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Sammanfattning 

Problembakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är idag ett högst aktuellt 

begrepp då världen står inför stora utmaningar. Företag anses ha ett stort ansvar när det 

kommer till dessa utmaningar och förväntas inte enbart sträva efter vinstmaximering 

utan de förväntas även ta ansvar för sin omgivning. För att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete kan företag utfärda en hållbarhetsrapport. Global Reporting Initiative 

(GRI) är de mest tillämpade frivilliga riktlinjerna för hållbarhetsrapportering. 

Undersökningsämnet behandlar hur kvalité på hållbarhetsrapportering värderas av 

investerare. Gapet som identifierades i den befintliga litteraturen var att få studier är 

utförda på nordisk data samt är de av äldre karaktär. Vidare har få tidigare studier 

undersökt branschtillhörighetens betydelse i detta sammanhang. Ökade krav på företags 

transparens från intressenter och ökad reglering för hållbarhetsrapportering anser vi 

motiverar denna studie ytterligare. 

 

Problemformuleringar: Påverkar kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering dess 

marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital? Beror denna påverkan på om 

företaget tillhör en miljöpåverkande eller en icke-miljöpåverkande bransch?  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering har på dess marknadsvärde och kostnad för eget kapital, samt 

studera om denna påverkan skiljer sig för de branscher som anses ha en större påverkan 

på miljön jämfört med dem som inte anses ha det. Vi ämnar även ge en 

rekommendation till företag om hur deras strategi för hållbarhetsrapportering bör 

utformas.  

 

Metod: Utifrån problemformuleringen har hypoteser formulerats och en kvantitativ 

forskningsstrategi valts att tillämpas. Studiedesignen är att klassas som en observations- 

samt paneldataundersökning baserad på retrospektiv data där information om GRI-

användande företag samlats in för åren 2010-2013.  

 

Teori: Då en deduktiv ansats tillämpas i studien utgår den således från teorier. Studien 

behandlar främst teorier om informationsasymmetri, teorin om frivilliga upplysningar, 

effektiva marknadshypotesen och legitimitetsteorin, samt de teorier som den tidigare 

forskningen inom ämnet utgör.  

 

Resultat och slutsats: I de icke-miljöpåverkande branscherna påverkar kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen ett företags marknadsvärde och kostnaden för eget kapital, 

denna påverkan är i båda fallen positiv. Rekommendationen till företag i de icke-

miljöpåverkande företagen är att de bör ha en medelhög kvalité på 

hållbarhetsrapporteringen då det är den kvalitetsnivå som visats ge en signifikant positiv 

effekt på företagets marknadsvärde. Denna positiva effekt kan konstateras ske genom de 

förväntade framtida kassaflödena.  
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1. Inledning    
I detta kapitel introduceras läsaren inledningsvis till ämnet hållbarhet samt 

rapporteringen av detta. I den efterföljande problemdiskussionen framställs litteraturen 

där hållbarhetsrapportering och dess effekter på marknaden undersökts. Detta leder 

fram till studiens problemformuleringar och syften. Slutligen presenteras studiens 

avgränsningar. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
Idag står världen inför flertalet utmaningar såsom fattigdom, global uppvärmning och 

jordens resurser utnyttjas på ett ohållbart sätt. Samtidigt har globaliseringen medfört en 

ökad medvetenhet om dessa rådande utmaningar bland världens befolkning. Det anses 

att företag, med hänsyn till den mäktiga institution de utgör, har en stor roll när det 

kommer till att lösa dessa problem (De Bettignies & Lepineux, 2009, s. 177; Williams, 

2014, s. 9). Företag förväntas med andra ord inte enbart sträva efter vinstmaximering 

utan de förväntas även ta ansvar för sin omgivning, utöver det vad lagen kräver. Detta 

blir särskilt tydligt genom FNs Global Compact som formulerat tio internationella 

principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti- 

korruption riktade specifikt till företagen vilka uppmuntras att anamma dessa (UN 

Global Compact, 2015). 
 

De åtgärder företag vidtar utöver vad som lagmässigt och etiskt krävs, kallas corporate 

social responsibility (CSR) (De Geer et al., 2009, s. 13). Ett begrepp som är nära 

sammankopplat till CSR, och som kanske är mer etablerat, är hållbarhet. Det finns en 

avsaknad av konsensus kring definitionen av begreppet, men de flesta grundar sig i 

definitionen av hållbar utveckling vilken populariserades av World Commission on 

Environment and Development (WCED) i Brundtlandrapporten från 1987: ”En 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med framtida 

generationers förmåga att tillgodose deras behov” (Haugh & Talwar, 2010, s. 385; 

WCED, 1987, s. 16; vår egen översättning). Hållbarhet anses innefatta tre dimensioner: 

social, ekologisk samt ekonomisk hållbarhet (Svenska FN-förbundet, 2012). Förutom 

förväntningarna utifrån finns även potentiella interna fördelar för företag som ägnar sig 

åt hållbarhet, varför hållbarhetsarbete allt mer införlivas i företags verksamheter. 

 

För att påvisa sitt engagemang inom hållbarhet väljer många företag att redovisa detta 

arbete i sin årsredovisning eller i särskilda hållbarhetsrapporter. Exempelvis utfärdar 

mer än två tredjedelar av världens största företag en hållbarhetsrapport (KPMG, 2013, s. 

11). Att upplysa om hållbarhetsinformation har ökat över tid och anledningarna varför 

varierar, varav en av de främsta är förväntningar på transparens från företagens 

intressenter (World Resources Institute [WRI], 2002, s. 52). Transparens är enligt 

Kaptein och Van Tulder (2003, s. 206) ett koncept som är nära sammankopplat med 

hållbarhetsredovisning och författarna menar att idag räcker det inte för företag att 

enbart uttrycka att de är trovärdiga, utan intressenter kräver även att får se detta med 

sina egna ögon. Bushman et al. (2004, s. 210) definierar begreppet transparens som 

företagsinformation som finns tillgänglig för externa intressenter.  
 

För att redovisa hållbarhetsarbete finns flertalet vägledande riktlinjer såsom FNs Global 

Compact, ISO 26000 och Global Reporting Initiative (GRI). FNs Global Compacts 

riktlinjer består som tidigare nämnts av tio principer och företag uppmuntras till att ta 



  

2 

 

ett ansvar inom de sociala och miljöpåverkande områdena genom att agera utifrån dessa 

principer (UN Global Compact, 2015). ISO 26000 är en frivillig internationell standard 

som består av sju principer inom socialt ansvarstagande som riktar sig till företag och 

organisationer och är rekommenderade att följas för att bidra till ett hållbart samhälle 

(Swedish Standard Institute [SIS], 2015). Bland dessa riktlinjer är de som är utfärdade 

av GRI de mest tillämpade bland världens största företag som hållbarhetsredovisar 

(KPMG, 2013, s. 31). GRI publicerade sina första riktlinjer år 2000 och dessa har sedan 

dess utgivits i nya versioner varav den senaste betecknas G4 (GRI, 2015a). Företag kan 

välja att tillämpa riktlinjerna till olika grad beroende på sitt eget och sina intressenters 

behov (GRI, 2013b). Ramverket inom vilka dessa riktlinjer ingår i ämnar öka 

transparensen för bolag samt tillförlitligheten i den information som delges i deras 

hållbarhetsrapporter (GRI, 2015a). Liksom i den traditionella redovisningen finns ett 

antal vägledande principer inom GRI:s riktlinjer (GRI, 2013a, s. 16). Några av 

principerna ämnar vägleda vad redovisningen ska innehålla, medan andra principer 

syftar till att säkerhetsställa kvalitén på den information som delges i redovisningen 

(GRI, 2013a, s. 17). Att följa dessa kvalitetsprinciper är enligt GRI av väsentlighet för 

att uppnå den tidigare omtalade transparensen (GRI, 2013a, s. 17).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Det påstås att investerare i allt större grad tar hänsyn till hållbarhetsinformation vid 

fattande av investeringsbeslut. GRI:s förra VD, Ernst Ligteringen, har exempelvis 

uttalat följande: ”Finansiella nyckeltal är inte längre tillräckliga för att ge en bild av 

företagets resultat. Olika typer av intressenter är intresserade av hållbarhetsdata för att 

bilda sig en uppfattning om företagets långsiktiga relevans” (CSR i praktiken, 2011). 

Forskare har undersökt detta påstående genom att studera vilken effekt 

hållbarhetsrapportering faktiskt har på marknaden. Det argumenteras att 

hållbarhetsrapporteringen minskar informationsasymmetrin mellan företagsledning och 

investerare, vilket potentiellt kan påverka ett företags marknadsvärde antingen genom 

de förväntade framtida kassaflödena eller kostnaden för eget kapital.  

 

Angående hur de förväntade framtida kassaflödena skulle påverkas av 

hållbarhetsrapportering finns det skilda resonemang om. Ett av argumenten lyder att 

hållbarhetsarbete uppfattas som något positivt av investerare med hänsyn till de 

ekonomiska fördelar företag som tar sitt ansvar anses åtnjuta, varför upplysningar om 

detta arbete kan påverka de förväntade framtida kassaflödena i en positiv riktning. I 

kontrast till detta finns argument som talar för att investerare enbart ser 

hållbarhetsarbete som något som tar resurser från andra aktiviteter som kunde ha ge ett 

bättre bidrag till företagets vinst, varför mer upplysningar skulle påverka de förväntade 

framtida kassaflödena negativt.  

 

Då de förväntade framtida kassaflödena inte är direkt observerbara har forskare, för att 

kunna studera hållbarhetsrapporteringens påverkan på ett företags framtida kassaflöden, 

ofta studerat hållbarhetsrapporteringens påverkan på marknadsvärdet vilket inkorporerar 

dessa kassaflöden. Överlag har de funnit att hållbarhetsrapportering har en inverkan på 

marknadsvärdet, men det råder ingen konsensus gällande i vilken riktning. Exempelvis 

har Bachoo et al. (2013) funnit ett positivt samband mellan kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen och ett företags marknadsvärde bland australiensiska 

börsnoterade företag. Samtidigt har Hassel et al. (2005) funnit ett negativt samband 

mellan ett företags prestation inom hållbarhet och dess marknadsvärde.  
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Den andra kanalen genom vilken marknadsvärdet kan påverkas är som sagt genom 

kostnaden för eget kapital. Studierna i vilka detta undersökts baserar till stor del sina 

resonemang på litteraturen om frivilliga upplysningar. Där argumenteras att 

upplysningar minskar informationsasymmetrin på marknaden vilket genom en ökad 

aktielikviditet eller minskad uppskattningsrisk gällande avkastningen och 

utbetalningsdistributionen, leder till en lägre kostnad för eget kapital. Med andra ord 

förväntas hållbarhetsupplysningar påverka kostnaden för eget kapital i en negativ 

riktning. Samtidigt finns argument med utgångspunkt från legitimitetsteorin där 

hållbarhetsupplysningar inte förväntas påverka kostnaden för eget kapital alternativt att 

de påverkar den i en positiv riktning. Litteraturen uppvisar samband som går åt båda 

håll, exempelvis fann de i den ovan nämnda studien av Bachoo et al. (2013) ett negativt 

samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och dess kostnad för 

eget kapital. Richardson och Welker (2001) fann däremot det motsatta i sin studie på 

kanadensiska börsnoterade företag. Även Liu och Villiers (2011) fann ett positivt 

samband i sin studie baserad på företag i Australien och Storbritannien.   

 

Denna studie ämnar undersöka huruvida kvalitén på hållbarhetsrapporter utformade i 

enlighet med GRI:s riktlinjer påverkar marknadsvärdet och kostnaden för eget kapital 

för nordiska företag noterade på de största börserna i respektive land. Genom att studera 

både marknadsvärdet och kostnaden för eget kapital finns möjligheter att dra slutsatser 

om genom vilken komponent marknadsvärdet påverkas av hållbarhetsrapportering, det 

vill säga om det sker via kostnaden för eget kapital eller de förväntade framtida 

kassaflödena. Utöver detta kommer vi även att undersöka om sambanden skiljer sig i de 

branscher där verksamheten anses ha en större påverkan på miljön, då att studera 

skillnader mellan branscher är något som rekommenderats i litteraturen (Lourenço et al., 

2014, s. 26; Semenova et al., 2010, s. 13).  

 

Vi anser att denna studie fyller ett gap i litteraturen. Främst på grund av att få av de 

tidigare studierna på området undersökt relevansen av att rapportera i enlighet med just 

GRI:s riktlinjer, vilka som framgått är brett tillämpade samt är och kommer att bli 

reglerade att användas i flertalet länder. Det är även få studier som undersökt hur en hög 

kvalité på en sådan rapport påverkar marknaden. Förutom att skildra GRI:s relevans kan 

studien även anses bidra till den generella diskussionen om hållbarhetsupplysningars 

påverkan på marknaden.  

 

Vidare anser vi att studien fyller ett gap då få av de existerande studierna inom området 

är utförda på europeisk data, i synnerhet på data från de nordiska länderna. Detta gäller 

särskilt studier som undersöker påverkan på kostnaden för eget kapital. Med hänsyn till 

att Cormier & Magnan (2007, s. 623) funnit att hållbarhetsupplysningars påverkan på 

marknadsvärde skiljer sig åt beroende på den nationella institutionella kontexten ser vi 

därmed behovet av en studie utförd på nordisk data. Vad som även motiverar denna 

studie är att tidsramen troligen har en påverkan på de samband vilka ämnas undersökas, 

varför det behövs förnyade studier som avspeglar hur sambanden ser ut idag. Många av 

de befintliga studierna på området har utförts innan samt under finanskrisen och i och 

med att den krisen gav upphov till ett större krav från intressenter på transparens och 

långsiktigt företagande kan hållbarhetsrapportering ha fått en större betydelse när 

investerare fattar beslut och därmed också fått en större påverkan på marknadsvärdet 

och kostnaden för eget kapital. Exempelvis fann Lopatta och Kaspereit (2014, s. 498) 

att sedan Lehman Brothers konkurs 2008 har kapitalmarknadens inställning till 

hållbarhetsarbete inom företag ändrats i en positiv riktning. Slutligen motiveras studien 
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av att det inte tycks finnas tillräcklig kunskap om vilken betydelse branschtillhörigheten 

har för sambandet mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och dess 

marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital. Detta med hänsyn till att det ofta 

rekommenderats i litteraturen att forska vidare inom detta.  

 

Det främsta praktiska bidraget med denna studie kan vara att företag får bättre kunskap 

om de effekter som uppstår av att hållbarhetsrapportera och därmed en bättre 

förutsättning till att fatta informerade beslut om sin strategi gällande 

hållbarhetsrapportering. Skulle studien visa att effekterna på marknaden är av positiv 

karaktär anser vi att incitament skulle skapas bland dem som idag inte 

hållbarhetsrapporterar eller har en lägre kvalité på sin rapportering till att börja 

respektive höja kvalitén på rapporteringen för att ta del av de fördelar det drar med sig. 

Skulle fler företag börja hållbarhetsrapportera kan det även finnas fördelar för samhället 

i stort. Detta då företag som börjar hållbarhetsrapportera skapar förväntningar från 

omgivningen om att de tar hållbarhetsfrågor på allvar och att de ämnar driva dessa 

frågor vidare (Borglund et al., 2010, s. 28). Detta leder till att företag måste bestämma 

vilket ansvar de ska ta och hur de ska leva upp till detta ansvar, vilket kan ses som ett 

första steg till ett förbättrat hållbarhetsarbete och därmed också ett förbättrat samhälle 

(Borglund et al., 2010, s. 28).  

 

1.3 Problemformuleringar 
Utifrån ovanstående problembakgrund och diskussion har vi utformat följande 

problemformuleringar:  

 

Påverkar kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering dess marknadsvärde 

respektive kostnad för eget kapital? 

 

Beror denna påverkan på om företaget tillhör en miljöpåverkande eller icke-

miljöpåverkande bransch? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att med en kvantitativ forskningsmetod undersöka vilken 

påverkan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har på dess marknadsvärde och 

kostnad för eget kapital, samt undersöka om denna påverkan beror på om företaget 

tillhör en miljöpåverkande eller icke-miljöpåverkande bransch. Genom studiens resultat 

kan vi få en förståelse för om investerare tar hänsyn till kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen vid fattande av investeringsbeslut. Med denna förståelse 

ämnar vi sedan formulera en rekommendation till företag gällande vilken strategi de bör 

tillämpa för sin hållbarhetsrapportering.  

 

1.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts för studien. För det första undersöks enbart företag i 

Norden. Att inkludera fler länder anser vi hade inneburit problem då det som sagt finns 

bevis för att hållbarhetsupplysningars påverkan på åtminstone marknadsvärde skiljer sig 

åt beroende på den nationella institutionella kontexten (Cormier & Magnan, 2007, s. 

623). Genom att begränsa studien till enbart nordiska länder får vi ett urval bestående av 

länder där kontexten är någorlunda lika. Bland företagen i de nordiska länderna kommer 

vi naturligen enbart undersöka börsnoterade företag då studien undersöker kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringens påverkan på marknadsvärde och kostnaden för eget kapital, 

med andra ord krävs observerbara pris på aktien för respektive företag för att komma åt 
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marknadsvärdet samt andra komponenter som kommer att ingå i 

undersökningsmodellerna. Enbart företag börsnoterade på de största börserna i 

respektive land kommer att inkluderas, detta beslut grundar sig främst i att vi ville 

begränsa studiens omfattning med hänsyn till tidsramen. På dessa största börser finns 

dock de största företagen samlade, vilket är passande för vår studie då större företag i 

större grad ägnar sig åt hållbarhetsrapportering och framför allt hållbarhetsrapporterar i 

enlighet med GRI:s riktlinjer.  

 

Av dessa företag kommer vi enbart att undersöka företag som hållbarhetsrapporterar i 

enlighet med GRI:s riktlinjer. Ett alternativ hade varit att utöka studien till att omfatta 

även dem som följer andra riktlinjer eller som inte hållbarhetsrapporterar 

överhuvudtaget, men att då ge dessa företag lägsta betyg vad gäller kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen. Detta hade möjliggjort analyser om de som följer GRI:s 

riktlinjer har ett högre/lägre marknadsvärde samt högre/lägre kostnad för eget kapital 

jämfört med övriga företag. Problemet med detta alternativ är att de företag som 

hållbarhetsrapporterar men följer andra riktlinjer inte nödvändigtvis har en sämre kvalité 

på sin rapport bara för att de inte följer just GRI:s riktlinjer. Att dessutom ge dessa 

företag samma betyg som de företag som inte hållbarhetsrapporterar överhuvudtaget 

ansåg vi inte vara rättvist. Därmed uteslöt vi företagen från båda dessa kategorier helt 

och hållet. 

 

Studien kommer att baseras på företag som hållbarhetsrapporterat i enlighet med GRI:s 

riktlinjer ett eller flera av åren 2010, 2011, 2012 och 2013. Varför inte 2014 inkluderas 

är på grund av att de flesta företag vid startpunkten för studien ännu inte publicerat en 

hållbarhetsrapport eller årsredovisning för det räkenskapsåret. Att kolla på tidigare år än 

2010 medför problem då flera av företagen inte följde GRI:s riktlinjer då. Att kolla på 

data för fyra år anser vi dock ger oss ett tillräckligt antal observationer.  
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2. Teoretisk metod 
Detta kapitel belyser de utgångspunkter och perspektiv som ligger till grund för 

studiens metod. Initialt beskrivs valet av hållbarhetsrapportering och dess effekter på 

marknaden som ämne samt vår förförståelse följt av vetenskapliga utgångspunkter och 

studiens perspektiv. Kapitlet avslutas med hur litteratursökningen gick tillväga och 

kritik till de valda källorna. 

 

 

2.1 Ämnesval 
Valet att undersöka kvalitén på hållbarhetsrapportering i jämförelse med ett företags 

marknadsvärde och kostnad för eget kapital samt om branschtillhörigheten inverkar på 

detta grundar sig i ett allmänt intresse för hållbarhet hos båda oss uppsatsförfattare. 

Hållbar utveckling är generellt ett högst aktuellt begrepp i dagens samhälle. 

Medvetenheten om sociala-, ekonomiska-, och miljöpåverkande faktorer i samhället 

ökar och till följd av detta skapas förväntningar på företag som anses har en betydande 

roll när det kommer till att vara ett föredöme inom hållbarhet, då det är dem som till stor 

del kan påverka graden av hållbarhetsutveckling i samhället. Samhällets förväntningar 

på företag är ytterst väsentliga och kan ge förödande konsekvenser för företag om dessa 

inte uppfylls. Det faktum att lagstiftningen av hållbarhetsrapportering för företag ökar 

världen över var även en anledning till varför vi ansåg det av relevans att undersöka på 

vilka sätt hållbarhetsrapportering kan påverka företagen. Denna ökade lagstiftning anser 

vi ytterligare visar på studiens aktualitet.  

 

Då vi i kursen Advanced Management Accounting D fick upp blickarna för hållbarhet i 

samband med redovisning, väcktes ett intresse för hur hållbarhet integrerar med den 

traditionella redovisningen och vilken betydelse den har för företagsekonomiska frågor. 

Vad som vidare ansågs vara intressant var huruvida hållbarhetsarbete påverkar företag 

och mer specifikt hur intressenter värderar företags hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsinformation. Valet av studiens problemformuleringar och syfte grundar sig i 

ett intresse hos oss uppsatsförfattare att få en djupare förståelse för sambanden mellan 

ett företags val att utfärda en hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s riktlinjer och 

företagets marknadsvärde och kostnad för eget kapital. GRI:s breda tillämpning bland 

företag som hållbarhetsrapporterar motiverar intresset att undersöka företag som 

använder sig av GRI:s riktlinjer.  

 

2.2  Förförståelse 
Förförståelse består enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 101) av de erfarenheter eller 

föreställningar forskaren har inom det aktuella undersökningsområdet. Enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 65) bör forskaren ej påverkas av personliga värderingar så att de 

influerar studien på ett snedvridet eller avgörande sätt för att säkerhetsställa objektivitet. 

Detta är även något som Holme & Solvang (1997, s. 151) beskriver och argumenterar 

även för att värdeneutralitet samt objektivitet är något som ej fullt ut kan uppnås då 

forskare, på grund av mänsklig natur, har olika förförståelse som kommer att influera 

dess bild av objektivitet. För att minimera en negativ påverkan ämnar vi försöka vara 

objektiva i största möjliga mån genom att genomgående i studien kritiskt granska och 

ifrågasätta våra argument och de val vi gör. 
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De förkunskaper vi besitter inom studiens valda ämne är förvärvade genom våra studier 

på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi båda har 

läst redovisning som inriktning, dock läste bara en av oss det genomgående medan den 

andra även läst projektledning och organisation. Vår förförståelse för 

hållbarhetsrapportering och dess inverkan på företag är relativt begränsad, dock har vi 

stött på detta ämne tidigare då hållbarhetsbegreppet i samband med företagsekonomi 

utgjort en viss del av kurslitteraturen inom de redovisningskurser vi deltagit i.  

 

I denna studie är vår förförståelse om hur kvalité på hållbarhetsrapportering enligt GRI:s 

riktlinjer påverkar företags marknadsvärde och kostnad för eget kapital inte så pass stor 

att vi anser att den påverkar vår objektivitet negativt. Snarare kan vår begränsade 

förförståelse vara något positivt då den inte i stor grad kommer att påverka vår analys av 

empirin. Den generella förförståelsen inom redovisning och finansiering som genererats 

från tidigare kurser inom Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet kan ses som 

en positiv förförståelse och ger möjlighet till att föra resonemang och analys om hur 

kvalitén på hållbarhetsrapportering kan ha en inverkan på ett företags marknadsvärde 

och kostnad för eget kapital. Vår tidigare arbetslivserfarenhet har ej inneburit någon 

genererad kunskap inom hållbarhetsrapportering och dess påverkan på företag. Därmed 

har vi inte från arbetslivet någon förförståelse av relevans och anser därmed att den ej 

kommer påverka studiens objektivitet i större grad.  

 

2.3 Vetenskapssyn 
Ontologiska ståndpunkter påverkar hur forskare ser på omvärlden samt vad som anses 

vara verkligt (Bryman & Bell, 2013, s. 42; Saunders et al., 2009, s. 110). Det finns två 

olika synsätt inom ontologin; objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, 

s. 42). Konstruktionism innebär att verkligheten ses utifrån sociala aktörer som skapar 

sociala företeelser samt är verkligheten under ständig förändring (Bryman & Bell, 2013, 

s. 42; Saunders et al., 2009, s. 110). Objektivismen å andra sidan syftar till att sociala 

enheter existerar i en verklighet utan yttre påverkan av sociala aktörer (Saunders et al., 

2009, s. 110). Vår ontologiska ståndpunkt i denna studie är objektivism då vi ämnar 

undersöka existerande samband mellan kvalité på hållbarhetsrapportering och företags 

marknadsvärde samt kostnad för eget kapital vilka då utgör företeelser oberoende av de 

sociala aktörerna. Med hänsyn till detta ser vi att en konstruktionistisk vetenskapssyn 

inte är tillämplig. Utan en subjektiv tolkning ämnar vi även utifrån studiens 

problemformuleringar och syfte observera samt analysera dessa samband utan att lägga 

in egna värderingar, vilket även betonar den eftersträvande objektiviteten i denna studie.  

 

2.4. Kunskapsfilosofi 
Kunskapsfilosofi, även kallat epistemologi, innebär vilken kunskap som kan anses vara 

acceptabel inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2013, s. 35; Saunders et al., 2009, s. 

112). Inom kunskapsfilosofin beskrivs två olika ståndpunkter; positivism och 

hermeneutik (Bryman & Bell, 2013, s. 35, 38). Den positivistiska ståndpunkten innebär 

ofta att hypoteser utformas ur befintliga teorier som sedan testas på empirin för att bidra 

till en utveckling av teorierna (Patel & Davidsson, 2011, s. 27; Saunders et al. 2009, s. 

113). Hermeneutik, även kallad tolkningslära, är motsatsen till positivism och ur denna 

ståndpunkt är syftet att försöka förstå det sociala beteendet snarare än att försöka 

förklara det, som ur det positivistiska paradigmet (Bryman & Bell, 2013, s. 38).  

Då vi i denna studie utgår från redan existerande teorier och metoder för att utforma 

våra problemformuleringar och hypoteser, karaktäriserar detta ett positivistiskt 

paradigm. Synen på observationerna blir att dessa är den sanna skildringen och vi ämnar 
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inte tolka eller ändra det erhållna datamaterialet vilket ytterligare motiverar en 

positivistisk ståndpunkt. Vidare, med hänsyn till att vi med studien ämnar bidra till 

litteraturen om hållbarhet med ny kunskap om bland annat hur förhållandena ser ut på 

de nordiska marknaden kan studien anses innebära en utveckling av de tidigare 

teorierna, vilket styrker att studien präglas av positivism. Denna studie ämnar ej tolka 

verkligheten genom att exempelvis söka förståelse för varför investerare värderar 

hållbarhetsupplysningar, utan förklara den, vilket innebär att ett hermenuetistiskt 

förhållningssätt inte är aktuellt i detta fall. Hermeneutiken är i stor utsträckning 

användbar vid kvalitativ forskning där subjektiviteten av social handling är den primära 

forskningsstrategin (Patel & Davidsson, 2011, s. 28).  

 

2.5 Vetenskaplig ansats 
Induktion och deduktion är två sorters vetenskapliga ansatser vilka beskriver relationen 

mellan teori och empiri (Holme & Solvang, 1997, s. 51; Patel & Davidsson, 2011, s. 

23). Induktion syftar till att en undersökning inte har utgångspunkt i en redan 

existerande teori utan ny kunskap samt teorier skapas istället ur empirin (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 23). För att besvara problemformuleringarna i denna studie, och 

testa de formulerade hypoteserna, utgår vi från redan existerande teorier och modeller. 

Genom att empirin testas med befintliga teorier och att hypoteser utformas från dessa, 

tyder detta på ett deduktivt angreppssätt (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Att använda 

sig av ett deduktivt angreppssätt kan enligt Patel och Davidsson (2011, s. 23) stärka 

objektiviteten i forskningen, dock bör man ha i åtanke att den teori som används som 

utgångspunkt kan påverka forskningen så att ny kunskap inte genereras. Detta har vi i 

åtanke vid genomförandet av studien och söker att utgå från de teorier vi tagit del av 

men inte låta dessa färga oss uppsatsförfattare för mycket, så att vår studie kan medföra 

ny kunskap till litteraturen. En deduktiv ansats anses vara kopplat till ett ontologiskt 

synsätt och en positivistisk kunskapssyn enligt Bryman och Bell (2013, s. 41), vilket gör 

en deduktiv ansats till ett naturligt val. Hade istället syftet med denna studie varit att 

studera ett specifikt fenomen utan att utgå från förankrade teorier och istället från 

empirin skapa nya teorier hade en induktiv ansats varit att föredra (Patel & Davidsson, 

2011, s. 23, 24).   
 

2.6 Forskningsstrategi 
De forskningsstrategier som ligger till grund för en undersökning kategoriseras 

huvudsakligen som kvalitativ eller kvantitativ och valet beror på den information som 

undersöks (Holme & Solvang, 1997, s. 13). Dessa forskningsstrategier syftar i huvudsak 

till att beskriva hur informationen har insamlats, hur den kommer att bearbetas och hur 

den kommer att analyseras (Patel & Davidsson, 2011, s. 13). En kvantitativ metod 

karaktäriseras av information av kvantifierbar karaktär vid insamling och analys samt 

som statistiskt ska bearbetas (Bryman & Bell, 2013, s. 49; Patel & Davidsson, 2011, s. 

13). En kvalitativ metod å andra sidan syftar till att generera förståelse för sociala 

fenomen och handlingar i särskilda sammanhang samt ge en helhetsbild av de 

sammanhang som studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 79). 

 

Den information vi samlat in om de GRI-användande företagen som är listade på de 

största börserna i respektive land i Norden är av kvantifierbar karaktär och kommer att 

statistiskt bearbetas och utifrån dessa faktum är en kvantitativ forskningsstrategi 

lämpligast att tillämpa. Vidare anser vi att den kvantitativa forskningsstrategin är mest 

lämplig med hänsyn till att man vid en sådan strategi undersöker ett större antal enheter 

(Holme & Solvang, 1997, s. 78), och att undersöka ett större antal enheter anser vi vara 
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nödvändigt för att kunna ge ett tillförlitligt svar på våra valda problemformuleringar. 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2013, s. 49) att utgångspunkter i positivism, 

objektivism och deduktivt angreppssätt gör naturligen att en kvantitativ forskning bör 

tillämpas. Detta anser vi stärker valet av en kvantitativ forskningsmetod för denna 

studie då vi grundar studien utifrån dessa perspektiv. Om vi med vårt syfte och 

problemformuleringar istället strävat efter att generera ny kunskap och få en större 

förståelse inom ämnet, skulle en kvalitativ forskningsstrategi vara mer passande (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 14). 

 

2.7 Studiens perspektiv  
Enligt Thurén (2013, s. 85-86) är inte enskild fakta i sig relevant utan får betydelse först 

då det sätts i samband med ett perspektiv. Då vi undersöker huruvida kvalité på 

hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s riktlinjer påverkar ett företags 

marknadsvärde och kostnad för eget kapital och huruvida branschtillhörighet är något 

som påverkar detta, innebär det att studien grundar sig i ett företagsperspektiv. Då 

investerare i högsta grad påverkar ett företags marknadsvärde samt dess kostnad för eget 

kapital, anser vi det av stor vikt för företag att få kunskap om hur investerare värderar 

hållbarhetsinformation för att veta om de bör upplysa om hållbarhetsinformation eller 

ej. Även om vi i studiens teoridel delvis fokuserar på investerares betydelse för de 

samband vi undersöker, är det huvudsakligen företag som kommer ha nytta av den 

kunskap denna studie genererar vilket motiverar ett företagsperspektiv.  

 

2.8 Litteratursökning 
I sökandet av lämplig litteratur till denna studie har främst Business Source Premier via 

universitetsbibliotekets databaser använts. Vid åtkomstproblem av källor som hittats via 

denna databas har Google Scholar använts för att få tillgång till artiklarna. Ett kriterium 

som ansågs viktigt i valet av artiklar var att de var fackligt granskade, även så kallat 

peer reviewed, för att säkerhetsställa trovärdigheten i den valda litteraturen. Uteslutande 

har artiklar med engelska som språk använts då det anses vara det vetenskapliga 

akademiska språket. Ett annat viktigt kriterium var att artiklarna var publicerade i 

erkända journaler, vilket till stor del kunde kontrolleras med hjälp av en lista som 

erhölls av vår handledare. 

 

Initialt letade vi efter artiklar om hållbarhetsrapportering samt dess kvalité och flertalet 

av de artiklar som hittades behandlade hållbarhetsrapportering i form av GRI. Exempel 

på sökord som användes var sustainability reporting + quality, GRI + sustainability 

reporting + sustainability disclosures, samt sedan dessa sökningar i samband med cost 

of capital, market value och information asymmetry. Sökningarna genererade flertalet 

träffar och de huvudsakliga artiklarna vi utgick ifrån och hittade ytterligare referenser i 

var “Revisiting the relation between environmental performance and environmental 

disclosure: an empirical analysis” av Clarkson et al. (2008), ”Firm value and the quality 

of sustainability reporting in Australia” av Bachoo et al. (2013), “The value relevance of 

environmental performance” av Hassel et al. (2005), “Communication via responsibility 

reporting and its effect on firm value in Finland” av Schadewitz och Niskala (2010) 

samt “The value relevance of environmental and social performance: evidence from 

swedish SIX 300 “ av Semenova et al. (2010). Då vi hittat relevanta studier för vår 

undersökning har vi som nämnts utgått från referenser i dessa artiklar för att hitta 

ytterligare studier specificerade på hållbarhetsrapportering och dess samband med ett 

företags marknadsvärde och kostnad för eget kapital. I dessa studier återkom även 

vilken påverkan branscher kunde ha på dessa samband vilket vi fann av intresse och 
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ansåg var av betydelse för studiens syfte. Vidare fick vi av vår handledare artikeln “The 

financial reporting environment: review of the recent literature” vilken bland annat 

behandlade informationsasymmetri och frivilliga upplysningar i samband med 

kostnaden för eget kapital vilket var av relevans för vårt valda undersökningsämne.  

 

Information om GRI:s ramverk och riktlinjer hämtades från deras hemsida samt 

kompletterades informationen med studier som behandlat ämnet och en undersökning 

av KPMG. I inledningsavsnittet har även publicerade rapporter och hemsidor varit 

källor till information. Facklitteratur har använts till metodavsnitten samt har böcker 

använts i de fall där primärkällan av den teori vi använt oss av publicerats i bokform, 

dessa lånades från Umeå Universitetsbibliotek. I litteratursökningen är vi medveten om 

att det finns en risk att väsentliga källor till denna studie kan ha missats att tagits med. 

Dock har vi utgått från aktuella artiklar inom ämnet och sökt i deras referenser. Det vi 

märkte var att dessa artiklar i huvudsak refererade till samma källor, och på så sätt anser 

vi därför att vi hittat och valt relevanta källor för studiens ämne. 

 

2.9 Källkritik 
Något som är viktigt vid insamling av information till en forskningsstudie är att kritiskt 

bedöma den (Patel & Davidsson, 2011, s. 68). I litteratursökningen har vi sökt vara 

kritiska till informationens trovärdighet och framför allt trovärdighet i form av 

informationens relevans för denna studies problemformuleringar och syfte. För att 

vidare behandla källkritik i detta avsnitt utgår vi från fyra principer som anses vara av 

relevans vid hantering av källkritik. Dessa fyra principer är äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7). 

 

Äkthet i källor innebär att de inte är förfalskade utan är vad de säger sig vara (Thurén, 

2013, s. 17). Genomgående i vår litteratursökning har källornas trovärdighet varit av 

högsta relevans. Då ett kriterium för oss har varit att välja ut artiklar publicerade i 

legitima och trovärdiga tidskrifter och att de ska vara fackligt granskade anser vi att de 

källor som använts är högst trovärdiga samt att principen om äkthet kan sägas vara 

uppfylld. Notera dock att vi för fyra av artiklarna som användes i studien inte kunde 

finna någon information om att de var fackligt granskade, emellertid var de flesta av 

dessa artiklar publicerade i erkända och fackligt granskade tidskrifter varför vi ändå 

anser dem vara tillförlitliga att använda som referenser. Vidare har vi även använt oss 

av en artikel som var ett pågående arbete, vilket var den av Plumlee et al. (2010). Dock 

är detta pågående arbete väl refererat till i andra fackligt granskade och erkända artiklar, 

varför vi anser den vara en relevant källa att använda även i denna studie. I de fall där 

hemsidor och publicerade rapporter använts, vilket eventuellt kan anses som icke-

trovärdiga källor, har välkända organisationer stått bakom informationen och därmed 

anser vi att de ej ses som förfalskade.  

 
Enligt Thurén (2013, s. 7, 27) är det av relevans att granska källor ur principen 

tidssamband vilken handlar om hur färsk källan är. Detta då trovärdigheten av källor till 

stor del beror på aktualiteten av dem. Dock anser vi att detta antagande inte 

nödvändigtvis alltid gäller. De studier vi baserat våra problemformuleringar på har vi 

noggrant observerat publiceringsdatumet på för att försäkra oss om att inom det valda 

området är studierna aktuella och att inga nya utkommit efter dessa datum som skulle 

göra vår studie irrelevant. Genom detta anser vi att denna princip är uppfylld. Dock, 

som nämnts tidigare har vi till fundamentala teorier och modeller använt oss av äldre 

källor då dessa anses vara primärkällan och än idag av relevans. En del av de 
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vetenskapliga metodböcker som använts i studien är även de av äldre upplagor och äldre 

karaktär, men då innehållet i dessa inte förändras avsevärt över tid, ser vi att de är 

relevanta att använda som källor. 
 

Oberoendeprincipen syftar till att trovärdigheten i källor kan uppfyllas genom att 

försäkra sig att de inte är tolkningar av ursprungskällan (Thurén, 2013, s. 45). 

Författaren beskriver vidare att detta problem kan ske om källan har traderats i flera led 

och skiljer då på primär- och sekundärkällor (Thurén, 2013, s. 45). Flertalet artiklar och 

studier vi tagit del av är utvecklingar av tidigare teorier vilket innebär att vi i stor 

utsträckning använt oss av sekundärkällor. Det finns en risk att sekundärkällor har 

subjektivt tolkat primärkällan och på så sätt föreligger en risk att författaren till 

sekundärkällan tolkat primärkällan felaktigt (Holme & Solvang, 1997, s. 132-133). 

Detta är något vi varit medvetna om genomgående i studien och har sökt efter studier 

som styrker varandra samt i stor mån sökt upp primärkällorna. I de fall där 

fundamentala teorier och modeller använts, såsom intressentteorin och Ohlson 

modellen, har primärkällan identifierats. Vi anser därmed att vi uppfyller principen om 

oberoende.  

 

Den sista principen handlar om tendensfrihet och syftar till att säkerställa att källan inte 

är partisk och objektiv så att den inte ger en felaktig bild av hur verkligheten egentligen 

ser ut (Thurén, 2013, s. 63). Då de källor vi använt har jämförts med varandra samt med 

primärkällan i den grad det var möjligt, anser vi att vi kritiskt beaktat detta. Det har varit 

ett viktigt kriterium att studierna är publicerade i trovärdiga tidskrifter samt att de är 

fackligt granskade. I och med dessa försök till att använda oss av så trovärdiga källor 

som möjligt har vi i största grad sökt att uppnå tendensfrihet. Vi är dock medvetna att 

trots alla försök till att använda så trovärdiga källor som möjligt finns risken att brister i 

källorna som använts finns, då det ej med säkerhet går att säga att vi uppfyllt alla 

principerna. Vi har dock haft dessa principer i åtanke när källor har valts ut och har i 

yttersta mån strävat mot att uppnå trovärdighet.  

 

 

 

 

 

 

  



  

12 

 

3. Teorikapitel 
Detta kapitel inleds med en bakgrund om GRI:s riktlinjer och 

hållbarhetsrapporteringens utbredning i Norden. Detta följs av den teoretiska 

referensramen där teorier och tidigare studier inom studiens ämne presenteras samt 

med stöd från litteraturen argumenteras studiens hypoteser fram. 

 

 

3.1 Bakgrund 

 

3.1.1 Hållbarhetsrapportering i de nordiska länderna 

I de nordiska länderna finns en stor förankring till hållbarhetsrapportering. I en 

undersökning av KPMG (2013, s. 23) påvisades att över 70 % av de 100 största 

företagen i respektive land hållbarhetsrapporterade 2013 (notera dock att Island inte var 

med i undersökningen). I särskild framkant låg Danmark där nästan samtliga av de 

största företagen hållbarhetsrapporterade.  

 

Även om denna rapportering till största del sker frivilligt finns vissa regleringar för 

hållbarhetsrapportering i länderna. I Sverige infördes exempelvis 2007 regler om att 

företag med statligt ägande från och med 2008 skulle hållbarhetsrapportera i enlighet 

med GRI:s riktlinjer (Borglund, 2010, s. 9). Gällande de privata företagen finns i 

årsredovisningslagen krav på att vissa företag måste inkludera upplysningar om 

miljömässiga och sociala aspekter i sin årsredovisning (United Nations Environment 

Programme [UNEP] et al., 2013, s. 75). I Danmark gjordes 2008 ett tillägg till deras 

årsredovisningslag som innebar att stora företag måste redovisa sitt arbete inom CSR, 

även i det fall företaget inte ägnar sig åt sådant (UNEP et al., 2013, s. 59). I Norge 

gjordes 2013 även där ett tillägg till deras årsredovisningslag innefattande att de större 

bolagen skulle delge information om hur de införlivar samhällsansvar i sina strategier 

(UNEP et al., 2013, s. 70). Vidare finns sedan 1998 krav på samtliga norska företag att 

inkludera viss hållbarhetsinformation i årsredovisningen (UNEP et al., 2013, s. 70). I 

Finland uppmanas sedan 2011 de statliga företagen att rapportera deras 

hållbarhetsarbete på ett korrekt och jämförbart sätt, de uppmanas bland annat att 

rapportera enligt GRI:s riktlinjer (UNEP et al., 2013, s. 61). Gällande de privata 

företagen kräver den finska årsredovisningslagen sedan 1997 att en del företag ska 

inkludera väsentliga icke-finansiella aspekter i årsredovisningen (UNEP et al., 2013, s. 

61). I Island finns krav på företag som har en stor påverkan på miljön att redovisa 

hållbarhetsinformation, medan det för de statliga bolagen implementerats åtgärder för 

att bland annat se till att alla dessa utfärdar en hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s 

riktlinjer (UNEP et al., 2013, s. 64). 

 

Utöver detta antogs ett EU-direktiv i december 2014, vilket innebar att privata bolag 

med över 500 anställda måste göra upplysningar om hur de presterar inom och arbetar 

med hållbarhet (EU, 2014, s. 12). Motiveringen var bland att transparensen i företagens 

upplysningar om sociala och miljömässiga faktorer behöver förbättras (EU, 2014, s. 3, 

17). De berörda företagen är tvungna att hållbarhetsrapportera i enlighet med befintliga 

standarder inom detta område, bland annat den av GRI (EU, 2014, s. 6). 

Medlemsländerna har fått två år på sig att införliva detta i sin nationella lagstiftning, 

varför de första hållbarhetsrapporterna utfärdade på grund av detta direktiv kan 

förväntas komma år 2018 (GRI, 2015b). I Sverige har regeringen som en följd av detta 
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nyligen framfört ett lagförslag vilket går ut på att från 1a juli 2016 ska cirka 2000 

svenska företag tvingas att hållbarhetsrapportera (Svenska Dagbladet, 2015). 

 

Vilka riktlinjer som följs vid hållbarhetsrapporteringen i de nordiska länderna varierar. I 

Sverige och Finland är GRI:s riktlinjer i särklass de mest tillämpade bland de största 

företagen, medan dessa riktlinjer tillämpas i en mindre utsträckning i de övriga nordiska 

länderna (KPMG, 2013, s. 32). Denna större utbredning av GRI:s riktlinjer i Sverige 

och Finland kan vara en följd av att regleringarna gällande hållbarhetsrapportering i 

dessa länder rekommenderar, refererar till eller uttryckligen kräver användandet av 

riktlinjerna (KPMG, 2013, s. 31). 

 

3.1.2 GRI 

Vi har valt att i denna studie fokusera på hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s 

riktlinjer då de enligt KPMG (2013, s. 31) är de mest använda riktlinjerna inom 

hållbarhetsredovisning världen över. I framtagningsprocessen av riktlinjerna har 

flertalet intressenter inkluderats, såsom representanter från företag, arbetsmarknaden, 

civila samhället och finansiella marknaden samt revisorer, experter och lagstiftare (GRI, 

2013a, s. 5). GRI:s riktlinjer består av redovisningsprinciper, redovisningsvägledning 

samt standardupplysningar. Dessa standardupplysningar kan delas upp i tre olika typer; 

upplysningar om strategi och profil, resultatindikatorer och upplysningar om 

hållbarhetsstyrningen. Resultatindikatorerna är indelade i olika kategorier med avseende 

på vilken aspekt som behandlas, dessa aspekter är ekonomiska, miljömässiga och 

sociala aspekter (GRI, 2006, s. 24). Vidare delas den sociala kategorin in i 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, företagets roll i 

samhället samt produktansvar (GRI, 2006, s. 24). 

 

GRI:s riktlinjer kan tillämpas i olika grad. I tidigare versioner av GRI:s riktlinjer, G3 

och G3.1, består tillämpningsnivåerna av A, B och C vilka skiljs åt av antalet 

upplysningsindikatorer som bör uppfyllas; fler indikatorer innebär en högre 

tillämpningsnivå (GRI, 2006, s. 5). Det är utifrån versionerna G.3 och G.3.1 som de 

flesta företag i vår studie har rapporterat i enlighet med, G.3 lanserades 2006 och 

uppdateringen G.3.1 utkom 2011 (GRI, 2015a).  

 

Över tid har nya versioner av riktlinjerna utvecklas varav den senaste versionen utkom i 

maj 2013 och betecknas G4 (GRI, 2015a). Den största skillnaden mellan de tidigare 

riktlinjerna och G4 är väsentlighetsaspekten, vilken innebär att företag ska identifiera 

väsentliga aspekter de anser att de bör rapportera om, både utifrån vad företaget anser är 

väsentligt och vad de anser kan vara väsentligt för dess intressenter (GRI, 2013a, s. 11). 

En annan stor skillnad från tidigare versioner är att tillämpningsnivåerna har ändrats. I 

G4-versionen består nivåerna av Core (grundläggande) och Comprehensive (mer 

omfattande) vilket innebär att företag i mindre respektive större utsträckning tillämpar 

riktlinjerna (GRI, 2013b, s. 6).  

 

Hållbarhetsrapporteringen enligt GRI:s riktlinjer innehåller även information huruvida 

den är externt granskad eller ej, en lista på vilka indikatorer som inkluderats samt krävs 

det att anledningar om eventuellt exkluderande av indikatorer redovisas (GRI, 2013b). 

Vidare omfattas GRI:s riktlinjer av sex principer som bör följas för att säkerhetsställa 

kvalité och transparens på innehållet i hållbarhetsrapporteringen (GRI, 2013a, s. 17). 

Dessa principer är balansprincipen, jämförbarhetsprincipen, precisionsprincipen, 

principen om när redovisningen ska avges, tydlighetsprincipen samt 
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tillförlitlighetsprincipen, dessa är essentiella för att transparens i 

hållbarhetsrapporteringen ska uppnås (GRI, 2013a, s. 17). Balansprincipen innebär att 

både positiva och negativa aspekter ska finnas med i hållbarhetsrapporten för att 

möjliggöra en skälig bedömning av den totala prestationen. Hållbarhetsrapporten bör 

framställa en neutral bild av organisationens prestationer överlag för att inte på ett 

snedvridet sätt påverka beslut eller omdömet av läsaren (GRI, 2013a, s. 17). 

Jämförbarhetsprincipen syftar till att organisationen ska välja, sammanställa samt 

rapportera information på ett konsekvent sätt med syftet att organisationens intressenter 

ska ha möjlighet att jämföra och analysera företags hållbarhetsprestation över tid samt 

med andra organisationer (GRI, 2013a, s. 18).  

 

Den tredje principen handlar om hållbarhetsinformationens precision och innebär att 

den rapporterade informationen ska vara tillräckligt korrekt och detaljerad så att 

intressenter kan göra en bedömning av företagets prestationer (GRI, 2013a, s. 18). 

Vidare beskriver GRI (2013a, s. 18) att huruvida rapporteringen kan sägas vara 

noggrann eller ej, beror på karaktären av informationen samt den som använder sig av 

informationen. Principen om tid säger att hållbarhetsrapporteringen bör ske regelbundet 

och i tid så att intressenter har möjlighet att inkludera upplysningsinformationen i deras 

beslut (GRI, 2013a, s. 18).  

 

Principen om tydlighet handlar om att informationen ska vara tillgänglig och förståelig 

för de som vill ta del av den (GRI, 2013a, s. 18). Slutligen innebär 

tillförlitlighetsprincipen att företag ska sammanställa, rapportera, analysera och upplysa 

om information samt hur den bearbetats så att en bedömning kan ske huruvida 

informationen är av kvalité och väsentlighet (GRI, 2013a, s. 18). Detta är viktigt för att 

intressenter ska kunna vara säkra på att en hållbarhetsrapport som är utförd i enlighet 

med GRI:s riktlinjer kan kontrolleras så att den rapporterade informationen är 

sanningsenlig samt att den följer principerna om hur rapporteringen ska gå tillväga 

(GRI, 2013a, s. 18).  

 

Företag utfärdar ofta en särskild hållbarhetsrapport utöver den vanliga årsredovisningen 

vilken då normalt sett finns att hitta på deras hemsida. Alternativt väljer företag att 

integrera hållbarhetsrapporteringen med årsredovisningen. De företag som 

hållbarhetsrapporterar kan välja att registrera sig och publicera sin hållbarhetsrapport i 

GRI:s databas som hittas på GRI:s hemsida. Dock finns det flertalet företag som 

hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI:s riktlinjer men som inte är registrerade i 

databasen då det är frivilligt. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

  

3.2.1 Informationsasymmetri 

För att få förståelse för vilken betydelse information om företag, i denna studies fall 

information om hållbarhet, påverkar den finansiella marknaden och således de som 

verkar på den, har vi valt att inkludera ett avsnitt om informationsasymmetri och dess 

konsekvenser. Informationsasymmetri kan uppstå mellan aktörer på marknaden, både 

investerare emellan samt mellan intressenter (framför allt investerare) och företag 

(Beyer et al., 2010, s. 296). Externa intressenters behov av företagsinformation uppstår 

enligt Beyer et al. (2010, s. 296) av två anledningar. För det första har ledningen i 

företag mer information än externa intressenter om förväntad lönsamhet av nuvarande 

och framtida investeringar, vilket leder till informationsasymmetri mellan företaget och 
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dess intressenter. Detta kan ses som ett problem för båda parter då investerare har svårt 

att bedöma huruvida en investering i företaget är lönsam eller ej.  

 

Problemet med informationsasymmetrin mellan företag och investerare förvärras då 

företagen tenderar att överdriva sin beräknade lönsamhet samtidigt som investerarna har 

svårt att bedöma den (Beyer et al., 2010, s. 296). Konsekvensen av detta kan bli att 

investerare övervärderar företag med låg lönsamhet och tvärtom, undervärderar de 

företag med hög lönsamhet (Beyer et al., 2010, s. 296). Denna problematik kan leda till 

ett marknadsmisslyckande vilket även är något som Akerlof (1970) fastställt och 

benämner som ett lemons problem. Författaren sammankopplar i sin studie kvalitén på 

en investering och osäkerheten på marknaden och argumenterar för att investerare inte 

säkert kan verifiera att de gör en bra investering, utan kan endast sätta sin tro till det 

företaget signalerar. Detta illustrerar vikten av företags transparens samt reducerad 

informationsasymmetri på marknaden, så att investerare kan basera sina beslut på mer 

trovärdig information. 

 

För det andra grundar sig behovet av redovisningsinformation i en separation mellan 

ledning och kontroll i företaget vilket Beyer et al. (2010, s. 297) beskriver är ett 

agentproblem som resulterar i att aktieägarna ej har fullständiga beslutsrättigheter. Detta 

agentproblem kan dock lösas med hjälp av explicita och implicita kontrakt där det står 

att information om exempelvis vilka beslut som har fattats i företaget och den 

avkastning investeringar har inbringat ska delges till aktieägarna (Beyer et al., 2010, s. 

297). Då investerare värdesätter denna information och ser den som 

förtroendeingivande, leder detta i sin tur till att de kräver en lägre avkastning (Beyer et 

al., 2010, s. 297).  

 

3.2.2 Teorin om frivilliga upplysningar 

Ett sätt att lösa informationsasymmetrin är genom frivilliga upplysningar (Beyer et al., 

2010, s. 306; Healy & Palepu, 2001, s. 407). Informationsupplysningar är den 

företagsinformation som är möjlig för företaget att delge till intressenter och ger en 

möjlighet för beslutsfattare att förbättra prognoserna av ett företags framtida prestation. 

 

Investerare har i största grad en påverkan på företagsledningens incitament till att delge 

informationsupplysningar. Enligt Fernandez-Feijoo (2013, s. 60) är det investerare 

tillsammans med de anställda som har störst påverkan på företagens transparens och 

därmed kravet på upplysningar. Beyer et al. (2010, s. 304) argumenterar för att det är 

investerares tolkning av upplysningarna samt eventuellt frånvarande av dem som 

påverkar ledningens beslut att frivilligt delge information. Detta är något som även 

Verrecchia (1983), i en tidig studie som bidragit till teorin om frivilliga upplysningar, 

belyser och argumenterar vidare för att den gränsnivå ledningen i företaget bör anpassa 

sina informationsupplysningar till, bör bestämmas i samband med intressenters önskan 

om upplysningsnivå. Med andra ord är den optimala nivån då investerare erhåller 

tillräckligt med information för att fatta ett informerat beslut och då företag delger en 

sådan mängd information att nyttan av att delge denna information överstiger 

kostnaderna (Verrecchia, 1983, s. 192). 

 

Denna optimala nivå uppnås dock sällan, för vilket det finns flera möjliga orsaker. 

Beyer et al. (2010, s. 301) argumenterar för att om upplysningar anses vara kostsamma 

för ett företag kommer de bara att upplysa om den information som gynnar dem. 

Investerare kan uppfatta att bristen på eller fördröjningen av information tyder på att 
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den information som företaget inte väljer att delge är av negativ karaktär (Beyer et al., 

2010, s. 301). Trots detta finns ändå incitament för företagen att välja att inte upplysa 

om viss information, om de ser att kostnaden av att delge informationen är större än 

kostnaden som skulle uppstå om investerare uppfattar avsaknaden av information som 

något negativt. Andra anledningar till varför företag inte delger information kan vara att 

företaget är osäker på hur investerare reagerar på den information som företaget 

innehar, att investerare är osäkra på företagens incitament till att delge informationen 

samt att det är svårt för investerare att utvärdera informationen i upplysningarna vilket 

leder till att de inte kan verifiera att upplysningarna är trovärdiga (Beyer et al., 2010, s. 

302-303). Något som även kan göra investerare osäkra på innehållet och trovärdigheten 

i upplysningarna är att när upplysningar är frivilliga att delge för företagen, tenderar de 

att i större grad upplysa om de positiva aspekterna snarare än de negativa (Beyer et al., 

2010, s. 302; Deegan, 2002, s. 297). På grund av ovanstående incitament till att företag 

väljer att inte delge information, existerar informationsasymmetri på marknaden mellan 

företag och investerare.  

 

3.2.3 Effektiva marknadshypotesen  

Då denna studie ämnar undersöka hur upplysningsinformation i form av 

hållbarhetsinformation speglar företags marknadsvärde samt kostnad för eget kapital 

anser vi det vara relevant att teoretiskt beskriva hur information påverkar den finansiella 

marknaden generellt. Detta gör vi med den så kallade effektiva marknadshypotesen 

vilken förklarar informationens betydelse på marknaden. Denna teori kan kopplas ihop 

med ovanstående resonemang om informationsasymmetri i och med att 

informationsasymmetri råder när marknaden är ineffektiv. 

 

För att kunna testa hur informationen reflekterar marknadspriserna, det vill säga hur 

effektiv marknaden är, använder författaren sig av tre former av effektivitet på 

marknaden kategoriserade beroende på karaktären på informationen och hur den skiljer 

sig åt (Fama, 1969, s. 383). De tre kategorierna är: stark form, där informationen 

karaktäriseras av all information som är tillgänglig för alla aktörer vid en specifik 

tidpunkt, semi-stark form, där informationen är lika med all information som är 

uppenbart offentlig vid en specifik tidpunkt samt svag form, där informationen endast är 

den information som kan återfinnas i företags historiska priser (Fama, 1969, s. 383). 

Författaren argumenterar vidare att en effektiv marknad kan uppnås under tre olika 

förhållanden (Fama, 1969, s. 387). Det första förhållandet som ska råda är att “inga 

transaktionskostnader ska existera vid handel av värdepapper”, det andra är att “all 

tillgänglig information ska vara kostnadsfritt tillgänglig för alla aktörer på marknaden” 

och slutligen ska “alla acceptera implikationerna av den aktuella informationen, för det 

aktuella priset samt fördelningen av framtida priser för varje värdepapper” (Fama, 1969, 

s. 387; vår egen översättning). Det sista förhållandet syftar till investerares rationalitet 

och deras förmåga att hantera den tillgängliga informationen. 

 

Den betydelse denna teori har för denna studie är att om marknaden är starkt effektiv, 

kommer inte ytterligare information i form av hållbarhetsinformation, att få någon 

betydelse för ett företags marknadsvärde eller kostnad för eget kapital. Att notera är 

dock att den effektiva marknadshypotesen grundar sig i starka antaganden och 

författaren själv nämner att den inte nödvändigtvis fullt ut kan beskriva verkligheten 

och har i senare verk även själv varit kritisk till de starka påståenden teorin utgår ifrån 

(Fama, 1991). Exempelvis är ett antagande att alla investerare är rationella vilket de i 

verkligheten inte alltid är. Därmed kommer inte alltid priserna på marknaden att 
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reflektera all tillgänglig information på marknaden samt innebär det även att fler 

upplysningar inte alltid kommer att leda till en mer exakt värdering. Den semi-starka 

formen är snarare den som i störst grad stämmer överens med hur marknaden ser ut. 

 

3.2.4 Intressentteorin 

För att förklara varför företag frivilligt delger hållbarhetsinformation i form av en 

hållbarhetsrapport och varför hållbarhetsinformation kan vara betydelsefull för 

aktörerna på marknaden, har vi valt att inkludera en teori om hur relationer mellan 

marknadens aktörer påverkar varandra. 

 

En teori om organisationers intressenter utvecklades av Freeman (1984) och författaren 

definierar intressenter som en individ eller grupp som kan påverka eller påverkas av 

organisationens mål (Freeman, 1984, s. 46). Vidare fokuserar definitionen av 

intressenter på relationen mellan organisationer och olika grupper av intressenter såsom 

kunder, anställda, leverantörer, aktieägare och samhället i stort. Intressentteorin säger att 

företag bör identifiera sina intressenter och deras förväntningar för att på ett strategiskt 

vis skapa värde för dem och identifiera hur intressenterna i sin tur kan skapa värde för 

företaget (Freeman, 1984, s. 25). Företagets intressentgrupper kan ha olika intressen och 

ställer därmed olika krav på företaget och det är viktigt att företagets ledning försöker 

tillfredsställa alla de olika gruppernas förväntningar (Freeman, 1984, s. 26).   

 

Freeman (1984) anses vara grundaren till intressentteorin men över tid har denna teori 

utvecklats. Exempelvis ansåg Clarkson (1995, s. 106-107) att Freemans teori var 

förenklad och utökade den genom att dela in intressenterna i primära och sekundära 

intressenter beroende på dess karaktär och inflytandegrad samt lyfte fram att 

intressentgrupper kan skilja sig mellan industrier. Exempel på primära intressenter är 

aktieägare, investerare, anställda, leverantörer och kunder, dessa har störst inflytande på 

företaget och är essentiella när det kommer till företagets överlevnad (Clarkson, 1995, s. 

106). Till de primära intressenterna räknas även de publika intressentgrupperna såsom 

staten och samhället och dess lagar och regler vilka en organisation är tvungen att följa 

(Clarkson, 1995, s. 106). Om de primära intressenterna inte hålls nöjda kan det få stora 

konsekvenser för företaget och det är därför dem som kräver mest hantering av de två 

intressentgrupperna. De sekundära intressenterna, exempelvis media, är dem som på 

något sätt påverkas av och påverkar företaget, men inte har en lika stor inverkan på 

företagets prestation som de primära intressenterna (Clarkson, 1995, s. 107).  

 

Några som har kopplat ihop intressentteorin och hållbarhetsupplysningar är Richardson 

och Welker (2001) i sin studie där de bland annat undersökt hållbarhetsupplysningars 

påverkan på ett företags kostnad för eget kapital. De menar att hållbarhetsupplysningar 

inte nödvändigtvis bara attraherar investerare utan företaget påverkas även positivt av 

att ägna sig åt hållbarhetsarbete genom att andra intressentgrupper, såsom anställda, 

kunder, leverantörer och lagstiftare, värderar hållbarhetsarbetet (Richardson & Welker, 

2011, s. 641). Författarna menar vidare att hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i ett 

antagande om att det ska tillfredsställa samhällets intressenter snarare än 

kapitalinvesterare som i större grad är intresserade av finansiella upplysningar 

(Richardson & Welker, 2001, s. 614). Detta är även något som Freeman (1984, s. 38) 

nämner och beskriver att när intressentteorin kopplas ihop med hållbarhetsbegreppet är 

det stora samhällets intressenter som kommunikationen bör rikta sig till snarare än 

exempelvis företagens aktieägare. Att ha i åtanke är att dessa studier är av det äldre 

slaget och att detta förhållande kan ha ändrats.  
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3.2.5 Empiriska studier om hållbarhetsrapportering och dess effekt på marknaden 

Flertalet forskare har intresserat sig för vilka effekter hållbarhetsinformation har på den 

finansiella marknaden. Exempelvis har forskare undersökt hur ett rykte om sig att vara 

ledande inom hållbarhetsarbete påverkar ett företags marknadsvärde (Lourenço et al., 

2014; Robinson et al., 2011), hur hållbarhetsupplysningar utfärdade antingen av 

företaget själv eller tredje part påverkar marknadsvärdet (Bachoo et al., 2013; Clarkson 

et al., 2013; Hassel et al., 2005; Kaspereit & Lopatta, 2014; Plumlee et al., 2010; 

Schadewitz & Niskala, 2010; Semenova et al., 2010), kostnaden för eget kapital 

(Bachoo et al., 2013; Clarkson et al., 2013; Liu & Villiers, 2011; Plumlee et al., 2010; 

Richardson & Welker, 2001) samt aktieavkastningen (Al-Tuwaijri et al., 2004; 

Brammer et al., 2006). Denna studie kommer, som framgått, att studera vilken påverkan 

kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har på dess marknadsvärde och kostnad 

för eget kapital. När vi studerar marknadsvärdet är vi främst intresserade av hur kvalitén 

på hållbarhetsrapporteringen påverkar dess ena komponent; nivåerna på de förväntade 

framtida kassaflödena, medan när vi studerar kostnaden för eget kapital är intresserad av 

hur kvalitén på hållbarhetsrapporteringen påverkar investerares upplevda risk.   

 

3.2.6 Hållbarhetsrapportering och marknadsvärde 

I de studier där hållbarhetsupplysningar satts i relation till marknadsvärdet är forskarna 

intresserade av att veta om investerare tar hänsyn till hållbarhetsupplysningar, utöver 

redovisningsinformation, vid värderingen av företag. Givet att så är fallet, är forskarna 

sedan intresserade av att veta huruvida hållbarhetsupplysningar påverkar 

marknadsvärdet i en positiv eller negativ riktning. Bland dem som talar för att 

hållbarhetsupplysningar har en positiv inverkan på marknadsvärdet belyses de 

ekonomiska fördelar vilka företag som ägnar sig åt hållbarhetsarbete åtnjuter. 

Exempelvis kan åtgärder för att bevara miljön minska potentiella kostnader för 

rättstvister och för att återställa miljön (Dhaliwal et al., 2011, s. 62). Åtgärder för att 

förbättra de anställdas välfärd kan leda till en höjd moral bland de anställda vilket i sin 

tur kan leda till en ökad produktionseffektivitet (Dhaliwal et al., 2011, s. 62). Vidare, i 

ett mer långsiktigt perspektiv, kan företags ansvarstagande inom hållbarhet minska 

risken för införandet av mer lagstiftning, vilket skulle medföra ökade kostnader för att 

hålla sig i linje med sådan lagstiftning (Dhaliwal et al., 2011, s. 62). Det kan även 

attrahera kunder och därmed öka försäljningen (Lev et al., 2010, s. 198). En hög kvalité 

på hållbarhetsrapporteringen, där företagen visar på dessa ekonomiska fördelar, menar 

forskare sedan kan leda till att nivåerna på de förväntade framtida kassaflödena höjs och 

att investerare är villiga att betala ett högre pris för företagets aktie (Bachoo et al., 2013, 

s. 71). I motsats till detta finns den kostnadsmedvetna skolan, där resonemangen lyder 

att miljöinvesteringar enbart innebär ökade kostnader vilket leder till lägre vinster 

(Hassel et al., 2005, s. 41). Hållbarhetsarbete anses därmed påverka de framtida 

kassaflödena negativt och fler upplysningar kan därmed enligt denna skola leda till ett 

lägre marknadsvärde. 

 

Vidare finns dem som argumenterar för att upplysningar om miljöarbete enbart är ett 

sätt för företag att legitimera sin verksamhet och att de därmed inte anses på ett 

trovärdigt sätt förmedla ett företags prestationer inom miljöområdet, varför de inte 

heller har en effekt på ett företags marknadsvärde (Plumlee et al., 2010, s. 11). Mer 

specifikt menas att företag vars legitimitet är hotad, som en följd av att de presterar 

dåligt på miljöområdet, försöker förbättra verksamhetens anseende genom att öka 

mängden miljöupplysningar samt mängden positiva upplysningar (Cho & Patten, 2007, 

s. 640; Clarkson et al., 2008, s. 308). Detta för att informera om de faktiska förbättringar 
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de gör på miljöområdet, ändra omgivningens uppfattning om deras prestation inom 

miljöområdet, ta bort uppmärksamheten från problemet genom att belysa de positiva 

aspekterna samt för att förändra de förväntningar omgivningen ställer på dem (Clarkson 

et al., 2008, s. 308). Enligt detta argument indikerar alltså mer omfattande upplysningar 

på att företaget främst gör dem för att bevara sin legitimitet, varför de inte uppfattas som 

trovärdiga och inte får någon effekt på marknadsvärdet alternativt en negativ effekt. 

Dessa argument tillhör legitimitetsteorin vilken i huvudsak innebär att sociala kontrakt 

existerar mellan aktörer i samhället och att om organisationer bryter mot dessa sociala 

kontrakt får det förödande konsekvenser och är ett grundläggande antagande till varför 

företag känner en press att legitimera sin verksamhet (Deegan, 2002, s. 293).  

 

Empirin i den tidigare litteraturen vi tagit del av uppvisar inkonsekventa resultat som 

stöttar samtliga argumentationslinjer. Bland de nordiska studierna finns den av Hassel et 

al. (2005) vilka studerade om information om ett företags miljömässiga prestationer har 

en inverkan på marknadsvärdet bland företag listade på Stockholmsbörsen åren 1998-

2000. För att mäta ett företags miljömässiga prestationer använde de värderingar gjorda 

av en organisation som ägnar sig åt att samla in information om företags etiska och 

miljömässiga ansvarstagande (Hassel et al., 2005, s. 51). Deras värderingar baserades 

dels på de upplysningar företaget själv delgivit i sina finansiella rapporter men också på 

upplysningar gjorda av tredje part, såsom myndigheter (Hassel et al., 2005, s. 51). 

Resultaten visade på att miljömässiga prestationer hade en negativ inverkan på 

marknadsvärdet (Hassel et al., 2005, s. 56). Författarna påpekade dock att resultaten bör 

tolkas med försiktighet med hänsyn till bland annat det begränsade urvalet och den 

korta tidsperioden som studerades (Hassel et al., 2005, s. 56).  

 

Vidare nämnde författarna tre förslag på anledningar till varför deras funna samband 

mellan marknadsvärdet och företags miljöprestationer var negativt. Författarna beskrev 

att en anledning kunde vara att investerare upplever att upplysningar om 

miljöprestationer används av företaget för att överskugga eventuella dåliga finansiella 

prestationer (Hassel et al., 2005, s. 56). En annan anledning kunde vara att investerare 

anser att aktiviteter hänförda till hållbarhet görs på bekostnad av vinsten och vidare 

reagerar då rationella investerare negativt på detta då den förväntade lönsamheten 

reduceras med kostnaderna för dessa aktiviteter, men en motsvarande sänkning av 

risken uteblir (Hassel et al., 2005, s. 56). En tredje anledning kunde enligt författarna 

vara att marknaden är kortsiktig och att investerare inte värderar miljöinformation, som 

är av långsiktig karaktär, när de står inför ett investeringsbeslut (Hassel et al., 2005, s. 

56).  

 

En liknande studie är den utförd av Semenova et al. (2010) i vilken de undersökte hur 

miljömässiga och sociala prestationer påverkar marknadsvärdet. De sociala 

prestationerna delades upp i subdimensionerna anställda, samhället och 

leverantörsrelationer för att kunna studera hur de olika subdimensionerna av sociala 

prestationer påverkar marknadsvärdet (Semenova et al., 2010, s. 268). Likt Hassel et al. 

(2005) var denna studie utförd på svenska börsnoterade företag samt använde de som 

mått på prestationerna värderingar gjorda av en organisation som ägnar sig åt att 

bedöma företags prestationer inom det miljömässiga samt det sociala området 

(Semenova et al., 2010, s. 278). Värderingarna var baserade på både upplysningar 

gjorda av företaget självt samt upplysningar från tredje part (Semenova et al., 2010, s. 

279). Studien visade att miljömässiga prestationer hade en positiv inverkan på 

marknadsvärdet, likaså subdimensionerna samhället och leverantörsrelationer 
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(Semenova et al., 2010, s. 287-288). Även om dessa två studier är mer inriktade på ett 

företags prestationer inom hållbarhet och tar hänsyn till både upplysningar gjorda av 

företaget själv och av tredje part, finner vi att de ger värdefulla insikter om hur svenska 

investerare ser på företags hängivenhet till hållbarhet.  

 

En annan nordisk studie, med större likhet till denna, är den av Schadewitz och Niskala 

(2010), vilka under 2002-2005 studerade ifall utfärdandet av en hållbarhetsrapport i 

enlighet med GRI:s riktlinjer har en påverkan på marknadsvärdet för finska 

börsnoterade företag. De använde en binär variabel vilken antog värdet 1 i det fall 

företaget hade en GRI-rapport och 0 i annat fall (Schadewitz & Niskala, 2010, s. 102). 

Deras slutsats var att kommunikation genom en GRI-rapport hade en positiv inverkan 

på marknadsvärdet (Schadewitz & Niskala, 2010, s. 105). Vår studie kan ses som en 

utveckling av denna studie då vi även tar hänsyn till kvalitén på GRI-rapporten. 

 

Vidare finns studien av Kaspereit och Lopatta (2014), i vilken de undersökte om 

hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s riktlinjer hade en koppling till 

marknadsvärdet bland europeiska företag (Kaspereit & Lopatta, 2014, s. 1). 

Hypoteserna som utformades testade dels om företag som utfärdat en GRI-rapport har 

ett högre marknadsvärde jämfört med dem som inte gjort det, om rapportering på GRI:s 

högre nivåer har en större effekt på marknadsvärdet jämfört med rapportering på de 

lägre nivåerna samt hur de olika rapporteringsnivåerna individuellt påverkar 

marknadsvärdet (Kaspereit & Lopatta, 2014, s. 8). Resultaten visade ett positivt och 

signifikant samband mellan att utfärda en GRI-rapport och marknadsvärdet samt ett 

positivt och signifikant samband mellan de lägre rapporteringsnivåerna och ett företags 

marknadsvärde (Kaspereit & Lopatta, 2014, s. 14). Gällande de individuella 

rapporteringsnivåerna fann de för nivå för nivå B samt för de lägsta 

rapporteringsnivåerna, vilket var om företaget enbart refererat till riktlinjerna eller inte 

klargjort vilken nivå de rapporterat på, en svag men positiv påverkan på ett företags 

marknadsvärde (Kaspereit & Lopatta, 2014, s. 14). Detta sistnämnda resultat indikerade 

på att sambandet mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärdet var icke-linjärt, då 

det endast var de lägsta och mellanhöga rapporteringsnivåerna som uppfattades positivt 

av marknaden (Kaspereit & Lopatta, 2014, s. 14).  

 

Författarna argumenterade att en anledning till varför de högre GRI-nivåerna inte 

uppfattades positivt av marknaden kunde vara att en högre GRI-nivå innebär att en 

större kvantitet av indikatorer måste upplysas om i hållbarhetsrapporteringen. Således 

kan detta i sin tur uppfattas av utomstående som ett försök till att legitimera en dålig 

prestation inom hållbarhet (Kaspereit & Lopatta, 2014, s. 14). Denna förklaring står i 

likhet till teorin om legitimitet, som beskrivits ovan, där det förklaras varför 

hållbarhetsinformation inte skulle ha en påverkan på marknadsvärdet.  

 

Bland de utomnordiska studierna finns sådana som är mer inriktade på kvalitén på 

hållbarhetsrapporter. Exempelvis finns den av Bachoo et al. (2013). Deras mått på 

kvalité baserades på bedömningar av en organisation vilken ägnar sig åt att studera 

företags hållbarhetsupplysningar samt ett index vilket var baserat på ett index som 

utvecklades i studien av Clarkson et al. (2008) (Bachoo et al., 2013, s. 73). De studerade 

börsnoterade australiensiska företag under 2003-2005 och fann att en hög kvalité på 

hållbarhetsrapporter var förknippat med ett högre marknadsvärde (Bachoo et al., 2013, 

s. 76, 83).  
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Vidare finns bland de utomnordiska studierna den av Plumlee et al. (2010), vilka 

studerade hur kvalitén på ett företags miljöupplysningar påverkar kostnaden för eget 

kapital, de framtida kassaflödena och marknadsvärdet för amerikanska företag. De 

konstruerade ett index för kvalitén på upplysningar vilket var baserat på GRI:s riktlinjer 

(Plumlee et al., 2010, s. 17). Resultaten visade ett positivt samband mellan kvalitén på 

miljöupplysningarna och ett företags marknadsvärde (Plumlee et al., 2010, s. 28). 

Gällande de förväntade framtida kassaflödena fann de även där ett positivt samband 

med kvalitén på miljöupplysningarna (Plumlee et al., 2010, s. 28). En studie som drar 

likheter med den av Plumlee et al. (2010) är studien av Clarkson et al. (2013). De 

undersökte hur kvalitén på miljöupplysningar, mätt med ett index baserat på GRI:s 

riktlinjer, påverkar kostnaden för eget kapital och marknadsvärdet i branscher som har 

en stor påverkan på miljön. Studien baserades på amerikanska företag (Clarkson et al., 

2013, s. 416). De fann ett positivt samband mellan kvalitén på miljöupplysningar och ett 

företags marknadsvärde i dessa miljöpåverkande branscher (Clarkson et al., 2013, s. 

423). Notera att dessa studier enbart tar hänsyn till upplysningar i form av miljöupplysni 

ngar och att försiktighet bör vidtas vid jämförelse med de resultat vår studie kommer 

uppvisa då vi tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet. 

 

Den tidigare forskningen har i de flesta fall funnit att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och marknadsvärdet men uppvisar inkonsekventa slutsatser 

gällande riktningen på sambandet, även om dessa identifierade samband överlag varit 

positiva. Med hänsyn till att vår studie skiljer sig i vissa avseenden från den tidigare 

forskningen framförd ovan, väljer vi dock att avstå från att förvänta oss en riktning på 

sambandet. Därmed lyder vår första hypotes som följer: 

 

H1 - Det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och 

dess marknadsvärde. 

 

3.2.7 Hållbarhetsrapportering och kostnaden för eget kapital 

Kostnaden för eget kapital är den ränta med vilken investerare diskonterar ett företags 

förväntade framtida kassaflöden för att komma fram till ett nuvarande aktiepris 

(Botosan & Plumlee, 2005, s. 21). De faktorer som påverkar kostnaden för eget kapital 

är den riskfria räntan, investerares risktolerans samt den upplevda risken hänförlig till 

företagets framtida vinster (Bachoo et al., 2013, s. 74). Givet att den riskfria räntan och 

investerares risktolerans är konstant, beror kostnaden för eget kapital enbart på den 

upplevda risken hänförlig till ett företags framtida vinster (Bachoo et al., 2013, s. 74). 

Om kvalitén på hållbarhetsrapporteringen påverkar denna upplevda risk är vad denna 

studie delvis ämnar utröna. 

 

Studier där hållbarhetsupplysningars påverkan på kostnaden för eget kapital undersökts 

har ofta utgångspunkten från litteraturen om frivilliga upplysningar. I denna litteratur är 

en underliggande hypotes att fler upplysningar, och därmed minskad 

informationsasymmetri, är relaterat till en lägre kapitalkostnad, vilket stöttas av två 

olika forskningsströmmar (Botosan & Plumlee, 2002, s. 23). Den ena strömmen menar 

att minskad informationsasymmetri ökar aktielikviditeten, vilket genom antingen 

minskade transaktionskostnader eller en ökad efterfrågan på företagets aktier, leder till 

en lägre kostnad för eget kapital (Botosan & Plumlee, 2002, s. 23). Den andra 

forskningsströmmen menar att minskad informationsasymmetri leder till en minskad 

uppskattningsrisk (Botosan & Plumlee, 2002, s. 23). Uppskattningsrisk är den risk som 

uppstår till följd av att investerare måste uppskatta de olika parametrarna om en 



  

22 

 

tillgångs avkastning och utbetalningsdistribution när de gör sina investeringsbeslut 

(Botosan & Plumlee, 2002, s. 23). Enligt forskarna uppskattas dessa parametrar med 

hjälp av den information investerare har att tillgå om företaget (Botosan & Plumlee, 

2002, s. 23). Genom att lämna fler upplysningar kan företaget därmed minska denna 

uppskattningsrisk vilket sänker kostnaden för eget kapital, givet att denna 

uppskattningsrisk prissätts av marknaden (Beyer et al., 2010, s. 307). Att notera är dock 

att Botosan (1997, s. 346) påpekar att en minskad kostnad för eget kapital endast kan 

uppnås när det finns bristfällig information på marknaden, det vill säga att marknaden 

inte är effektiv och att den information som hållbarhetsrapporteringen förmedlar är 

sådan information som investerarna inte hade sedan innan. 

 

Ytterligare en anledning till varför det skulle finnas ett negativt samband mellan 

hållbarhetsupplysningar och kostnaden för eget kapital är på grund av att investerare 

kan föredra att investera i företag som ägnar sig åt hållbarhetsarbete (Richardson & 

Welker, 2001, s. 599). Sådana preferenser gör att de är villiga att acceptera en lägre 

avkastning på sin investering (Richardson & Welker, 2001, s. 599). Detta argument kan 

anses styrkas av det faktum att det idag finns en stor mängd etiska fonder (Richardson 

& Welker, 2001, s. 599), samt att det allmänt finns en stor miljömedvetenhet och 

intresse för mänskliga rättigheter bland världens befolkning.  

 

Med hjälp av legitimitetsteorin kan det även argumenteras för att 

hållbarhetsupplysningar inte skulle påverka kostnaden för eget kapital, alternativt att de 

skulle påverka kostnaden för eget kapital i en positiv riktning. Som beskrivits i avsnitt 

3.2.6 kan företag som presterar sämre inom miljö vara mer benägna att ge mer 

omfattande och mer positiva miljöupplysningar för att bevara sin legitimitet (Cho & 

Patten, 2007, s. 640), därmed indikerar fler upplysningar på att trovärdigheten i den 

förmedlade informationen är låg. Om upplysningar förser investerare med ny 

information som bistår dem vid uppskattningen av en tillgångs avkastning och 

utbetalningsdistribution kan kostnaden för eget kapital sjunka (Bachoo et al., 2013, s. 

70). I det fall upplysningarna anses sakna trovärdighet, däremot, förser de inte 

investeraren med ny information, varför kostnaden för eget kapital torde stå oförändrad 

alternativt öka.  

 

En annan anledning till varför sambandet mellan hållbarhetsupplysningar och kostnaden 

för eget kapital skulle vara positivt är att investerare kan finna hållbarhetsinvesteringar 

som investeringar med negativa nettonuvärden, varför den upplevda risken ökar och 

sålunda även kostnaden för eget kapital (Richardson & Welker, 2001, s. 614). Givetvis 

torde dock även det motsatta kunna gälla; att investerare finner investeringar i hållbarhet 

som något som medför värde till företaget. Som framgått i avsnitt 3.2.6 finns flera 

argument till varför företag som presterar bra inom hållbarhet skulle åtnjuta ekonomiska 

fördelar. När investerare då upplyses om företagets hållbarhetsarbete bör deras upplevda 

risk gällande de framtida kassaflödena minska och därmed även kostnaden för eget 

kapital. 

 

Den tidigare forskningen uppvisar blandade resultat. Exempelvis finns studien av 

Bachoo et al. (2013), vilka utöver att studera kvalitén på hållbarhetsrapportens påverkan 

på marknadsvärdet, även studerade vilken påverkan den har på kostnaden för eget 

kapital. Bland börsnoterade australiensiska företag fann de att en hög kvalité på 

hållbarhetsrapporter var förknippat med en lägre kostnad för eget kapital (Bachoo et al., 

2013, s. 83). Vidare finns även studien av Dhaliwal et al. (2011) vilka undersökte 
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effekten på kostnaden för eget kapital för amerikanska företag när de för första gången 

publicerar en fristående CSR-rapport. Resultaten av studien visade att de företag som 

presterar bra inom CSR fick en minskad kostnad för eget kapital vid en publicering 

(Dhaliwal et al., 2011, s. 94). Att notera är att de i studien inte tog hänsyn till rapportens 

kvalité, men den tydliggör ändå vilken effekt som uppstår av minskad 

informationsasymmetri.  

 

Richardson och Welker (2001) fann ett positivt samband mellan mängden 

hållbarhetsupplysningar och kostnaden för eget kapital i sin studie på kanadensiska 

företag. I deras utförda eftertester visade sig detta negativa samband dock endast gälla 

för företag med en kostnad för eget kapital som var lägre än genomsnittet (Richardson 

& Welker, 2001, s. 612). Det negativa sambandet förklarade de kunde bero på att 

investerare uppfattar investeringar i hållbarhet som investeringar med ett negativt 

nettonuvärde, varför upplysningar om hållbarhetsarbetet ökar investerarnas upplevda 

risk (Richardson & Welker, 2001, s. 614). De påpekade även att resultatet kunde 

förklaras genom att företag som presterar sämre inom hållbarhet delger fler 

upplysningar, samt att företag överlag använder hållbarhetsupplysningar som 

egenreklam, vilket innebär att de främst delger positiva aspekter (Richardson & Welker, 

2001, s. 614). Sammantaget uppfattas därmed hållbarhetsupplysningar som ett sätt för 

ett företag att legitimera sin verksamhet, varför studien uppvisade ett positivt samband. 

Vad som bör noteras är att denna studie utfördes på data från 1990-1992 varför dess 

aktualitet kan ifrågasättas.  

 

Ytterligare en studie som fann ett positivt samband mellan hållbarhetsupplysningar och 

kostnaden för eget kapital är Liu och Villiers (2011). Mer specifikt undersökte de 

huruvida de företag i Australien och Storbritannien som utfärdar en hållbarhetsrapport i 

enlighet med GRI:s riktlinjer har en lägre kostnad för eget kapital jämfört med de 

företag som inte gör det, vilket de alltså fann att de inte hade (Liu & Villiers, 2011, s. 

211). De använde även ett annat mått på hållbarhetsupplysningar, vilket var vilken 

rapporteringsnivå inom GRI:s riktlinjer företaget rapporterade på (Liu & Villiers, 2011, 

s. 205). Även när de tillämpade detta mått fann de ett positivt samband mellan 

hållbarhetsupplysningar och kostnaden för eget kapital (Liu & Villiers, 2011, s. 210). 

Dessa resultat förklarade de kunde bero på att investerare har olika kunskaper gällande 

att utifrån hållbarhetsupplysningar utvärdera hur ett företag presterar på 

hållbarhetsområdet, varför en del investerare kan göra bättre bedömningar än andra (Liu 

& Villiers, 2011, s. 211). Som en följd av detta uppstår mer informationsasymmetri 

mellan investerare när företag delger hållbarhetsupplysningar varför kostnaden för eget 

kapital ökar (Liu & Villiers, 2011, s. 211). De förklarade även att resultaten kunde bero 

på att investerare finner kostnaderna förknippade med att sammanställa informationen i 

hållbarhetsrapporten samt de kostnader som kan uppstå av att delge frivilliga 

upplysningar, överstiger fördelarna med att hållbarhetsrapportera (Liu & Villiers, 2011, 

s. 211).  

 

Vidare finns studien av Plumlee et al. (2010) i vilken de, som nämnts, studerade hur 

kvalitén på ett företags miljöupplysningar påverkar kostnaden för eget kapital, de 

framtida kassaflödena och marknadsvärdet för amerikanska företag. Resultaten visade 

ett positivt samband mellan kvalitén på hållbarhetsrapporten och kostnaden för eget 

kapital, vilket de påpekade stödjer argumenten inom legitimitetsteorin (Plumlee et al., 

2010, s. 26). De undersökte även huruvida upplysningars påverkan på kostnaden för 

eget kapital beror på upplysningarnas karaktär samt innehåll, varpå de fann både 
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positiva och negativa samband (Plumlee et al., 2010, s. 28). Slutsatsen som drogs var 

således att sambandet mellan hållbarhetsupplysningar och kostnaden för eget kapital 

skiljer sig mellan olika typer av upplysningar.  

 

Slutligen finns även studien av Clarkson et al. (2013) vilka, som framgått, undersökte 

hur kvalitén på miljöupplysningar påverkar kostnaden för eget kapital samt 

marknadsvärdet i branscher som har en stor påverkan på miljön. Gällande kvalitén på 

miljöupplysningar och dess påverkan på kostnaden för eget kapital fann de, till skillnad 

från studierna ovan, inget signifikant samband (Clarkson et al., 2013, s. 430). Med 

hänsyn till att de däremot funnit ett signifikant positivt samband mellan kvalitén på 

miljöupplysningar och ett företags marknadsvärde, drog de slutsatsen att den positiva 

effekten på marknadsvärdet sker via de förväntade framtida kassaflödena (Clarkson et 

al., 2013, s. 430). Att notera är att både denna studie samt studien av Plumlee et al. 

(2010) som sagt enbart studerar upplysningar i form av miljöupplysningar. Då vår 

studie inkluderar alla typer av hållbarhetsupplysningar bör våra resultat inte jämföras 

allt för mycket med dessa studier, även om de ger intressanta insynsvinklar. 

 

Den tidigare forskningen har överlag funnit att hållbarhetsrapportering är av relevans 

för kostnaden för eget kapital. Dock uppvisar de motstridiga slutsatser och därmed kan 

de inte ge en tydlig vägledning gällande åt vilket håll sambandet mellan kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen och ett företags kostnad för eget kapital går. Därmed väljer vi 

att inte uttrycka någon förväntning om sambandets riktning och formulerar vår andra 

hypotes som följer:  

 

H2 - Det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och 

dess kostnad för eget kapital. 

 

3.2.8 Bransch 

Flertalet av studierna där hållbarhetsrapporteringens påverkan på marknadsvärdet och 

kostnaden för eget kapital studerats uppvisade att det finns skillnader i sambanden 

beroende på vilken bransch ett företag verkar i. Bachoo et al. (2013, s. 83) fann 

exempelvis att det positiva sambandet mellan kvalitén på hållbarhetsrapporteringen och 

ett företags marknadsvärde samt att det negativa sambandet mellan kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen och kostnaden för eget kapital som deras studie uppvisade var 

särskilt starka i de branscher där verksamheten har en stor påverkan på miljön. Dessa 

branscher omfattade energi-, råvaru- och industribranscherna (Bachoo et al., 2013, s. 

68). De påpekade att det inte är förvånande att dessa branscher får en större effekt av att 

hållbarhetsrapportera med hänsyn till den påverkan dessa branscher har på miljön och 

därmed får viktiga aspekter att upplysa om (Bachoo et al., 2013, s. 80). Att 

miljöpåverkande branscher skulle ha en större effekt av att hållbarhetsrapportera kan 

även förklaras genom Clarkson et al. (2008, s. 305), vilka påpekar att företag i 

miljöpåverkande branscher har potentiellt högre kostnader för att hålla sig i linje med 

rådande miljölagar samt för att minska dess påverkan på miljön. På grund av detta kan 

alltså upplysningar från företag verksamma i dessa branscher reducera investerarnas 

osäkerhet gällande företagets framtida potentiella miljökostnader, vilket skulle kunna 

leda till ett högre marknadsvärde respektive en lägre kostnad för eget kapital.  

 

En annan studie vilken finner skillnader mellan branscher är den av Hassel et al. (2005). 

När de studerade prestationer inom miljöområdet och dess effekt på marknadsvärdet, 

undersökte de även huruvida denna effekt skiljer sig mellan service- och 
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tillverkningsföretag, där de sistnämnda anses ha en större påverkan på miljön (Hassel et 

al., 2005, s. 49). De fann att det negativa samband de funnit överlag var mindre negativt 

för serviceföretag (Hassel et al., 2005, s. 55). Detta resultat kan anses förklaras genom 

legitimitetsteorin, vilket är något Cho och Patten (2007) behandlar i sin studie “The role 

of environmental disclosures as tools of legitimacy: a research note”. De argumenterar 

att företag från miljöpåverkande branscher antas vara mer exponerade för allmänheten 

jämfört med företag från icke-miljöpåverkande branscher (Cho & Patten, 2007, s. 642). 

Därmed finns incitament för företag från dessa branscher att i sina delgivna 

upplysningar överdriva sin prestation inom miljöområdet för att bevara sin legitimitet 

(Cho & Patten, 2007, s. 642). Detta incitament till att söka legitimera verksamheten 

menar Cho och Patten (2007, s. 642) alltså inte enbart beror på om företaget presterar 

bra eller dåligt på miljöområdet, utan det är en följd av att de tillhör en miljöpåverkande 

bransch som gör att de automatiskt utsätts för stor press från omgivningen. Med detta 

menas alltså att de miljöpåverkande branschernas hållbarhetsupplysningar är mindre 

trovärdiga och därmed har de en negativ/ingen påverkan på marknadsvärdet respektive 

en positiv/ingen påverkan på kostnaden för eget kapital. I de icke-miljöpåverkande 

branscherna existerar dock endast detta legitimitetsbehov i det fall företaget presterar 

dåligt på miljöområdet (Cho & Patten, 2007, s. 642).  

 

Baserat på den tidigare forskningen förväntar vi oss att sambandet mellan 

hållbarhetsrapporteringens kvalité och marknadsvärdet respektive kostnaden för eget 

kapital kommer att påverkas av om företaget tillhör en miljöpåverkande eller icke-

miljöpåverkande bransch, vilket kommer att undersökas med följande hypoteser: 

 

H3 - Det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och 

dess marknadsvärde i de branscher där verksamheten anses ha en stor påverkan på 

miljön. 

 

H4 - Det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och 

dess marknadsvärde i de branscher där verksamheten inte anses ha en stor påverkan på 

miljön. 

 

H5 - Det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och 

dess kostnad för eget kapital i de branscher där verksamheten anses ha en stor 

påverkan på miljön. 

 

H6 - Det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och 

dess kostnad för eget kapital i de branscher där verksamheten inte anses ha en stor 

påverkan på miljön.  
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4. Praktisk metod  
Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens design, vilket följs av en beskrivning 

av studiens population, datainsamling, bortfall, regressionsmodellerna samt de utförda 

statistiska testerna. Slutligen kritiseras det praktiska tillvägagångssättet. 

 

 

4.1 Studiedesign 
Gällande designen på en studie finns två huvudsakliga typer; observationsstudier och 

experimentella studier. En observationsstudie innebär en insamling av data utan att 

forskaren påverkar den kontext undersökningsenheterna vistas i och syftet är att 

beskriva hur något ser ut (Lantz, 2014, s. 25). I en experimentell studie, däremot, går 

studierna normalt sett ut på att forskaren mäter ett visst system i en avgränsad kontext 

vilken denne själv utformat, varpå den ändrar något i detta system och mäter det på nytt 

för att kunna studera förändringen (Lantz, 2014, s. 25-26). Fördelen med experimentella 

studier framför observationsstudier i det fall man söker förklara något, är att den 

utesluter att en observerad förändring beror på andra faktorer eftersom forskaren 

placerat undersökningsenheterna i en avgränsad kontext (Lantz, 2014, s. 26). Med 

hänsyn till att denna studie inte på något sätt söker förklara hur investerares uppfattning 

av hållbarhetsrapportering skiljer sig dem emellan eller om uppfattningen beror på 

särskilda faktorer, är studien inte av experimentell karaktär. En experimentell studie 

hade inte heller varit möjlig med hänsyn till att vi inte kunnat påverka den kontext i 

vilken investerare verkar. Istället är studien att klassas som en observationsstudie, då 

vårt huvudsakliga syfte är att beskriva hur investerare uppfattar hållbarhetsrapportering.  

 

En studie kan vidare klassificeras in i retrospektiva och prospektiva studier, beroende på 

datamaterialet studien baseras på. En retrospektiv studie innebär att studien baseras på 

historisk data, med andra ord är studien tillbakablickande i tiden (Lantz, 2014, s. 27). En 

prospektiv studie, däremot, är framåtblickande och här kan forskaren själv styra 

datainsamlingen (Lantz, 2014, s. 27). Då denna studie använder sig av historisk data 

klassas den som en retrospektiv studie. På ett sätt kan en del av datamaterialet anses 

vara av framåtblickande karaktär, exempelvis innehåller aktiepriserna information om 

vad investerare förväntar sig kommer hända i framtiden. Dock, med hänsyn till att dessa 

förväntningar är gjorda baserade på den information som fanns tillgänglig vid den 

tidpunkt som aktiepriserna insamlades, anser vi ändå att datamaterialet är historiskt; det 

är ju trots allt de förväntningar som investerare hade i det förflutna. Retrospektiva 

studier är vidare generellt förknippade med observationsstudier (Lantz, 2014, s. 27).  

 

Slutligen kan en studie även klassificeras in i tvärsnittsstudier och tidsseriestudier. I en 

tvärsnittsstudie observeras varje enhet inkluderad i studien en gång för att besvara om 

hur något var just då, ingen hänsyn tas därmed till tidsaspekten (Bryman & Bell, 2013, 

s. 81; Lantz, 2014, s. 27-28). I den motsatta typen av studie, tidsseriestudier, observeras 

däremot varje enhet vid ett flertal tillfällen för att möjliggöra analyser av hur något 

förändras över tid (Lantz, 2014, s. 27). En särskild typ av tidsseriestudie är 

paneldatastudier, i vilken observationerna som görs vid varje tidpunkt inte avser endast 

en variabel utan flera (Bryman & Bell, 2013, s. 83; Lantz, 2014, s. 28). Med hänsyn till 

att vår studie observerar varje enhet i vissa fall upp till fyra gånger samt observeras flera 

variabler vid varje tillfälle kan det anses vara en paneldatastudie. Panelen som studien 

baseras på är en obalanserad panel, vilket förefaller när minst en enhet inte har 

undersökts vid samtliga tidpunkter (Lantz, 2014, s. 28). Notera att syftet med att vi har 

observerat samma enhet flertalet gånger dock inte varit att studera hur investerares 
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uppfattning av hållbarhetsrapportering förändras över tid, snarare var det för att öka 

antalet observationer. Slutligen bör påpekas att i princip alla studier på området är, i 

likhet med vår, paneldatastudier.  

 

4.2 Population 
En population är den avgränsade grupp vilken en forskare har för avsikt att studera 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 56). I denna studie utgjordes populationen av de nordiska 

bolag som hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI:s riktlinjer och är noterade på den 

största börsen i respektive av de nordiska länderna. Dessa börser är Nasdaq OMX 

Stockholm, Nasdaq OMX Helsinki, Nasdaq OMX Iceland, Nasdaq OMX Copenhagen 

samt Oslo Börs. Valet att inrikta sig på samtliga av de nordiska länderna grundade sig i 

att vi ville få ett stort antal observationer för att öka tillförlitligheten i studiens resultat, 

att begränsa sig till att enbart undersöka svenska företag ansåg vi med andra ord inte var 

tillräckligt. Att vi valde just nordiska länder grundade sig i att de är relativt lika 

varandra. Vi inriktade oss på företag som följer just GRI:s riktlinjer då dessa riktlinjer 

är, som framgår i den teoretiska referensramen, de mest tillämpade riktlinjerna inom 

hållbarhetsredovisning världen över (KPMG, 2013, s. 31).  

 

En forskare kan välja att studera hela populationen, vilket kallas för en 

totalundersökning, alternativt endast studera ett urval ur populationen, vilket kallas för 

urvalsundersökning (Svenning, 2003, s. 101-102). En totalundersökning är att föredra i 

de fall där populationen utgörs av få enheter då ett urval i ett sådant fall kan medföra att 

endast enheter med särskilda egenskaper kommer med (Dahmström, 2005, s. 64). Då 

vår population inte var särskilt stor föll det sig därmed naturligt för oss att göra en 

totalundersökning på alla de nordiska företagen börsnoterade på den största börsen i 

respektive land och som hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI:s riktlinjer. 

 

Till vår vetskap finns ingen fullständig förteckning över vilka företag som ingår i 

studiens målpopulation. GRI tillhandahåller visserligen en databas där företag kan ladda 

upp sina hållbarhetsrapporter, men alla GRI-användande företag finns inte med i denna 

databas då det är upp till företaget själv huruvida de vill ladda upp sina rapporter eller 

ej. Vidare finns det i databasen Datastream möjlighet att ladda ner information om vilka 

företag som hållbarhetsrapporterar i enlighet med GRI:s riktlinjer, men vi fann denna 

data bristfällig och därmed opålitlig. Att använda dessa databaser hade med andra ord 

medfört risk för undertäckning, vilket innebär att samtliga enheter i målpopulationen 

inte finns med i förteckningen (Dahmström, 2005, s. 320). Dahmström (2005, s. 320) 

belyser allvarligheten i undertäckningsfel då de enheter som inte kommer med kan 

inneha andra egenskaper jämfört med dem som kommit med, vilket kan leda till att 

studiens resultat blir snedvridna. Vi ansåg att detta har särskild giltighet i det fall vi 

skulle utgått från GRI:s databas för att skapa en förteckning, då de företag som har en 

sämre kvalité på hållbarhetsrapporten kan vara mindre benägna att ladda upp sin rapport 

i databasen jämfört med dem med högre kvalité.  

 

På grund av denna avsaknad av fullständig förteckning krävdes det av oss att för 

respektive företag listade på de ovan nämnda börserna ta reda på om de 

hållbarhetsrapporterade enligt GRI:s riktlinjer eller ej för att kunna fastställa vilka som 

ingick i målpopulationen. Hur detta gick till väga beskrivs närmare i följande avsnitt. 
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4.3 Datainsamling 
I denna studie utgjordes det empiriska datamaterialet av sekundärdata. Data gällande 

vilka företag som tillämpade GRI:s riktlinjer samlades in för åren 2010-2013, medan 

finansiell data samlades in för räkenskapsåren 2008-2014 beroende på karaktär.  

 

Vi använde databasen Amadeus för att skapa en förteckning över de nordiska företag 

som fanns listade på respektive börs, i denna ingick 641 företag. Att notera är att denna 

förteckning skapades baserat på vilka som fanns noterade på respektive börs vid den 

tidpunkt som listan skapades, det vill säga den 17/3 2015. Därmed kom de företag som 

följde GRI:s riktlinjer under åren 2010-2013 men som inte längre var börsnoterade på 

dessa listor inte med i förteckningen. Då det inte gick att skapa någon annan förteckning 

än för hur det ser ut idag såg vi dock inget annat alternativ än att utgå från denna. Från 

denna förteckning uteslöt vi i linje med Schadewitz och Niskala (2010) samt Liu och 

Villiers (2011) de finansiella företagen, men behöll likt Schadewitz och Niskala (2010) 

fastighetsbolag. Att exkludera finansiella företag gjordes då det kan anses vara allmän 

praxis inom forskning.  

 

För att fastställa vilka av de företag i förteckningen som ingick i studiens målpopulation 

krävdes att vi tog reda på för respektive företag om de följde GRI:s riktlinjer eller ej. 

Detta gjordes till den del det var möjligt genom att använda GRI:s databas. I denna 

databas går det att söka upp företag och bland annat se vilka år företaget 

hållbarhetsrapporterat och på vilken nivå. Alla företag fanns dock ej med i databasen 

vilket kan bero på att de inte hållbarhetsrapporterat överhuvudtaget, att de inte 

hållbarhetsrapporterat i enlighet med GRI:s riktlinjer eller att de helt enkelt inte valt att 

ladda upp sina rapporter i databasen. För att finna information om ifall dessa företag 

hållbarhetsrapporterat enligt GRI:s riktlinjer, och i sådant fall på vilken nivå, granskades 

dessa företags hemsidor och årsredovisningar. För de företag där vi inte kunde hitta 

någon information om att de hållbarhetsrapporterade enligt GRI:s riktlinjer varken på 

hemsidan eller i årsredovisningarna drog vi slutsatsen att de helt enkelt inte gjort det. 

För att säkerhetsställa att slutsatsen var korrekt googlade vi företagets namn i 

kombination med orden GRI, CSR samt sustainability report i ett sista försök att finna 

information om att företaget skulle ha rapporterat i enlighet med riktlinjerna. Förutom 

att samtliga företag inte fanns med i GRI:s databas framgick inte alltid på vilken nivå 

företaget hållbarhetsrapporterat, trots att företaget fanns i databasen och där angav att de 

rapporterade enligt riktlinjerna. I dessa fall granskade vi, precis som för de företag som 

inte fanns med i databasen överhuvudtaget, företagens hemsidor och årsredovisningar 

för att se om en nivå stod där att finna.  

 

Slutligen stod vi med totalt 408 observationer. I tabell 1 presenteras hur vi kom fram till 

detta antal uppdelat efter land och årtal. Vad som bör noteras är att inget av de isländska 

företagen hållbarhetsrapporterade i enlighet med GRI:s riktlinjer, vilket innebär att 

Island inte kom att studeras framöver.  

 

För de företag som stod för dessa observationer laddades finansiell data ner från 

Amadeus. Den finansiella data vi laddade ner var vinst per aktie, bokfört värde per 

aktie, aktiepriser och marknadsvärde. Då branschtillhörighet enligt ICB-

klassificeringen, prognoser om framtida vinst per aktie samt aktiepriser för de 

marknadsindex vi använde vid framtagandet av betavärden inte fanns att tillgå i 

Amadeus fick vi använda Datastream för att komplettera med detta. All finansiell data 

var uttryckt i Euro.  
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Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt 

Nordiska företag listade på största börsen i 141 st 118 st 12 st 126 st 244 st 641 st

respektive land

Antal företag efter borttag av finansiella företag 107 st 110 st 9 st 115 st 219 st 560 st

exklusive fastighetsbolag

Varav följande antal följde GRI:s riktlinjer   2013 10 st 39 st 0 st 13 st 57 st 119 st

2012 12 st 36 st 0 st 10 st 51 st 109 st

2011 12 st 30 st 0 st 8 st 49 st 99 st

2010 8 st 23 st 0 st 7 st 43 st 81 st

42 st 128 st 0 st 38 st 200 st 408 st

Antal observationer efter bortfall                  2013 7 st 29 st 0 st 9 st 52 st 97 st

(marknadsvärde)                                                2012 8 st 29 st 0 st 7 st 43 st 87 st

2011 9 st 23 st 0 st 6 st 45 st 83 st

2010 8 st 20 st 0 st 6 st 39 st 73 st

32 st 101 st 0 st 28 st 179 st 340 st 

Antal observationer efter bortfall                    2013 5 st 33 st 0 st 10 st 53 st 101 st

(kostad eget kapital)                                          2012 4 st 27 st 0 st 7 st 44 st 82 st

2011 8 st 26 st 0 st 5 st 41 st 80 st

2010 4 st 21 st 0 st 4 st 32 st 62 st

21 st 107 st 0 st 26 st 170 st 324 st 

4.4 Bortfall 
Från de erhållna 408 observationerna uppstod ett antal bortfall. Bortfall är de enheter i 

målpopulationen som var ämnade att undersökas men från vilka man inte erhöll något 

svar eller motsvarande ifrån (Dahmström, 2005, s. 321). Då modellerna för att 

undersöka sambanden mellan hållbarhetsrapporteringens kvalité och ett företags 

marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital innehöll olika variabler skiljde sig 

antalet bortfall för respektive modell. De bortfall som uppstod för den första modellen 

berodde främst på grund av att företag hade negativa vinster per aktie, vilket enligt 

Schadewitz & Niskala (2010, s. 103) inte har en tydlig tolkning i Ohlsonmodellen 

(vilket som kommer framgå är den modell vi använde i denna studie). De bortfall som 

uppstod för modellen för kostnaden för eget kapital berodde främst på de restriktioner 

som finns när kostnaden för eget kapital uppskattas med 𝑟𝑃𝐸𝐺 (vilket som kommer 

framgå är den metod vi använde). När kostnaden för eget kapital uppskattas med 𝑟𝑃𝐸𝐺 

krävs nämligen att den prognostiserade vinsten per aktie i slutet av efterföljande år är 

högre än den prognostiserade vinsten per aktie i slutet av innevarande år, samt att de 

prognostiserade vinsterna per aktie är positiva (Easton, 2004, s. 81). De observationer 

där företagets prognoser inte uppfyllde kraven fick därmed uteslutas.  

 

Vidare fick en del observationer uteslutas för båda modellerna på grund av att finansiell 

data inte fanns tillgänglig. En del observationer fick även uteslutas på grund av att 

rapporteringsnivån inte gick att urskilja, trots att företaget sagt att de rapporterade i 

enlighet med GRI:s riktlinjer. Efter bortfallen stod vi med 340 observationer för att 

undersöka sambandet för marknadsvärde och 324 observationer för att undersöka 

sambandet för kostnaden för eget kapital, vilket innebar ett bortfall på 16,67 % 

respektive 20,59 %. I tabell 1 presenteras detaljerad data på antalet observationer efter 

bortfall uppdelat efter land och år. Notera dock att antalet observationer som 

regressionerna baserades på minskade ytterligare efter vi exkluderade extrema värden, 

mer om detta står i avsnitt 4.8. 

  
Tabell 1. Översikt av population och bortfall 
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Ett stort bortfall kan vara farligt då de enheter som föll bort kan besitta andra 

egenskaper än dem som undersöktes (Dahmström, 2005, s. 323). I denna studie 

exkluderades exempelvis de företag med negativa inträffade och prognostiserade vinster 

per aktie, detta gällde även de företag där vinsten per aktie förväntades ha en negativ 

tillväxt, vilket innebär att de mindre välmående företagen inte kom att representeras i 

studien. Detta kan ha implikationer för resultatens generaliserbarhet till dessa företag. 

Gällande mängden bortfall bör noteras att denna mängd inte är unik för vår studie, utan 

är något som många av studierna på området lider av. I studien av Bachoo et al. (2013, 

s. 76) uppgick exempelvis bortfallet till 25 %. Gällande antalet observationer efter 

bortfall kan det uppfattas som något begränsat, vi vill dock poängtera att denna mängd 

observationer inte heller skiljer sig avsevärt från studierna på området. 

 

4.5 Modellen för marknadsvärde  
För att studera sambandet mellan ett företags kvalité på hållbarhetsrapporteringen och 

dess marknadsvärde följde vi andra studier på området (Bachoo et al., 2013; Hassel et 

al., 2005; Schadewitz & Niskala, 2010; Semenova et al., 2010) och använde en variant 

av Ohlsons värderingsmodell (1995). I den modellen anses ett företags marknadsvärde 

vara en funktion av det bokförda värdet, vinsten samt övrig information som har en 

inverkan på marknadsvärdet. I denna studie, likt de andra på området, lät vi kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen representera denna övriga information. Modellen såg därför 

ut som följer: 

 

logPRIS = α + KVALITÈ + 𝛽1logBVPA + 𝛽2logVPA + BRANSCH + LAND 

 

4.5.1 Beskrivning av variabler i modellen för marknadsvärde 

Den beroende variabeln i denna modell var det logaritmerade marknadspriset på 

företagets aktie (logPRIS) den 30/6 samma år som hållbarhetsrapporten kommit ut. Vi 

tog priset från detta datum då de flesta företag vid denna tidpunkt hunnit utfärda sin 

hållbarhetsrapport för föregående räkenskapsår, och genom att kolla ett pris efter att 

rapporten kommit ut finns möjlighet för dess information att spegla sig i det. För de 

företag med brutet räkenskapsår användes istället priset sex månader efter att deras 

räkenskapsår avslutats.  

 

En av de oberoende variablerna utgjordes av kvalitén på hållbarhetsrapporteringen och 

benämndes KVALITÉ. För att operationalisera begreppet kvalité valde vi att utgå från 

tidigare litteratur som mätt kvalité på hållbarhetsrapporter. Ofta är dessa mått av 

kvantitativ natur och innebär en räkning av antalet upplysningar, sidor eller ord 

(Martínez-Ferrero et al., 2015, s. 53). Problemet med dessa metoder är att de inte 

bedömer kvalitén på själva innehållet i rapporterna, och med hänsyn till att 

hållbarhetsrapportering för mesta del sker frivilligt samt påverkas av den som 

sammanställer rapporten liksom av företagets ledning, finns anledning till att tro att 

kvalitén på innehållet kan vara skiftande (Martínez-Ferrero et al., 2015, s. 53). Därför 

finns även mått av mer kvalitativ karaktär, ofta i form av index (Martínez-Ferrero, 2015, 

s. 53).  

 

Som exempel på dessa index finns det som användes i studien av Clarkson et al. (2008). 

Detta index var baserat på GRI:s riktlinjer och mätte kvalitén baserat på antalet 

indikatorer i ett företags hållbarhetsrapport (Clarkson et al., 2008, s. 310). De 

kategoriserade även indikatorerna i hårda och mjuka indikatorer och antog att företag 
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som presterar bra på miljöområdet rapporterar fler hårda indikatorer då dessa är lättare 

att kontrollera och jämföra (Clarkson et al., 2008, s. 309). Vad som bör noteras för detta 

mått är att det enbart tar hänsyn till den miljömässiga aspekten av hållbarhet, därmed 

ansåg vi inte att måttet var lämpligt för denna studie som ämnade undersöka samtliga 

aspekter av hållbarhet. Dessutom, då detta index var baserat på GRI:s riktlinjer skulle de 

företag som följer riktlinjerna få en hög poäng (Clarkson et al., 2008, s. 310). Därmed 

ansåg vi detta mått vara mer lämpligt i det fall man undersöker både företag som följer 

GRI:s riktlinjer och sådana som följer andra riktlinjer. 

 

Förutom att utgå från olika index använder sig en del tidigare studier av en tredje 

professionell part som får bedöma kvalitén på hållbarhetsrapporteringen. Exempelvis 

använde sig Bachoo et al. (2013, s. 72) i deras huvudsakliga tester i deras undersökning 

av ett oberoende och ideellt företag som ger råd till investerare som värnar om 

hållbarhetsaspekter; Corporate Analysis Enhanced Responsibility (CAER). CAER 

bedömde kvalitén genom att både undersöka innehållet i rapporterna och kvantiteten av 

informationen (Bachoo et al., 2013, s. 72). Då vi ej hade möjlighet, på grund av brist på 

resurser, att använda oss av en tredje parts bedömning av hållbarhetsrapporterna var 

detta inget alternativ vi valde att utgå ifrån i denna studie.  

 

Till skillnad från studierna nämnda ovan mätte Deegan och Gordon (1996) kvalitén på 

australiensiska företags hållbarhetsrapporter med hjälp av antalet redovisade positiva 

och negativa upplysningar. För att räkna antalet positiva och negativa upplysningar tog 

de hänsyn till antal ord i företagets hållbarhetsrapportering som var positivt respektive 

negativt laddade (Deegan & Gordon, 1996, s. 189). Detta sätt att mäta kvalité ansåg vi 

inte var ett tänkbart alternativ med hänsyn till den tid det skulle ta att gå igenom alla 

hållbarhetsrapporter. På grund av det skulle vi troligen ha fått basera studien på ett 

mindre antal företag för att förhålla oss till den uppställda tidsramen. Vidare hade detta 

sätt att mäta kvalité inneburit att vi behövde göra subjektiva bedömningar gällande vad 

som ska klassas som positivt respektive negativt laddade ord.  

 

Ytterligare en tillämpad metod för att mäta kvalitén, använd av Martínez-Ferrero et al. 

(2015), är genom att kolla på vilken nivå inom GRI:s riktlinjer företaget rapporterar. 

Som beskrivits i avsnitt 3.1.2 kan ett företag som följer GRI:s riktlinjer rapportera på 

nivån Core eller Comprehensive om de följer den senaste versionerna av riktlinjerna, 

och i det fall de följer den äldre versionen delas nivåerna upp i A, B och C. Martínez-

Ferrero et al. (2015) menar att företag som rapporterar på en högre GRI-nivå också har 

en högre kvalité på hållbarhetsrapporten, då en högre nivå innebär en högre 

standardisering av rapporteringen. Vi valde att i denna studie följa Martínez-Ferrero et 

al. (2015) och mäta kvalitén på detta sätt. Notera att detta mått kan anses vara en 

blandning av ett kvantitativ och ett kvalitativt mått. Det kan anses vara av kvantitativ 

karaktär då en högre rapporteringsnivå innebär att fler upplysningar delges. Samtidigt 

kan det anses vara av kvalitativ karaktär då en högre nivå som sagt innebär en högre 

standardisering av rapporteringen, vilket bland annat gör att informationen är mer 

jämförbar. Vad som även bör noteras är att detta mått inte tar hänsyn till vad 

upplysningarna förmedlar, det vill säga om upplysningarna är av positiv eller negativ 

karaktär eller om upplysningarna speglar sanningen. Dock finns det, som framgått, ett 

antal vägledande principer inom GRI:s riktlinjer som ska främja en balanserad och 

tillförlitlig hållbarhetsrapportering.  
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Detta mått på kvalité har inte använts i särskild stor utsträckning i tidigare studier där 

sambanden mellan ett företags kvalité på hållbarhetsrapportering och marknadsvärdet 

respektive kostnaden för eget kapital undersökts. Det är dock liknande som i studien av 

Kaspereit och Lopatta (2014) vilka använder GRI-nivåerna som mått på omfattningen 

av hållbarhetsrapporteringen. Även Lui och Villiers (2011) har använt GRI-nivåerna 

som mått på hållbarhetsrapportering när de undersökt dess påverkan på kostnaden för 

eget kapital. Dessa studier har dock inte uttryckt dessa GRI-nivåer som mått på kvalité 

vilket skiljer sig från denna studie. Vi anser det ändå rimligt att använda GRI-nivåerna 

som ett mått på kvalité med stöd från studien av Martínez-Ferrero et al. (2015).  

 

I G4, som nämnts i tidigare kapitel, kan företag välja att hållbarhetsrapportera enligt 

nivåerna Core och Comprehensive. På grund av att G4-versionen utkom i maj år 2013 

var det dock få som hade utfärdat en GRI-rapport i enlighet med G4-versionen bland 

företagen i denna undersökning, sammantaget var det 20 observationer för modellen för 

marknadsvärde respektive 24 observationer för modellen för kostnad för eget kapital. 

Eftersom att majoriteten av företagen därmed rapporterade enligt de äldre riktlinjerna 

valde vi att översätta Core och Comprehensive till nivåerna inom G3 och G3.1, det vill 

säga A, B och C. Vi översatte Core och Comprehensive till nivåerna inom de äldre 

riktlinjerna genom att utgå från antalet upplysningar om strategi och profil, 

resultatindikatorer samt upplysningar om hållbarhetsstyrning som krävs för de olika 

rapporteringsnivåerna. En tabell som visar översättningen av rapporteringsnivåerna 

bifogas i appendix 1. Då C-nivån ställer krav på att färre upplysningar om strategi och 

profil samt att färre resultatindikatorer ska redovisas jämfört med både Core och 

Comprehensive samt inte alls kräver några upplysningar om hållbarhetsstyrning, ansåg 

vi inte att Core och Comprehensive kunde översättas till denna nivå. Sedan, baserat på 

antal upplysningar om strategi och profil och de resultatindikatorer som krävdes för de 

övriga nivåerna, gjorde vi en bedömning att Comprehensive motsvarar 

rapporteringsnivå A och att Core motsvarar rapporteringsnivå B.  

 

Respektive rapporteringsnivå/kvalitetsnivå gjordes till en binär variabel, benämnda A, B 

och C.  

 

I modellen ingick fyra kontrollvariabler. Kontrollvariablerna inkluderades för att 

undvika att de förväntade sambanden mellan den beroende variabeln och kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen istället beror på dessa variabler. Valet av kontrollvariabler 

baserades till största del på vad som använts i tidigare studier. Den första var den 

logaritmerade varianten av bokfört värde per aktie i början av det år 

hållbarhetsrapporten kommit ut (logBVPA). Den andra kontrollvariabeln var den 

logaritmerade varianten av vinst per aktie (logVPA) vilken även var i början av det år 

hållbarhetsrapporten kommit ut. Dessa kontrollvariabler inkluderades då de båda anses 

ha en inverkan på marknadsvärdet. Vi förväntade oss att koefficienterna för dessa 

variabler skulle vara positiva i likhet med Hassel et al. (2005, s. 54).  

 

Vidare kontrollerades för bransch (BRANSCH) då den inneboende affärsrisken skiljer 

sig mellan branscher (Bachoo et al., 2013, s. 75). Genom att kontrollera för bransch 

kunde vi säkerhetsställa att skillnader i marknadsvärde inte enbart var en effekt av 

skillnader mellan branscher. Klassificeringen av företagen i olika branscher gjordes med 

Industry Classification Benchmark (ICB), vilket också är den klassificering som 

används på Nasdaq-börserna (Nasdaq OMX, 2012). ICB-klassificeringen sker i fyra 

steg, i vilket det första klassificeras företagen in i tio branscher; olja och gas, råvaror, 
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industriverksamhet, konsumentvaror, sjukvård, konsumenttjänster, telekommunikation, 

allmännyttiga tjänster, ekonomi samt teknik (ICB, 2012). I de efterföljande stegen delas 

företagen upp ytterligare i supersektorer, sektorer och subsektorer (ICB, 2012). Vi 

begränsade oss dock till att endast dela in företagen i branscher, då en vidare 

klassificering i supersektorer, sektorer eller subsektorer hade medfört att det blev för få 

företag i respektive grupp. De olika branscherna gjordes till binära variabler benämnda 

OLJAGAS, RÅVAROR, INDUSTRI, KONSUMENTVAROR, SJUKVÅRD, 

KONSUMENTTJÄNSTER, TELEKOM, ALLMÄNNYTTIGATJÄNSTER, 

FASTIGHET och TEKNIK. Notera att vi som sagt exkluderat företagen inom 

ekonomibranschen men behållit dem verksamma inom fastighetsbranschen, varför den 

binära variabeln för branschen ekonomi inom ICBs klassificering benämndes 

FASTIGHET. 

 

Slutligen kontrollerades även för i vilket land företaget hade sitt säte (LAND), då det 

finns möjlighet att det finns skillnader i företags marknadsvärde mellan länderna. Även 

denna variabel gjordes till binära variabler vilka benämndes DANMARK, FINLAND, 

NORGE och SVERIGE. 

4.6 Modellen för kostnaden för eget kapital 
För att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrapporteringens kvalité och kostnaden 

för eget kapital tillämpades följande modell:  

 

𝑟𝑃𝐸𝐺  = α + KVALITÈ + 𝛽1BETA + 𝛽2logMVÄRDE + 𝛽3logBtP + BRANSCH + LAND 

 

4.6.1 Beskrivning av variabler i modellen för kostnad för eget kapital 

Den beroende variabeln utgjordes av kostnaden för eget kapital. För att uppskatta denna 

finns flertalet metoder och den metod vi valde att använda var 𝑟𝑃𝐸𝐺. Valet av denna 

metod grundade sig i att den är en vanligt förekommande metod i litteraturen på 

området för vår studie. Något som ytterligare motiverade vårt val av denna metod var 

att den enligt Botosan och Plumlee (2005, s. 51) är en av de uppskattningsmetoder med 

högst validitet. I en senare studie fann dock Botosan et al. (2011, s. 1098, 1117) att en 

variant av 𝑟𝑃𝐸𝐺, i vilken prognostiserade vinster för en tidpunkt längre fram i tiden 

används, var en av de metoder med högst validitet. Med hänsyn till avsaknaden av 

sådana vinstprognoser för en del av företagen i denna studie, valde vi dock att använda 

den klassiska varianten av 𝑟𝑃𝐸𝐺. Ekvationen som används för att beräkna kostnaden för 

eget kapital med den klassiska 𝑟𝑃𝐸𝐺-metoden ser ut som följer: 
 

𝑟𝑃𝐸𝐺  = √
𝑣𝑝𝑎2 −  𝑣𝑝𝑎1

𝑃0
 

där: 

𝑟𝑃𝐸𝐺 = kostnaden för eget kapital 

𝑣𝑝𝑎1 = prognostiserad vinst per aktie i slutet av innevarande år 

𝑣𝑝𝑎
2 

= prognostierad vinst per aktie i slutet av följande år 

𝑃0 = priset per aktie den 30/6 samma år som hållbarhetsrapporten kom ut 
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Denna ekvation besitter vissa restriktioner. För det första måste den prognostiserade 

vinsten per aktie i slutet av efterföljande år vara högre än den prognostiserade vinsten 

per aktie för det innevarande året och för det andra måste de prognostiserade vinsterna 

per aktie vara positiva (Easton, 2004, s. 81). Vidare görs antaganden om att den 

prognostiserade utdelningen per aktie i slutet av det innevarande året är lika med noll, 

likaså tillväxttakten för de abnormala vinsterna (Easton, 2004, s. 81).  

 

När vi uppskattade kostnaden för eget kapital med 𝑟𝑃𝐸𝐺 tog vi aktiepriset liksom de 

prognostiserade vinsterna från den 30/6 samma år som hållbarhetsrapporten kommit ut. 

Vi valde att använda priset och de prognostiserade vinsterna från detta datum då de 

flesta företag vid denna tidpunkt hunnit utfärda sin utfärda hållbarhetsrapport för 

föregående räkenskapsår, och genom att se till priset och vinstprognoserna efter att 

hållbarhetsrapporten utfärdats finns möjligheter för dess information att spegla sig i 

dessa. Vi använde de prognostiserade vinsterna gjorda av Institutional Brokers Estimate 

System (IBES), vilken är en frekvent använd källa till prognostiserade vinster i 

studierna på området. Att notera är att tre av företagen hade brutet räkenskapsår och att 

för dessa företag användes istället priset och de prognostiserade vinsterna sex månader 

efter det att deras räkenskapsår avslutats. Beräkningarna gjordes i Excel. 

 

Även i denna modell inkluderades den oberoende variabeln KVALITÈ. Se avsnitt 4.5.1 

för närmare beskrivning.  

 

Vidare inkluderades även fem kontrollvariabler som ansågs ha en inverkan på 

kostnaden för eget kapital. Den första av dessa var marknadsbeta (BETA). Betavärdet 

kan anses representera den systematiska risk som ingår i en säkerhet (Berk et al., 2012, 

s. 360). Då denna systematiska risk kan ha en inverkan på kostnaden för eget kapital 

valde vi att inkludera den som en kontrollvariabel. Vi förväntade oss att koefficienten 

för beta skulle vara positiv. Ett betavärde räknades fram för respektive företag för 

respektive år, med hänsyn till att ett företag kan förändras över tid och därmed också 

dess betavärde. Ett första steg i framräknandet av betavärdena innebar att göra ett val av 

lämpligt marknadsindex som kunde representera marknadsportföljen. Vi valde att 

använda OMX Nordic 40 för Danmark, Finland och Sverige och Oslo OBX för Norge. I 

ett andra steg beräknades den månatliga avkastningen för respektive företag samt för 

marknadsportföljerna. Den månatliga avkastningen beräknades för en treårsperiod i 

likhet med Bachoo et al. (2013, s. 75).  Dessa treårsperioder blev i vår studie 2008-07-

01 - 2011-06-30, 2009-07-01 - 2012-06-30, 2010-07-01 - 2013-06-30 samt 2011-07-01 

- 2014-06-30. Notera att för tio företag fanns inte tillgängliga priser för hela 

tidsperioden, varför den månatliga avkastningen för dessa företag endast beräknades för 

8-35 månader. Med hjälp av de framräknade avkastningarna beräknades slutligen 

betavärden fram i Excel. 

 

Den andra kontrollvariabeln var företagets storlek (logMVÄRDE), vilken 

representerades av företagets logaritmerade marknadsvärde i början av det år som 

hållbarhetsrapporten kommit ut. Anledningen till att vi kontrollerade för storlek var för 

att större företag visat sig ha lägre kostnad för eget kapital i bland annat studien av 

Botosan och Plumlee (2005). Detta är troligen på grund av en lägre uppfattad risk från 

investerarnas perspektiv. Vi förväntade oss därmed att koefficienten för denna variabel 

skulle vara negativ.   
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Den tredje kontrollvariabeln var den logaritmerade varianten av book-to-price (logBtP). 

Om nyckeltalet är högt skapas en tveksamhet bland investerare kring det ekonomiska 

värdet av de rapporterade tillgångarna och skulderna, vilket leder till att de diskonterar 

förväntade framtida kassaflöden med en högre ränta (Bachoo et al., 2013, s. 75). Vi 

förväntade oss därmed att koefficienten för nyckeltalet skulle vara positiv. För att räkna 

ut nyckeltalet tog vi det bokförda värdet per aktie i början av det år hållbarhetsrapporten 

kommit ut delat med aktiepriset vid samma tidpunkt.  

 

Slutligen ingick även, liksom i modellen för marknadsvärde, kontrollvariablerna 

BRANSCH och LAND omgjorda till binära variabler. 

 

4.7 Miljöpåverkande och icke-miljöpåverkande branscher 

För att kunna undersöka hypotes H3, H4, H5 och H6 skapades ytterligare fyra modeller. 

Dessa såg ut på samma sätt som modellerna ovan, bortsett från att alla branscher inte 

inkluderades. Två modeller hade marknadsvärde som beroende variabel, där den ena 

modellen endast inkluderade företag verksamma inom miljöpåverkande branscher 

medan den andra endast inkluderade företag verksamma i icke-miljöpåverkande 

branscher. Med samma upplägg utformades två modeller med kostnaden för eget kapital 

som beroende variabel. De branscher som anses ha en större miljöpåverkan utsåg vi till 

att vara olja och gas, råvaror, industriverksamhet, konsumentvaror och allmännyttiga 

tjänster. Dessa branscher utsågs baserat på tidigare studier (Bachoo et al., 2013; 

Clarkson et al., 2008; Cormier & Magnan, 2007; Hassel et al., 2005; Richardson & 

Welker, 2001). 

 

4.8 Statistiska tester 

Våra hypoteser påstår att det skulle finnas ett samband mellan kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering och dess marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital. 

Eftersom vi har flera variabler för kvalité, det vill säga A, B och C, måste vi ta reda på 

hur dessa variabler tillsammans påverkar marknadsvärdet och kostnaden för eget 

kapital. Då flera koefficienter ska testas tillsammans för att besvara en hypotes, är det 

traditionella T-testet inte lämpligt och istället bör ett F-test utföras (Studenmund, 2014, 

s, 165). Ett F-test innebär att två regressioner utförs, i den ena inkluderas samtliga 

oberoende variabler medan i den andra exkluderas de oberoende variabler vars 

gemensamma effekt ämnas undersökas (Studenmund, 2014, s. 165). Sedan utförs själva 

F-testet som innebär att förklaringsgraderna (R2) i respektive regression jämförs i 

ekvationen nedan (Studenmund, 2014, s. 165). Om förklaringsgraden för regressionen 

där, i vårt fall, kvalitetsvariablerna inte inkluderats, är signifikant bättre än för den 

regression där de har inkluderats förkastas hypotesen att kvalitén skulle påverka 

marknadsvärdet respektive kostnaden för eget kapital (Studenmund, 2014, s. 165).  

 

F = 
𝑛 − 𝑘 − 1

𝑞
  x  

𝑅1
2 −  𝑅0

2

1 −  𝑅1
2  

där: 

F = F-värdet 

n = antal observationer 

k = antal oberoende variabler 

q = antal koefficienter vars gemensamma effekt testas 
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𝑅1
2 = förklaringsgrad för regression med koefficienterna vars gemensamma effekt testas 

𝑅0
2 = förklaringsgrad för regression utan koefficienterna vars gemensamma effekt testas  

 

Innan regressionsanalyserna utfördes studerades de variabler som ingår i modellerna. I 

ett första skede undersöktes de med hjälp av histogram för att ta reda på om variablerna 

var normalfördelade eller ej. Detta för att hypotestestning inte är helt applicerbart såvida 

inte feltermen är normalfördelad, ett undantag är dock i det fall urvalet är av större 

storlek, vilket vårt urval inte var (Studenmund, 2014, s. 105). Vi upptäckte att 

variablerna PRIS, BVPA och VPA, i modellen för marknadsvärde, samt variablerna 

MVÄRDE och BtP, i modellen för kostnaden för eget kapital, inte var normalfördelade. 

För att åtgärda detta testade vi att logaritmera dessa variabler, vilket resulterade i att de 

blev betydligt mer normalfördelade. Därmed användes den logaritmerade varianten av 

dessa variabler i de kommande regressionerna. Vi testade dock även att utföra 

regressioner med de icke-logaritmerade variablerna för att se hur resultaten skiljde sig 

åt.  

 

Vidare tog vi även bort extrema värden som upptäcktes när observationerna 

sammanställdes i en boxplot. Värden togs endast bort i det fall vi ansåg att det var 

motiverat. Sammantaget exkluderades 7 respektive 4 värden för modellen för 

marknadsvärde respektive modellen för kostnad för eget kapital. Vi valde även att 

ersätta extrema värden för variablerna BETA och 𝑟𝑃𝐸𝐺; värdena i den första percentilen 

ersattes med värdet på den andra percentilen i ordningen och värdena i den högsta 

percentilen ersattes med värdet på den näst högsta percentilen. Detta står i likhet med 

vad Bachoo et al. (2010, s. 76) gjorde i sin studie, dock valde de att helt ta bort värdena 

utöver dessa percentiler, vilket kallas för att trimma materialet, medan vi istället valde 

att ersätta värdena för att inte behöva reducera vårt datamaterial ytterligare, vilket kallas 

för att winsorize.  

 

Innan vi utförde regressionsanalyserna kontrollerade vi även för multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna. Multikollinearitet i sin striktaste form innebär att det 

finns ett perfekt linjärt samband mellan de oberoende variablerna, detta benämns perfekt 

multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 262). Mer vanligt är dock imperfekt 

multikollinearitet, vilket råder när sambandet inte är lika starkt ändock existerar det och 

kan vara så pass starkt att det påverkar skattningen av koefficienterna för variablerna i 

regressionsanalysen (Studenmund, 2014, s. 264). För att upptäcka mängden 

multikollinearitet bland våra oberoende variabler studerade vi korrelationen mellan 

dessa med en korrelationsmatris, om korrelationen är hög mellan två oberoende 

variabler är risken hög för förekomsten av multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 

272). Enligt Studenmund (2013, s. 272) anser de flesta forskare att multikollinearitet 

föreligger om korrelationen mellan variabler överstiger värdet 0,8.  

 

Att notera är att även om en korrelationsmatris inte upptäcker eventuell 

multikollinearitet finns ändå risk för att det förekommer då två variabler som har låg 

korrelation mellan varandra tillsammans kan skapa multikollinearitet (Studenmund, 

2014, s. 272). För att kontrollera för detta utförde vi ett VIF-test, vilket är ett av flera 

test för att upptäcka multikollinearitet (Studenmund 2014, s. 273). En regel att utgå 

ifrån när VIF-testet utförs är att ett värde på 1 indikerar på att ingen multikollinearitet 

existerar och att ett värde över 5 visar på att multikollinearitet föreligger (Studenmund, 

2014, s. 274).  
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Vid utförandet av linjära regressioner görs ett antagande om homoskedasticitet, vilket 

innebär att variansen hos feltermerna är konstant (Gujarati, 2004, s. 387). Motsatsen till 

homoskedasticitet kallas heteroskedasticitet vilket följaktligen råder när variansen hos 

feltermerna inte är konstant (Gujarati, 2004, s. 387). För att ta reda på om vår modell 

innehöll heteroskedasticitet gjorde vi både Breusch-Pagan-Godfrey-testet samt White’s 

General Heteroscedastcity-testet i vilka en nollhypotes om homoskedasticitet testas. För 

att justera för heteroskedasticitet kan ett test av Hayes och Cai (2007) användas. 

Skaparna av testet presenterar i sin artikel en så kallad makroformel som korrigerar för 

heteroskedasticiteten (Hayes & Cai, 2007).  

 

I denna studie använde vi oss av paneldata. Något som är viktigt att undersöka när man 

använder paneldata, är att se till att olika observationer på slumptermen i 

regressionsmodellen inte är korrelerade med varandra, annars finns risk för att seriell 

korrelation förekommer i modellen (Studenmund, 2014, s. 322). Vidare beskriver 

Studenmund (2014, s. 322) att seriell korrelation innebär att värdet på slumptermen i en 

period beror på värdena på slumptermerna i de andra tidsperioderna. Konsekvensen av 

seriell korrelation kan bli att standardavvikelserna för koefficienterna underskattas och 

därmed ökar risken att till synes signifikanta resultat inte är signifikanta, utan beror på 

seriell korrelation (Studenmund, 2014, s. 333). Ett av de vanligaste sätten att upptäcka 

seriell korrelation är med ett så kallat Durbin-Watson-test, vilket också är det test vi 

valde att använda (Studenmund, 2014, s. 333). Om värdet på Durbin-Watson-testet 

ligger runt 2 existerar ingen seriell korrelation och är värdet närmare 0 och 4 existerar 

extrem positiv respektive extrem negativ korrelation (Studenmund, 2014, s. 333).  

 

Då vi har paneldata, och således observationer för flera år, valde vi att göra ytterligare 

regressioner i vilka vi kontrollerade för vilket räkenskapsår företagets 

hållbarhetsrapportering avsåg (det vill säga 2010, 2011, 2012 eller 2013). Detta för att 

se om tidsaspekten har någon betydelse för de resultat vi erhållit. Det finns nämligen 

möjlighet att hållbarhet fått ett större utrymme i samband med att världens befolkning 

blir allt mer hållbarhetsmedveten, och därmed blivit en viktigare aspekt vid fattande av 

investeringsbeslut. 

 

För alla de utförda regressionerna gjordes ett antagande om ett linjärt samband och de 

signifikansnivåer vi valde var 1 %, 5 % samt 10 %.  
 

4.9 Kritik till praktisk metod 

Då denna studie baserar sig på sekundärdata finner vi det av vikt att diskutera dess 

trovärdighet. Vad gäller vår finansiella data anser vi den vara pålitlig med hänsyn till att 

Amadeus och Datastream är erkända databaser som använts i flertalet tidigare studier. 

Trots detta utförde vi ett fåtal stickprov för att kontrollera att det nedladdade 

datamaterialet stämde överens med vad som rapporterats i företagens officiella 

årsredovisningar, i vilka inga felaktigheter stöttes på. Vidare anses årsredovisningarna 

förmedla trovärdiga belopp med hänsyn till den externa kontroll de utsätts för. 

Informationen om rapporteringsnivåerna finner vi dock inte fullt lika trovärdig, detta då 

det inte alltid är en tredje part som verifierat att företaget faktiskt rapporterat på den 

påstådda nivån. Dock anser vi att informationen om rapporteringsnivåerna är tillräckligt 

tillförlitlig för denna studie då cirka hälften av företagen faktiskt hade en tredje 

verifierande part. Vidare tror vi inte heller att de företag som inte hade en tredje 

verifierande part skulle vara oärliga om sin rapporteringsnivå då det är något som enkelt 

kan kontrolleras av utomstående. Detta gör att det troligen inte är värt att vara oärlig i 
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detta avseende med hänsyn till den förlust av förtroende det kan medföra om sanningen 

skulle framträda.  

Vad som även bör diskuteras är risken för att företag som hållbarhetsrapporterar i 

enlighet med GRI:s riktlinjer, och som därmed ingår i målpopulationen, inte kom med 

på grund av att vi inte hittade något när företagets årsredovisningar och hemsida 

granskades. Med hänsyn till att vi var väldigt noggranna i detta avseende tror vi dock att 

det inte kan handla om särskilt många företag som missats, om ens något alls. Då denna 

procedur skedde manuellt finns vidare risk för att vi matade in fel rapporteringsnivåer 

för de företag vilka vi fann rapporterade i enlighet med riktlinjerna, men åter igen vill vi 

understryka den stora noggrannhet arbetet präglades av vilket gör att vi finner risken 

som liten. Kritik kan även riktas till beräkningen av betavärden, vilket även det skedde 

manuellt.  

 

Vidare kan vår översättning av rapporteringsnivåerna inom G4-versionen av GRI och de 

äldre nivåerna A, B och C, anses vara bristfällig. Detta då det är vår egna subjektiva 

bedömning av klassificeringen och ingen extern källa har använts. Vi anser emellertid 

med tanke på jämförelsen med antalet indikatorer mellan versionerna, att det är rimligt 

att rapporteringsnivåerna Core och Comprehensive inte kan översättas till nivå C. 

Vidare var det få företag som rapporterade enligt G4-versionen av riktlinjerna, därmed 

har inte denna översättning någon stor påverkan på studiens resultat.  

 

Slutligen kan kritik riktas mot vår behandling av datamaterialet, det vill säga när vi 

winsorizat materialet samt exkluderat extremvärden, med hänsyn till vår strävan att vara 

objektiva. Om extremvärdena inkluderats hade resultaten kunnat ses som mer sanna och 

i enlighet med verkligheten. Dock anser vi att vår justering av datamaterialet var 

motiverat då dessa extremvärden kan ha en stor effekt på studiens resultat samt kan leda 

till att de antaganden som regressionsanalysen grundar sig i inte uppfylls, såsom att 

feltermen ska vara normalfördelad (Studenmund, 2014, s. 98).  
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Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

logPRIS 333 -2,077 5,948 2,444 0,957

PRIS 333 0,125 383,074 18,077 32,207

logBVPA 333 -2,069 4,783 1,822 0,933

BVPA 333 0,126 119,409 9,727 13,078

logVPA 333 -5,623 3,316 -0,302 1,190

VPA 333 0,004 27,557 1,362 2,268

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

rPEG 320 0,014 0,266 0,111 0,052

BETA 320 0,110 2,220 0,977 0,489

logMVÄRDE 320 2,965 11,007 7,375 1,588

MVÄRDE (milj.) 320 19,399 60310,037 4961,156 8963,061

logBtP 320 -2,809 1,826 -0,605 0,772

BtP 320 0,060 6,207 0,734 0,676

5. Empiri 
Detta kapitel inleds med deskriptiv statistik, vilket följs av resultaten från de tester där 

vi undersökt förekomsten av multikollinearitet. Slutligen presenteras resultaten av de 

utförda regressionerna samt av ytterligare tester som utförts. 

 

 

5.1 Deskriptiv statistik  
I tabell 2 och 3 visas antal observationer, minimumvärde, maximumvärde, medelvärde 

samt standardavvikelsen för samtliga kvantitativa variabler i modellerna med 

marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital som beroende variabler och alla 

branscher inkluderade. Som framgår är även de icke-logaritmerade variablerna 

inkluderade då vi finner dem mer informativa än de logaritmerade variablerna, därmed 

är det även kring dem den följande diskussionen kommer att kretsa. Notera dock att det 

är de logaritmerade variablerna som använts i regressionerna. 

Tabell 2. Deskriptiv statistik marknadsvärde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressionen där marknadsvärde utgjorde den beroende variabeln baserades på 333 

observationer. Variabeln PRIS visar att det var en stor skillnad mellan högsta och lägsta 

aktiepris. Det relativt låga medelvärdet tyder dock på att det var fler företag som hade 

ett lägre aktiepris och att få företag hade aktiepriser i närheten av maxvärdet. För 

variabeln VPA kan vi observera ett positivt minimumvärde, vilket är en följd av att 

företag med negativ vinst per aktie, som nämnts i föregående kapitel, inte kunde 

inkluderas i studien. Vad gäller det bokförda värdet per aktie så hade ett av företagen ett 

negativt bokfört värde per aktie alla de år de hållbarhetsrapporterat, dessa värden ansågs 

dock vara extrema och plockades bort. Som en följd blev därmed även minimumvärdet 

för BVPA positivt. De positiva vinsterna per aktie och bokförda värdena per aktie 

betyder att företagen som ingick i studien troligtvis var välmående företag.  

 
Tabell 3. Deskriptiv statistik kostnad för eget kapital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressionen där kostnaden för eget kapital utgjorde den beroende variabeln baserades 

på 320 observationer. Medelvärdet för 𝑟𝑃𝐸𝐺 var 11,1 % vilket kan anses vara normalt. 

Variabeln BETA hade ett medelvärde på 0,977 vilket indikerar på att företagen i studien 
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i genomsnitt innehöll systematisk risk som låg nära marknadens genomsnitt. Dock bör 

minimum- och maximumvärdena uppmärksammas för BETA, vilka visar på att en del 

företag innehöll väldigt låg respektive väldigt hög systematisk risk. Vad gäller variabeln 

MVÄRDE var det stor skillnad mellan minimum- och maximumvärdet vilket visar på 

den stora skillnaden i storlek mellan företagen. Om man utgår från Nasdaqs 

storleksindelning av företag baserat på marknadsvärde, kan 63,58 % av företagen i 

studien klassas som stora företag, 29,94 % som mellanstora företag och 6,48 % som 

små företag. Med andra ord var de flesta av företagen i studien av större storlek. 

Medelvärdet för variabeln BtP var 0,734. I och med att det låg under 1 indikerar detta på 

att aktiepriserna för företagen i studien i genomsnitt var högre än de bokförda värdena 

per aktie. 

 

För de kvalitativa variablerna finner vi det mer informativt att beskriva dem med hjälp 

av diagram. I figur 1 presenteras antalet observationer för respektive kvalitetsnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Antal observationer för respektive kvalitetsnivå 
  

Som framgår skiljde sig inte antalet observationer för respektive kvalitetsnivå avsevärt 

mycket mellan de två modellerna. Vad som även framgår är att i båda modeller 

utgjordes de flesta observationerna av B-observationer följt av C-observationer.  

 

Diagram över de andra kvalitativa variablerna; BRANSCH och LAND, återfinns i 

appendix 2. Diagrammet för bransch visar att de flesta observationer fanns inom 

branschen INDUSTRI, medan allra minst observationer fanns inom branschen 

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER; endast fyra respektive två observationer. I 

diagrammet för land påvisas att företag från Sverige stod för de flesta observationerna 

följt av Finland. Danmark och Norge stod för ungefär lika många observationer, men 

det var betydligt färre jämfört med de andra två länderna. 

 

I tabell 4 och 5 visas antal observationer, minimumvärde, maximumvärde, medelvärde 

samt standardavvikelsen för samtliga kvantitativa variabler i modellerna med 

marknadsvärde som beroende variabel för miljöpåverkande respektive icke-

miljöpåverkande branscher. 
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Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

logPRIS 208 -0,789 5,948 2,580 0,888

PRIS 208 0,454 383,074 21,206 39,686

logBVPS 208 -0,114 4,783 2,012 0,809

BVPS 208 0,892 119,409 11,080 14,393

logVPS 208 -4,930 3,316 -0,177 1,171

VPS 208 0,007 27,557 1,579 2,694

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

logPRIS 125 -2,077 4,193 2,191 1,021

PRIS 125 0,125 66,254 12,872 10,216

logBVPS 125 -2,069 4,224 1,505 1,037

BVPS 125 0,126 68,282 7,476 10,196

logVPS 125 -5,623 2,192 -0,509 1,196

VPS 125 0,004 8,954 1,002 1,202

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

rPEG 201 0,014 0,266 0,122 0,051

BETA 201 0,150 2,220 1,109 0,496

logMVÄRDE 201 2,965 11,007 7,407 1,518

MVÄRDE (milj.) 201 19,399 60310,037 4534,104 8338,508

logBtP 201 -2,138 0,827 -0,562 0,665

BtP 201 0,118 2,287 0,705 0,475

Tabell 4. Deskriptiv statistik marknadsvärde miljöpåverkande branscher 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik marknadsvärde icke-miljöpåverkande branscher  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressionen för marknadsvärde där endast miljöpåverkande branscher inkluderades 

baserades på 208 observationer, medan regressionen där endast icke-miljöpåverkande 

branscher inkluderades baserades på 125 observationer. Med andra ord återfanns de 

flesta av företagen i en miljöpåverkande bransch. Vidare hade variabeln PRIS ett 

betydligt mycket högre medelvärde i de miljöpåverkande branscherna jämfört med de 

icke miljöpåverkande branscherna. Vad gäller variablerna BVPA och VPA låg 

medelvärdena för de miljöpåverkande och icke-miljöpåverkande branscherna närmare 

varandra, även om de miljöpåverkande branscherna återigen hade högre medelvärden.  

 

I tabell 6 och 7 visas antal observationer, minimumvärde, maximumvärde, medelvärde 

samt standardavvikelsen för samtliga kvantitativa variabler i modellerna med kostnaden 

för eget kapital som beroende variabel för miljöpåverkande respektive icke-

miljöpåverkande branscher. 

 
Tabell 6. Deskriptiv statistik kostnad för eget kapital miljöpåverkande branscher 
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Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

rPEG 119 0,014 0,266 0,094 0,050

BETA 119 0,110 1,730 0,752 0,386

logMVÄRDE 119 3,451 10,728 7,320 1,706

MVÄRDE (milj.) 119 31,538 45637,639 5674,425 10061,010

logBtP 119 -2,809 1,826 -0,678 0,924

BtP 119 0,060 6,207 0,782 0,922

Tabell 7. Deskriptiv statistik kostnad för eget kapital icke-miljöpåverkande branscher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressionen för kostnaden för eget kapital där endast miljöpåverkande branscher 

inkluderades baserades på 201 observationer, medan regressionen där icke-

miljöpåverkande branscher inkluderas baserades på 119 observationer. I likhet med 

regressionerna för marknadsvärde återfanns flest observationer i de miljöpåverkande 

branscherna. Medelvärdet för 𝑟𝑃𝐸𝐺 var 2,8 procentenheter högre bland de 

miljöpåverkande branscherna, vilket tyder på att de överlag hade en högre kostnad för 

eget kapital i de branscherna. Vad gäller variabeln BETA hade de miljöpåverkande 

branscherna ett högre medelvärde jämfört med de icke-miljöpåverkande branscherna. 

Detta tyder på att de miljöpåverkande branscherna innehade högre systematisk risk 

jämfört med de icke miljöpåverkande, något som kan anses vara förväntat. 

Medelvärdena för MVÄRDE avslöjar att företagen i de icke-miljöpåverkande 

branscherna var i genomsnitt större än företagen i de miljöpåverkande branscherna. Vad 

gäller variabeln BtP var medelvärdet nästan samma för båda branschkategorier.  

 

Återigen väljer vi att beskriva de kvalitativa variablerna med diagram. I figur 2 

presenteras antalet observationer för respektive kvalitetsnivå i miljöpåverkande och 

icke-miljöpåverkande branscher där marknadsvärde utgjorde den beroende variabeln.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Antal observationer för respektive kvalitetsnivå marknadsvärde miljöpåverkande 

respektive icke-miljöpåverkande branscher 

 

Som framgår fanns det flest B-observationer i de miljöpåverkande branscherna, medan 

det bland de icke-miljöpåverkande branscherna fanns flest C-observationer. 

 

I figur 3 presenteras antalet observationer för respektive kvalitetsnivå i miljöpåverkande 

och icke-miljöpåverkande branscher där kostnaden för eget kapital utgjorde den 

beroende variabeln.   
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Figur 3. Antal observationer för respektive kvalitetsnivå för kostnaden för eget kapital 

miljöpåverkande respektive icke-miljöpåverkande branscher 

 

Även i detta fall fanns flest B-observationer bland de miljöpåverkande företagen, medan 

det bland de icke-miljöpåverkande företagen fanns flest C-observationer.  

 

Antalet observationer per bransch i regressionerna med miljöpåverkande respektive 

icke-miljöpåverkande branscher framgår i appendix 2. Som bekant utgjordes de 

miljöpåverkande branscherna av OLJAGAS, RÅVAROR, INDUSTRI, 

KONSUMENTVAROR och ALLMÄNNYTTIGATJÄNSTER, medan de icke-

miljöpåverkande utgjordes av SJUKVÅRD, KONSUMENTTJÄNSTER, TELEKOM, 

FASTIGHET, TEKNIK. Diagrammet visar att branschen INDUSTRI stod för de flesta 

observationerna bland de miljöpåverkande företagen, medan 

KONSUMENTTJÄNSTER stod för de flesta observationerna bland de icke-

miljöpåverkande företagen. Diagram som visar antalet observationer per land finns även 

det i appendix 2. Som framgår stod de svenska företagen för de flesta observationerna. 

 

5.2 Multikollinearitet 
För att ta reda på om det fanns multikollinearitet mellan de oberoende variablerna 

gjordes, som nämnts i föregående kapitel, korrelationsmatriser. Dessa finns att se i 

appendix 3 och 4. Vi valde att klassa värden över 0,8 som indikation på korrelation, i 

likhet med många andra forskare (Studenmund, 2013, s. 272). Korrelationen mellan de 

oberoende variablerna i modellerna översteg dock aldrig detta värde varför risken för 

multikollinearitet ansågs vara låg. 

 

Vi utförde även VIF-test för att se om variablerna tillsammans orsakade 

multikollinearitet. Resultaten av testen åskådliggörs i tabell 8.  
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                     Alla branscher     Miljöpåverkande  Icke-miljöpåverkande

Variabel            branscher            branscher

logPRIS rPEG logPRIS rPEG logPRIS rPEG

A 1,388 1,653 1,475 1,803 1,580 1,577

B 1,410 1,560 1,477 1,583 1,361 1,633

logBVPA 2,363 - 2,409 - 2,961 -

logVPA 2,020 - 1,877 - 2,540 -

BETA - 1,388 - 1,258 - 1,726

logMVÄRDE - 1,658 - 1,857 - 1,625

logBtP - 1,585 - 1,735 - 1,738

DANMARK 1,496 1,494 1,616 1,159 2,168 2,131

FINLAND 1,275 1,266 1,321 1,298 1,284 1,332

NORGE 1,300 1,315 1,338 1,368 1,167 1,181

OLJAGAS 1,227 1,227 1,285 1,330 - -

RÅVAROR 1,339 1,532 1,354 1,694 - -

KONSUMENTVAROR 1,285 1,261 1,250 1,254 - -

ALLMÄNNYTTIGA 1,056 1,062 1,109 1,113 - -

TJÄNSTER

SJUKVÅRD 1,449 1,560 - - 2,176 2,269

KONSUMENTTJÄNSTER 1,210 1,260 - - - -

TELEKOM 1,147 1,285 - - 1,570 1,676

FASTIGHET 1,205 1,387 - - 1,638 1,725

TEKNIK 1,219 1,190 - - 1,439 1,463

Genomsnittligt 1,399 1,393 1,501 1,454 1,808 1,673

Tabell 8. Resultat av VIF-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår låg de genomsnittliga VIF-värdena på låga nivåer, vilket bekräftade att 

risken för multikollinearitet mellan våra oberoende variabler är låg. Därmed fastslog vi 

att de kunde användas i samma modell. 

 

5.3 Resultat 
Nedan presenteras resultaten av de utförda regressionerna och F-testen. Notera att en av 

de binära variablerna för bransch, land och kvalitetsnivå alltid exkluderades från 

regressionen och användes som jämförelsegrupp. I de regressioner där är alla 

branscherna var inkluderade samt när endast de miljöpåverkande branscherna var 

inkluderade, utgjordes jämförelsegrupperna av INDUSTRI, SVERIGE och C, medan 

när endast de icke-miljöpåverkande branscherna inkluderades utgjordes de av 

KONSUMENTTJÄNSTER, SVERIGE och C. 

 

5.3.1 H1 
F-testet som gjordes för att besvara hypotes H1; om kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering har en påverkan på dess marknadsvärde, krävde som sagt att vi 

gjorde två regressioner. Förklaringsgraden i regressionen där kvalitetsvariablerna inte 

inkluderades var 73,7 %, medan förklaringsgraden för regressionen där de inkluderades 

var 74,2 %. Därmed fick vi ett F-värde på 3,062. Med 2 och 316 frihetsgrader fick vi ett 

P-värde på 0,048, vilket innebar att F-värdet var signifikant på en 5 %-ig nivå. Därmed 

accepterades H1.  

 

Vi gick vidare med att närmare undersöka regressionen där kvalitetsnivåerna var 

inkluderade för att se deras individuella påverkan på marknadsvärdet samt för att få reda 
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Oberoende variabel Koefficient Standard- t P     95 %-igt konfidens-

avvikelse             intervall

A -0,013 0,091 -0,145 0,885 -0,192 ↔ 0,166

B 0,130 0,065 1,995 0,047** 0,002 ↔ 0,259

logBVPA 0,295 0,045 6,552 0,000*** 0,207 ↔ 0,384

logVPA 0,475 0,033 14,529 0,000*** 0,411 ↔ 0,539

DANMARK 0,188 0,120 1,562 0,119 -0,049 ↔ 0,425

FINLAND -0,087 0,067 -1,291 0,198 -0,219 ↔ 0,045

NORGE -0,076 0,112 -0,679 0,498 -0,297 ↔ 0,145

OLJAGAS -0,347 0,177 -1,956 0,051* -0,696 ↔ 0,002

RÅVAROR -0,396 0,097 -4,066 0,000*** -0,587 ↔ -0,204

KONSUMENTVAROR -0,246 0,100 -2,467 0,014** -0,442 ↔ -0,05

SJUKVÅRD 0,352 0,154 2,291 0,023** 0,050 ↔ 0,655

KONSUMENTTJÄNSTER -0,160 0,096 -1,669 0,096* -0,348 ↔ 0,029

TELEKOM -0,262 0,123 -2,125 0,034** -0,504 ↔ -0,019

ALLMÄNNYTTIGA -0,344 0,258 -1,333 0,184 -0,851 ↔ 0,164

TJÄNSTER

FASTIGHET -0,579 0,102 -5,686 0,000*** -0,779 ↔ -0,378

TEKNIK -0,227 0,127 -1,785 0,075* -0,477 ↔ 0,023

Beroende variabel: logPRIS       Förklaringsgrad (     ): 74,2 %   Förklaringsgrad (Adjusted     ): 72,9 % 

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

R 2 R2

på i vilken riktning kvalitén på hållbarhetsrapporteringen påverkade marknadsvärdet. I 

tabell 9 presenteras resultatet av regressionen.  

 
Tabell 9. Regression marknadsvärde med alla branscher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår hade modellen en hög förklaringsgrad på 72,9 % (Adjusted R2), vilket 

betyder att modellens oberoende variabler kan förklara 72,9 % av variansen i 

marknadsvärdet. Vad gäller kontrollvariablerna var koefficienterna för logBVPA och 

logVPA signifikanta på en 1 %-ig nivå, samt var de som förväntat positiva. 

Koefficienterna för alla branscher var signifikanta på en åtminstone 10 %-ig nivå, 

förutom ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER, vilket kan förklaras av att denna bransch 

innehöll väldigt få observationer. Till skillnad från branscherna var ingen av 

koefficienterna för länderna signifikanta.  

 

Vad gäller kvalitetsvariablerna, A och B, var endast koefficienten för B signifikant. Den 

var signifikant på en 5 %-ig nivå. Koefficienten var positiv på 0,13 vilket indikerar på 

att ett företag som rapporterade på B-nivå hade ett aktiepris som var 13 % högre jämfört 

med ett företag som rapporterade på C-nivå, givet att allt annat var lika. Med andra ord 

är sambandet mellan kvalitén på hållbarhetsrapporteringen och marknadsvärdet positivt 

när B- och C-nivåerna jämförs med varandra. Koefficienten för A var däremot negativ 

på -0,013, denna var dock som framgått inte signifikant. Den generella slutsatsen vi drar 

blir därmed att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen har en påverkan på ett företags 

marknadsvärde och att det tycks vara ett icke-linjärt samband.  

 

5.3.2 H2 

För att besvara hypotes H2; om kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har en 

påverkan på dess kostnad för eget kapital, utfördes återigen ett F-test. Förklaringsgraden 

i regressionen där kvalitetsvariablerna inte inkluderades var 39,4 %, medan 

förklaringsgraden för regressionen där de inkluderades var 39,5 %. Därmed fick vi ett 

F-värde på 0,250. Med 2 och 302 frihetsgrader fick vi ett P-värde på 0,779, vilket 
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Oberoende variabel Koefficient Standard- t P    95 %-igt konfidens-

avvikelse             intervall

A 0,005 0,009 0,613 0,540 -0,012 ↔ 0,022

B 0,002 0,006 0,407 0,684 -0,009 ↔ 0,014

BETA 0,024 0,006 4,243 0,000*** 0,013 ↔ 0,035

logMVÄRDE -0,007 0,002 -3,925 0,000*** -0,011 ↔ -0,004

logBtP 0,024 0,004 6,284 0,000*** 0,016 ↔ 0,031

DANMARK -0,008 0,012 -0,688 0,492 -0,031 ↔ 0,015

FINLAND 0,002 0,006 0,282 0,778 -0,009 ↔ 0,013

NORGE 0,000 0,010 -0,031 0,975 -0,020 ↔ 0,019

OLJAGAS 0,014 0,015 0,969 0,333 -0,015 ↔ 0,044

RÅVAROR -0,005 0,008 -0,558 0,578 -0,020 ↔ 0,011

KONSUMENTVAROR 0,005 0,009 0,623 0,534 -0,012 ↔ 0,023

SJUKVÅRD 0,016 0,014 1,142 0,254 -0,012 ↔ 0,044

KONSUMENTTJÄNSTER 0,003 0,008 0,310 0,757 -0,014 ↔ 0,019

TELEKOM -0,013 0,011 -1,234 0,218 -0,035 ↔ 0,008

ALLMÄNNYTTIGA -0,048 0,031 -1,571 0,117 -0,108 ↔ 0,012

TJÄNSTER

FASTIGHET -0,066 0,010 -6,709 0,000*** -0,086 ↔ -0,047

TEKNIK -0,004 0,010 -0,383 0,702 -0,024 ↔ 0,016

Beroende variabel: rPEG      Förklaringsgrad (     ): 39,5 %     Förklaringsgrad (Adjusted     ): 36 % 

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

R 2 R 2

innebar att F-värdet var insignifikant. Därmed förkastades H2. Även om kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen inte hade en signifikant påverkan på ett företags kostnad för 

eget kapital presenteras regressionen i tabell 10 där kvalitetsvariablerna är inkluderade 

för att åskådliggöra riktningen för kvalitetsvariablernas koefficienter. 

Tabell 10. Regression kostnad för eget kapital med alla branscher   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår hade modellen en hög förklaringsgrad på 36 % (Adjusted R2). Vad gäller 

kontrollvariablerna var koefficienterna för BETA, logBtP och logMVÄRDE 

signifikanta på en 1 %-ig nivå, samt var de förstnämnda som förväntat positiva och 

logMVÄRDE som förväntat negativ. Koefficienterna för alla branscher var 

insignifikanta förutom FASTIGHET som var signifikant på en 1 %-ig nivå. Ingen av 

koefficienterna för länderna var signifikanta. 

 

Vad gäller koefficienterna för kvalitetsvariablerna, A och B, var båda svagt positiva 

men ingen av dem signifikanta på någon av signifikansnivåerna. Slutsatsen vi drar blir 

därmed att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen inte har en påverkan på ett företags 

kostnad för eget kapital. 

 

5.3.3 H3 

För att kunna besvara hypotes H3; att kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering 

påverkar dess marknadsvärde i miljöpåverkande branscher, gjordes återigen F-testet. 

Förklaringsgraden i både regressionen med kvalitetsvariablerna samt utan 

kvalitetsvariablerna var 71,3 %, därmed blev F-värdet lika med noll vilket naturligen 

inte var signifikant. Därmed förkastades H3. I tabell 11 presenteras regressionen där 

kvalitetsvariablerna är inkluderade.  
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Oberoende variabel Koefficient Standard- t P     95 %-igt konfidens-

avvikelse            intervall

A 0,042 0,121 0,350 0,727 -0,196 ↔ 0,28

B 0,053 0,083 0,645 0,520 -0,110 ↔ 0,216

logBVPS 0,421 0,065 6,462 0,000*** 0,292 ↔ 0,549

logVPS 0,394 0,040 9,918 0,000*** 0,316 ↔ 0,472

DANMARK 0,079 0,166 0,475 0,635 -0,249 ↔ 0,407

FINLAND 0,083 0,082 1,012 0,313 -0,079 ↔ 0,246

NORGE 0,004 0,123 0,029 0,977 -0,238 ↔ 0,245

OLJAGAS -0,434 0,179 -2,421 0,016** -0,788 ↔ -0,081

RÅVAROR -0,454 0,100 -4,539 0,000*** -0,651 ↔ -0,257

KONSUMENTVAROR -0,294 0,100 -2,932 0,004*** -0,491 ↔ -0,096

ALLMÄNNYTTIGA -0,376 0,260 -1,447 0,150 -0,888 ↔ 0,137

TJÄNSTER ↔

Beroende variabel: logPRIS      Förklaringsgrad (     ): 71,3 %  Förklaringsgrad (Adjusted      ): 69,7 % 

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

R2 R 2

Tabell 11. Regression marknadsvärde miljöpåverkande branscher  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår hade modellen en hög förklaringsgrad på 69,7 % (Adjusted R2). Vad 

gäller kontrollvariablerna var koefficienterna för logBVPA och logVPA signifikanta på 

en 1 %-ig nivå, samt var de som förväntat positiva. Koefficienterna för alla branscher 

var signifikanta på åtminstone en 5 %-ig nivå förutom 

ALLMÄNNYTTIGATJÄNSTER som var insignifikant. Ingen av koefficienterna för 

länderna var signifikanta.  

 

Vad gäller koefficienterna för kvalitetsvariablerna, A och B, var båda positiva men 

ingen av dem var signifikanta på någon av signifikansnivåerna. Slutsatsen vi drar blir 

därmed att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen inte har en påverkan på ett företags 

marknadsvärde i miljöpåverkande branscher. 

5.3.4 H4 
För att besvara hypotes H4; om kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har en 

påverkan på ett företags marknadsvärde i icke-miljöpåverkande branscher gjordes 

återigen ett F-test. Förklaringsgraden i regressionen där kvalitetsvariablerna inte 

inkluderades var 79,2 %, medan förklaringsgraden för regressionen där de inkluderades 

var 80,7 %. Därmed fick vi ett F-värde på 8,277. Med 2 och 113 frihetsgrader fick vi ett 

P-värde på 0,000, vilket innebar att F-värdet var signifikant på en 1 %-ig nivå. Därmed 

accepterades H4.  

 

För att ta reda på i vilken riktning kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering 

påverkar dess marknadsvärde i dessa branscher studerades kvalitetsnivåernas 

individuella påverkan på marknadsvärdet. Resultatet av den regressionen presenteras i 

tabell 12. 
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Oberoende variabel Koefficient Standard- t P    95 %-igt konfidens-

avvikelse             intervall

A 0,002 0,141 0,014 0,989 -0,278 ↔ 0,282

B 0,281 0,102 2,761 0,007*** 0,079 ↔ 0,482

logBVPS 0,195 0,070 2,780 0,006*** 0,056 ↔ 0,333

logVPS 0,576 0,056 10,235 0,000*** 0,464 ↔ 0,687

DANMARK 0,219 0,203 1,081 0,282 -0,183 ↔ 0,621

FINLAND -0,389 0,110 -3,530 0,001*** -0,608 ↔ -0,171

NORGE 0,071 0,258 0,275 0,784 -0,440 ↔ 0,582

SJUKVÅRD 0,402 0,186 2,167 0,032** 0,035 ↔ 0,77

TELEKOM -0,221 0,144 -1,539 0,127 -0,506 ↔ 0,064

FASTIGHET -0,387 0,123 -3,138 0,002*** -0,631 ↔ -0,143

TEKNIK -0,058 0,138 -0,421 0,674 -0,330 ↔ 0,215

Beroende variabel: logPRIS       Förklaringsgrad (     ): 80,7 %  Förklaringsgrad (Adjusted      ): 78,8 % 

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

R 2 R2

Tabell 12. Regression marknadsvärde icke-miljöpåverkande branscher  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringsgraden i modellen låg på 78,8 % (Adjusted R2). Koefficienterna för 

kontrollvariablerna logBVPA och logVPA var fortsatt positiva och signifikanta på en 1 

%-ig nivå, samtidigt som koefficienterna för DANMARK och NORGE var fortsatt 

insignifikanta. Koefficienten för FINLAND blev däremot signifikant på en 1 %-ig nivå. 

Gällande branscherna var koefficienterna för SJUKVÅRD och FASTIGHET 

signifikanta på en 5 %-ig respektive 1 %-ig nivå, medan koefficienterna för övriga två 

branscher; TELEKOM och TEKNIK, blev insignifikanta. 

 

Vad gäller kvalitetsnivåerna var koefficienten för A positiv dock insignifikant för alla 

signifikansnivåerna. Koefficienten för B var dock signifikant på en 1 %-ig nivå. 

Koefficienten var positiv på 0,281 vilket indikerar på att ett företag som rapporterade på 

B-nivå hade ett marknadsvärde som var 28,1 % högre jämfört med ett företag som 

rapporterade på C-nivå, givet att allt annat var lika. Den generella slutsatsen vi drar blir 

därmed att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen har en påverkan på ett företags 

marknadsvärde i icke-miljöpåverkande branscher, och det tycks vara en positiv 

påverkan. 

 

5.3.5 H5 

Hypotes H5 påstår att det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering och dess kostnad för eget kapital i miljöpåverkande branscher. I 

regressionen där kvalitetsvariablerna inte inkluderades blev förklaringsgraden 35,6 %, 

och när de inkluderades ökade förklaringsgraden till 35,8 %. Detta gav ett F-värde på 

0,293, vilket med 2 och 188 frihetsgrader resulterade i ett P-värde på 0,746. Med andra 

ord var F-värdet insignifikant på en 10 %-ig nivå och därmed förkastades H5. 

Regressionen där kvalitetsvariablerna är inkluderade åskådliggörs i tabell 13. 
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Oberoende variabel Koefficient Standard- t P    95 %-igt konfidens-

avvikelse            intervall

A -0,006 0,012 -0,548 0,584 -0,029 ↔ 0,017

B 0,001 0,007 0,194 0,846 -0,013 ↔ 0,016

BETA 0,023 0,007 3,498 0,001*** 0,01 ↔ 0,037

logMVÄRDE -0,011 0,003 -4,061 0,000*** -0,016 ↔ -0,006

logBtP 0,026 0,006 4,398 0,000*** 0,014 ↔ 0,037

DANMARK -0,002 0,015 -0,137 0,891 -0,032 ↔ 0,028

FINLAND 0,003 0,007 0,374 0,709 -0,011 ↔ 0,016

NORGE 0,002 0,011 0,190 0,850 -0,02 ↔ 0,024

OLJAGAS 0,020 0,016 1,244 0,215 -0,011 ↔ 0,05

RÅVAROR -0,004 0,009 -0,476 0,635 -0,022 ↔ 0,014

KONSUMENTVAROR 0,005 0,009 0,527 0,599 -0,013 ↔ 0,023

ALLMÄNNYTTIGA -0,041 0,031 -1,319 0,189 -0,103 ↔ 0,021

TJÄNSTER

Beroende variabel: rPEG      Förklaringsgrad (    ): 35,8 %   Förklaringsgrad (Adjusted     ): 31,7 % 

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

R2 R2

Tabell 13. Regression kostnad för eget kapital miljöpåverkande branscher  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår hade modellen en förklaringsgrad på 31,7 % (Adjusted R2). Vad gäller 

kontrollvariablerna var koefficienterna för BETA och logBtP som förväntat positiva 

medan koefficienten för logMVÄRDE var som förväntat negativ, samtliga av 

koefficienterna var signifikanta på en 1%-ig nivå. Ingen av koefficienterna för 

branscherna eller länderna var signifikanta. 

 

Vad gäller koefficienterna för kvalitetsvariablerna, A och B, var koefficienten för A 

negativ medan koefficienten för B var positiv, dock var ingen av dem är signifikanta på 

någon av signifikansnivåerna. Slutsatsen vi drar blir därmed att kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen inte har en påverkan på ett företags kostnad för eget kapital i 

miljöpåverkande branscher. 

 

5.3.6 H6 

Den sista hypotesen, H6, påstår att det finns ett samband mellan kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering och dess kostnad för eget kapital i icke-miljöpåverkande 

branscher. I regressionen där kvalitetsvariablerna inte inkluderades blev 

förklaringsgraden 41,8 %, och när de inkluderades ökade förklaringsgraden till 45,5 %. 

Detta gav ett F-värde på 3,598, vilket med 2 och 106 frihetsgrader resulterade i ett P-

värde på 0,031. Med andra ord var F-värdet signifikant på en 5 %-ig nivå och därmed 

accepterades H6. 

 

För att ta reda på i vilken riktning kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering 

påverkar dess kostnad för eget kapital i dessa branscher studerades kvalitetsnivåernas 

individuella påverkan på kostnaden för eget kapital. Resultatet av den regressionen 

presenteras i tabell 14.  
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Oberoende variabel Koefficient Standard- t P    95 %-igt konfidens-

avvikelse            intervall

A 0,031 0,012 2,500 0,014** 0,006 ↔ 0,055

B -0,001 0,010 -0,063 0,950 -0,020 ↔ 0,018

BETA 0,026 0,012 2,153 0,034** 0,002 ↔ 0,051

logMVÄRDE -0,002 0,003 -0,738 0,462 -0,007 ↔ 0,003

logBtP 0,019 0,005 3,639 0,000*** 0,009 ↔ 0,029

DANMARK -0,035 0,017 -2,038 0,044** -0,070 ↔ -0,001

FINLAND -0,001 0,010 -0,108 0,914 -0,020 ↔ 0,018

NORGE -0,006 0,022 -0,284 0,777 -0,049 ↔ 0,037

SJUKVÅRD 0,016 0,017 0,981 0,329 -0,017 ↔ 0,05

TELEKOM -0,014 0,012 -1,113 0,268 -0,038 ↔ 0,011

FASTIGHET -0,060 0,011 -5,305 0,000*** -0,082 ↔ -0,037

TEKNIK -0,009 0,011 -0,819 0,415 -0,031 ↔ 0,013

Beroende variabel: rPEG      Förklaringsgrad (     ): 45,5 %   Förklaringsgrad (Adjusted     ): 39,3 % 

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

R 2 R2

Regression Värde

Marknadsvärde med alla branscher 1,796

Kostnad eget kapital med alla branscher 1,417

Marknadsvärde med miljöpåverkande branscher 1,636

Marknadsvärde med icke miljöpåverkande branscher 1,433

Kostnad eget kapital med miljöpåverkande branscher 2,057

Kostnad eget kapital med icke miljöpåverkande branscher 1,959

Tabell 14. Regression kostnad eget kapital icke-miljöpåverkande branscher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell hade en förklaringsgrad på 39,3 % (Adjusted R2). Koefficienten för 

logBtP var fortfarande positiv och signifikant på en 1 %-ig nivå, koefficienten för 

BETA var även den fortsatt positiv men signifikant på en endast 5 %-ig nivå och 

slutligen blev koefficienten för logMVÄRDE åter igen negativ men insignifikant. Av 

koefficienterna för länderna var endast DANMARK signifikant, vilket den var på en 5 

%-ig nivå. Bland branscherna var det endast koefficienten för FASTIGHET som var 

signifikant, vilket den var på en 1 %-ig nivå. 

  

Gällande koefficienten för A var den signifikant på en nära 1 %-ig nivå. Koefficienten 

var positiv och låg på 0,031, vilket betyder att företag som hållbarhetsrapporterade på 

A-nivå hade en kostnad för eget kapital som var 3,1 procentenheter högre jämfört med 

företag som rapporterade på C-nivå, givet att allt annat var lika. Koefficienten för B var 

negativ men väldigt svagt, samt insignifikant. Den generella slutsatsen vi drar blir 

därmed att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen i stort sett har en positiv påverkan på 

ett företags kostnad för eget kapital i icke-miljöpåverkande branscher. 

 

5.4 Ytterligare tester 
För att kontrollera för seriell korrelation utfördes ett Durbin-Watson-test i samband med 

regressionerna. Resultaten visas i tabell 15 nedan.  

Tabell 15. Resultat av Durbin-Watson-test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nämnts i praktisk metod existerar ingen seriell korrelation om värdet från testerna 

är nära 2. Därmed kan vi utifrån tabellen ovan konstatera att ingen seriell korrelation 

tycktes existera i våra regressioner. 
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                   A                    B

Regression Koefficient P Koefficient P

Marknadsvärde med alla branscher -0,013 0,886 0,130 0,054*

Kostnad eget kapital med alla branscher 0,005 0,557 0,002 0,722

Marknadsvärde med miljöpåverkande branscher 0,042 0,722 0,053 0,536

Marknadsvärde med icke miljöpåverkande branscher 0,002 0,989 0,281 0,007***

Kostnad eget kapital med miljöpåverkande branscher -0,006 0,588 0,002 0,859

Kostnad eget kapital med icke miljöpåverkande branscher 0,031 0,054* -0,001 0,959

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

Vidare, för att ta reda på om heteroskedasticitet förekom i våra modeller utfördes som 

sagt testet Breusch-Pagan-Godfrey samt White’s General Heteroscedasticity-test. I 

testen testades nollhypotesen om homoskedasticitet. Resultaten av våra utförda tester 

förkastade nollhypotesen, med andra ord var heteroskedasticitet närvarande i samtliga 

av våra regressionsmodeller. På grund av detta utfördes regressioner där detta var 

korrigerat för att se om resultaten blev annorlunda jämfört med dem presenterade ovan. 

Korrigeringen utfördes genom att Hayes och Cais formel sattes in i statistikprogrammet. 

I tabell 16 återfinns resultaten av regressionerna där vi korrigerat för heteroskedasticitet. 

Notera att endast koefficienterna för kvalitetsvariablerna presenteras då det är de 

variablerna av störst intresse. 

 

Vad som framgår av tabellen är att det inte blev en väsentlig skillnad då ingen av 

kvalitetsvariablernas koefficienter fick en annorlunda riktning. Dock gick koefficienten 

för B i modellen för marknadsvärde med alla branscher samt koefficienten för A i 

modellen för kostnaden för eget kapital med icke-miljöpåverkande branscher, från att 

vara signifikanta på en 5 %-ig nivå till att vara fortsatt signifikanta men på en 10 %-ig 

nivå. Då resultaten alltså inte nämnvärt förändrades kommer vi att basera vår analys och 

slutsats på resultaten av regressionerna där vi ej korrigerat för heteroskedasticiteten. 
 

Tabell 16. Resultat av regressioner där heteroskedasticiteten är korrigerad för 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi valde även att göra regressioner med icke-logaritmerade variabler samt regressioner 

där vi även kontrollerade för år. Detta för att kunna undersöka om det blev någon 

skillnad i resultaten. I tabell 17 återfinns resultaten av regressionerna med de icke-

logaritmerade variablerna. Notera återigen att endast kvalitetsvariablerna presenteras då 

de är de variabler av störst intresse. 

 

Resultaten av F-testen med de icke-logaritmerade variablerna gav, liksom F-testen med 

de logaritmerade variablerna, signifikanta F-värden för regressionerna med de icke-

miljöpåverkande branscherna. Detta styrker kvalitén på hållbarhetsrapporteringens 

relevans för marknadsvärdet och kostnaden för eget kapital i de icke-miljöpåverkande 

branscherna. Gällande riktningen på koefficienterna för kvalitetsvariablerna såg vi i 

detta fall ett icke-linjärt samband mellan kvalitén på hållbarhetsrapporteringen och 

marknadsvärde; koefficienten för A var svagt negativ ändock insignifikant medan 

koefficienten för B var positiv och signifikant. Detta skiljer sig från regressionen med 

de logaritmerade variablerna på så vis att där var koefficienten för A positiv. Gällande 

riktningen på koefficienterna för kvalitetsvariablerna i regressionen med kostnaden för 

eget kapital i de icke-miljöpåverkande branscherna var de densamma som i regressionen 

med de logaritmerade variablerna. Signifikansnivåerna ändrades inte heller.  

 

Vidare blev F-värdet för regressionen där marknadsvärde utgjorde den beroende 

variabeln med alla branscherna inkluderade insignifikant, till skillnad från samma F- 
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                   A                    B

Regression Koefficient P Koefficient P

Marknadsvärde med alla branscher -0,023 0,793 0,112 0,085*

Kostnad eget kapital med alla branscher 0,005 0,557 0,003 0,561

Marknadsvärde med miljöpåverkande branscher 0,021 0,855 0,039 0,627

Marknadsvärde med icke miljöpåverkande branscher 0,000 0,999 0,258 0,013**

Kostnad eget kapital med miljöpåverkande branscher -0,006 0,594 0,004 0,631

Kostnad eget kapital med icke miljöpåverkande branscher 0,030 0,018** -0,002 0,997

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

                   A                    B

Regression Koefficient P Koefficient P

Marknadsvärde med alla branscher -2,401 0,402 -0,917 0,655

Kostnad eget kapital med alla branscher -0,007 0,427 -0,006 0,351

Marknadsvärde med miljöpåverkande branscher -1,052 0,807 -1,313 0,655

Marknadsvärde med icke miljöpåverkande branscher -0,022 0,992 6,488 0,007***

Kostnad eget kapital med miljöpåverkande branscher -0,022 0,059* -0,006 0,442

Kostnad eget kapital med icke miljöpåverkande branscher 0,028 0,031** -0,008 0,425

P < 0,10 = * , P < 0,05 = ** , P < 0,01 = ***

test med de logaritmerade variablerna där det var signifikant. I denna regression med de 

icke-logaritmerade variablerna var koefficienten för B negativ samtidigt som den även 

var insignifikant, till skillnad från regressionen med de logaritmerade variablerna där 

koefficienten för B var positiv och signifikant. Gällande övriga F-test var F-värdena i 

enlighet med tidigare resultat insignifikanta. 

 

Trots att F-testet för marknadsvärde med alla branscher inkluderade skiljde sig från F-

testet med de logaritmerade variablerna, har vi valt att utgå från resultaten från 

regressionerna med de logaritmerade variablerna. Detta på grund av att vi anser det vara 

av vikt att ha normalfördelade variabler i vår studie med hänsyn till att urvalet var något 

begränsat.  

 
Tabell 17. Resultat av regressioner med icke-logaritmerade variabler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 18 presenteras resultaten av regressionerna där vi även kontrollerade för vilket 

räkenskapsår företagets hållbarhetsrapportering avsåg. Vad som framgår av tabellen är 

att resultaten inte skiljde sig från regressionerna där vi inte kontrollerade för årtal 

gällande riktningen på koefficienterna för A och B. Dock ändrades signifikansnivåerna 

något. För marknadsvärde med alla branscher inkluderade gick koefficienten för B från 

att vara signifikant på en 5 %-ig nivå till 10%-ig nivå. För marknadsvärde för icke-

miljöpåverkande branscher gick koefficienten på B från att vara signifikant på en 1 %-ig 

nivå till en 5%- ig nivå. 
 
Tabell 18. Resultat av regressioner där även årtalet kontrolleras för 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Sammanfattning av hypoteser 
För att sammanfatta resultaten av våra hypotesprövningar har vi sammanställt dem i 

tabell 19 nedan.  
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Hypotes

H1 Marknadsvärde Accepteras**

H2 Kostnad för eget kapital Förkastas

H3 Marknadsvärde miljöpåverkande branscher Förkastas

H4 Marknadsvärde icke-miljöpåverkande branscher Accepteras***

H5 Kostnad eget kapital miljöpåverkande branscher Förkastas

H6 Kostnad eget kapital icke-miljöpåverkande branscher Accepteras**

P < 0,10 = * P <0,05 = ** P < 0,01=***

Tabell 19. Sammanfattning av hypoteser 
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras resultaten som presenterades i empirikapitlet med stöd från 

tidigare diskuterade teorier i den teoretiska referensramen. 

 

6.1 Marknadsvärde 
Utifrån empirin kunde vi dra slutsatsen att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen har en 

signifikant påverkan på ett företags marknadsvärde. Detta stödjer det faktum att 

investerare tar hänsyn till hållbarhetsupplysningar, utöver redovisningsinformation, vid 

värderingen av företag. Studiens resultat är därmed i linje med andra studier utförda på 

nordisk data, då även dem funnit att hållbarhetsinformation är av relevans (Hassel et al., 

2005; Schadewitz & Niskala, 2010; Semenova et al., 2010). 
 
Vid närmare analys av kvalitetsnivåerna visade det sig att B-nivån hade en signifikant 

positiv påverkan på marknadsvärdet, medan A-nivån hade en insignifikant negativ 

påverkan på marknadsvärdet. Därmed kan sambandet mellan kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering och dess marknadsvärde anses vara icke-linjärt. Detta resultat är 

i linje med det som uppvisades i studien av Kaspereit och Lopatta (2014), vilka som 

liksom oss fann att rapportering på B-nivå hade en positiv påverkan på ett företags 

marknadsvärde. 
 

En förklaring till att resultaten visar att det är kvalitetsnivå B, mellannivån, som ger den 

positiva påverkan på marknadsvärdet kan lånas av Kaspereit och Lopatta (2014) när de 

förklarade sitt resultat som står i likhet med det vi erhållit. De argumenterade för att det 

kan vara så att investerare ser rapportering på en högre nivå än B som något negativt. 

Detta då rapportering på en högre nivå innebär att en större mängd upplysningar delges, 

vilket kan vara en indikation på att företaget försöker legitimera sin verksamhet och att 

upplysningarna därmed inte är trovärdiga. Då vårt mått på kvalité varken tar hänsyn till 

upplysningarnas karaktär, det vill säga om de är positiva eller negativa, eller om de 

speglar sanningen, kan denna teori anses vara en möjlig förklaring till varför 

rapportering på en högre nivå än B inte ger en positiv påverkan på ett företags 

marknadsvärde.  

 

En annan förklaring kan vara att det positiva sambandet som B-nivån visar beror på att 

investerare finner att hållbarhetsarbete har en positiv inverkan på ett företags framtida 

kassaflöden och därmed är villiga att betala ett högre pris för företagets aktie när de 

rapporterar på den nivån (Bachoo et al., 2013, s. 71). Att A-nivån sedan visar sig ha en 

negativ påverkan, även om den är insignifikant, kan möjligen förklaras av att investerare 

finner att rapportera på B-nivån är tillräckligt samt att rapportering på en högre nivå 

innebär att för mycket resurser ägnas åt hållbarhet istället för att användas till 

investeringar som hade kunnat ge ett bättre bidrag till företagets vinst (Hassel et al., 

2005, s. 41). Det sistnämnda är alltså ett argument som hör till den kostnadsmedvetna 

skolan. 

 

En annan förklaring till det erhållna resultatet, vilken inte är förankrad till den teoretiska 

referensramen, är att investerare kan anse att företag som rapporterar på högsta nivån 

förmedlar mer information än vad de kan bearbeta, vilket förhindrar en effektiv 

användning av informationen. Som framgått i den teoretiska referensramen måste de 

företag som rapporterar på A-nivån rapportera fler indikatorer jämfört med de företag 
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som rapporterar på de lägre nivåerna. Därmed får inte de företag som rapporterar på 

högsta nivån någon påverkan på marknadsvärdet av detta.  

 

6.2 Kostnaden för eget kapital 
Empirin visade att kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har en svagt positiv, 

ändock insignifikant påverkan på dess kostnad för eget kapital. Detta står i kontrast till 

de flesta tidigare studier där de ofta funnit att hållbarhetsupplysningar har en påverkan 

på kostnaden för eget kapital (Bachoo et al., 2013; Dhaliwal et al., 2011; Plumlee et al., 

2010; Richardson & Welker, 2001). Det finns dock en studie som i likhet med oss 

uppvisar ett insignifikant samband, vilket är den av Clarkson et al. (2013).  

 

Resultatet står i kontrast till de förväntningar som finns inom litteraturen om frivilliga 

upplysningar, det vill säga att hållbarhetsupplysningar skulle sänka kostnaden för eget 

kapital på grund av ökad aktielikviditet eller minskad uppskattningsrisk (Botosan & 

Plumlee, 2002, s. 23). Resultatet talar även emot argumentet att investerare uppfattar 

hållbarhetsinvesteringar som investeringar med positiva nettonuvärden. Snarare tycks 

de se dem, baserat på den positiva riktningen på de visserligen insignifikanta 

koefficienterna, som investeringar med negativa nettonuvärden, i likhet med 

investerarna i studien av Richardson och Welker (2001). I ett sådant fall ökar 

investerarnas upplevda risk som en följd av mer hållbarhetsupplysningar och sålunda 

även kostnaden för eget kapital. Slutligen tycks resultaten även tala emot att investerare 

överlag på grund av en hängivenhet till miljö och mänskliga rättigheter är villiga att 

acceptera en lägre avkastning från investeringar i företag som presterar bra inom dessa 

områden. Givetvis förekommer etiskt investerande med tanke på hur många etiska 

fonder som existerar på marknaden, men det tycks inte ske i tillräckligt omfattande 

mängd för att det ska få en effekt på företags kostnad för eget kapital.  

 

En förklaring till det erhållna resultatet kan även kopplas till effektiva 

marknadshypotesen. Resultatet kan bero på att marknaden är starkt effektiv, vilket 

innebär att investerare redan har den information de behöver för att på ett tillförlitligt 

sätt kunna uppskatta ett företags framtida kassaflöden. För att mer upplysningar ska leda 

till en sänkt kostnad för eget kapital, menar nämligen Botosan (1997, s. 346) att det 

måste finnas en brist på information. Om marknaden är starkt effektiv kan det alltså 

förklara varför vi inte fann att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen hade en signifikant 

påverkan på kostnaden för eget kapital. Notera dock att en starkt effektiv marknad i 

princip aldrig existerar, vilket får oss att fundera över andra förklaringar till varför 

investerare inte tycks värdera den delgivna informationen.  

 

En sådan förklaring kan vara att hållbarhetsrapporteringen ofta sker frivilligt, vilket gör 

att företagen till stor del själva kan påverka innehållet i rapporteringen. Detta faktum 

tillsammans med ett företags driv att vilja legitimera sin verksamhet kan innebära att 

företagen tenderar till att öka mängden upplysningar samt främst rapportera om positiva 

aspekter medan de negativa aspekterna mer eller mindre utesluts (Beyer et al., 2010, s. 

302; Clarkson et al., 2008, s. 308; Deegan, 2002, s. 297). Upplysningar uppfattas 

därmed inte som trovärdiga, varför de inte förser investerare med ny information som 

hjälper dem att uppskatta framtida avkastningar och utbetalningsdistributioner. Därmed 

ändras inte uppskattningsrisken och inte heller kostnaden för eget kapital. Det faktum 

att rapporterna inte alltid är externt granskade kan bidra ytterligare till denna 

uppfattning om bristande trovärdighet.  
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En annan förklaring kan vara följande. Mer hållbarhetsupplysningar minskar 

informationsasymmetrin mellan företagsledning och investerare, och det argumenteras i 

litteraturen att detta borde underlätta för investerare att uppskatta framtida kassaflöden 

och därmed sänka kostnaden för eget kapital (Botosan & Plumlee, 2002, s. 23). Dock 

beror dessa framtida kassaflöden mycket på hur andra intressenter värderar och reagerar 

på ett företags hållbarhetsarbete. Som nämnts i teorikapitlet kan exempelvis de framtida 

kassaflödena påverkas positivt när företaget ägnar sig åt hållbarhetsarbete för att det 

attraherar kunder och därmed ökar försäljningsintäkterna (Lev et al., 2010, s. 198). Om 

investerarna är osäkra på hur dessa intressenter framöver kommer att värdera och 

reagera på företags hållbarhetsarbete bör uppskattningsrisken kvarstå och därmed bör 

även kostnaden för eget kapital stå oförändrad.  

 

6.3 Marknadsvärde miljöpåverkande och icke-miljöpåverkande branscher 
Empirin visade att kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har en positiv men 

insignifikant påverkan på dess marknadsvärde i miljöpåverkande branscher. Vad gäller 

de icke-miljöpåverkande branscherna fann vi däremot att kvalitén på ett företags 

hållbarhetsrapportering har en signifikant påverkan på dess marknadsvärde. Vid 

närmare analys visade sig både A- och B-nivån ha en positiv påverkan på 

marknadsvärdet i dessa icke-miljöpåverkande branscher, men endast koefficienten för 

B-nivån var signifikant. Sammantaget har vi alltså funnit, i likhet med Bachoo et al. 

(2013), att kvalitén på hållbarhetsrapporteringens påverkan på marknadsvärdet beror på 

om företaget tillhör en miljöpåverkande eller icke-miljöpåverkande bransch.  

 

En möjlig förklaring till vårt resultat kan ges genom studien av Cho och Patten (2007). 

De argumenterar för att företag i miljöpåverkande branscher har ett större behov att 

legitimera sin verksamhet vilket gör att de överdriver sina prestationer inom 

miljöområdet. Därmed uppfattar investerare hållbarhetsupplysningar gjorda av företag i 

dessa miljöpåverkande branscher som mindre trovärdiga och tar därmed mindre hänsyn 

till dem vid värderingen av dessa företag. De miljöpåverkande företagens 

hållbarhetsrapportering ses med andra ord som ett försök av dem att legitimera sin 

verksamhet varför det inte har en effekt på marknadsvärdet. De icke-miljöpåverkande 

företagen, däremot, anses sakna incitament till att manipulera hållbarhetsrapporteringen. 

Därmed upplevs upplysningarna gjorda av företagen i dessa branscher som mer 

trovärdiga, vilket leder till att hållbarhetsrapporteringen får en påverkan på 

marknadsvärdet.  

 

En annan möjlig förklaring till att investerare inte tycks ta hänsyn till 

hållbarhetsrapporteringens kvalité vid värderingen av företag i miljöpåverkande 

branscher, delvis hämtad ur teorin om effektiva marknadshypotesen, kan vara att 

investerarna redan har den information som hållbarhetsrapporteringen förmedlar. Att 

investerarna redan har denna information för just de miljöpåverkande företagen kan 

bero på att de är medvetna om de kostnader miljöpåverkande företag kan ådra sig och 

därför tagit reda på denna information på annat håll såsom från myndigheter och 

miljöorganisationer. Hållbarhetsrapporteringen förmedlar därmed inget nytt för 

investerarna och påverkar således inte heller deras beslutstagande gällande investeringar 

i företag tillhörande dessa branscher. För de icke-miljöpåverkande branscherna har de 

däremot enligt detta resonemang inte brytt sig om att ta reda på lika mycket 

hållbarhetsinformation på annat håll, varför informationen hållbarhetsrapporteringen 

förmedlar är ny för dem och därmed får en signifikant effekt på marknadsvärdet. 

 



  

57 

 

Förklaringar som inte har stöd från den teoretiska referensramen men som vi anser kan 

vara av intresse att framföra, är för det första att investerare kan ha olika förväntningar 

på företags hållbarhetsrapportering beroende på vilken bransch de verkar i. Gällande de 

icke-miljöpåverkande branscherna kan det eventuellt vara så att investerare inte 

förväntar sig att företagen ska delge hållbarhetsupplysningar, varför detta ger en positiv 

effekt på dessa företags marknadsvärde. I de miljöpåverkande branscherna förväntas 

företagen däremot ge omfattande upplysningar om åtminstone miljöaspekter, varför när 

dessa företag utfärdar sina hållbarhetsrapporter inte belönas på samma sätt som 

företagen i de icke-miljöpåverkande branscherna. För det andra kan resultatet självfallet 

bero på att det i icke-miljöpåverkande branscher är upplysningarna av social karaktär 

som belönas av marknaden och bidrar till den signifikanta positiva påverkan på ett 

företags marknadsvärde.  

 

6.4 Kostnaden för eget kapital miljöpåverkande branscher och icke-

miljöpåverkande branscher 
I de miljöpåverkande branscherna fann vi inget signifikant samband mellan kvalitén på 

ett företags hållbarhetsrapportering och dess kostnad för eget kapital. Vad gäller de 

icke-miljöpåverkande branscherna visade resultatet däremot ett signifikant samband 

mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering och dess kostnad för eget kapital. 

Vid närmare analys framgick att koefficienten för A var signifikant och positiv medan 

koefficienten för B var mycket svagt negativ men inte signifikant, därmed har vi i stort 

sett identifierat ett positivt samband. Betydelsen av detta är att investerarnas upplevda 

risk ökar av hållbarhetsrapportering i icke-miljöpåverkande branscher, men är 

oförändrad i de miljöpåverkande branscherna.  

 

Detta resultat är delvis i linje med vad som kan förväntas baserat på resonemangen inom 

legitimitetsteorin, där företag i miljöpåverkande branscher förväntas ha mindre 

trovärdiga hållbarhetsupplysningar vilket inte minskar uppskattningsrisken och därmed 

inte heller kostnaden för eget kapital. Delvis kan detta resultat dock även anses stå i 

kontrast till legitimitetsteorin. Enligt denna teori borde nämligen de icke-

miljöpåverkande branscherna inte ha samma behov av att legitimera sig, givet att de inte 

presterar dåligt inom miljöområdet, vilket innebär att deras upplysningar borde vara av 

trovärdig karaktär och därmed påverka kostnaden för eget kapital negativt.  

 

En förklaring till att vi istället får en i stort sett positiv påverkan på kostnaden för eget 

kapital i dessa icke-miljöpåverkande branscher kan bero på att investerare visserligen 

finner deras hållbarhetsupplysningar trovärdiga men de har uppfattningen att 

hållbarhetsinvesteringar är investeringar med negativa nettonuvärden och därmed ökar 

den upplevda risken. Förklaringen att investerare skulle finna hållbarhetsinvesteringar 

som investeringar med negativa nettonuvärden säger dock emot att vi funnit att kvalitén 

på hållbarhetsrapporteringen påverkade marknadsvärdet positivt i de icke-

miljöpåverkande branscherna. Detta då det positiva sambandet mellan kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen och ett företags marknadsvärde indikerar på att investerare 

skulle uppfatta investeringarna som investeringar med positiva nettonuvärden. Med 

hänsyn till detta borde därmed även den upplevda risken minska, liksom kostnaden för 

eget kapital.  

 

Sambanden vi funnit är som framgår svåra att förklara med hjälp av de teorier som 

tagits upp i tidigare studier. Vad som bör noteras är att det inte är exakt samma företag 

som inkluderats i respektive regression för marknadsvärde och kostnaden för eget 
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kapital i de icke-miljöpåverkande branscherna. Med hänsyn till detta är det eventuellt 

inte helt rättfärdigat att jämföra dessa samband och förvänta sig att de ska styrka 

varandra. Hade det däremot inte funnits en skillnad mellan vilka företag som ingår i 

respektive regression hade resultaten varit mer jämförbara. 

 

6.5 Allmän analys 
Vad studiens resultat pekar på är att det positiva sambandet vi fann för B-koefficienten i 

regressionen för marknadsvärde med alla branscher inkluderade tycks ha varit 

koncentrerat till de icke-miljöpåverkande branscherna. Detta med hänsyn till att vi inte 

fann något signifikant samband mellan kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering 

och dess marknadsvärde i de miljöpåverkande branscherna. Därmed ser vi att det är i 

dessa icke-miljöpåverkande branscher som fördelar av hållbarhetsrapportering kan 

upplevas. 
 
Särskilt är det rapportering på kvalitetsnivå B som tycks vara mest fördelaktigt i dessa 

icke-miljöpåverkande branscher. Detta då B-koefficienten var starkt positivt och 

signifikant i regressionen med dessa icke-miljöpåverkande branscher där 

marknadsvärde utgjorde den beroende variabeln. Att rapportering på B-nivå skulle vara 

mest fördelaktig styrks av att vi har identifierat att hållbarhetsrapportering på A-nivå har 

en signifikant positiv påverkan på kostnaden för eget kapital i dessa branscher, vilket ju 

hämmar marknadsvärdet. 
 

Något att notera är att i dessa icke-miljöpåverkande branscher tycks det vara så att den 

positiva påverkan hållbarhetsrapportering har på ett företags marknadsvärde främst sker 

via de förväntade framtida kassaflödena. Detta konstaterar vi baserat på att vi fann en i 

stort sett positiv påverkan på kostnaden för eget kapital i dessa branscher, vilket innebär 

att den hämmar en ökning i marknadsvärdet då kassaflödena diskonteras med en högre 

ränta. Därmed borde det vara de förväntade framtida kassaflödena som driver upp 

marknadsvärdet.   

 

Något som även är av betydelse att påpeka och reflektera över är att de erhållna 

resultaten inte avsevärt skiljde sig när vi kontrollerade för vilket räkenskapsår företagets 

hållbarhetsrapportering avsåg. Detta kan indikera på att hållbarhetsrapporteringens 

relevans för marknadsvärde och kostnaden för eget kapital sett liknande ut under 

tidsperioden 2010-2013. 

 

I det fall där resultaten visar att hållbarhetsrapporteringen inte har tydliga positiva 

konsekvenser på marknaden kan det anses saknas incitament för företaget att 

hållbarhetsrapportera på en högre kvalitetsnivå eller till och med incitament till att 

hållbarhetsrapportera överhuvudtaget. Dock bör hänsyn tas till andra intressenter än 

investerare vid fattandet av sådana strategibeslut, då andra intressenter, såsom kunder, 

anställda, leverantörer med flera, kan värdera hållbarhetsupplysningar positivt. Detta är 

något som även Richardson och Welker (2001) benämner och argumenterar för att 

hållbarhetsupplysningar i största grad ämnar delges till intressenterna i det större 

samhället snarare än till investerare.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel besvaras inledningsvis studiens problemformuleringar samt ges 

rekommendationer gällande hur företag bör utforma sin strategi för 

hållbarhetsrapportering. Sedan diskuteras studiens begränsningar, förslag till vidare 

forskning, studiens praktiska och teoretiska bidrag samt etiska och samhälleliga 

aspekter. 

 

 

7.1 Slutsats 

I denna studie har vi studerat huruvida kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering i 

enlighet med GRI:s riktlinjer har en påverkan på dess marknadsvärde respektive 

kostnaden för eget kapital bland nordiska börsnoterade företag. Vi har även undersökt 

om denna påverkan skiljer sig för de branscher som anses ha en större påverkan på 

miljön jämfört med de som inte anses ha det. Med utgångspunkt från den tidigare 

forskningen hade vi förväntningar om att samband skulle finnas mellan kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen och marknadsvärdet respektive kostnaden för eget kapital, 

samt att dessa samband skulle skilja sig mellan miljöpåverkande och icke-

miljöpåverkande branscher. Vad som framgick var att dessa förväntningar till största del 

bekräftades.  

 

Mer specifikt fann vi att kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering har en 

signifikant påverkan på dess marknadsvärde. Gällande riktningen på sambandet fann vi 

det vara icke-linjärt, där kvalitetsnivå B tycks vara den nivå som premieras av 

investerare. Vidare fann vi att kvalitén på ett företags hållbarhetsrapportering inte har 

en signifikant påverkan på dess kostnad för eget kapital. Slutligen fann vi även att 

branschtillhörigheten hade en inverkan på sambanden. I de icke-miljöpåverkande 

branscherna har kvalitén på hållbarhetsrapporteringen en signifikant påverkan ett 

företags marknadsvärde och kostnad för eget kapital. Denna påverkan är i båda fallen 

positiv, vilket indikerar på att det är genom de förväntade framtida kassaflödena som 

marknadsvärdet ökar. Kvalitén på hållbarhetsrapporteringen har däremot inte någon 

signifikant påverkan på ett företags marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital i 

de miljöpåverkande branscherna.  

 

Att vi finner ett signifikant samband mellan kvalitén på hållbarhetsrapporteringen och 

marknadsvärdet i icke-miljöpåverkande branscher tyder på att det samband vi funnit för 

marknadsvärde med alla branscher är koncentrerat till företag verksamma i de icke-

miljöpåverkande branscherna. Vi drar därför slutsatsen att det är i dessa branscher som 

kvalité på hållbarhetsrapporteringen är av störst relevans. Denna slutsats är i linje med 

det som förväntas inom legitimitetsteorin, där miljöpåverkande branscher anses ha ett 

större behov av att legitimera sig, varför deras hållbarhetsupplysningar uppfattas som 

mindre trovärdiga och därmed inte får en påverkan på marknadsvärdet. 

 

Ett syfte med studien var att ge en rekommendation till företag gällande vilken strategi 

de bör tillämpa för deras hållbarhetsrapportering. Baserat på resultaten rekommenderar 

vi företag verksamma inom icke-miljöpåverkande branscher att hållbarhetsrapportera, 

fördelaktigast på kvalitetsnivån B då det är vid rapportering på den nivån som 

marknadsvärdet signifikant ökar. I det fall ett företag tillämpar GRI:s senaste riktlinjer 

kan den mest fördelaktiga nivån motsvaras av Core-nivån, baserat på översättningen 

mellan rapporteringsnivåerna inom de olika versionerna som gjordes i denna studie. 

Gällande företag som verkar inom miljöpåverkande branscher rekommenderas däremot 
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att inte lägga för mycket resurser på hållbarhetsrapportering med hänsyn till att det inte 

tycks belönas av marknaden. Detta resultat kan som nämnts tidigare förklaras genom att 

företag i dessa miljöpåverkande branscher har ett större behov att legitimera sig varför 

deras upplysningar kan uppfattas som mindre trovärdiga. En rekommendation kan 

därför vara för dem att se över sin rapporteringsstrategi för att undersöka om möjlighet 

finns att öka denna trovärdighet, exempelvis genom att låta en extern part verifiera 

hållbarhetsrapporteringen. Något vi vill belysa är att trots att vi inte funnit att 

marknaden skulle belöna hållbarhetsrapportering gjord av företag inom 

miljöpåverkande branscher, kan det ändå vara relevant för dessa företag att 

hållbarhetsrapportera med hänsyn till de ökade kraven på transparens från andra primära 

intressenter, utöver investerare, såsom anställda, kunder och leverantörer. Enligt 

intressentteorin bör företag nämligen identifiera de intressenter som mest efterfrågar 

hållbarhetsinformation och utefter dessa intressenters krav och påverkan sedan utforma 

sin rapporteringsstrategi.  

 

Slutligen vill vi understryka att resultaten och våra rekommendationer bör tas med 

försiktighet med hänsyn till ett antal begränsningar med studien. För det första bestod 

vårt urval av ett något begränsat antal observationer. Vidare var vår jämförelse mellan 

miljöpåverkande och icke-miljöpåverkande branscher inte helt rättvisande, med hänsyn 

till att det inte var exakt samma observationer som ingick i respektive regression. Det 

var dessutom betydligt färre observationer i de icke-miljöpåverkande branscherna än i 

de miljöpåverkande. Ytterligare begränsningar med studien är att vi enbart använde ett 

mått på kostnaden för eget kapital respektive kvalitén på hållbarhetsrapporteringen. 

Med hänsyn till att båda dessa är svårobserverade, hade fler mått varit lämpliga att 

inkludera för att kunna styrka våra slutsatser. Slutligen bör resultaten tolkas med 

försiktighet då det kan finns andra förklarande faktorer som egentligen påverkar de 

samband vi ser mellan hållbarhetsrapporteringen enligt GRI:s riktlinjer och ett företags 

marknadsvärde respektive kostnad för eget kapital. Det kan även vara tal om omvänd 

kausalitet; exempelvis kan företag som har ett högt marknadsvärde även ha mer resurser 

att spendera på hållbarhetsrapportering och därmed har en högre kvalité på denna 

rapportering. Med andra ord kan det vara marknadsvärdet som påverkar kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen, istället för att kvalitén på hållbarhetsrapporteringen skulle 

påverka marknadsvärdet. 

 

7.2 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är den kunskap vi bidragit med till företag gällande hur de bör 

utforma sin strategi för hållbarhetsrapportering. Denna kunskap kan ge insikt till företag 

om att de bör omstrukturera sin strategi för hållbarhetsrapportering. Detta då vi noterat 

att det är företagen i de miljöpåverkande branscherna som uppvisar högst kvalité på sin 

hållbarhetsrapportering, men enligt denna studie får de ingen utdelning för det. Därmed 

borde företagen i dessa branscher baserat på studiens resultat sänka kvalitén på sin 

hållbarhetsrapportering och på så sätt spara resurser. Dock finns som sagt andra 

intressenter än investerare som kan värdera en hög kvalité på hållbarhetsrapporteringen, 

varför det ändå kan finnas anledning för dem att fortsätta hålla den höga kvalitén.  

 

Studiens teoretiska bidrag är den kunskap som tillförts litteraturen om 

hållbarhetsrapporteringens påverkan på marknaden. Särskilt har vi bidragit med 

kunskap om förhållandet på den nordiska marknaden vilken i tidigare forskning inte 

getts särskilt mycket utrymme, i synnerhet inte hur kvalitén på hållbarhetsrapportering 

påverkar kostnaden för eget kapital. Vi har även bidragit med kunskap till litteraturen 
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där GRI:s riktlinjer studerats. Slutligen har vi även bidragit med kunskap om betydelsen 

av hållbarhetsrapportering skiljer sig mellan branscher, vilket som nämnts varit något 

som efterfrågats i litteraturen. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det finns flera sätt att bygga vidare på denna studie. För det första var 

urvalet något begränsat, varför det vore intressant att utföra samma studie men på ett 

större urval för att kunna bekräfta resultatens giltighet. Vi tror att ett större urval skulle 

vara möjligt att erhållas i framtiden med hänsyn till att hållbarhetsrapportering i enlighet 

med GRI:s riktlinjer ökar i omfattning. Ytterligare en intressant vidareutveckling av 

denna studie vore att dela upp hållbarhet i de olika aspekterna som innefattas i 

begreppet hållbarhet alternativt de olika kategorierna inom GRI:s riktlinjer för att 

studera hur upplysningar inom respektive aspekt/kategori påverkar marknadsvärdet 

samt kostnaden för eget kapital. Med hänsyn till vad de fann i studien av Semenova et 

al. (2010) finns nämligen anledning att tro att aspekterna har olika påverkan.  

 

Vidare vill vi framföra förslaget att jämföra den påverkan kvalitén på 

hållbarhetsrapporteringen har på marknadsvärdet respektive kostnaden för eget kapital 

innan samt efter införlivandet av EUs direktiv i den nordiska lagstiftningen. Detta med 

hänsyn till att när hållbarhetsrapporteringen blir tvingande finns mindre utrymme för 

företagen att själva bestämma innehållet i rapporteringen, och därmed kan det förväntas 

vara mer trovärdig information som förmedlas. Slutligen vill vi framföra förslaget att 

göra en kvalitativ variant av denna studie genom att, istället för att beskriva hur 

investerare värderar hållbarhetsinformation, söka förståelse för investerares uppfattning 

om innehållet på ett företags hållbarhetsrapportering.  

 

7.4 Etiska aspekter och samhälleliga implikationer 

 

7.4.1 Etiska aspekter 

I samband med forskning talas det om forskningsetik. Forskningsetik handlar mycket 

om hur deltagare i forskningen ska behandlas för att de inte ska ta skada 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Exempelvis finns principer som säger att deltagare så 

långt det är möjligt ska förbli anonyma och att forskaren endast får använda de 

insamlade uppgifterna för forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2012, s. 137). Dessa 

etiska principer och frågor samlas under namnet extern forskningsetik (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 16). Med hänsyn till att denna studie enbart använder sig av offentligt 

tillgänglig data anser vi att det inte finns någon risk för att de företag som ingår i studien 

på något sätt kan komma till skada, därmed är den externa forskningsetiken inte relevant 

att diskuteras djupare. Däremot finns frågor inom den interna forskningsetiken värda att 

lyftas.  

 

Den interna forskningsetiken berör bland annat frågor om forskarens uppträdande och 

ansvar (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Merton tog på 40-talet fram fyra principer vilka 

lagt grunden för dagens forskaretik (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16-17). Den första av 

dessa är ett krav på communism, vilket innebär att forskaren ska dela med sig av sina 

resultat till samhället samt till andra forskare (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Vår studie 

kommer att präglas av fullständig transparens då vi kommer att publicera den på 

Internet tillgänglig för alla att läsa. Vi ser ingen vinning i att undanhålla resultaten från 

utomstående, utan ser det istället som en självklarhet att dela med oss av dessa för att 
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bidra till ökad kunskap bland dem som studien riktar sig till samt för att bidra med 

underlag till vidare studier. Därmed är detta krav något vi anser oss uppfylla. Det andra 

av Mertons krav, universalism, innebär att forskares arbete ska bedömas utifrån 

vetenskapliga kriterier (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Detta krav tog vi hänsyn till vid 

genomförandet av vår litteraturgenomgång där vi inte på något sätt bedömde studierna 

baserat på vem som skrivit dem utan snarare tog vi enbart hänsyn till innehållet. Det 

tredje kravet, disinterestedness, handlar om att forskaren i huvudsak inte har andra 

uppsåt än att bidra med ny kunskap med sin undersökning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

17). Då vårt huvudsakliga motiv med denna studie är att bidra med ny kunskap, om 

bland annat vilken betydelse hållbarhetsrapportering har på den nordiska marknaden, 

anser vi detta krav vara uppfyllt. Organized scepticism är det fjärde av Mertons krav 

och syftar främst till att forskaren genomgående i forskningsfasen ska ställa sig kritiskt 

till och ifrågasätta sin forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Som nämnts i avsnitt 

2.9 om källkritik är detta något som vi ämnat uppnå genom hela uppsatsens gång, både 

när det gäller val av källor till bearbetning av data samt tolkning av resultat.  

 

7.4.2 Samhälleliga implikationer 

Utöver den ovanstående diskussionen om etik anser vi att det är av relevans att 

diskutera de samhälleliga implikationer denna studie medför. Studien har visat att 

företag inte i alla fallen åtnjuter fördelar i form av ett ökat marknadsvärde eller lägre 

kostnad för eget kapital när de håller en hög kvalité på hållbarhetsrapporteringen. Detta 

resultat skulle kunna leda till att företag väljer att ändra sin rapporteringsstrategi till att 

antingen upphöra att hållbarhetsrapportera alternativt rapportera på en lägre nivå. När 

deras hållbarhetsarbete inte är utsatt för lika mycket extern granskning, tillsammans 

med det faktum att investerare inte alltid tycks värdera investeringar i hållbarhet, kan 

det i sin tur leda till att företagen inte har lika stora incitament till att ägna resurser åt 

hållbarhetsinvesteringar. När företagen, vilka anses ha en stor roll när det kommer till 

att lösa problemen med hållbarhet med hänsyn till att de utgör en mäktig institution, 

ägnar mindre resurser åt hållbarhetsinvesteringar är det slutligen samhället som drabbas. 

För att inte incitamenten till att ägna sig åt hållbarhetsarbete helt ska utplånas som en 

följd av studiens resultat har vi dock sett till att påpeka att det finns andra intressenter än 

investerare som kan efterfråga hållbarhetsrapportering, och att företagen bör ta hänsyn 

till dessa när de utformar sin rapporteringsstrategi. 
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8. Sanningskriterier 

I detta kapitel presenteras sanningskriterier som används för att kritiskt granska 

kvalitén och trovärdigheten i denna studie. Vi har valt att utgå från kriterierna validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet.  

 

 

8.1 Validitet 
Begreppet validitet syftar till att bedöma huruvida studiens resultat är av giltighet och 

relevans. Bryman och Bell (2013, s. 63-64) delar upp validitet i fyra delar; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet.  

 

Begreppsvaliditet syftar till att undersöka huruvida måtten som använts i studien mäter 

det som ämnats mätas utifrån studiens problemformuleringar. I denna studie anser vi att 

det finns två mått vars validitet kan ifrågasättas. Det första är vårt mått på kvalité, vilket 

innebar att vi studerade på vilken nivå företaget hållbarhetsrapporterat. En högre 

rapporteringsnivå ansågs vara förknippat med en högre kvalité på grund av att det 

innebär att fler upplysningar måste delges samt på grund av att det innebär en högre 

standardisering. Detta mått tog dock inte upplysningarnas innehåll i beaktande. Med 

hänsyn till att det finns en risk att företag förvränger sanningen samt enbart upplyser om 

positiva aspekter och utesluter de negativa aspekterna, kan företag som rapporterar på 

en hög nivå ändå anses ha en dålig kvalité på sin hållbarhetsrapportering. Att ta hänsyn 

till upplysningarnas innehåll hade dock varit väldigt tidskrävande, varför vi accepterade 

det valda måttets brister. Det andra måttet vars validitet kan ifrågasättas är det på 

kostnaden för eget kapital; 𝑟𝑃𝐸𝐺. Med tanke på svårigheten i att uppskatta kostnaden för 

eget kapital, då den inte är observerbar, finns möjlighet att 𝑟𝑃𝐸𝐺 inte ger den sanna 

kostnaden för eget kapital. Vi tror dock att validiteten i 𝑟𝑃𝐸𝐺 är tillfredsställande hög 

med hänsyn till att den funnits vara den metod med högst validitet i studien av Botosan 

och Plumlee (2005). Eventuellt kunde dock flera mått ha inkluderats, och göra 

jämförelser dem emellan, för att bekräfta validiteten och få en så säker uppskattning 

som möjligt. 

 

Intern validitet är hur väl den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna 

eller om det egentligen finns andra variabler som påverkar sambanden (Bryman & Bell, 

2013, s. 63). I denna studie har vi använt väl använda modeller och i båda modellerna 

för marknadsvärde och kostnad för eget kapital erhölls en mycket hög förklaringsgrad, 

vilken säger att modellerna förklaras till stor grad av de inkluderade variablerna i 

modellen. Med hänsyn till dessa faktum anser vi att vi har i så stor utsträckning som 

möjligt minimerat risken att det finns andra variabler som påverkar de erhållna 

resultaten, varför vi vidare anser att den interna validiteten är hög. 

 

Extern validitet behandlar frågan om studiens resultat är av generaliserbar karaktär och 

huruvida studiens urval är representativt, ju mer representativt urval desto högre blir 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Då vi valt att undersöka den totala 

populationen i form av samtliga GRI-användande företag som är noterade på de 

nordiska största börserna i respektive land blir diskussionen huruvida studiens resultat 

kan generaliseras till hela populationen inte av stor vikt. Värt att notera är dock studiens 

bortfall, vilket kan ha minskat generaliserbarheten. De företag som föll bort var främst 

företag som kan ha varit mindre välmående, varför studiens resultat eventuellt inte helt 

rättfärdigat kan generaliseras till sådana företag. Vidare kan det vara relevant att 
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diskutera huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra populationer än den vi i 

studien fokuserar på. En sådan generalisering anser vi vara möjlig att göra till andra 

GRI-användande företag i en liknande kontext. Som exempel finns de GRI-användande 

nordiska företagen som är listade på andra börser än de största i respektive land. En 

generalisering till företag i andra länder anser vi däremot bör göras med försiktighet 

med hänsyn till att Cormier & Magnan (2007, s. 623) funnit att den nationella 

institutionella kontexten har en betydelse för hållbarhetsrapporteringens påverkan på 

åtminstone marknadsvärdet. 

 

Slutligen bör den ekologiska validiteten beaktas vilken ämnar beskriva huruvida 

resultatet av studien går att applicera i den naturliga miljön och sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64). Exempelvis kan forskning som använder sig av enkäter 

anses ha låg ekologisk validitet, då att fylla i en enkät inte kan ses som något naturligt 

och är en konstgjord situation (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Vi anser inte att denna 

studie är baserad på data som på något sätt är utformad på ett speciellt sätt för just denna 

studie eller förekommer i ett onaturligt sammanhang och anser därmed att den 

ekologiska validiteten är hög. Exempelvis kommer investerares uppfattning om 

hållbarhetsrapporteringen att spegla sig i aktiepriset på ett korrekt sätt och därmed 

kommer inte resultatet vara konstgjort eller anpassat till denna studie, vilket ökar den 

ekologiska validiteten.  

 

8.2 Reliabilitet  
Reliabilitet syftar till tillförlitligheten i studien och huruvida andra har möjlighet att 

utföra studien igen och erhålla samma resultat, dock med beaktande att resultaten kan 

skilja sig något på grund av slumpmässiga avvikelser (Bryman & Bell, 2013, s. 62; 

Svenning, 2003, s. 67). För att säkerställa en hög reliabilitet i en kvantitativ studie är det 

av vikt att säkerställa att måtten som använts är tillförlitliga (Bryman & Bell, 2013, s. 

62-63; Svenning, 2003, s. 63). Eftersom inte alla företag i vårt urvals GRI-rapporter är 

externt granskade finns en risk att de exempelvis säger sig följa GRI-nivå A men den 

verkliga nivån överensstämmer med kraven för nivå B. Tillförlitligheten och således 

reliabiliteten på detta mått på kvalité kan därmed ifrågasättas i detta avseende. Dock 

anser vi inte att detta är en stor risk, men att det ändå är något som bör beaktas i 

diskussionen om studiens reliabilitet. Ytterligare en faktor som kan påverka 

reliabiliteten är det faktum att i vår sökning av GRI-användande företag fanns ingen 

enhetlig och tillförlitlig lista på dessa företag, vilket innebär en risk att företag har 

missats att tagits med. Om denna studie skulle genomföras igen av andra forskare finns 

då en möjlighet att urvalet skulle skilja sig mot det i denna studie. Dock har båda 

uppsatsförfattarna utfört denna sökning och kontrollerat för detta vilket är positivt för 

reliabiliteten. Detta då fler observatörer innebär en ökad reliabilitet för en studie (Lantz, 

2014, s. 41). Det som även möjligen kan vara negativt för reliabiliteten är att vi valde att 

översätta kvalitetsnivåerna Core och Comprehensive till de äldre A, B och C, men då vi 

såg detta som nödvändigt och att de endast berörde få observationer i vårt urval, anser vi 

det ändå inte vara fullt så negativt påverkande på studiens reliabilitet.  

 

8.3 Replikerbarhet 
En studie bör vara replikerbar, det vill säga att andra forskare ska ha möjligheten att 

göra om samma studie (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Detta bör säkerställas då 

trovärdigheten i studiens genomförande och slutsats ökar om detta kriterium uppfylls. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 63) är en förutsättning för studien ska vara replikerbar 

att forskaren på ett tydligt och detaljerat sätt beskriver hur studien har gått tillväga. Vi 
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har i största möjliga mån sökt att vara noggranna och detaljerade i beskrivningen av den 

metod vi använt, hur datamaterialet har hämtats och bearbetas samt övriga 

genomföranden i den praktiska metoden. Vi anser därmed att denna studie kan sägas 

vara replikerbar. Då det finansiella datamaterialet vi använt är av offentlig karaktär och 

tillgänglig för vem som helst att hämta från bland annat databaserna Amadeus och 

Datastream anser vi att detta ökar studiens replikerbarhet. Detsamma gäller 

informationen om GRI i företagens hållbarhetsrapportering. 
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Appendix 1. Översättning av rapporteringsnivåer 

 

  

Rapporterings- Upplysningar om Upplysningar om Reslutatindikatorer

nivå strategi och profil hållbarhetsstyrning

A 43 st Dessa ska redovisas för varje Alla prestationsindikatorer

kategori* ska redovisas i varje kategori*

eller en förklaring till 

exkludering

B 43 st Dessa ska redovisas för varje Minst 20 prestationsindikatorer

kategori* ska redovisas, minst en från

varje kategori*

C 28 st x Minst 10 prestationsindikatorer

ska redovisas

Comprehensive 58 st Redovisa endast för identifierade Redovisa alla indikatorer för 

väsentliga aspekter alla identifierade väsentliga 

aspekter

Core 34 st Redovisa endast för identifierade Redovisa minst en indikator

väsentliga aspekter för alla identifierade väsentliga

aspekter

*Se de olika kategorierna i avsnitt 3.1.2
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Appendix 2. Antal observationer i respektive bransch och land 

 

Antal observationer i respektive bransch för marknadsvärde och kostnad för eget 

kapital. 
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Antal observationer i respektive land för marknadsvärde och kostnad för eget kapital. 
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Antal observationer i respektive land för marknadsvärde för miljöpåverkande respektive 

icke-miljöpåverkande branscher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal observationer i respektive land för kostnad för eget kapital för miljöpåverkande 

respektive icke-miljöpåverkande branscher.  

 

  



  

 
 

Appendix 3. Korrelationsmatris marknadsvärde  

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 logPRIS 1,000

2 A 0,045 1,000

3 B 0,191 -0,360 1,000

4 C -0,225 -0,350 -0,748 1,000

5 logBVPA 0,658 0,089 0,114 -0,178 1,000

6 logVPA 0,806 0,064 0,180 -0,227 0,666 1,000

7 DANMARK 0,270 0,045 -0,134 0,103 0,178 0,169 1,000

8 FINLAND 0,094 -0,010 0,182 -0,176 0,197 0,122 -0,206 1,000

9 NORGE 0,022 0,060 0,125 -0,169 0,056 0,075 -0,095 -0,195 1,000

10 SVERIGE -0,254 -0,047 -0,153 0,188 -0,319 -0,253 -0,334 -0,685 -0,316 1,000

11 OLJAGAS 0,030 0,127 0,058 -0,148 0,084 0,078 -0,055 0,039 0,328 -0,184 1,000

12 RÅVAROR 0,002 0,136 0,103 -0,200 0,205 0,040 -0,021 -0,018 0,090 -0,019 -0,064 1,000

13 INDUSTRI 0,213 -0,148 0,041 0,064 0,025 0,121 -0,001 0,122 -0,089 -0,058 -0,129 -0,271 1,000

14 KONSUMENT- -0,054 -0,046 -0,081 0,114 0,086 -0,086 0,011 -0,118 0,090 0,035 -0,064 -0,133 -0,271 1,000

VAROR

15 SJUKVÅRD 0,102 0,146 -0,055 -0,049 -0,115 -0,024 0,412 -0,114 -0,067 -0,095 -0,039 -0,081 -0,165 -0,081 1,000

16 KONSUMENT- -0,030 0,072 0,017 -0,068 -0,071 -0,019 -0,111 0,042 -0,105 0,086 -0,061 -0,128 -0,260 -0,128 -0,078 1,000

TJÄNSTER

17 TELEKOM -0,059 -0,067 0,058 -0,010 -0,116 -0,022 0,051 -0,080 0,062 0,012 -0,044 -0,091 -0,186 -0,091 -0,056 -0,087 1,000

18 ALLMÄNNYTTIGA 0,046 -0,045 0,124 -0,093 0,072 0,076 -0,035 0,168 -0,033 -0,115 -0,019 -0,040 -0,081 -0,040 -0,024 -0,038 -0,027 1,000

TJÄNSTER

19 FASTIGHET -0,158 -0,132 -0,080 0,174 0,028 -0,033 -0,102 -0,011 -0,060 0,104 -0,056 -0,118 -0,240 -0,118 -0,072 -0,113 -0,081 -0,035 1,000

20 TEKNIK -0,198 0,111 -0,144 0,066 -0,259 -0,166 -0,079 -0,026 -0,075 0,112 -0,044 -0,091 -0,186 -0,091 -0,056 -0,087 -0,062 -0,027 -0,081 1,000



  

 
 

Appendix 4. Korrelationsmatris kostnad för eget kapital 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 rPEG 1,000

2 A 0,026 1,000

3 B -0,020 -0,385 1,000

4 C 0,002 -0,322 -0,750 1,000

5 BETA 0,332 -0,118 0,052 0,032 1,000

6 logMVÄRDE -0,313 0,238 0,208 -0,386 -0,048 1,000

7 logBtP 0,371 0,076 -0,067 0,014 0,158 -0,305 1,000

8 DANMARK -0,118 0,108 -0,023 -0,054 -0,273 0,114 -0,134 1,000

9 FINLAND 0,123 -0,041 0,164 -0,139 0,183 -0,151 0,114 -0,185 1,000

10 NORGE 0,002 0,043 0,153 -0,187 -0,038 0,243 0,059 -0,078 -0,207 1,000

11 SVERIGE -0,059 -0,038 -0,226 0,259 -0,016 -0,047 -0,073 -0,277 -0,738 -0,310 1,000

12 OLJAGAS 0,079 0,081 0,081 -0,141 0,078 0,167 0,075 0,026 0,026 0,276 -0,187 1,000

13 RÅVAROR 0,162 0,129 0,128 -0,223 0,196 0,018 0,303 0,067 0,058 0,037 -0,108 -0,074 1,000

14 INDUSTRI 0,060 -0,159 0,072 0,040 0,183 -0,053 -0,236 -0,134 0,167 -0,066 -0,055 -0,127 -0,297 1,000

15 KONSUMENT- 0,107 -0,003 -0,059 0,063 0,010 -0,024 0,085 -0,053 -0,144 0,112 0,101 -0,063 -0,147 -0,252 1,000

VAROR

16 SJUKVÅRD -0,101 0,131 -0,049 -0,044 -0,275 0,149 -0,223 0,499 -0,149 -0,063 -0,071 -0,038 -0,089 -0,151 -0,075 1,000

17 KONSUMENT- 0,028 0,029 -0,011 -0,010 -0,112 -0,109 -0,089 -0,092 -0,033 -0,103 0,132 -0,062 -0,145 -0,248 -0,123 -0,074 1,000

TJÄNSTER

18 TELEKOM -0,162 -0,068 0,040 0,007 -0,239 0,155 -0,080 0,089 -0,098 0,066 0,013 -0,046 -0,107 -0,183 -0,091 -0,055 -0,089 1,000

19 ALLMÄNNYTTIGA -0,094 -0,032 0,083 -0,062 -0,027 0,119 0,001 -0,021 0,112 -0,023 -0,083 -0,014 -0,033 -0,056 -0,028 -0,017 -0,027 -0,020 1,000

TJÄNSTER

20 FASTIGHET -0,280 -0,123 -0,106 0,197 -0,103 -0,078 0,233 -0,079 0,002 -0,089 0,086 -0,054 -0,126 -0,215 -0,107 -0,064 -0,105 -0,077 -0,024 1,000

21 TEKNIK 0,030 0,136 -0,182 0,089 0,040 -0,099 -0,040 -0,071 -0,007 -0,080 0,085 -0,048 -0,113 -0,192 -0,095 -0,057 -0,094 -0,069 -0,021 -0,081 1,000
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