ett högre 

minimumvärde, medelvärde, standardavvikelse och maximala värde. Dock är denna 

skillnad inte avsevärt stor.  
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4.1.2 Deskriptiv statistik för studiens testvariabel 

 

Studiens testvariabel är en dikotom variabel om företagen hållbarhetsrapporterar enligt 

GRI G4 eller inte gör det. De företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 kodas med 1 i 

analysen. De företag som inte anses hållbarhetsrapportera enligt G4 kodas med 0 i 

analysen. Studien består således av hela populationerna för de bägge grupperna för 

studiens valda parametrar med hänsyn till bortfall. Antalet observationer i denna studie 

utgörs av en population på 126 företag tagna från GRI’s databas GRI Report List som 

stämmer överens med studiens valda parametrar; Land, storlek, börsnoterade samt 

huruvida GRI anser dem hållbarhetsrapportera enligt G4 eller ej. Efter bortfall med 

anledning av bristande information från databasen Eikon återstår 92 företag. 

Testvariabeln presenteras i en tabell nedan tillsammans med studiens länder.   

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för studiens testvariabel hållbarhetsrapportering 

 
 

4.1.3 Deskriptiv statistik för studiens kontrollvariabler  

 

Studien innefattar fem kontrollvariabler som är framtagna från den tidigare forskningen 

och dessa är nettomarginal, företagsstorlek, branschtillhörighet, skuldsättningsgrad och 

ROA. Kontrollvariablerna presenteras i tabell 3 samt diagram 1.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik för studiens finansiella kontrollvariabler 

 

 

 

Som tidigare nämnt delas företagen upp i 10 olika sektorer enligt ICB-klassificering. Se 

diagram 1.  

Diagram 1. Deskriptiv statistik för studiens kontroll variabel branschtillhörighet  
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4.2 Resultat 

 

4.2.1 Korrelationstest 

 

Studiens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan företag som 

hållbarhetsrapporterar enligt GRI G4 och företagsvärdet, mätt som MTB. Därmed 

genomför studien ett korrelationstest för att undersöka eventuella samband, dess riktning 

och styrka. Genom pearsons r kan studien visa hur de valda variablerna korrelerar med 

varandra med ett minimum värde (-1) som beskriver ett perfekt negativt samband, samt 

ett maximumvärde (1) som beskriver ett perfekt positivt samband, varvid värde 0 på 

pearsons r indikerar att ett samband inte finns. 

 

Tabell 4. Komplett korrelationstest mellan studiens variabler
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Tabell 5. Komplett korrelationstest mellan studiens variabler inklusive bransch 

 

 

 
 

I tabell 4 visas ett komplett korrelationstest av studiens variabler. Vad som är intressant 

för studiens syfte och som väljs att notera är att testet visar en korrelation mellan G4 och 

MTB på 8.5 % vilket tyder på att det finns ett mycket svagt positivt samband mellan G4 

och MTB. Detta är dock inte signifikant på vare sig 0.01 eller 0.05 signifikansnivå. Detta 

gör att vi inte kan säga att detta samband är statistiskt säkerställt. Däremot visar 

korrelationstestet på att hållbarhetsrapportering enligt G4 har ett signifikant och svagt 

positivt samband med nettoomsättning på 0.01 signifikansnivå, vilket indikerar på att 

större företag är mer benägna att hållbarhetsrapportera. Testet i sin helhet visar inte på 

några större samband mellan variablerna sinsemellan, vilket hade kunnat generera 

multikollinearitet och ett problem vid regressionsanalys.  

 

För att vidare studera effekterna på MTB samt huruvida branscher kan ses som en 

påverkansfaktor för GRI’s G4 lades kontrollvariabeln branschindelning till i 

korrelationstestet. Detta presenteras ovan i tabell 5. Den adderade variabeln visar på att 

GRI har ett negativt signifikant samband med branscherna Oil & Gas (-0.244) och 
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Consumer goods (-0.235) på signifikansnivå 0.01 respektive 0.05. Vidare påvisas ett 

negativt signifikant samband mellan MTB och branschen Financials (-0.338) samt ett 

positivt signifikant samband mellan MTB och branschen Health care (0.288). Branschen 

Consumer goods plockas dock bort från SPSS med grund av multikollinearitet.  

 

4.2.2 Sammanfattat regressionstest 

 

Tabell 6. Sammanfattat regressionstest.  

 
Tabell 7. Sammanfattat regressionstest inklusive bransch 

 
 

I det sammanfattade regressionstestet beskrivs förklaringsgraden (r2) av variansen i 

beroendevariabeln som effekt av de oberoende variablerna. Regressionen visar att 

förändringen i MTB enbart kan förklaras till 0.9 % av att företag hållbarhetsrapporterar 

enligt G4. När sedan övriga kontrollvariabler adderas så ökas förklaringsgraden något till 

3.6 %. Den väldigt svaga förklaringsgraden tycks visa att denna studie inte lyckats fånga 

någon starkt påverkande faktor till MTB. För att undersöka variablerna närmare 
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adderades kontrollvariabeln bransch till testet i vilken resultatet blev annorlunda och 

presenteras i tabell 7. När bransch lades till så ökade förklaringsgraden till 29.1 % vilket 

tyder på att branschtillhörighet förklarar variansen i MTB i en större utsträckning än 

övriga variabler. 

 

4.2.3 Regressionstest 

 

I tabell 8 nedan presenteras resultatet av studiens regressionstest i sin helhet. Som tidigare 

förklarat är studiens huvudsakliga syfte att undersöka sambandet mellan G4 och 

företagsvärdet och därmed kommer analysen huvudsakligen fokusera på resultatet 

hänförligt till dessa variabler.  

 

Tabell 8. Komplett regressionstest 
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Då studiens hypoteser berör GRI G4 och dess samband till företagsvärdet (presenterad 

som MTB) så är denna variabel studiens primära att undersöka. Tabell 8:1, som testar 

MTB och hållbarhetsrapportering, visar ett positivt standardiserat betavärde på 0.094 

vilket innebär att företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 har ett MTB värde som är 

0.094 högre än företag som ej hållbarhetsrapporterar enligt G4. Detta är dock inte 

statistisk signifikant på varken 0.05 eller 0,01 signifikansnivå. 

Tabell 8:5 presenterar MTB och hållbarhetsrapportering förlängt med studiens samtliga 

finansiella kontrollvariabler ROA, skuldsättningsgrad, nettoomsättning och 

nettomarginal. Vi kan avläsa ett positivt standardiserat betavärde 0.085, ett t-värde 0.731 

och ett sig-värde på 0.467 för GRI vilket inte är ett signifikant positivt resultat. Vidare 

kan vi avläsa att inget de övriga variablerna, de finansiella kontrollvariablerna, visar ett 

signifikant värde till MTB.   

Tabell 9. Komplett regressionstest inklusive bransch 
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Tabell 9 visar ett positivt signifikant samband mellan branschen Health care och MTB 

med ett t-värde på 2.669 och ett sig-värde på 0.009. Detta indikerar på att marknaden 

tenderar att värdera företag inom Health care-segmentet högre än dess redovisade värde.  
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5. Analys och diskussion  

 
I kapitlet presenteras analysen av den deskriptiva statistiken, korrelationstestet och 

regressionstestet på ett mer genomgående sätt samt att en diskussion om analysernas 

resultat förs. Vidare presenteras huruvida hypoteserna kunnat förkastas eller inte. 

Kapitlet avslutas med en slutsats, studiens bidrag samt förslag till vidare forskning. 

 
5.1 Analys av den deskriptiva statistiken, korrelationstestet och regressionstestet  

 

5.1.1 Deskriptiv analys 

 

Studien visar att 66 företag hållbarhetsrapporterar enligt G4 vilket är 71.7 % av studiens 

totala observationer. Vidare innefattar studien 26 företag som inte hållbarhetsrapporterar 

enligt G4 vilket är 28.3 % av studiens totala observationer. Det skall tas i beräkning att 

studien enbart omfattar noterade stora företag år 2016 och företag som avnoterats sedan 

dess samt företag som saknar information i Eikon är bortfall, vilket sammanlagt 33 

stycken företag. Statistiken visar också att företag i Sverige och Finland ter sig mer 

benägna att hållbarhetsrapportera enligt G4 (78,7% respektive 85,7%) medan Norge och 

Danmark verkar mindre benägna (50 % respektive 33,3%). Det insamlade materialet för 

Danmark är dock väldigt lågt med sex observationer vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser gällande Danmark. 

 

De företag som hållbarhetsrapporterar enligt G4 har ett högre medelvärde på MTB än de 

företag som inte hållbarhetsrapporterar enligt G4. Den deskriptiva statistiken ger således 

en indikation på att investerare ser ett mervärde utanför företagets redovisade tillgångar.  

 

Den deskriptiva statistiken för branschindelning visar på att företag inom branscherna 

Industrials och Financials representeras i flest fall (17/21 respektive 14/16) när det gäller 

hållbarhetsrapportering enligt G4. Branscherna Oil & gas, Health care, 

Telecommunications, Utilities, och Technology är lågt representerade i studien med 

under 5 observationer. Branscherna Oil & gas samt Utilities har två respektive en 

observation varav 0 företag hållbarhetsrapporterar enligt G4. Den låga andelen 

observationer utgör en svaghet för denna studies analys av bransch som påverkande 

faktor. Dock pekar den deskriptiva statistiken på att bransch kan vara en faktor som 
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påverkar den procentuella andelen företag inom varje bransch som hållbarhetsrapporterar. 

Inom branschen Financials hållbarhetsrapporterar 87.5 % av företagen medan Consumer 

goods ligger på 50 %. Detta tyder på att branschtillhörighet är en påverkande faktor till 

hållbarhetsrapportering. Med reservation för att studien har en relativt liten population, 

med flera branscher underrepresenterade i antal, bör detta resultat tas med försiktighet.  

 

5.1.2 Korrelationsanalys 

 

Korrelationsanalysen av MTB visade inget statistiskt signifikant samband med G4 på 

vare sig 0.01 eller 0.05 signifikansnivå, däremot påvisades ett svagt positivt signifikant 

samband (0.288) med branschen Health care på 0.01 nivå samt ett svagt negativt samband 

med branschen Financials (-0.338). Med reservation för det låga observationsantal 

indikerar denna analys att branschindelning är större korrelerat till företagsvärde än GRI, 

vilket innebär att investerares värderelevans är mer korrelerat till bransch än G4 

hållbarhetsrapportering. 

 

G4 har ett signifikant och svagt positivt samband med variabeln för storlek på 

nettoomsättning (0.299) vilket indikerar att större företag är mer benägna att 

hållbarhetsrapportera i enlighet med G4. Vidare visar studien ett signifikant och svagt 

negativt samband mellan G4 och branschen Oil & gas (-0.244). Detta visar att företag i 

miljöfarliga branscher väljer att inte hållbarhetsrapportera enligt G4. Den märkbart låga 

representationen av Oil & gas- företag i studien skall dock tas med i beräkning. Vidare 

påvisades även ett signifikant negativt samband mellan G4 och Consumer goods (-0.235) 

vilket något överraskande pekar på att även företag inom Consumer goods väljer att inte 

hållbarhetsrapportera enligt G4. 

 

Det signifikanta sambandet mellan GRI G4 och nettoomsättning (0.299) ger ett stöd för 

studien presenterad av Frias-Aceituno et. al (2014) som visade ett starkt signifikant 

resultat mellan hållbarhetsrapportering och företagsstorlek vilket kan bero på att dess 

ekonomiska fördelar ger möjlighet att realisera hållbarhetsaktiviteter (Westermark, 

2013). Beträffande branscher så visar denna studie resultat som motsäger Tagesson et al. 

(2009) som argumenterar för att företag med större grad av övervakning, alltså företag i 

miljöfarliga branscher tenderar att hållbarhetsrapportera mer. Detta då denna studie visar 

att Oil & gas- företag samt Consumer goods-företag tenderar att rapportera i lägre 
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utsträckning enlig G4. Denna slutsats skall dock dras med försiktighet med avseende på 

det låga observations antal.  

 

5.1.3 Regressionsanalys 

 

Summeringen av regressionsanalysen visar att endast 0.9 % av variansen för MTB kan 

förklaras av GRI enligt förklaringsgraden r2. Denna låga förklaringsgrad höjdes, dock 

inte märkbart, efter studiens finansiella kontrollvariabler tillagts till 3.6 %. När sedan 

bransch adderas till regressionstestet blir förklaringsgraden tämligen stark på nästan strax 

under 30 %. Detta innebär att branschtillhörighet är en viktig komponent vid analysen av 

variansen i MTB. Vidare påvisar det kompletta regressionstest för MTB och 

hållbarhetsrapportering ett positivt standardiserat betavärde 0.085, ett t-värde 0.371 och 

ett sig-värde på 0.467. Detta är dock inte statistisk signifikant på varken 0.05 eller 0,01 

signifikansnivå. Det finns alltså inget som tyder på att detta samband inte beror på 

slumpen. Övriga finansiella variabler, som undersöks i studien som kontrollvariabler, 

visar inte heller något signifikant värde till MTB enligt det kompletta regressionstestet. 

 

De tidigare studier som behandlat hållbarhetsrapportering och företagsvärde har påvisat 

ett varierande resultat. Timbate och Park (2018) visar i sin studie att det inte finns något 

signifikant resultat som säger att hållbarhetsrapportering skulle vara värdeskapande för 

investerare eller att investerare skulle ha något incitament för att betala ett högre pris för 

dessa aktier på marknaden. Denna studie stärker således Timbate och Parks (2018) 

resultat om att hållbarhetsrapportering inte har något statistiskt signifikant samband 

mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde. Resultatet för denna studie pekar på att 

företag som hållbarhetsrapportera i enlighet med G4 inte åtnjuter något högre 

företagsvärde än företag som inte hållbarhetsrapporterar enligt G4. Detta icke signifikanta 

resultat kan till viss del förklaras även av Verbeeten et. al (2016) som i sin studie påvisar 

att tillhandahållandet av hållbarhetsrapportering med avseende på miljö hade negativ men 

inte signifikant effekt på aktiepris. Den sociala aspekten av rapportering var i deras studie 

positiv och signifikant kopplat till aktiepris.  

 

Vidare ifrågasätter resultatet i regressionsanalysen teorier som menar att 

hållbarhetsrapportering skapar ett ökat företagsvärde. Inom agentteorin påstår Hahn et. al 

(2013) att företag väljer att ge ut en hållbarhetsrapportering då företagsledningen söker 
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efter att öka vinsten till aktieägarna genom att bland annat stärka sin ställning gentemot 

samhället, medan man inom legitimitetsteorin kan se hållbarhetsrapportering som ett sätt 

skapa en god image och på så sätt få ett ökat företagsvärde (Leszczynska, 2012). Även 

den institutionella teorin kan förklara en att en ökad hållbarhetsrapportering kan öka 

företagsvärdet. Om samhället har förväntningar på företagens hållbarhetsarbete, och 

företaget väljer att behaga dessa, kan företagets värde öka. Den asymmetriska 

informationsteorin kan med studiens resultat ifrågasättas då teorin förklarar att 

hållbarhetsrapportering minskar informationsasymmetrin mellan företagsledningen och 

investerare samtidigt som det stärker företagsvärdet (Kuzey och Uyar, 2017). Vidare kan 

studiens resultat stärka Mahoney och Roberts (2007) påstående inom den neoklassiska 

teorin som menar att hållbarhetsrapportering utgör en kostnad för företagen som inte 

anses vara nödvändig. Dock anser även den neoklassiska teorin att ett negativt samband 

mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde existerar vilket denna studie påvisar 

inte stämmer.  
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5.2 Sammanfattande modell av studiens resultat och hypoteser 

 

Tabell 10: Hypotesernas utfall 
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5.3 Slutsats 

 

Studien visar att det inte finns något samband mellan företagsvärde och 

hållbarhetsrapportering i enlighet med G4. Studiens slutsats är således att marknaden 

tycks vara indifferent till användandet av G4, i annat fall hade studien påvisat en effekt i 

MTB. Detta kan och bör påverka företags val av rapportering ur ett aktieägarperspektiv. 

Studiens sekundära slutsats är också att branschindelning är en väsentlig påverkande 

faktor till företagsvärde vilket bör tas i beaktning hos såväl företagsledare som forskare 

inom ämnet.  

 

5.4 Studiens bidrag 

 

Studiens bidrag är uppdelat i ett praktiskt bidrag och ett teoretiskt bidrag för att förtydliga 

hur studien bidrar till företagsekonomin. Nedan presenteras studiens praktiska bidrag som 

förklarar hur praktiker kan finna studien intressant. Vidare följer studiens teoretiska 

bidrag som presenterar hur studien skiljer sig mot tidigare forskning och bidrar till 

forskningen inom företagsekonomi. Noterbart är att studiens bidrag inte bör generaliseras 

utöver de nordiska länderna, då varierande system i olika länder kan påverka studiens 

variabler.  

 

5.4.1 Praktiskt bidrag 

 

Resultatet för studien visar att hållbarhetsrapportering enligt G4 inte ger någon effekt på 

marknaden ur ett investerarperspektiv. Studiens praktiska bidrag lämnar därmed ett 

resultat som kan vara intressant för företagsledningen.  

Då det är företagsledningen som tar beslut om verksamheten och hur de förhåller sig till 

hållbarhet samt hållbarhetsrapportering (Frostenson et al., 2012) kan denna studie vara 

intressant för företagsledningar. Med grund av studiens resultat, nämligen marknadens 

neutrala inställning till GRI G4, menar vi att företag inte nödvändigtvis behöver lägga för 

mycket resurser för att uppnå de riktlinjer som GRI har uppsatta då det inte ger någon 

fördel sett till MTB-värde. Detta kan delvis stödjas av den neoklassiska teorin som menar 

att hållbarhetsaktiviteter utgör en kostnad för företagen som inte är nödvändig (Mahoney 

och Roberts, 2007).  
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Ser vi detta resultat i ett större perspektiv inom de länder involverade i studien kan vi se 

att företag inte endast kan locka investerare med att presentera information som berör sina 

hållbarhetsaktiviteter. Som det påvisas i studien förklaras endast 0.9 % av MTB-värdet 

av hållbarhetsrapportering enligt GRI G4 utan hänsyn till studiens övriga variabler. Detta 

är ett väldigt lågt värde och påvisar att rapportering enligt GRI G4 inte fungerar ur ett 

aktieägarperspektiv.  

Vidare finns förhoppningar om att denna studie bidrar till fortsatt diskussion kring val av 

hållbarhetsrapportering. Med lagändringen som innebär att stora företag är skyldig att 

hållbarhetsrapportera kan det vara klokt att överväga andra alternativ än GRI’s riktlinjer. 

Då denna studie visar att branschindelning har en större förklaringsgrad till MTB än GRI 

så bör företag överväga mer branschspecifik rapportering än GRI’s generella rapportering 

som är oberoende av branschindelning. 

5.4.2 Teoretiskt bidrag 

Studien är inte avsedd att vara induktiv och skapa teorier, utan att utveckla den forskning 

som idag existerar. Studien bidrar istället till att ifrågasätta och testa teorier som 

exempelvis agentteorin, legitimitetsteorin, asymmetriska informationsteorin och den 

neoklassiska teorin samt stärka/ifrågasätta tidigare forskning. Studien bidrar till en ökad 

förståelse för hållbarhetsrapportering enligt G4 och dess samband till företagsvärde i en 

nordisk kontext. Vi menar även att studien kan skapa en ökad förståelse för 

hållbarhetsrapporteringens inverkan på olika branscher. Slutligen bidrar studien teoretiskt 

genom ny mätmetod för företagens hållbarhetsrapportering. 

 

Till skillnad mot den tidigare forskningen använder denna studie ett annat mått på 

hållbarhetsrapportering vilket ger forskningen ytterligare en infallsvinkel genom en mer 

standardiserad mätning. Studien bidrar således med en ny mätmetod för företagens 

hållbarhetsrapportering. Studien påvisar en neutral inställning till GRI G4 från ett 

aktieägarperspektiv. Med detta som bakgrund bidrar denna studie med ett teoretiskt 

bidrag att hållbarhetsrapportering enligt G4 inte ger företagen något väsentligt mervärde 

(mätt som MTB) utifrån ett aktieägarperspektiv inom Sverige, Norge, Danmark och 

Finland.  

Vidare påvisar studien att branscher är relevant för MTB. Studien visar att olika branscher 

tenderar att skilja sig åt och uppvisa både ett positivt och negativt samband till MTB. 
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Genom detta resultat har ett intressant område öppnats upp för vidare forskning som 

fokuserar mer på branschtillhörighet och varför samband till företagsvärde skiljer sig 

mellan olika branscher.   

Som tidigare förklarat i diskussionen av regressionsanalysen ifrågasätter detta resultat de 

teorier som förespråkar för ett ökat företagsvärde om företagen upprättar en 

hållbarhetsrapportering. Legitimitetsteorin, institutionella teorin, agentteorin, 

asymmetrisk informationsteori samt den värdeskapande skolan förespråkar alla för att om 

företagen hållbarhetsrapporterar ökar företagsvärdet vilket denna studie påvisar inte 

stämmer. Den neoklassiska teorin kan även motbevisas med denna studie då teorin menar 

att ett negativt samband mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde existerar 

(Mahoney och Roberts, 2007). Vidare kan resultatet stärka den tidigare forskning som 

påvisar att inget samband mellan företagsvärde och hållbarhetsrapportering existerar. 

Exempel på denna forskning är som tidigare nämnt Murray et. al (2006) samt 

Gamerschlag et. al (2011) samt Timbate och Park (2018).  

Studiens syfte har således besvarats och lämnar ett teoretiskt och praktiskt bidrag samt 

förslag på hur forskningsområdet kan utvecklas i fortsatt forskning presenteras nedan.  

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studie har tillfört en ny riktning inom forskningen om hållbarhet och sambandet 

till företagsvärde genom att använda ett nytt mått på hållbarhetsrapportering än den 

tidigare forskningen. Detta genom användning av det standardiserade och i allmänhet 

accepterade GRI’s databas. Vidare ser vi olika förbättringspunkter med studien och har 

kommit fram med olika förslag till den fortsatta forskningen inom forskningsområdet.  

 

Då denna studie påvisar att bransch kan vara en påverkande faktor gällande 

hållbarhetsrapportering enligt GRI’s riktlinjer menar vi att det vore intressant om fortsatt 

forskning tar denna aspekt ett steg längre. Som vi tidigare resonerat bör studiens resultat 

tas med hänsyn till att studien innefattar relativt få observationer inom varje bransch vilket 

kan vara en faktor som påverkar resultatet. Vi anser att fortsatt forskning kan fokusera på 

att öka antalet observationer inom varje bransch för att undersöka branschtillhörighet som 

en påverkande faktor till hållbarhetsrapportering och även företagsvärde. Möjligtvis kan 

detta ske efter införandet av GRI-standards som förhoppningsvis ökar antalet företag som 
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hållbarhetsrapporterar enligt GRI’s riktlinjer. Som vi tidigare nämnt kan även vidare 

forskning inom branschtillhörighet fokusera på om sambanden mellan branscherna skiljer 

sig åt och i så fall varför dessa skiljer sig åt sett till hållbarhetsrapportering och 

företagsvärde.  

 

Vidare är stora företag i Sverige lagstadgade att upprätta en hållbarhetsrapportering från 

och med 31 december 2016. Runt samma tidpunkt 2016 lanserades GRI-standards, som 

då ersatte G4, som är de första globala standarderna för hållbarhetsrapportering och ska 

användas av företag senast 2018. Vi menar att det skulle vara intressant att göra en 

liknande studie som denna efter att årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter 

offentliggjorts för år 2017/2018 efter GRI-standards samt den nya lagändringen gäller. 

Detta för att se om företagsvärdet påverkas av GRI-standards och/eller lagförändringen. 

Vidare menar vi att det skulle vara intressant att undersöka om ett kausalt samband 

existerar mellan GRI-standards och/eller lagförändringen och företagsvärdet. 

 

Eftersom denna studie enbart undersöker företag från de nordiska länderna, utan några 

indikationer på specifika skillnader så anser vi också att vidare studier kan utgå från en 

större population från Europa eller andra världsdelar, men fortsatt med avseende på GRI’s 

riktlinjer. Detta kan även utföras tillsammans med en analys för att se eventuella 

skillnader mellan länder där olika system tillämpas. 
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