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DEFINITIONER 

 

Bokfört värde    

 

CSR     

 

 

ESG      

 

GRI 

 
Hållbarhetsrapportering  
  

ISO 

 

 
Marknadsvärde  

 

 

 

 

 
Värdet på en tillgång eller skuld enligt 
balansräkningen, även redovisat värde 

Corporate Social Responsibility, 
företagets samhällsansvar 

Environmental, social and governance, 
det vill säga miljömässigt ansvar, socialt 
ansvar och ägarstyrning 

Global Reporting Initiative, frivillig 
standard för hållbarhetsrapportering 

 
Icke-finansiell rapportering gällande 
miljö-, socialt och ekonomiskt ansvar 

Internationella 
standardiseringsorganisationen, arbetar 
med industriell och kommersiell 
standardisering 
 
Det troliga pris som en tillgång har om 
den handlas på en marknad under 
normala förhållanden  
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1 INLEDNING 

”Vi borde inte längre endast fråga oss själva: 'Räcker pengarna till för att genomföra 
detta?' utan också: ’Räcker koldioxidbudgeten till för att genomföra detta?' Detta borde 
och måste bli mittpunkten av vår nya valuta." (Greta Thunberg, 2019, egen översättning) 

Hållbarhetsfrågor är inte längre någon nymodighet. Under de senaste tjugo åren har 

hållbarhet blivit ett allmänt begrepp, använt av såväl myndigheter och företag som 

privatpersoner. Citatet ovan är taget ur Greta Thunbergs tal i det brittiska parlamentet 

2019 och belyser det som blir allt mer brännande i företagsvärlden, nämligen att 

uppmärksamma hållbarheten i alla dess mångskiftande aspekter. Idag är flera av de 

största ekonomierna i världen inte länder utan företag; exempelvis elektronikbolaget 

Apple’s omsättning gick år 2016 om Österrikes intäkter med några miljarder dollar (CIA 

2016, refererat i Bellucci & Manetti, 2018, s. 1). För att kunna växa eller ens överleva i 

dagens allt mer konkurrensutsatta och ansvarskrävande affärsmiljö förväntas företagen, 

utöver sin finansiella information, också redovisa sin hållbarhetsinformation i allt högre 

grad. Investerare och andra intressenter har under de senaste åren höjt sina krav på både 

användbarhet och detaljnoggrannhet av icke-finansiella data, dels på grund av att 

klimatförändringen understryks som allt mer akut i medier, dels på grund av att enskilda 

fall av bristfällig bolagsstyrning uppdagats och även på grund av att sociala medier kan 

orsaka oåterkalleliga sprickor i företagens rykte gällande hållbarhet. Det råder 

konsensus om att alla ska ta sitt ansvar i större utsträckning. (EY, 2019)  

Traditionellt innehåller en hållbarhetsrapport, även kallat CSR-rapport (CSR står för 

corporate social responsibility), information om tre ansvarskategorier: miljömässigt 

ansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Hållbarhetsrapportering är förhållandevis 

nytt jämfört med finansiell rapportering. Under de senaste tjugo åren har den utbrett sig 

både i utvecklings- och längre utvecklade länder (Thorne, Mahoney & Manetti, 2014). 

Den är långt ifrån lika reglerad som den finansiella rapporteringen och för många företag 

i världen ännu frivillig. I litteraturen återfinns en handfull olika bakomliggande orsaker 

till att företag väljer att rapportera icke-finansiell information av denna typ, men 

majoriteten av litteraturen på området betonar att det alltid finns någon fördel för 

företaget självt, eftersom det kan vara både kostsamt och tidskrävande att sammanställa 

en hållbarhetsrapport. Därför måste företagets ledning väga fördelarna med att lämna 

ut informationen mot potentiella kostnader och andra nackdelar.  
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1.1 Problemdiskussion 

Hållbarhetsfrågor är mycket viktiga idag, något som inte skett över en natt men 

accelererats hastigt under de senaste åren. EU-kommissionen introducerade idén om att 

EU borde främja utgivandet av social och miljömässig information. Förslaget om ett nytt 

direktiv kom år 2013 och direktivet 2014/95/EU gick genom år 2014, det vill säga inom 

tre år efter att idén föddes. Detta kan ses som ett tecken på att ämnet är både viktigt och 

aktuellt (Szabó & Sørensen, 2015). Direktivets grundläggande element är att införa en 

mer omfattande skyldighet att rapportera gällande affärsmodell, princip, huvudrisk och 

centrala resultatindikatorer gällande CSR, vilket inkluderar frågor gällande miljö, sociala 

och anställningsfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt antikorruption och 

mutning. Allt detta skall rapporteras i en icke-finansiell rapport. Det ultimata målet med 

direktivet är enligt Szabó och Sørensen (2015) att påverka sättet att göra affärer och 

därmed effekterna av verksamheten. Man kan då anta att investerare och andra 

intressenter kommer att pressa ledningen att sköta sin verksamhet på ett hållbarare sätt.  

Redovisningsinformation är värderelevant om det finns ett förväntat samband till 

marknadsvärdet av eget kapital. På senare tid har man även börjat undersöka huruvida 

icke-finansiell information såsom hållbarhetsinformation är värderelevant. Konceptet 

om värderelevans innefattar förstås också rapportering av negativ information, det vill 

säga att marknadsvärdet borde sjunka om företaget rapporterar om mindre önskvärda 

företeelser.  Enligt Barth och McNichols (1994) påverkar rapportering om ”dåliga 

nyheter” marknadsvärdet negativt, såsom rättstvister, stämningar och annat som inte 

ännu reflekterats i den finansiella redovisningen. Emellertid kan dylik information även 

fungera som en förstärkning av tillförlitligheten hos annan information, exempelvis den 

finansiella rapporteringen, och därmed förbättra ryktet.   Det ter sig ändå osannolikt att 

företag rapporterar om sådant som skulle resultera i direkta hot mot lönsamheten och 

ryktet. Samtidigt menar de Klerk och Villiers (2012) att i sådana fall där företaget 

undviker att lämna ut information letar investerare upp informationen själva. Varför då 

bemöda sig att hållbarhetsrapportera, eftersom det är dyrt, tidskrävande och framför allt 

relativt oreglerat och därmed så gott som fritt att själv bestämma innehållet? Om 

motiveringen bakom rapporteringen är känd, så kan hållbarhetsrapporteringens kvalitet 

bedömas omsorgsfullare, vilket i sin tur låter användare, såsom investerare, fatta mer 

välunderbyggda beslut (Dobbs & van Staden, 2016).  

Det finns flera möjliga orsaker till att företag publicerar hållbarhetsrelaterad information 

utöver det som krävs. Ett tänkbart exempel är att sådana utlämnanden kan leda till ökat 
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marknadsvärde till följd av nya synergier mellan ekonomisk prestanda och 

hållbarhetsprestanda (Figge, 2005) eller att företaget försöker demonstrera sin 

legitimitet för samhället (Dobbs & van Staden, 2016). Ett företag vars beteende inte 

stämmer överens med samhällets förväntningar kan exempelvis drabbas av konsument- 

eller leverantörsbojkottar. Ifall hållbarhetsrapporteringens kvalitet påverkar den 

upplevda risken för ett företags framtida inkomst eller den förväntade nivån på 

långsiktig avkastning, kommer rationella investerare att betala mera för varje euro av 

den förväntade kortsiktiga avkastningen för företag med högre kvalitet på sin 

hållbarhetsrapportering.  Därmed är det rimligt att anta att företagsledare tror att 

högkvalitativ hållbarhetsrapportering skapar fördelar (Bachoo, Tan & Wilson, 2013).  

 

Det finns ett intresse i litteraturen att ta reda på hurudan effekt 

hållbarhetsrapporteringen för bolag som verkar i socialt och miljömässigt känsliga 

industrier har på marknadsvärdet jämfört med bolag vars industritillhörighet inte anses 

vara känslig. Tidigare forskning indikerar att tillverkande företag, vilka betecknas som 

känsliga, ofta ger ut en större mängd hållbarhetsdata än företag i andra industrier.  

Större publicering av information kan bidra till att minska informationsasymmetrin och 

ogynnsamma val för investerare som riktar in sig på dessa bolag (Mohammadi, Mardani, 

Khan & Streimikiene, 2018). Betyder detta att investerare värderar informationen högre 

från ett bolag i en känslig industri än från en icke känslig industri?  

Fortsatt forskning i hållbarhetsrapporteringens värderelevans kan ge användbara 

insikter för både investerare och för företaget själv. Det har funnits och finns fortfarande, 

enligt diskussionen ovan och enligt tidigare forskning, en otydlighet kring hur företagets 

prestanda och rapportering gällande hållbarhetsfrågor påverkar investerares omdöme 

och därmed marknadsvärdet. Detta leder till frågorna: Inverkar 

hållbarhetsrapporteringen på marknadsvärdet? Leder en högre hållbarhetsgrad till ökat 

marknadsvärde? Leder hållbarhetsrapporteringen hos känsliga bolag till ett högre 

marknadsvärde jämfört med hållbarhetsrapporteringen hos icke känsliga bolag?  

1.2 Syfte  

Syftet med denna avhandling är att undersöka huruvida existensen av 

hållbarhetrapportering och företagets hållbarhetsgrad har en inverkan på 

marknadsvärdet. Därtill är syftet att undersöka hurudana samband som finns mellan 

hållbarhetsrapporteringen för bolag i känsliga och icke känsliga industrier.  
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1.3 Metod och avgränsning 

Empirin i avhandlingen består av en kvantitativ undersökning som baserar sig på icke-

finansiella data (ESG-variabler, det vill säga environmental, social and governance) och 

finansiella data. Värderelevansen beräknas genom att använda Feltham och Ohlson’s 

modell (1995) i modifierad form, med marknadsvärde som beroende variabel och 

bokföringsvärde, rörelseresultat samt en ESG-variabel som oberoende variabler. ESG 

Score-variabeln, som finns tillgänglig i Datastream, är uträknad på basis av företagets 

självrapporterade icke-finansiella data från tre kategorier (miljö, social och styrning). 

Hållbarhet och CSR anses i allmänhet bestå av tre grundpelare: miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt ansvar. I denna avhandling behandlas de tre delarna som en helhet.  

Samplet för undersökningen begränsas till europeiska börsnoterade bolag från STOXX 

Europe 600-indexet för åren 2012–2017. Orsaken till valet av dessa bolag är främst 

tillgången till data och det faktum att små bolag inte hållbarhetsrapporterar i samma 

utsträckning. Det finns motiv för att studera den europeiska marknaden, eftersom få 

studier har fokuserat på dessa länder, medan exempelvis USA är undersökt i en större 

utsträckning. Eftersom räkenskapsperioden varierar mellan bolag i olika europeiska 

länder, exkluderas sådana vars räkenskapsperiod inte följer kalenderåret. Likt många 

tidigare studier utesluts även finansiella institutioner (Schadewitz & Niskala, 2010; Cho, 

Michelon, Patten & Roberts, 2015).  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 kräver att 

”vissa stora företag utarbetar en icke-finansiell rapport som minst innehåller 

information om miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för 

mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.” Direktivet trädde i 

kraft från och med år 2018 (2014/95/EU). För att eliminera effekten av direktivet 

kommer samplet i avhandlingen att exkludera data från 2018, eftersom resultatet kan 

tänkas bli inkonsekvent.  

Utan att ignorera betydelsen av de olika termer som myntats i litteraturen och som 

används av akademiker används termerna CSR, ESG och hållbarhet i denna avhandling 

utbytbart.    

1.4 Disposition 

I kapitel två är syftet att definiera och ge en överblick över hållbarhetsrapportering och 

värderelevans. Kapitel tre presenterar tidigare forskning på området. I kapitel fyra 
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presenteras forskningsmetoden i sin helhet, det vill säga insamling och behandling av 

data och diskussion gällande den valda analysmetoden. Kapitel fem redogör för och 

analyserar resultatet. Avhandlingen avslutas med ett sjätte kapitel, där tidigare kapitel 

sammanfattas och resultatet diskuteras ytterligare. Avhandlingens reliabilitet och 

validitet samt begränsningar och kontribution diskuteras och förslag på fortsatt 

forskning förs fram.  
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2 HÅLLBARHETSRAPPORTERING OCH VÄRDERELEVANS 

Detta kapitel introducerar hållbarhetsrapportering och värderelevans. Begreppen 

definieras och presenteras för att skapa en översikt av problemområdena, vilket fungerar 

som stöd för avhandlingens empiri.  

2.1 Hållbarhetsrapportering och ESG 

Begreppet hållbarhet utgör grunden för hållbarhetsrapportering. Begreppet saknar en 

tydlig definition men ofta används definitionen av hållbar utveckling från 

Brundtlandrapporten utgiven av Världskommissionen för miljö och utveckling på 

uppdrag av FN år 1987, där det sägs: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar, 

nämligen miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det finns en meningsriktning 

som visar på att den ekologiska hållbarheten väger tyngst, eftersom social och ekonomisk 

hållbarhet inte kan uppnås om miljön förstörs och naturresurserna överexploateras. 

(FN-förbundet, 2012) 

Ett nära besläktat och relevant begrepp är CSR, som står för corporate social 

responsibility och avser de åtgärder inom hållbarhetsdimensionerna som företagen 

vidtar utöver vad lagen och intressenterna kräver och som gynnar samhället i stort 

(Friedman, 1970). Därtill förekommer begreppet ESG, environmental, social and 

governance, som används liksom CSR så gott som synonymt med hållbarhet i 

affärsvärlden och därutöver fungerar som ett slags kriterium för investerare som sållar 

potentiella investeringar. Det förekommer en viss språkförbistring kring hållbarhet, 

eftersom det inte finns en allmänt etablerad definition. En direkt översättning av CSR 

flyttar fokus från samhällsansvar till socialt ansvar vilket hugger av en del av dess 

innebörd. Det som dessa begrepp och koncept har gemensamt är hållbarhetens 

grundelement inom de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna, samt en 

allmän enighet att de innebär någonting eftersträvansvärt (Laine, 2009).  

2.1.1 Motiv 

Hållbarhetsrapportering baserar sig på tanken om att företagen skall hållas ansvariga 

(accountable) för konsekvenserna av sin verksamhet. Hållbarhetsrapportering innebär 

att företaget rapporterar om konsekvenserna - positiva eller negativa - av verksamheten 

inom de dimensioner som utgör hållbarhet. Hållbarhetsrapporteringen kan ses som en 

förlängning och förbättring av tidigare former av företagsrapportering, genom att den 
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inkluderar frågor gällande företagets miljöstrategier och -konsekvenser (såsom resurs- 

och energianvändning och avfallshantering) och sociala strategier och konsekvenser 

(såsom personalens hälso- och säkerhetsfrågor och inflytande på det lokala samhället) 

(Buhr, Gray & Milne, 2014, s. 51). Denna typ av icke-finansiell rapportering är 

fortsättningsvis i stor utsträckning frivillig för majoriteten av länder och bolag. Aktuella 

praxisar för hållbarhetsrapportering är långt ifrån harmoniserade. Vissa företag 

publicerar informationen på sin webbsida, vissa producerar en separat rapport (stand 

alone på engelska) åtskilt från andra rapporter medan en del integrerar 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen (Laine, 2009). Det förekommer enligt Adams 

och Frost (2008) en oro över den begränsade implementeringen, fullständigheten och 

trovärdigheten gällande hållbarhetsrapporter, samt vilka motiv som ligger bakom. Det 

faktum att företaget väljer att sammanställa information om verksamhetens sociala, 

miljömässiga och ekonomiska konsekvenser innebär inte per automatik att 

företagsledningen gör bättre, mer hållbara beslut eller prioriterar intressenters krav. Det 

har dock potential att utgöra underlag för mer välunderbyggda beslut.   

Med grund i hållbarhetsrapporteringens frivilliga natur finns det en del forskning i 

företagets motiv till hållbarhetsrapportering, varav majoriteten har sin utgångspunkt i 

legitimitets- eller intressentteorin. Exempelvis Dobbs och van Staden (2016) konstaterar 

att hållbarhetsrapportering högst sannolikt används för att påvisa legitimitet inför 

intressenter och samhället. Enligt legitimitetsteorin kan företaget endast fortsätta att 

existera ifall samhället där det verkar anser att företagets värderingar matchar 

samhällets värderingar. Om samhället värderar hållbarhet och CSR-aktiviteter, kan då 

företaget anses rapportera om sin insats och prestation för att bevisa sin legitimitet. 

Denna teori och dessa motiv som hör till den legitimerande kategorin kan ses som en 

motpol till rapporteringssätt som speglar en acceptans av ansvaret att informera den som 

har rätt att veta (Deegan, 2002). Laine (2009) menar att det är osannolikt att ett företag 

självmant skulle medge att de bidrar till att överskrida jordens bärkapacitet. Även 

Shabana och Ravlin (2016) påpekar att draget till sin spets, enligt legitimitets- och 

intressentteorin, skulle endast bolag med god hållbarhet rapportera, vilket inte är fallet. 

De menar även att all frivillig hållbarhetsrapportering kan indelas i verklig och 

symbolisk, där legitimerande motiv hör till den senare kategorin. Detta är dock en grov 

schematisering som kan anses vara för svartvit i praktiken, eftersom det finns många 

determinanter som spelar in gällande huruvida ett bolag väljer att hållbarhetsrapportera 

eller inte.  
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Studier om frivilligt utlämnande av information utgår ifrån – även på en effektiv 

kapitalmarknad – att företagsledningen har överlägsen information om företagets 

förväntade framtida resultat jämfört med externa investerare. Så länge regleringen av 

revision och redovisning fungerar perfekt, fungerar ledningens beslut om 

informationsutlämnande som ett sätt att kommunicera förändringar i företagets 

ekonomi. I en motsvarande och mer sannolik situation är omständigheterna dock 

imperfekta, där ledningen avväger utlämnande av information för att ge investerare en 

reell bild av verksamheten alternativt av avtalsmässiga, politiska eller styrningsskäl. 

Därför är ledningens motiv till frivilligt utlämnande av information och dess trovärdighet 

av intresse. (Healy & Palepu, 2001)  

2.1.2 Reglering och riktlinjer 

Mångtydigheten i och tvekan kring motiven som ligger bakom 

hållbarhetsrapporteringen, dess frivilliga natur samt dess växande popularitet är några 

av argumenten som framförs för att göra regleringen av hållbarhetsrapportering mer 

omfattande och striktare. Det förekommer idag ett antal frivilliga standarder och 

riktlinjer för hållbarhetsrapportering, varav den absolut mest inflytelserika är GRI, 

Global Reporting Initiative. GRI är en oberoende internationell organisation som 

grundades 1997. De första riktlinjerna publicerades år 2000 för att skapa ett 

internationellt erkänt ramverk med principer för hållbarhetsrapportering och har 

därefter uppdaterats regelbundet. Riktlinjerna fastställer en standard för utlämnande av 

information och rekommenderar resultatindikatorer som relaterar till organisationens 

ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. Företag föreslås efterleva 

standarderna och redogöra för sin efterlevnad (compliance) på GRI:s hemsida. Det finns 

olika nivåer av efterlevnad, vilket innebär att inte alla indikatorer behöver rapporteras.  

Det finns alltså rum för flexibilitet om företaget väljer att rapportera enligt GRI. Det 

förekommer ändå en hel del kritik gentemot GRI, exempelvis att de miljömässiga 

indikatorerna allmänt anses vara till stor hjälp, medan de sociala och ekonomiska 

indikatorerna inte är lika omfattande.  (Buhr, Grey & Milne, s.62–63)  

EU-länder kan också välja att implementera miljöledningssystemet The EU Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS), utvecklat av Europeiska kommissionen för att 

hjälpa företagen att utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda. Ett krav för 

EMAS-registring är publicering av ett så kallat environmental statement, där företag 

redogör för konsekvenserna av verksamheten samt vilka åtgärder som finns för att 

reducera effekterna. Enligt EU-kommissionen kan det kombineras med eller vara en del 
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av hållbarhetsrapporteringen i övrigt. Miljöledningssystemet tillhandahåller också ett 

antal indikatorer för rapporteringen för att öka harmoniseringen av rapporteringen. I 

april 2019 var 3728 organisationer i EU EMAS-registrerade. (Europeiska kommissionen, 

2019) 

Lagstiftningen för hållbarhetsrapportering skiljer sig mellan länder. Fortsättningsvis har 

relativt få länder obligatorisk hållbarhetsrapportering stadgat i lag. Exempelvis i Sverige 

beslöt regeringen att stora bolag skall hållbarhetsrapportera från och med år 2017, med 

bakgrund i EU-direktivet, som har som mål att skapa ökat förtroende för företagen och 

lättare kunna värdera hållbarhetsarbetet som utförs (KPMG, 2016). Enligt denna lag ska 

rapporten ingå i förvaltningsberättelsen och är inte föremål för revision. I denna lag finns 

även stadgat minimikrav på innehåll. I Finlands bokföringslag 3a kap. 1 § och 2 § 

(1336/1997) stadgas att stora företag av allmänt intresse vars genomsnittliga antal 

anställda överstiger 500 skall publicera en icke-finansiell rapport, där frågor gällande 

miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt 

bekämpning av korruption och mutor skall inkluderas. Lagen stadgar också att 

”rapporten får utarbetas så att den bokföringsskyldige om denne så vill iakttar också 

nationella, Europeiska unionens eller internationella verksamhetsramar”. Detta syftar 

då närmast på frivilliga ramverk och standarder såsom tidigare nämnda GRI och EMAS. 

Det som bör nämnas är att före direktivet 2014/95/EU var fokus på icke-finansiell 

rapportering inte betydande och de flesta medlemsstater har ingen tvingande 

lagstiftning. I Storbritannien är det obligatoriskt för börsbolag att rapportera om sina 

koldioxidutsläpp i sin årsredovisning sedan 2013, med syftet att minska de totala 

utsläppen (Baboukardos, 2017). Frankrike och Danmark har sedan 2001 respektive 

2008 haft rapporteringskrav för stora bolag enligt lag, där Frankrike till och med 

upprätthåller en lista med 68 punkter som skall rapporteras om, medan dansk reglering 

mer brett och flexibelt beskriver de områden som skall beröras i rapporten (Szabó & 

Sørensen, 2015. I Frankrike utökades lagen år 2010 att gälla alla aktiebolag. Den danska 

modellen förefaller ha fungerat som inspiration för det nya EU-direktivet.  

Gällande innehåll kan konstateras att de flesta lagar och direktiv endast ger vaga 

riktlinjer och minimikrav. Exempelvis EU-direktivet innehåller endast svaga 

indikationer på hur informationen skall ”förpackas”. Det finns en lista med ämnen som 

minst bör inkluderas, men ingen specifikation på vad som ingår i varje ämne. Eftersom 

många hållbarhetsindex och -betyg och framför allt investerares åsikter baserar sig på 

företagets självrapporterade information, kan en rapport med fritt innehåll avsiktligen 
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eller oavsiktligen försumma viktiga detaljer av hållbarhetsinformationen. Detta kunde 

uppmuntra behovet av ett mer kontrollerat innehåll.  

2.2 Värderelevans 

Redovisningsinformation anses vara värderelevant ifall det finns ett statistiskt samband 

mellan redovisningssiffrorna och marknadsvärdet av eget kapital (Barth, Beaver & 

Landsman, 2001; Beisland, 2009). Värderelevans innebär med andra ord förmågan hos 

finansiella eller icke-finansiella mått att uppfånga information som påverkar värdet hos 

det egna kapitalet. Studier om värderelevans anses ha sin begynnelse i Ball och Browns 

(1968) undersökning på bolag från New York Stock Exchange, där sambandet mellan 

oförväntade intäkter och oförväntad avkastning analyserades för att utforska 

användbarheten av redovisningsintäkter. Resultatet påvisade att marknaden faktiskt tar 

redovisningsinformationen i beaktande. Barth, Landsman och Lang (2008) menar att 

redovisningsinformationens värderelevans kan användas som proxy för 

redovisningskvalitet. Genom en högre redovisningskvalitet kan 

informationsasymmetrin mellan intressenter och företag minska och agentkostnader 

som relaterar till asymmetrin därmed också minska. Därmed kan härledas att ju högre 

värderelevans, desto mindre agentkostnader (Siekkinen, 2016). 

Informationsasymmetri uppstår då företagsledningen innehar mera information om 

företaget än vad ägarna har. Detta gap kan minskas genom att företaget lämnar ut 

pålitliga och relevanta rapporter. Redovisningen spelar alltså en viktig roll när det gäller 

att minska agentkostnader som uppstår på grund av informationsasymmetri; den 

finansiella rapporteringen är vanligtvis den mest detaljerade och omfattande källan av 

information som ägare erhåller gällande sin investering (Siekkinen, 2016). Hur relaterar 

detta till värderelevans? Informationsasymmetri relaterar till värderelevans genom att 

bidra till förståelsen för vilken betydelse information om företaget har för marknaden 

samt dess aktörer. Värderelevans innebär lägre informationsrisk för investerarna. Detta 

i sin tur innebär att estimaten för avkastning kan bli mer precisa, baserade på tillgänglig 

information. Lägre risk innebär lägre kostnader för eget kapital, vilket leder till ökad nivå 

av investeringar. Enligt Beisland (2009) är denna händelsekedja ett exempel på hur 

värderelevans verkligen kan göra skillnad på en marknad. 

2.2.1 Ohlsons residualinkomstmodell 

Den empiriska forskningen om värderelevans baserar sig på värdeteori.  Traditionell 

finansiell teori säger att det teoretiska värdet av ett företags eget kapital är nuvärdet av 
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alla framtida dividender eller fritt kassaflöde till eget kapital. I den modellen budgeteras 

den förväntade dividenden som det fria kassaflödet till eget kapital (Beisland, 2009).  Det 

förekommer många variationer som utgår från dividend och kassaflöde. Feltham och 

Ohlson (1995) visar att eget kapital är nuvärdet av finansiella nettotillgångar plus 

nuvärdet av framtida kassaflöde från den operativa verksamheten. Denna modell håller 

endast under förutsättningen att clean surplus-relationen gäller, det vill säga att bokfört 

eget kapital endast ändrar med nettoinkomst eller nettokapitaluttag (dividend) av 

ägarna. Den här så kallade residualinkomstmodellen blir då som följer:  

𝐸𝑉0 = 𝛽0 +  ∑
𝐸(𝐼 𝑡 − 𝑟𝑡 ∗ 𝐵𝑡−1)

(1 − 𝑟𝑡)𝑡

∞

𝑡=1

 

Där EV0 är det teoretiska värdet på eget kapital, Bt är bokförda värdet av eget kapital, It 

är nettoinkomst och rt  är en diskonteringsränta. Modellen säger att värdet på eget kapital 

är det bokförda värdet av eget kapital plus det diskonterade värdet av framtida 

residualinkomst. Residualinkomst kan definieras som skillnaden mellan 

minimiavkastning på eget kapital och redovisad inkomst, eller som den inkomst som 

genereras efter att ha räknat med den faktiska kapitalkostnaden. Investerare använder 

sig av dylika modeller för att estimera företagets värde. För att finansiell information ska 

vara värderelevant bör redovisningssiffrorna relatera till det aktuella företagsvärdet. Om 

ingen relation finns, betyder det att siffrorna inte är värderelevanta och att de finansiella 

rapporterna inte lyckas uppfylla sin primära uppgift. Det finns dock en risk för att 

modellerna är felspecificerade, vilket förstås kan leda till att beslut tas på felaktiga 

grunder. (Beisland, 2009) 

2.2.2 Företagsvärde 

Vid företagsvärderingar används i tidigare litteratur i stort sett ett av två olika värden 

som beroende variabel, Tobins Q eller marknadsvärdet av eget kapital i form av antal 

utestående aktier gånger aktiepriset. En stor del av studier på 

hållbarhetsrapporteringens värderelevans använder aktiepriset, exempelvis Hassel, 

Nilsson och Nyquist (2005), Mervelskamper och Streit (2017) och Schadewitz och 

Niskala (2010), men det finns även de som väljer Tobins Q, såsom Wahba (2008) och Li, 

Gong, Zhang och Koh (2018).  
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2.2.2.1 Tobins Q 

Tobins Q definieras som kvoten mellan det totala marknadsvärdet och totala tillgångar. 

En allmänt godtagen formel utvecklad av Chung och Pruitt (1994) ser ut som följer:  

Approximativt Q = (MVE + PS + DEBT)/TA,  

där MVE är antal utestående aktier gånger aktiepris, PS är likvidationsvärdet på 

preferensaktier, DEBT är kortfristiga skulder minus kortfristiga tillgångar plus bokförda 

värdet av långfristiga skulder och TA är bokförda värdet av totala tillgångar. Alla delar i 

formeln är lättillgängliga från företagets grundläggande finansiella rapportering och 

redovisningsinformation (Chung & Pruitt, 1994). En mer teoretiskt korrekt och 

uttömmande modell, även enligt Chung och Pruitt, är den från 1981 utvecklad av 

Lindenberg och Ross, men data som behövs till den har ansetts vara svårare att få tag på 

och nivån av komplexitet är sådan att även de mest hängivna analytikerna sannolikt inte 

skulle få för sig att använda den (Chung & Pruitt, 1994).  

Tobins Q är ett framåtblickande mått av företagets prestation, där ett värde under 1 

indikerar undermålig användning av resurser. Ett högre värde än 1 tyder på att det 

framåtblickande marknadsvärdet är högre än tillgångarnas nuvärde. Utöver att måttet 

är framåtblickande är det dessutom kapabelt att bemästra ett antal svagheter som 

traditionella bokföringsmått innehar. Ett exempel är att det inte förlitar sig på 

tajmningen av kassaflöden i bolaget eller på ledningens försök att manipulera 

bokföringen. Tobins Q kan anses reflektera alla aspekter av företagets prestation. 

(Aouadi & Marsat, 2018) 

Det finns dock kritik mot Tobins Q. Exempelvis menar Bartlett och Partnoy (2018) att 

makroekonomer avvisar modellen på grund av dess problem med mätavvikelser, medan 

akademiker inom juridik och finansiell ekonomi gärna använder den som proxy för 

företagsvärde. Problemen uppstår eftersom regressioner med bokfört värde i nämnaren 

sannolikt ger snedvridna estimat på grund av försummade tillgångar och tidsvarierande, 

företagsspecifika faktorer som systematiskt kan påverka företagets bokförda värden.  

2.2.2.2 Aktiepris multiplicerat med antal utestående aktier  

Företagsvärdet kan också fastställas som aktiepriset vid en tidpunkt gånger antal 

utestående aktier vid samma tidpunkt. Den bakomliggande funktionen är att den 

aktuella avkastningen baserar sig på marknadens förväntningar om framtida inkomster. 

Enligt Haw, Hu, Lee och Wu (2012) har denna insikt fått mycket uppmärksamhet, 
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eftersom graden av hur mycket information om framtida inkomster som aktiepriset 

innehåller (price informativeness) kan ange i vilken mån värderelevant information är 

tillgänglig för investerare och inkluderas i aktiepriset.  Studien av Haw et al. (2012) 

indikerar dessutom att högre grad av offentliggörande av finansiell information, högre 

earnings quality (hur väl redovisat resultat speglar verkligt resultat) och högre 

informationsspridning leder till mer informativa aktiepriser.  

Kritik mot aktieprisets informationsgrad har lyfts fram exempelvis av Chen, Goldstein 

och Jiang (2006). Teorin som de utgår från är att aktiepriser förenar information från 

många olika intressenter som inte har kommunikationskanaler till företaget bortsett från 

handelsprocessen. Deras studie resulterar i ett starkt positivt samband mellan mängden 

privat information (sådan som inte går att kommunicera) som ingår i aktiepriset och 

investeringars känslighet mot aktiepriset. Hypotesen om att en del privat information är 

ny för företagsledningen och att denna information läses in från aktiepriset och influerar 

investeringsbeslut stöds. Aktiepriset influeras av externa intressenter som inte innehar 

den fulla informationsbilden om företaget i fråga, vilket kan leda till att viktig 

information inte beaktas och därmed inte ger en rättvis bild av företagets värde.  

En viktig poäng är dock att företagsvärdet inte bestäms förrän ett företagsköp realiseras. 

Marknadsvärdet är därmed alltid ett estimat, baserat på bästa tillgängliga metoder och 

information. I denna avhandling kommer aktiepriset gånger antalet utestående aktier att 

användas som beroende variabel.  

2.2.3 Skaleffekter 

Inom redovisningsforskning, speciellt värderelevansforskning, förekommer ofta risken 

för skaleffekter. I dessa studier används oftast tvärsnitts- eller paneldata, vilket 

möjliggör att skillnader i bolagets storlek, antingen bolag emellan eller över tiden, kan 

reflektera skaleffekter som ger felaktiga slutledningar. Skaleffekter kan låta feltermen 

bryta mot de antaganden som föreligger vid estimeringen av modellen och exempelvis 

påverka slutsatser gällande frekvensen av huruvida t-testet förkastar nollhypotesen och 

gällande regressionsmodellens förklaringsgrad. (Barth & Clinch, 2009) 

Att exkludera stora bolag från ett sampel motverkar inte skevheten hos koefficienterna 

som orsakas av skaleffekter. Easton och Sommers (2003) menar att det bästa måttet för 

att motverkar skaleffekter är att antingen deflatera variablerna med en proxy för skala 

eller att inkludera en extra variabel som är en proxy för skala. De argumenterar att skalan 

i själva verket utgörs av marknadsvärdet (market cap) och att det i så fall inte behövs 
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någon proxy för skala. Då kan detta värde användas som deflator i modellen. Att 

deflatera en modell med marknadsvärdet som deflator och marknadsvärdet som 

beroende variabel kan verka orimligt, men Easton och Sommers (2003) påpekar att man 

utför regressionen på en kolumn av ettor av inversen av marknadsvärdet och varje 

variabel deflaterad av marknadsvärdet. T-test och tolkningen av koefficienterna kan 

sedan genomföras på ett normalt sätt. I denna avhandling inkluderas företagets storlek 

som en kontrollvariabel för att kontrollera eventuella skaleffekter.  

2.2.4 Värderelevans av frivillig information 

Värderelevansstudier för redovisningssiffror använde sig till en början främst av 

information från de finansiella rapporterna, vilka som bekant är obligatoriska. Sedan 

dess har studier som inkluderar icke-finansiell information, såsom 

hållbarhetsinformation, blivit allt vanligare. Dessa studier inkluderar en icke-finansiell 

variabel som ofta använder någon typ av index eller ranking som proxy för 

hållbarhetsinformation. Det förekommer en viss osäkerhet om huruvida frivilligt 

utlämnad information beaktas på samma sätt som obligatorisk information av 

investerare. Exempelvis Saha och Kabra (2019) undersöker huruvida frivillig 

information är värderelevant eller ej och finner ett signifikant positivt samband. Uyar 

och Kılıc ̧ (2012) kommer fram till samma resultat in sin studie på turkiska börsbolag. 

De menar att det är naturligt eftersom investerares krav på transparens har ökat 

markant. Deras kontrollvariabler, lönsamhet och företagets storlek, hade dock ett starkt 

signifikant samband.  Banghøj och Plenborgs (2008) studie på samma ämne på danska 

börsbolag resulterar dock i ett negativt samband, det vill säga att frivilligt utlämnande 

inte är värderelevant. Frågan är då huruvida informationen i årsredovisningen faktiskt 

inte innehåller värderelevant information om framtida inkomster eller om investerare 

helt enkelt inte är kapabla att absorbera informationen i sina estimeringar.  

2.3 Sammanfattning  

I detta kapitel har motiv till hållbarhetsrapportering samt reglering av 

hållbarhetsrapportering introducerats. Konceptet om värderelevans förklarades och den 

mest använda modellen för beräkning av värderelevans presenterades.  

Offentliggörande av företagsinformation är viktigt för en fungerande effektiv marknad. 

Själva efterfrågan på finansiella rapporter och utlämnande av information uppstår från 

en existerande informationsasymmetri och agentproblem mellan ledningen och externa 

investerare (Healy & Palepu, 2001). Investerare använder sig av finansiella rapporter och 
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ofta även annan tillgänglig information för att bedöma företagets värde. För att kunna 

göra detta på ett ändamålsenligt sätt krävs relevant information, av både finansiell och 

icke-finansiell karaktär. I denna avhandling undersöks huruvida 

hållbarhetsrapportering kunde vara en sådan relevant informationskälla. I följande 

kapitel presenteras tidigare forskning om hållbarhetsrapporteringens värderelevans. 

Detta kapitel, med bakgrund till hållbarhetsrapportering och värderelevans var för sig, 

fungerar som stöd till följande kapitel.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Allteftersom hållbarhetsrapportering har blivit mer frekvent, har forskning om dess 

värderelevans ökat. I detta kapitel presenteras relevant forskning enligt vilka resultat 

forskare har kommit fram till.  

3.1 Forskning som tyder på ett positivt samband 

Wahba (2008) studerar inflytandet av CSR på marknadsvärdet. Samplet grundar sig på 

156 egyptiska bolag som är ISO 14000- eller 14001-certifierade, för åren 2003–2005. 

Enligt forskaren är egyptiska bolag (i sin skrivande stund) i sin linda gällande 

hållbarhetsfrågor och rapporteringen är högst frivillig och sporadisk. Marknadsvärdet 

utgör den beroende variabeln och mäts med hjälp av Tobins Q. Intressevariabeln är 

företagets miljöansvar, en binär variabel som anger om bolaget är certifierat eller inte.  

Wahba inkorporerar också en binär variabel för industri för att kontrollera potentiella 

skillnader i effekt. Undersökningens resultat antyder att marknaden belönar de bolag 

som är hållbarhetsmedvetna, eftersom företagets miljöansvar gav en signifikant positiv 

koefficient för marknadsvärdet. Dessa resultat stöder intressentteorin enligt Wahba, och 

borde sporra företagsledare att integrera hållbarhetsfrågor och ansvar i sin strategi. En 

begränsning i denna studie är dock att ISO-certifiering som proxy för hållbarhet inte 

nödvändigtvis är det bästa alternativet, eftersom bolagets beslut att införa ett 

miljöledningssystem kan influeras av interna och externa faktorer, såsom att 

tillfredsställa kundkrav eller exportföreskrifter.  

Enligt Semenova, Hassel och Nilsson (2010) visar tidigare forskning även på att 

finansiella (bokförings-) data inte ensamma kan förklara fluktuationer i aktiepriser. Det 

växande gapet mellan marknadsvärdet av bolagets aktier och deras bokföringsvärde av 

eget kapital är en tänkvärdhet, som enligt forskarna förklaras av icke-finansiella faktorer. 

Semenova, Hassel och Nilsson nämner även socialt ansvariga investeringar och att dessa 

ökar medvetenheten om ESG-frågor hos investerare, vilket är relevant inom ämnet men 

inte tas upp särskilt ofta i dithörande forskningsartiklar. ESG-prestanda kan hjälpa 

investerare att värdera immateriella tillgångar som inte är kostnadsförda i tidigare 

bokslut. Liksom Hassel, Nilsson och Nyquist (2005), men utökat med en ytterligare 

variabel för social information, genomför Semenova, Hassel och Nilsson (2010) en studie 

på svenska SIX 300-bolag från OMX Stockholm. Forskarna menar att tidigare forskning 

är begränsad på grund av att hållbarhetsdata härstammar från bolagens egna rapporter, 

och att de överbryggar detta gap genom att samla in multidimensionella hållbarhetsdata 

från en extern professionell rankningsservice. Databasen heter Global Ethical Standard 
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(GES) Investment Services Risk Rating och deras miljöindex baserar sig på beredskap 

samt prestanda medan det sociala indexet baserar sig på en bedömning av bolagets 

hantering av förhållanden till anställda, samhället och leverantörer i kontexten av 

internationella mänskliga rättigheter. Studiens resultat pekar på att dessa variabler är 

värderelevanta och kompletterar den finansiella informationen när det gäller att förklara 

variationer i aktiepriset. Ett signifikant positivt samband finns mellan marknadsvärdet 

av eget kapital och miljöprestanda. För den sociala variabeln är dimensionerna för 

samhället och leverantörer positivt relaterade till marknadsvärdet. Slutsatsen är därmed 

att bolag med högre hållbarhetsprestanda har högre aktievärde, medan de med lägre 

betyg inte lyckas nå upp till samma nivå.  

Mervelskamper och Streit (2017) undersöker verkningsgraden av företagets strategi att 

rapportera om sin ESG-verksamhet med avseende på i vilken omfattning och riktning 

ESG-prestanda värderas av investerare. Undersökningen baserar sig på 

rapporteringsstatus (rapporterar eller rapporterar ej) och använder den specifika typen 

av ESG-rapport, separat eller integrerad, som potentiell moderator. Resultaten från 

studien tyder på att ESG-prestandan värderas högre och positivt då företaget publicerar 

en ESG-rapport, oberoende av om den är integrerad eller separat. Forskarna använder 

sig av Ohlsonmodellen för värderelevans, med marknadsvärde som beroende variabel 

och utbetald dividend, det kumulativa justerade marknadsvärdet, nettoinkomst samt en 

icke-finansiell ESG-variabel som oberoende variabler. För att motverka eventuella 

problem med heteroskedasticitet orsakade av tvärsnittliga skillnader i företagsstorlek 

används bokföringsvärdet av eget kapital som deflator för alla variabler utom ESG-

variabeln. Marknadsvärdet tas tre månader efter räkenskapsperiodens slut för att ta i 

beaktande tidsfördröjningen mellan periodens slut och tidpunkten för publicering av 

rapporter. Den icke-finansiella variabeln fås från Thomson Reuters ASSET4 ESG-

databas. Mervelskamper och Streit (2017) räknar ut ett kompositmått baserat på data 

från de tre dimensionerna av ESG, men analyserar även dem separat i skilda 

regressionsmodeller, eftersom de menar att professionella investerare kan välja att 

fokusera på prestandan inom en viss dimension istället för ett medelvärde av samtliga, 

som då kan skyla viktig information. Slutligen beaktas rapporteringsstatusen med två 

dummyvariabler, varav en anger om en rapport publiceras alls och den andra anger om 

företaget använder sig av integrerad rapportering. Denna information hämtas från GRI:s 

databas.   
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Schadewitz och Niskala (2010) undersöker med hjälp av Ohlsons värderingsmodell 

finska börsbolag och länken mellan vad de kallar ”ansvarsrapportering” och bolagets 

värdering och resultat. Forskningen bidrar till en bredare frågeställning som vill 

undersöka om finansiellt resultat har förlorat sin ställning som informationskälla de 

senaste åren. Det är intressant att undersöka finska bolag på grund av att Finland kan 

anses ha en hög standard gällande kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Deras 

sampel begränsar sig till bolag som under 2002–2005 använder GRI i sin 

hållbarhetsrapportering. Resultatet av analysen är att kommunikation av 

hållbarhetsdata med hjälp av GRI är relevant för marknadsvärdet. Rapporteringen är ett 

viktigt verktyg för att minska informationasymmetrin mellan ledning och intressenter. 

Forskarna menar att hållbarhetsrapporteringens kvalitet drivs av ledningens ansvar 

gentemot specifika intressenter. Ledningen har ett direkt ansvar gentemot ägare och 

innehavare av skuldförbindelser, vilket skapar incitament för högkvalitativ 

hållbarhetsrapportering för att minimera kapitalkostnader. Hållbarhetsinformation 

underlättar också förståelsen för den externa miljön som bolaget är verksamt i och visar 

på vilka element som stöttar konkurrensfördelarna. Det finns ändå inget obestridligt 

”orsak och verkan”-förhållande gällande vilka affärsfördelar som kan uppstå med 

hållbarhetsrapportering. 

de Klerk och de Villiers (2012) menar att finansiell och icke-finansiell (CSR-) information 

tillsammans har potential att förklara marknadsvärdet bättre än endast finansiella data. 

De fäster uppmärksamhet vid att dylik forskning har gett blandade resultat, eftersom 

effekterna är kontextspecifika.   Deras hypoteser grundar sig i agentteorin och idén om 

informationsasymmetri kring ägarnas riskbedömning. Deras sampel består av de 67 

sydafrikanska börsbolag med högst hållbarhetsrankning enligt en undersökning av 

KPMG. Deras första variabel för hållbarhet är ett kompositmått bestående av ett antal 

aspekter, exempelvis allmän hållbarhetsstrategi, intressentengagemang, rapportering, 

styrning, klimatförändring och ansvarsfulla investeringar för att nämna några. Deras 

andra hållbarhetsvariabel är en binär variabel som indikerar om bolaget använder GRI 

eller inte. Enligt KPMG’s undersökning från 2008 använder mer än 75% av världens 250 

största bolag och närmare 70% av de 100 största bolagen från 22 länder GRI:s riktlinjer 

i sin hållbarhetsrapportering.  

de Klerk och de Villiers (2012) inkluderar även en modell i sin undersökning för att 

kontrollera huruvida miljömässigt känsliga eller utsatta bolag har olika nivå av 

värderelevans. Industrier som klassas som känsliga är gruvdrift, olja och gas, kemikalier 
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och skogsbruk. Undersökningens resultat visar att finansiella och icke-finansiella data 

kombinerat förklarar marknadsvärde bättre än endast finansiella data. Bolag med högre 

hållbarhet har sannolikt högre marknadsvärde än de med låg hållbarhet.  Resultaten för 

huruvida miljömässigt känsliga bolags hållbarhet påverkar marknadsvärdet olika är inte 

lika trovärdiga, vilket enligt forskarna själva kan bero dels på att endast 16 bolag i 

samplet hörde till kategorin samt att klassificeringssättet kunde utökas till att inkludera 

ytterligare industrier. Sammantaget visar deras studie på korrelation framom kausalitet, 

liksom tidigare forskning.  

Berthelot, Coulmont och Serret (2012) använder sig av Ohlsons modell för att undersöka 

hur investerare integrerar publiceringen av en hållbarhetsrapport i sitt beslutsfattande. 

Bolagen i samplet är 146 till antalet, framtagna från Toronto Stock Exchange. Forskarna 

noterar att frekvensen av hållbarhetsrapporter är högst i material-, energi- och 

telekommunikationsindustrin. Material- och energiindustrin är förorenande i hög grad, 

vilket kan förklara engagemanget att publicera en hållbarhetsrapport. Studiens resultat 

indikerar att investerare värderar hållbarhetsrapportering positivt. Detta reflekterar 

förväntan om framtida kassaflöden. Möjligen antyder publiceringen av en 

hållbarhetsrapport att bolaget engagerar sig i hållbar utveckling, vilket kunde leda till 

lägre produktionskostnader och ökad omsättning. Andra möjligheter är att investerare 

ser det som ett sätt att kommunicera och utveckla konkurrensfördelar, förbättra 

företagets image eller hantera publika relationer.  

Berthelot, Coulmont och Serret (2012) nämner teorin om utlämnande av information, 

enligt vilken en rationell investerare antar att bolaget avslöjar gynnsam information som 

det besitter för att inte straffas av investerare. I sådana fall där utlämnande av 

informationen leder till potentiella kostnader eller om det råder osäkerhet kring 

huruvida bolaget har undanhållit viss information, kan bolaget ändå komma undan med 

att undanhålla informationen utan att aktievärdet sjunker avsevärt, menar Verrecchia 

(1983, refererat i Berthelot, Coulmont och Serret, 2012) och Dye (1985, refererat i 

Berthelot, Coulmont och Serret, 2012).  

Clarkson et al. (2013) använder amerikanska data för åren 2003–2006 från Toxic 

Releases Inventory’s databas för sin forskning. Databasen tillhandahåller information 

om 600 olika miljöfarliga ämnen (reglerat av U.S. Environmental Protection Agency). 

En proaktiv miljöstrategi och ett uttänkt sätt att signalera strategin i fråga till investerare 

kan förbättra marknadsvärdet, enligt resultaten från studien. Förutsättningen är att 

hållbarhetsrapporten inte endast informerar om sådant som investeraren redan vet och 



20 
  

att informationen uppfattas som trovärdig. De menar att det finns två typer av bolag: 

”bra” och ”dåliga” miljöpresterare, där de bra överträffar minimikraven och de dåliga 

knappt möter dem. De som presterar bra åtnjuter då fördelar, exempelvis så kallad ”grön 

goodwill”, kostnadsfördelar tack vare innovation och höjning av konkurrenternas 

kostnader. Ett bolags typ är dock inte alltid enkelt observerbar.  

Kaspereit och Lopatta (2016) forskar i huruvida hållbarhetsrapportering enligt Global 

Reporting Initiative’s (GRI) standarder och företagets relativa hållbarhet bidrar till 

högre marknadsvärde. Värderelevansstudien utförs på de 600 största europeiska 

bolagen med hjälp av Feltham och Ohlson’s modell. Som mått för företags hållbarhet 

används medlemskap i Dow Jones Sustainability Index Europe, där nivån av hållbarhet 

klassas enligt en ”bäst i branschen”-metod.  Forskarna menar att det finns god anledning 

att tro att fördelar med hållbarhetsrapportering är beroende av den sanna nivån av 

hållbarhet och vice versa. Därför undersöker de även interaktionen mellan aspekterna 

”att vara hållbar” och ”att påstå sig vara hållbar”. De undersöker tidsperioden 2001–2011 

och finner ett positivt samband mellan hållbarhet och marknadsvärdet. Resultatet pekar 

också på att hållbarhetsrapportering enligt GRI har en svag positiv effekt på 

marknadsvärdet. Däremot finner de inga som helst samband mellan värderelevansen av 

hållbarhet och hållbarhetsrapportering. Forskarna menar att dylik forskning behövs för 

att utreda huruvida ett intressentinriktat synsätt kan motiveras genom att det skapar 

värde för aktieägarna. De anser också att fördelarna med hållbarhetsrapportering är mer 

indirekta och inte så gripbara, särskilt i jämförelse med relaterade kostnader. Därför 

behövs även förmågan att tänka långsiktigt.  

Li, Gong, Zhang och Koh (2018) utforskar sambandet mellan ESG-betyg och 

marknadsvärde. Samplet består av 350 brittiska bolag från Financial Times Stock 

Exchange 100-indexet med en tidsperiod från 2004 till 2013. Som proxy för 

marknadsvärdet används Tobins Q och för ESG-nivån (intressevariabeln) används ett 

ESG-mått som sammanställer prestandan inom de tre dimensionerna (miljö, social och 

styrning). Li et al. inkluderar även verkställande direktörens nivå av makt och hur det 

påverkar förhållandet mellan ESG och marknadsvärde. Resultaten markerar att de med 

överlägsen ESG-nivå har högre marknadsvärde och att förhållandet varierar enligt VD:ns 

nivå av makt. Enligt forskarna är detta ett klart tecken på att ökad transparens och 

ansvarighet främjar marknadsvärdet. Sambandet är starkare när VD:n har mera makt, 

vilket indikerar att intressenter värderar information från dessa bolag högre och 

associerar det med större engagemang gällande hållbarhet.  
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3.2 Forskning som tyder på ett negativt samband 

En av de första studierna att undersöka förhållandet mellan marknadsvärde och 

hållbarhetsprestation tillsammans med finansiell information är Hassel, Nilsson och 

Nyquist (2005), som med Ohlsons residualinkomstmodell undersöker hur miljömässig 

information påverkar marknadsvärdet hos ett sampel på 337 svenska bolag från 

Stockholmsbörsen. I sin datamodell använder de marknadsvärdet på eget kapital som 

funktion av bokföringsvärdet på eget kapital, redovisat resultat samt miljöinformation. 

Den sista variabeln är en proxy för annan värderelevant information. Enligt forskarna 

finns det en indelning i två discipliner: de som anser att hållbarhetsinvesteringar endast 

bidrar med ökade kostnader, och de som anser att det bidrar med konkurrensfördelar 

och förbättrar avkastningen till investerare. De nämner att det finns tidigare svårigheter 

att associera hållbarhetsrapportering till finansiella resultat.  Resultatet av deras studie 

visar ett negativt förhållande mellan marknadsvärdet av eget kapital och miljömässig 

prestation, vilket indikerar att högt rankade bolag gällande hållbarhet inte värderas 

högre av investerare. Detta följer den kostnadsrelaterade disciplinen som menar att hög 

hållbarhet är dyrt och har negativ effekt på förväntade inkomster och marknadsvärden. 

Investerare kan tänkas anse att miljöprestanda används som fönsterskyltning av 

bokföringsvärden och finansiella resultat och förväntar sig därmed lägre vinster 

framöver. Hassel, Nilsson och Nyquist betonar även att marknaden är kortsiktigt lagd 

och investerare överväger inte mer långsiktig hållbarhetsinformation när de fattar sina 

beslut.   

Cho, Michelon, Patten och Roberts (2015) undersöker dels hur 

hållbarhetsrapporteringen har utvecklats från 1970-talet, dels huruvida 

legitimitetsteorin är tillämplig på det undersökta datamaterialet och även om 

rapportering av hållbarhetsinformation är av värde för intressenterna. Detta görs genom 

att jämföra data från Fortune 500-bolag från år 1977 och år 2010. De två första delarna 

av undersökningen görs genom att mäta omfattningen av hållbarhetsrapporterna. 

Värderelevansen mäts genom Barth och McNichols’ standardmodell för 

företagsvärdering. Deras resultat påvisar att omfattningen har ökat avsevärt sedan 1970-

talet, medan förhållandet mellan legitimitetsfaktorer och omfattningen var konsistent.   

Till skillnad från majoriteten av tidigare forskning i ämnet visar deras resultat ett 

negativt samband mellan hållbarhetsrapportering och marknadsvärde.  

Även Fatemi, Glaum och Kaiser (2018) studerar sambandet mellan utlämnande av 

information om ESG-aktiviteter och marknadsvärdet. Deras sampel består av 403 
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amerikanska bolag för åren 2006–2011. Som proxy för utgivande av information 

används ett mått från Bloomberg och för ESG-aktiviteter hämtas data från KLD Research 

and Analytics. Den beroende variabeln utgörs av Tobins Q. Resultaten visar att 

rapportering av information i sin helhet minskar marknadsvärdet. Då rapporterade 

ESG-styrkor och -svagheter åtskiljs ökar respektive minskar marknadsvärdet. En 

ytterligare analys av de individuella komponenterna av ESG antyder att 

styrningsproblem ger upphov till mycket kraftigare avdrag i värderingen jämfört med 

sociala eller miljömässiga riskfaktorer. Dessutom är effekterna av styrningsrelaterat 

utlämnande av information starkare. Enligt forskarna beror detta på att SEC (Securities 

and Exchange Commission i USA) förpliktar till och reglerar en viss grad av 

offentliggörande så att investerare kan bedöma sanningsenligheten relativt enkelt. 

Offentliggörande av social och miljömässig information är dock i hög grad frivilligt och 

oreglerat, vilket gör informationen mer ogenomskinlig och svårare att verifiera.  

3.3 Forskning med tvetydigt resultat 

Godfrey, Merrill och Hansen (2009) testar den försäkringsaktiga egenskapen hos 

hållbarhet och antar att det leder till en positiv inställning från investerare, vilket sedan 

dämpar negativa reaktioner och sanktioner gentemot bolaget tack vare denna gröna 

goodwill. De menar dock att vissa typer av CSR-aktiviteter kan skapa mer goodwill än 

andra och att denna goodwill spelar en större roll när det gäller att bevara ekonomiskt 

värde snarare än att skapa det. Få bolag hållbarhetsrapporterar av totalt altruistiska skäl 

utan att motiveras av någon ekonomisk vinning, men det kan ändå spegla en vilja att visa 

att bolaget inte är helt egennyttigt och att ledningen beaktar konsekvenserna av 

verksamheten. I studien matchas CSR-aktiviteter på bolagsnivå med bolagsspecifika 

negativa händelser för att få insikt i olika typer av händelser. Samplet består av 160 

amerikanska bolag från 1993–2003. Resultaten visar att CSR-aktiviteter som riktar sig 

mot samhället och sekundära intressenter skapar en försäkringsaktig effekt, medan mer 

”teknisk” CSR som främst riktar sig till bolagets handelspartners inte ger samma effekt. 

Den starkaste effekten i analysen gäller sådana händelser som väcker tvivel om huruvida 

ett bolag håller sina löften.  

Plumlee, Brown, Hayes och Marshall (2015) undersöker förhållandet mellan 

komponenterna av marknadsvärde, det vill säga förväntade framtida kassaflöden och 

kapitalkostnader, och den frivilliga hållbarhetsrapporteringens kvalitet. Samplet består 

av 474 amerikanska bolag ur fem industrier, både miljökänsliga och icke-känsliga. 

Analysen visar att hållbarhetsrapporteringens kvalitet kan associeras med 
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marknadsvärdet genom de båda komponenterna. Forskarna inkluderar en total variabel 

för hållbarhetskvalitet samt skilda variabler för positiv inverkan (exempelvis 

återvinning) och negativ inverkan (exempelvis förorening). Hållbarhetskvaliteten mäts 

genom ett index baserat på frivillig hållbarhetsrapportering (separat eller i 

årsrapportering) åren 2000–2005. Denna studie är en av de få som fokuserar på 

”täljaren och nämnaren” av marknadsvärde separat. Resultatet blir också mer precist när 

urskiljande görs för positiv och negativ information.  

Mohammadi et al. (2018) undersöker nivån av rapportering av hållbarhetsinformation i 

förhållande till marknadsvärdet med data från 98 iranska börsbolag från perioden 

2010–2015. Även här beaktas känslighetsnivån i olika industrier. Som proxy för 

hållbarheten används ett mått som baserar sig på principerna från ISO 26000. 

Resultaten tyder på att nivån av utgivande har ett positivt samband med aktiepriset för 

känsliga bolag, medan icke-känsliga bolag och alla bolag tillsammans inte visar något 

statistiskt samband överhuvudtaget. Dessutom verkar känsliga bolag i allmänhet visa 

upp en högre nivå av rapportering av hållbarhetinformation. Enligt Mohammadi et al. 

har även lönsamheten (en kontrollvariabel) en positiv och signifikant effekt på 

förhållandet mellan hållbarhetsvärdet och marknadsvärdet. Denna studie är även en av 

de få som undersöker en tillväxtmarknad och frångår de typiska amerikanska eller 

brittiska förhållandena. 

Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) undersöker i sin studie huruvida frivillig 

utgivning av hållbarhetsinformation (miljö- och socialmässigt) har samband med 

företagets värde. Forskarna använder sig av innehållsanalys och analyserar data med 

Ohlsons värderingsmodell för att bedöma värderelevansen av CSR-information från 130 

tyska företag för en fyraårsperiod. Resultatet visar att existensen av en 

hållbarhetsrapport endast är svagt positivt för företagsvärdet, men att det finns ett 

klarare positivt samband för rapportering av social information. Detta kan bero på att 

rapportering av social information speglar företagets förmåga att ta hand om sin 

arbetskraft eller goda relationer till fackföreningar (som enligt forskarna i allmänhet är 

en viktig intressent i Tyskland). Variabeln för utgivande av miljömässig information är 

inte signifikant alls. Orsaken för detta kan vara att denna information relaterar till både 

tillgångar och skulder eller att den signalerar användning av legitimitetsstrategi eller 

överinvestering i miljöaktiviteter. Enligt forskarna skall företagsledningen ändå i 

enlighet med resultatet vara medveten om de potentiella kapitalmarknadsmässiga 
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effekterna som rapportering av hållbarhetsinformation kan ha, oberoende av vilka 

intressenter informationen riktar sig till.   

Ionescu, Firoiu, Pirvu och Vilag (2019) undersöker sambandet mellan ESG-faktorer och 

marknadsvärdet. Deras sampel består av 73 börsbolag inom rese- och turistindustrin 

från 17 länder. Forskarna använder sig av ESG-betyg från RobecoSams databas. Tobins 

Q utgör den beroende variabeln i den modifierade Ohlsonmodellen, som fungerar som 

analysmodell. De oberoende variablerna är avkastning på totalt kapital (ROA) samt 

separata variabler för respektive ESG-dimension. Resultaten pekar på att ESG-

prestanda sammantaget påverkar marknadsvärdet. Forskarna kontrollerar även för 

nationella skillnader. Exempelvis miljövariabeln är endast svagt associerad med 

marknadsvärdet bortsett från i USA, där sambandet är starkt men negativt. För den 

sociala variabeln var sambandet signifikant negativt för alla regioner. Styrningsvariabeln 

uppvisar inkonsekventa resultat, med en positiv effekt för den generella modellen och 

för USA-baserade bolag men en aningen svagare, negativ effekt för Europa och Asien.   

I forskningen om hållbarhetsrapporteringens värderelevans förekommer också studier 

som undersöker hur negativ publicitet eller så kallade ESG-kontroverser påverkar 

marknadsvärdet. Aouadi och Marsat (2018) definierar ESG-kontroverser som 

miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade nyhetshändelser såsom misstänksamt 

socialt beteende eller produkthälsoskandaler som placerar bolaget i rampljuset och 

därmed attraherar uppmärksamhet från investerare. Sådana nyheter väcker tvivel om 

bolagets framtid och utgör en risk för ryktet, vilket kan påverka marknadsvärdet. Aouadi 

och Marsat (2018) undersöker 4312 bolag från 58 länder under åren 2002–2011 för att 

utforska sambandet mellan ESG-kontroverser och marknadsvärde. Kontroversvariabeln 

finns i Thomson Reuters ASSET4-databas, som i sin tur samlar in data från olika 

mediakällor för att skapa indikatorn över ESG-kontroverser. Marknadsvärdet 

representeras av Tobins Q. Överraskande nog visar en första analys att ESG-

kontroverser associeras med högre marknadsvärde. Forskarna skapar sedan en 

interaktionsvariabel mellan social prestanda och ESG-kontroverser, varav interaktionen 

verkar vara signifikant medan ESG-kontroverser inte längre har en direkt effekt på 

marknadsvärdet. Forskarna poängterar att deras resultat endast håller för så kallade 

”high-attention”-bolag, det vill säga större bolag som presterar bättre och får mera 

uppmärksamhet från investerare eller är belägna i länder med högre grad av pressfrihet.  
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3.4 Diskussion 

I detta kapitel har tidigare forskning med grund i hållbarhetsrapporteringens 

värderelevans presenterats. I denna typ av forskning vill man undersöka huruvida 

investerare utöver den finansiella redovisningen även tar i beaktande icke-finansiell 

information i form av hållbarhetsupplysningar samt i vilken riktning detta i så fall 

påverkar marknadsvärdet. Utifrån den litteratursökning som gjorts och de resultat som 

erhölls kan noteras att mängden forskning som tyder på att investerare beaktar 

hållbarhet i en positiv bemärkelse samt mängden forskning vars resultat inte kan ge helt 

entydiga svar är störst.  Den största delen av studierna är genomförd för fem till tio år 

sedan. Samtliga nämnda undersökningar bidrar med olika typer av sampel, tidsperioder 

och även olika vinklingar av undersökningen. Exempelvis separerar många hållbarheten 

i dess beståndsdelar för att kunna analysera respektive delar skilt och urskilja dess 

effekter. Det varierar kraftigt vilken typ av information som används som proxy för 

hållbarhetsaspekten i analysmodellerna. Värderingsmodellen utvecklad av Feltham och 

Ohlson (1995) är den till synes mest populära metoden för att beräkna värderelevans.  

Nedan sammanfattas tidigare forskning i tre tabeller.  

Tabell 1  Översikt av forskning med positivt samband mellan hållbarhet och marknadsvärde 

 

 

För fattare, år tal Sampel Resultat

Wahba, 2008 156 egyptiska bolag, 2003-2005
Positivt samband för miljövariabeln, marknaden 

kompenserar de som är miljömedvetna

Semenova, Hassel 

och Nilsson, 2010
315 svenska bolag, 2005-2008

Positivt samband för upplysning av miljömässig 

och social information

Mervelskamper och 

Streit, 2017
217 bolag (olika länder), 2010-2014

ESG-prestanda värderas högre och positivt när en 

ESG-rapport publiceras

Schadewitz och 

Niskala, 2010
276 finländska bolag, 2002-2005

Rapportering enligt GRI är en viktig förklarande 

faktor för marknadsvärdet

de Klerk och de 

Villiers, 2012
67 sydafrikanska bolag, 2007-2008

Aktiepriset för bolag med högre grad av 

hållbarhetsrapportering är högre

Berthelot, Coulmont 

och Serret, 2012
146 kanadensiska bolag, 2007

Investerare värderar hållbarhetsrapportering 

positivt

Clarkson, Fang, Li 

och Richardson, 2013

195 amerikanska bolag, 2003 och 

2006

En proaktiv miljöstrategi och signalering till 

investerare kan förbättra marknadspriset

Kaspereit och 

Lopatta, 2016
600 europeiska bolag, 2001-2011

Företagets hållbarhet har ett positivt samband 

med marknadsvärde

Li, Gong, Zhang och 

Koh, 2018
367 brittiska bolag, 2004-2013

Positivt samband mellan nivån av ESG-

upplysning och marknadsvärdet
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Tabell 1 ovan åskådliggör nämnd forskning som påvisar ett positivt samband mellan 

hållbarhetsaspekten i studien och marknadsvärdet. Här ser man att samplet varierar 

kraftigt mellan undersökningarna, både geografiskt och tidsmässigt. Den nyaste 

forskningen är av Mervelskamper och Streit (2017) som undersöker en tidsperiod fram 

till 2014. Flera har ändå en tidsperiod med start i början av 2000-talet. Detta kan bero 

på att det var då som hållbarhetsrapportering och forskning i ämnet tog ett ordentligt 

avstamp och ökade lavinartat i popularitet. Med detta i åtanke kunde spekuleras att 

dessa studier eventuellt genererade positiva resultat för att det var nyhetens behag 

gällande hållbarhet och att detta inverkade på investerarna. I följande tabell (tabell 2), 

där forskning med negativt samband presenteras, är tidsperioderna ändå inte nyare, så 

denna spekulation håller inte riktigt måttet.  

Tabell 2 Översikt av forskning med negativt samband mellan hållbarhet och 
marknadsvärde 

 

I tabell 2 kan noteras att två tredjedelar är amerikansk forskning. Det finns naturligtvis 

forskning med negativt samband som inte redogjorts för i denna avhandling samt 

amerikansk forskning med positiva resultat, men det väcker ändå tankar kring huruvida 

USA upprätthåller en mer konservativ syn på redovisning och därmed är investerarna 

där mindre mottagliga för hållbarhetsinformation än andra länder. Det kan styrkas av 

faktumet att US GAAP kan anses vara mer konservativt än IFRS (Pham, 2009) för att 

exemplifiera.   

 

 

 

 

 

För fattare, år tal Sampel Resultat

Hassel, Nilsson och 

Nyquist, 2005
337 svenska bolag, 1998-2000

Negativt samband mellan miljöprestanda och 

marknadsvärdet

Cho, Michelon, 

Patten och Roberts, 

2015

205/213 amerikanska bolag, 

1977/2010

Negativt samband mellan CSR-upplysning och 

marknadsvärdet

Fatemi, Glaum och 

Kaiser, 2018
403 amerikanska bolag, 2006-2011

Upplysning av hållbarhetsinformation minskar 

marknadsvärdet
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Tabell 3 Översikt av forskning utan entydiga samband mellan hållbarhet och 
marknadsvärde 

 

Tabell 3 ovan belyser det som nämndes i början av avsnittet, nämligen att en del 

separerar hållbarhet i sina beståndsdelar eller på annat sätt urskiljer olika effekter, vilket 

kan vara en av de bidragande orsakerna till att studierna ger tvetydiga resultat. I många 

av fallen visar resultaten en viss signifikans och riktning för den sammantagna 

hållbarhetsvariabeln, medan de enskilda dimensionerna kan ge ett annorlunda utfall. 

Det som bör noteras är att en del av den tidigare forskningen, exempelvis Wahba (2008) 

och Clarkson et al. (2013), endast behandlar miljörapportering och relaterade faktorer 

eller endast miljö- och social rapportering, vilket gör att resultaten inte ska hållas som 

helt jämförbara med undersökningen som genomförs i denna avhandling och inkluderar 

alla dimensioner. De har inkluderats ändå, dels därför att det kan ge intressanta insikter, 

dels därför att tyngdpunkten i allmänhet ofta läggs på främst miljödimensionen och 

därefter den sociala dimensionen. Det betyder inte att den ekonomiska dimensionen är 

mindre viktig, men konsekvenserna inom de förstnämnda kanske upplevs som enklare 

att förstå och problemen känns mer akuta att ingripa i. 

Trots att CSR och hållbarhet har en allmänt erkänd betydelse finns det stora regionala 

skillnader gällande konceptets popularitet, tolkning och genomförande. Som konstaterat 

gäller det främst USA och Europa, men det finns även skillnader inom Europa. 

Exempelvis mellan västra Europa och Central- och Östeuropa ses stora skillnader 

För fattare, år tal Sampel Resultat

Godfrey, Merrill och 

Hansen, 2009
160 amerikanska bolag, 1993-2003

Institutionella CSR-aktiviteter ger en 

försäkringslik effekt medan tekniska CSR-

aktiviteter inte ger samma fördelar

Plumlee, Brown, 

Hayes och Marshall, 

2015

474 amerikanska bolag, 2000-2005

Frivillig positiv upplysning har ett samband med 

marknadsvärdet men inte med kostnad för eget 

kapital

Mohammadi, 

Mardani, Khan och 

Streimikiene, 2018

98 iranska bolag, 2010-2015

Nivån av utlämnande har ett positivt samband 

med aktiepriset för känsliga bolag medan icke-

känsliga bolag och alla bolag tillsammans inte 

visar något statistiskt samband överhuvudtaget

Verbeeten, 

Gamerschlag och 

Möller, 2016

130 tyska bolag, 2005-2008

CSR-information är värderelevant, men med 

dimensionella variationer, t.ex. har social 

information ett positivt samband  medan 

miljöinformation inte har det

Ionescu, Firoiu, 

Pirvu och Vilag, 2019

73 bolag från olika länder, 2010-

2015

Sammantaget pekar ESG-prestanda på positiva 

samband, men med regionala och dimensionella 

variationer

Aouadi och Marsat, 

2018

4312 bolag från olika länder, 2002-

2011

En interaktionsvariabel mellan social prestanda 

och ESG-kontroverser visar inget direkt samband, 

medan endast ESG-kontroverser visar ett positivt 

samband med marknadsvärdet
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(Steurer, Martinuzzi & Margula, 2012), där CSR-frågor har rotat sig starkare i västra 

Europa. Förklaringen till regionala och nationella skillnader kan tänkas ligga i att CSR-

styrning och principer ofta fungerar som strategiska reaktioner på företagets omgivning 

och förväntningar av intressenter, vilka varierar mellan regioner (Steurer, Martinuzzi & 

Margula, 2012).  

Det verkar finnas en brist på forskning som undersöker det rådande decenniet. Med 

hållbarhetsfrågor som fortfarande är på uppgång, borde det fortfarande finnas ett behov 

att ta reda på huruvida hållbarhetsrapporter, vars innehåll och utformning utvecklas i 

takt med samhället, värderas annorlunda av investerare än tidigare. Att undersöka 

europeiska bolag verkar motiverat, givet den begränsade mängden tidigare forskning i 

Europa.  
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4 METOD 

Detta kapitel beskriver forskningsuppgiften och dess genomförande. Först ställs 

avhandlingens hypoteser upp. Sedan beskrivs insamlingen och bearbetningen av data. 

Den valda analysmodellen för att undersöka sambanden i hypoteserna redogörs för och 

de variabler som används och hur de mäts presenteras. Sist diskuteras analysstrategin.  

4.1 Forskningsuppgift och hypoteser 

Resultaten av tidigare forskning på området är, som konstaterats i föregående kapitel, 

relativt spridda. Forskare fortsätter att försöka förstå och påvisa sambandet mellan 

hållbarhet och konkurrensfördelar. Hållbarhetsrapportering är enligt Schadewitz och 

Niskala (2010) ett av de effektivare sätten att lösa kommunikationsproblem mellan 

investerare och företag. Det finns en del studier som bevisar att företag med starkare 

hållbarhetsstyrning och hållbarhetsprestanda erhåller finansiella fördelar. Clarkson et 

al. (2013) menar att transparent rapportering av hållbarhetsinformation kan förväntas 

öka marknadsvärdet, förutsatt att rapporterna upplevs som trovärdiga och 

tillhandahåller ytterligare information än den som redan är känd för investerarna.  

Det finns även studier som skulle tyda på att hållbarhetsrapportering minskar företagets 

marknadsvärde. Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) menar att sådana resultat följer den 

kostnadsmässiga disciplinen, som står för att investeringar i hållbarhet bara ökar 

kostnaderna utan att skapa värde. Den värdeskapande disciplinen är den andra av de två 

huvudlinjerna och ser hållbarhet som ett sätt att skapa konkurrensfördelar och förbättra 

investerarnas avkastning. Det finns en svårighet att definitivt koppla 

hållbarbetsrapportering och -prestanda till någondera disciplinen, men majoriteten av 

undersökningarna finner ändå signifikanta samband i någon mån. Med tanke på de 

spridda resultaten från tidigare undersökningar är avhandlingens hypoteser uttryckta 

utan att ta ställning till sambandets riktning. Hypotes 1 och 2 lyder:   

H1: Det finns ett signifikant samband mellan existensen av hållbarhetsrapportering 

och bolagets marknadsvärde.  

H2: Det finns ett signifikant samband mellan bolagets ESG-betyg och bolagets 

marknadsvärde.  

Plumlee et al. (2015) och Mohammadi et al. (2018) inkluderar i sin undersökning en 

kontroll för hur känsliga industrier presterar i jämförelse med icke-känsliga industrier. 

Känsliga eller kontroversiella industrier kan exempelvis karaktäriseras av sociala tabun, 
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moralisk debatt, politisk press samt sådana som sannolikt förorsakar större social och 

ekologisk skada (Garcia, Mendes-Da-Silva & Orsato, 2017). Exempel på känsliga 

industrier är tillverkning av tobaksprodukter, hasardspel, vapen, alkohol, 

vuxenunderhållning, gruvdrift, kemikalier samt olja och gas.  Hassel, Nilsson och 

Nyquist (2005) testar även hur marknadsvärdet påverkas för tillverkande bolag jämfört 

med servicebolag, eftersom tillverkande företag oftast bidrar med mer negativa 

konsekvenser hållbarhetsmässigt. Frågan som återstår är huruvida branschens 

känslighet spelar en roll då investerarna beaktar hållbarhetsinformationen. De tidigare 

studierna tyder på att något slags samband är att förvänta. Detta föranleder 

avhandlingens tredje hypotes: 

H3: Det finns ett signifikant samband mellan existensen av hållbarhetsrapportering 

för bolag i känsliga industrier och marknadsvärdet.  

Syftet med avhandlingen är därmed att undersöka ett potentiellt samband mellan 

existensen av hållbarhetsrapportering samt hållbarhetsgraden och marknadsvärdet, det 

vill säga huruvida hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestanda är värderelevant. 

Dessutom undersöks hur existensen av hållbarhetsrapportering för bolag inom känsliga 

industrier påverkar sambandet med marknadsvärdet jämfört med bolag inom icke 

känsliga industrier. Tidigare forskning har inte gett enhetliga resultat gällande 

värderelevansen och därmed bidrar denna avhandling till kunskapen på området.  

Europeiska länder från STOXX 600-indexet används som undersökningsgrupp. Få 

studier har fokuserat på europeiska länder och i och med det nya EU-direktivet 

2014/95/EU är det särskilt intressant att undersöka situationen före dess 

implementering.  Data som samlas in från Orbis och Datastream är av kvantifierbar 

karaktär och bearbetas statistiskt i eViews 11. Undersökningen kan därmed klassas som 

kvantitativ. En klar majoritet av tidigare värderelevansstudier använder någon variant 

av Ohlsons residualinkomstmodell. Analysmodellen i denna avhandling baserar sig på 

samma modell.  Tidsperioden som valts för undersökningen är åren 2012–2017. Orsaken 

till valet av tidsperiod är att undersöka så nya data som möjligt samt att inkludera 

tillräckligt många år. År 2018 tas inte med, eftersom effekten av EU-direktivet sannolikt 

blivit kännbar samt för att säkerställa att nödvändiga data är tillgängliga i högre grad i 

databaserna.  
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4.2 Insamling och bearbetning av data 

Data till den empiriska undersökningen har hämtats från databaserna Orbis och 

Datastream. Det är alltså frågan om sekundärdata. Sekundärdata är fördelaktiga då de 

genom tidseffektiv och relativt enkel insamling möjliggör jämförelse av data från flera 

länder och åtkomst till historiska data (Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 94). Potentiella 

nackdelar med sekundärdata är att de från början har ett annat syfte, vilket kan påverka 

hur väl de passar den aktuella problemställningen (Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 96). 

Empirin i denna avhandling kräver data som endast finns tillgängliga i företagets 

redovisning, vilket innebär att inga problem med datas lämplighet borde finnas.  

Finansiella data hämtas från Orbis medan ESG-data hämtas från Datastream, eftersom 

ESG-data inte finns tillgängliga i Orbis. Samplet består av europeiska börsbolag hämtade 

från STOXX Europe 600-indexet i Orbis, såsom det ser ut i november 2019. Detta val 

grundar sig dels på tillgång till data för att försäkra sig om ett tillräckligt stort sampel, 

dels på det faktum att det inte finns mycket forskning i liknande sampel. Börsbolag har 

valts därför att antalet olistade och mindre företag inte hållbarhetsrapporterar i samma 

utsträckning.  Den planerade tidsperioden för undersökningen är 2012–2017, med 2017 

som sista år på grund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU.  

Det initiala samplet består av 596 bolag, det vill säga 3576 observationer. Likt 

forskningen av Kaspereit och Lopatta (2016) och Schadewitz och Niskala (2010) 

exkluderas finansiella institutioner och försäkringsbolag. Detta görs främst för att denna 

typ av bolag ofta har en högre skuldsättningsgrad och högre känslighet för risk (Foerster 

& Sapp, 2005), vilket kan märkas tydligt i företagsvärderingar. Detta görs genom att i 

Excel filtrera bolagen med näringsgren K (finans- och försäkringsverksamhet) och stryka 

dem från samplet. Dessa är 111 till antalet och de resterande bolagen blir därmed 485 till 

antalet. Därefter exkluderas de bolag som har en avvikande räkenskapsperiod. Detta 

görs för att så tillförlitligt som möjligt säkerställa att de nödvändiga rapporterna är 

tillgängliga för investerare för samtliga bolag då man tar fördröjningen om fyra månader 

i beaktande. De bolag vars räkenskapsperiod inte följer kalenderåret är 85 till antalet. 

Därmed återstår 400 bolag med 2400 observationer.  Bortfallet av företag har 

sammanfattats i tabell 4 nedan.  
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Tabell 4 Antal bortfall av företag 

 

Sedan exkluderas de observationer som saknar data för någon variabel genom att filtrera 

bort dem i Excel. Efter det återstår ett totalt sampel på 1740 observationer.  

Tabell 5 Antal företag per år 

 

I det slutgiltiga samplet ingår 339 unika företag. I tabell 5 ovan presenteras det slutliga 

antalet företag per år efter att de observationer som saknar data för någon variabel tagits 

bort. Det kan konstateras att antalet företag som har tillräckliga data är högst år 2015 

och 2016, för att igen sjunka för år 2017. Efter att ha rensat data sjönk antalet 

observationer från 3576 till 1740 observationer. Detta innebär en minskning på cirka 

51%, vilket kan anses vara ett tämligen stort bortfall. Ett stort bortfall är inte optimalt, 

eftersom de observationer som exkluderas kan ha andra egenskaper än de som 

inkluderas och resultaten kan bli missvisande.  

I samplet finns totalt 19 länder. I tabell 6 nedan åskådliggörs fördelningen av unika 

företag per land. Flest antal företag kommer från Frankrike, Storbritannien och Tyskland 

i den ordningen.  

 

 

 

Kr iter ier Antal

Börsbolag på STOXX 600 Europe 596

Finansiella bolag och försäkringsbolag -111

Bolag vars räkenskapsperiod inte följer kalenderåret -85

Bolag med data för åtminstone något av åren 2012-2017 40 0

År Antal för etag

2012 262

2013 274

2014 279

2015 307

2016 321

2017 297

Totalt antal observationer 1740
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Tabell 6 Antal företag per land 

 

I tabell 7 nedan visas antalet observationer per land. Det kan konstateras att Frankrike, 

Storbritannien och Tyskland är mest välrepresenterade i nämnd ordning.  

Tabell 7       Antal observationer per land 

 

I samplet förekommer 60 olika industrier baserat på den tvåsiffriga NACE-indelningen. 

För att jämföra de känsliga respektive icke känsliga industrierna görs en indelning i 

tillverkande och serviceföretag. Detta görs genom att koda huvudaktiviteten enligt 

tillverkande eller service. Fördelningen visas i figur 1 nedan. Det kan konstateras att 

fördelningen är relativt jämn med aningen större andel servicebolag. 

 

Land Antal för etag 

Storbritannien 58 Belgien 9

Jersey 4 Sverige 26

Tyskland 46 Danmark 12

Frankrike 64 Irland 5

Schweiz 30 Polen 5

Italien 13 Österrike 4

Norge 11 Finland 12

Luxemburg 6 Portugal 3

Nederländerna 18 Isle of Man 1

Spanien 12 Totalt 339

Land Antal obser vationer

Storbritannien 291 Belgien 59

Jersey 18 Sverige 125

Tyskland 220 Danmark 69

Frankrike 337 Irland 26

Schweiz 146 Polen 21

Italien 73 Österrike 22

Norge 44 Finland 70

Luxemburg 24 Portugal 17

Nederländerna 99 Isle of Man 3

Spanien 76 Totalt 1740
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Figur 1 Observationer per bolagstyp 

 

4.3 Analysmodell och variabler 

I detta avsnitt presenteras vilka analysmodeller som används i undersökningen samt en 

översikt av variablerna och hur de räknas ut.  

Liksom majoriteten av tidigare forskning kommer analysmodellen i denna avhandling 

att utgå ifrån Ohlsons modell från 1995. Den variant som används som grundmodell är 

den modifierad av Berthelot, Coulmont och Serret (2012) som ser ut som följande: 

𝑀𝑉𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 +  𝛽3(𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 ∗  𝑁𝐸𝐺𝑖,𝑡) +  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 +  𝜀𝑖,𝑡 

där,  

𝑀𝑉𝑖,𝑡   är marknadsvärdet fyra månader efter räkenskapsperiodens slut 

𝐵𝑉𝑖,𝑡  är det bokförda värdet av eget kapital år t 

𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡   är företagets rörelseresultat år t 

𝑁𝐸𝐺𝑖,𝑡  är en dummyvariabel som antar värdet 1 om resultatet är negativt år t 

𝜀𝑖,𝑡  är feltermen.  
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Sedan adderar Berthelot, Coulmont och Serret (2012) en dummyvariabel som antar 

värdet 1 om bolaget har publicerat en hållbarhetsrapport för att kunna utforska effekten 

på marknadsvärdet. Marknadsvärdet definieras som aktiepriset multiplicerat med 

antalet utestående aktier fyra månader efter räkenskapsperiodens slut.  Genom att 

begränsa samplet till bolag vars räkenskapsperiod slutar 31.12 används därmed antal 

aktier och aktiepris per 30.4 för samtliga bolag.  

4.3.1 Analysmodeller för test av hypoteser 

Modell 1  

För att testa den första hypotesen, huruvida existensen av en hållbarhetsrapport 

påverkar marknadsvärdet, adderas till grundmodellen av Berthelot, Coulmont och Serret 

(2012) en dummyvariabel för existensen av hållbarhetsrapportering.  

Modell 1 ser då ut som följande:  

 𝑀𝑉𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 +  𝛽3(𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 ∗ 𝑁𝐸𝐺𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐻𝑅𝑖,𝑡 + 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙

+  𝜀𝑖,𝑡  

där 𝐻𝑅𝑖,𝑡 är en dummyvariabel som antar värdet 1 om bolaget publicerar en 

hållbarhetsrapport och 0 om det inte gör det.  

Modell 2 

Den andra hypotesen, huruvida hållbarhetsgraden påverkar marknadsvärdet, testas 

genom att addera en variabel för ESG-betyg till grundantagandet. Modell 2 blir då:  

 

𝑀𝑉𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐵𝑉𝑖,𝑡 +  𝛽2𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 +  𝛽3(𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 ∗ 𝑁𝐸𝐺𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐸𝑆𝐺𝑖,𝑡 

+  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 +  𝜀𝑖,𝑡 

där 𝐸𝑆𝐺𝑖,𝑡 anger hållbarhetsgraden baserat på företagets allmänt tillgängliga 

självrapporterade data och kan anta värden mellan 0 och 100. Här antas att ju högre 

värde, desto bättre hållbarhet.  

Modell 3 

Den tredje hypotesen prövar huruvida existensen av en hållbarhetsrapport för bolag som 

tillhör känsliga industrier har ett starkare samband med marknadsvärdet jämfört med 

de som inte tillhör känsliga industrier. För att testa detta krävs en dummyvariabel som 
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indikerar huruvida bolaget tillhör en känslig industri eller inte. Modell 3 ser då ut som 

följer:  

𝑀𝑉𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐵𝑉𝑖,𝑡 +  𝛽2𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 ∗  𝑁𝐸𝐺𝑖,𝑡) + 𝛽4𝐻𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷

+ 𝛽6(𝐼𝑁𝐷 ∗ 𝐻𝑅𝑖,𝑡) +  𝜀𝑖,𝑡 

där 𝐼𝑁𝐷 antar värdet 1 om bolaget tillhör en känslig industri och o om det tillhör en icke 

känslig industri.  Dessutom inkluderas en interaktionsvariabel för industri och 

hållbarhetsdummyn 𝐼𝑁𝐷 ∗ 𝐻𝑅𝑖,𝑡 för att kunna undersöka sambandet mellan existensen 

av en hållbarhetsrapport inom känsliga industrier och marknadsvärdet.   

4.3.2 Beroende och oberoende variabler 

I enlighet med majoriteten av tidigare forskning utgörs den beroende variabeln i 

undersökningen av marknadsvärdet MV. Detta värde fås genom att multiplicera 

aktiepriset med antal utestående aktier fyra månader efter räkenskapsperiodens slut för 

att säkerställa att alla rapporter är tillgängliga för investerare och att de hunnit ta dem i 

beaktande i sina värderingar. Data hämtas från Orbis. Berthelot, Coulmont och Serret 

(2012), Hassel, Nilsson och Nyquist (2005), Mervelskamper och Streit (2017) och 

Schadewitz och Niskala (2010) använder sig av en likadan beroende variabel, för att 

nämna några.  

Den första oberoende variabeln i modellen är det bokförda värdet av eget kapital BV och 

den andra oberoende variabeln är absolutbeloppet av företagets rörelseresultat 

RES_ABS. Båda dessa hämtas från Orbis och är värdet vid slutet av respektive år 2012–

2017. Dessa båda förväntas vara positiva och signifikanta (Berthelot, Coulmont & Serret, 

2012). Genom att samplet består av ett flertal olika länder som har varierande 

skattesatser används rörelseresultatet istället för resultatet för att slå ut denna effekt.  

Den tredje oberoende variabeln är en interaktionsvariabel mellan rörelseresultatet och 

en dummyvariabel som är 1 om resultatet är negativt, eftersom effekten av 

resultatvariabeln beror på huruvida resultatet är negativt eller positivt. Variabeln 

betecknas (𝑅𝐸𝑆_𝐴𝐵𝑆𝑖,𝑡 ∗ 𝑁𝐸𝐺𝑖,𝑡. Den räknas ut genom att multiplicera det absoluta 

beloppet av rörelseresultatet med antingen 1 eller 0. Interaktionsvariabeln förväntas 

vara negativ och signifikant (Berthelot, Coulmont & Serret, 2012). Även Kaspereit och 

Lopatta (2016) inkluderar en variabel i sin modell som antar värdet o om 

rörelseresultatet är positivt. Orsaken till en dylik variabel är att tidigare studier visat att 
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regressionens vinkel för resultat och eget kapital avviker när resultatet är negativt eller 

den ekonomiska hälsan sjunker (Kaspereit & Lopatta, 2016).  

Den fjärde oberoende variabeln och den första intressevariabeln  𝐻𝑅𝑖,𝑡 är en 

dummyvariabel som antar värdet 1 ifall bolaget publicerar en hållbarhetsrapport och 0 

om det inte publicerar en hållbarhetsrapport. Data hämtas från Thomson Reuter 

Datastream ASSET4. Även denna förväntas vara positiv och signifikant i enlighet med 

Berthelot, Coulmont och Serret (2012). Tidigare forskning har dock genererat 

mångtydiga resultat. Den andra intressevariabeln 𝐸𝑆𝐺𝑖,𝑡 är ett procentuellt rangvärde 

som räknats ut på följande sätt av Thomson Reuters:  

𝐸𝑆𝐺 =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑠ä𝑚𝑠𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 + (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑑𝑒 𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 /2)

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

De värden som beaktas är 178 olika indikatorer från de tre dimensionerna miljö, social 

och styrning och tio kategorier inom dessa. Dessa ges olika vikt. Därmed får kategorier 

med flera indikatorer högre vikt än sådana med färre indikatorer.  Exempelvis inom 

dimensionen miljö förekommer kategorierna resursanvändning, utsläpp och innovation, 

där respektive viktning är 11%, 12% och 11%. En fullständig översikt av viktningen finns 

i bilaga 1.  

I känslighetsanalysen i denna studie byts ESG-variabeln ut mot en kombinerad ESG-

variabel som beaktar företagets ESG-kontroverser under året, baserat på vad som 

publicerats i globala mediakällor. Det finns 23 olika kontroverskategorier. Det normala 

ESG-betyget får avdrag för varje negativ nyhet. Ifall företaget inte har någon kontrovers 

alls under året blir det kombinerade ESG-betyget samma som ESG-betyget.  

Den tredje intressevariabeln IND är även den en dummyvariabel som antar värdet 1 om 

bolaget tillhör en känslig industri och 0 om bolaget inte anses tillhöra en känslig industri. 

Indelning i känsliga och icke känsliga har gjorts på basis av tidigare forskning av Hassel, 

Nilsson och Nyquist (2005) där samplet delas in i tillverkande företag och serviceföretag. 

En likadan indelning används i denna avhandling genom att koda baserat på 

huvudaktivitet. Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) menar att tillverkande företag oftare 

verkar inom miljömässigt känsliga industrier och att högre hållbarhetsprestanda därför 

är mer kostsamt för dem. I tidigare forskning finns även tecken på att tillverkande företag 

verkar ha ett negativt samband med miljön och lämnar ut mera information jämfört med 

serviceföretag (Mohammadi et al., 2018). Denna variabel förväntas vara positiv och 

signifikant, det vill säga att hållbarhetsrapportering hos känsliga bolag påverkar 
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marknadsvärdet positivt i högre grad än för icke-känsliga bolag. Interaktionsvariabeln 

mellan industri och hållbarhetsrapportering 𝐼𝑁𝐷 ∗ 𝐻𝑅𝑖,𝑡 inkluderas för att kunna beakta 

effekterna av hållbarhetsrapportering inom känsliga industrier på marknadsvärdet.  

4.3.3 Kontrollvariabler 

Undersökta samband påverkas sannolikt av många andra faktorer än de variabler som 

inkluderas. För att undvika att dra felaktiga slutsatser är det viktigt att ta med relevanta 

kontrollvariabler. Syftet är att försöka garantera att de undersökta sambanden mellan 

marknadsvärdet och hållbarhetsvariablerna inte i själva verket beror på 

kontrollvariablerna.  

Valet av kontrollvariabler i denna avhandling baserar sig på sådana variabler som 

använts i tidigare studier. Den första kontrollvariabeln är företagets storlek TOTTILLG. 

Den inkluderas för att motverka eventuella skaleffekter och utgörs av logaritmen av 

företagets totala tillgångar.  

Den andra kontrollvariabeln är företagets skuldsättningsgrad LEV (leverage), vilken 

räknas ut som totala skulder delat med totala tillgångar. Skuldsättningsgraden kan 

definieras som den grad i vilken ett företag använder skuldkapital för att finansiera 

investeringsmöjligheter (Afolabi, Olabisi, Kajola & Asaolu, 2019). Företagets 

skuldsättningsgrad kan påverka marknadsvärdet och den kan även ge en fingervisning 

om risk. Ett bolag med gynnsamma framtidsutsikter tenderar anskaffa nytt kapital 

genom skuldfinansiering, medan bolag med mindre gynnsamma framtidsutsikter oftare 

finansierar med eget kapital (Cheng & Tzeng, 2014). Francis, Khurana och Pereira 

(2005) konstaterar att bolag med högre behov av extern finansiering i regel har hög grad 

av frivillig rapportering.  

 Den tredje kontrollvariabeln är företagets betavärde BETA vars syfte är att kontrollera 

för marknadsrisken. Ett betavärde på 1 indikerar att fluktuationerna i aktiepriset är 

identiska med börsens fluktuationer. Värden under 1 indikerar därmed att aktiepriset 

både stigit och sjunkit långsammare än börsen. Värden över 1 indikerar snabbare 

svängningar.  De kontrollvariabler som hittills nämnts används av Kaspereit och Lopatta 

(2016), varav storlek och skuldsättningsgrad också används av Mohammadi et al. (2018). 

Samplet består som konstaterat av 19 länder. För att kontrollera för eventuella 

landsmässiga skillnader delas länderna i samplet in i fem grupper, baserat på 

indelningen av Glaum, Schmidt, Street och Vogel (2012). Den första gruppen ENG består 
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av Storbritannien, Irland, Jersey och Isle of Man. FRA består av Nederländerna, Belgien, 

Frankrike, Spanien, Luxemburg, Italien och Portugal. SKAND består av Sverige, 

Danmark, Finland och Norge medan GER består av Tyskland, Schweiz och Österrike. 

Gruppen OVR består av centraleuropeiska länder, vilket i avhandlingens sampel 

representeras av Polen. Som jämförelsegrupp används GER.  Indelningen av Glaum et 

al. (2012) grundar sig i att länderna har varierande redovisningstraditioner och de 

representerar alla olika historiska, kulturella, sociala, ekonomiska och institutionella 

miljöer och omständigheter. Genom att inkludera dummyvariablerna som sådana 

kontrolleras effekten på marknadsvärdet. För att kunna bedöma skillnader i effekt 

mellan landsgrupperna gällande hållbarhetsrapportering inkluderas också 

interaktionsvariabler för respektive grupp och hållbarhetsvariabeln. Slutligen 

kontrolleras även för år. I eViews används det sista året för variabeln YEAR som 

jämförelseår, det vill säga referensgrupp.  

4.4 Analysstrategi 

Syftet med undersökningen är att testa sambanden i hypoteserna som ställdes upp i 

avsnitt 4.1. För att genomföra detta används en multipel linjär regressionsanalys i 

statistikmjukvaran eViews 11.  Först testas grundmodellen, det vill säga huruvida det 

finns ett samband mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet av eget kapital och 

rörelseresultatet. Sedan inkluderas intressevariablerna och kontrollvariablerna. Därmed 

förkastas eller accepteras de uppställda hypoteserna genom att testa modellerna 1,2 och 

3 i tur och ordning.  

Vid statistisk hypotesprövning väljs en signifikansnivå enligt vilken slutsatser om 

samband dras. Den statistiska signifikansnivån utgör ett mått på hur stor risken är att 

man förkastar nollhypotesen trots att den borde accepteras (Bryman & Bell, 2017, s. 

344). Det är vanligt att den högsta acceptabla signifikansnivån är p <0,05. Om resultaten 

är signifikanta på femprocentsnivån förkastas nollhypotesen.   

Innan hypoteserna testas är det motiverat att granska den deskriptiva statistiken för 

variablerna för att kontrollera variablernas spridning och korrigera eventuella 

extremvärden. En korrelationsanalys utförs för att kontrollera sambanden mellan 

variablerna och testa för multikollinearitet.  

Följande kapitel redogör för resultaten av avhandlingen. Först presenteras den 

deskriptiva statistiken och en korrelationsanalys. Därefter redovisas resultaten från 

regressionsanalyserna.  
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5 RESULTAT 

Detta kapitel redovisar och analyserar de erhållna resultaten från den empiriska 

undersökningen.   Först presenteras den deskriptiva statistiken för variablerna. Sedan 

utförs en korrelationanalys för att kontrollera för eventuell multikollinearitet. Resultaten 

från regressionsanalyserna redogörs för och hypoteserna testas, varefter 

känslighetsanalyser utförs för att bedöma hur känslig modellen är för förändring. De 

fastställda resultaten diskuteras slutligen och jämförs mot tidigare forskning.  

5.1 Deskriptiv statistik och test av normalfördelning 

Inom sannolikhetsteori och statistik är normalfördelning den mest använda 

fördelningen och för att kunna dra slutsatser förlitar man sig på att materialet ska vara 

normalfördelat, även om den underliggande populationen inte nödvändigtvis är det 

(Wooldridge, 2016, s. 704). Grafiskt illustreras den så kallade Gauss-kurvan som en 

klocka. Snedheten eller symmetrin hos en fördelning kallas för skevhet (skewness) och 

anges med ett positivt eller negativt tal; ju högre tal, desto snedare är fördelningen åt 

höger eller vänster (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 55). Fördelningen kan 

också vara toppig eller utdragen. Måttet för detta kallas kurtosis, där positiva värden 

indikerar en toppig fördelning och negativa värden en platt fördelning.  

Spridning och centralmått är också viktiga för den statistiska analysen. 

Standardavvikelsen är ett spridningsmått där ett mindre värde indikerar en högre 

koncentration av observationer kring medelvärdet. Ju högre värde, desto mer spridda är 

observationerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s.65). Medelvärdet och 

medianen är centralmått som används för att visa det genomsnittliga värdet för 

datamaterialet. Dessa påverkas dock lätt av extremvärden. 

För att få en överblick av dessa mått för undersökningens datamaterial tas deskriptiv 

statistik fram ur eViews för samtliga variabler. Den presenteras i tabell 8 nedan. Det kan 

konstateras att så gott som alla variabler har relativt hög skevhet och kurtosis. De 

variabler som har lägst skevhet och kurtosis är ESGSCORE och ESGCOMB.  Exempelvis 

den beroende variabeln MV har en skevhet på 3,83 vilket innebär att den är något 

snedfördelad åt höger, medan värdet 21,57 för kurtosis indikerar en ordentligt toppig 

fördelning. Också TOTTILLG är mycket toppig och standardavvikelsen samt maxvärdet 

är mycket höga. Sammantaget kan konstateras att åtgärder borde vidtas för att samplet 

ska bli mer normalfördelat.  
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Tabell 8 Deskriptiv statistik före transformering av variablerna 

 

Det finns åtgärder för att försöka korrigera snedfördelade variabler. Ett sätt är att 

använda den naturliga logaritmen av variabeln (Wooldridge, 2016, s. 705), vilket 

fungerar för positiva stokastiska variabler. Ett annat sätt är att winsorisera de 

kontinuerliga variablerna, vilket minskar inflytandet av extremvärden. Winsorisering 

innebär att de värden ovanför och under en viss percentil ersätts till det högsta respektive 

lägsta värdet inom vald percentil.   

Transformering av variablerna i denna avhandling sker genom att winsorisera och 

logaritmera de kontinuerliga variablerna i eViews. Winsoriseringen görs på den 1:a och 

99:e percentilen. Genom att sedan jämföra värdena för de transformerade variablerna 

kan avgöras vilken metod som fungerar bäst. I tabell 9 nedan presenteras samtliga 

metoder, varav den med värden närmast normalfördelning är markerad för respektive 

variabel. Det kan konstateras att exempelvis för den beroende variabeln MV sjönk 

samtliga värden avsevärt genom att använda den naturliga logaritmen. Den mest 

markanta skillnaden ses för variabeln TOTTILLG. Exempelvis dess kurtosis sjönk från 

77,74 till 3,02 vilket är mycket närmare normalfördelning. Det finns dock 

fortsättningsvis en del höga värden. Exempelvis för HR_D indikerar värdet för kurtosis 

en ordentligt toppig fördelning.  

 

 

Var iabel M edelvär de M edian M aximum M inimum Standar davvikelse Skevhet Kur tosis

M V (m EUR) 16 015,36 7 022,96 242 150,10 199,77 26 012,74 3,83 21,57

BV (m EUR) 8 384,04 3 210,00 96 361,00 -2340,00 13 322,54 3,12 14,64

RES_ ABS (m EUR) 1 494,15 583,00 28 112,00 1,00 2 440,42 3,61 21,72

RES*NEG_ D 44,02 0,00 8 195,00 0,00 369,28 12,96 209,08

H R_ D 0,93 1,00 1,00 0,00 0,26 -3,37 12,32

ESGSCORE 65,24 67,35 95,80 12,50 14,82 -0,63 3,06

ESGCOM B 55,46 53,60 93,44 12,50 16,13 0,10 2,04

I ND_ D 0,46 0,00 1,00 0,00 0,50 0,17 1,03

TOTTI LLG (m EUR) 25 647,63 8 416,50 835 927,00 46,00 51 459,92 6,88 78,31

LEV (%)  0,59 0,59 1,43 0,00 0,17 0,07 4,54

BETA 0,96 0,91 4,46 -0,82 0,44 1,33 8,42

ENG 0,20 0,00 1,00 0,00 0,40 1,49 3,23

GER 0,22 0,00 1,00 0,00 0,42 1,33 2,76

FRA 0,39 0,00 1,00 0,00 0,49 0,46 1,21

SKAND 0,18 0,00 1,00 0,00 0,38 1,71 3,92

OVR 0,01 0,00 1,00 0,00 0,11 8,77 77,93
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Tabell 9 Deskriptiv statistik efter transformering av variablerna 

 

För att testa normalfördelning ytterligare utförs Shapiro-Wilks test i eViews. 

Nollhypotesen i detta test är att populationen är normalfördelad. Således betyder ett p-

värde mindre än vald signifikansnivå att nollhypotesen förkastas och populationen kan 

inte anses vara normalfördelad. Tabell 10 nedan åskådliggör resultaten från Shapiro-

Wilks testet samt ett antal andra normalfördelningstest med samma villkor för p-värdet 

som Shapiro-Wilks. Det kan konstateras att samtliga p-värden är ytterst signifikanta, 

vilket innebär att samplet inte är normalfördelat. Shapiro-Wilks teststatistika ligger 

mellan o och 1, där 1 betyder fullkomlig normalfördelning. I detta fall är värdet 0,46.  

Tabell 10 Test av normalfördelning 

Test Statistika p-värde 

Shapiro-Wilk 0,46 0,000 

Henze-Zirkler 6,59 0,000 
Mardia's Skewness 189,22 0,000 

Justerad Mardia's Skewness 189,22 0,000 

Mardia's Kurtosis 412,79 0,000 

Doornik-Hansen 159 698 ,56 0,000 

 

Var iabel M edeltal  M edian  M aximum  M inimum Standar davvikelse Skevhet  Kur tosis

M V 16 132,04 7 050,84 242 150,10 199,77 26 142,25 3,81 21,33

M V_ W I N 15 693,15 7 050,84 134 975,30 632,41 23 515,48 3,01 12,79

LN_ M V 8,95 8,86 12,40 5,30 1,17 0,30 2,94

BV 8 494,97 3 286,00 96 361,00 3,00 13 364,47 3,11 14,52

BV_ W I N 8 331,38 3 286,00 65 366,60 3,00 12 499,07 2,65 10,21

LN_ BV 8,16 8,10 11,48 1,10 1,40 -0,24 3,77

RES_ ABS 1 505,71 587,00 28 112,00 1,00 2 452,35 3,59 21,49

RES_ ABS_ W I N 1 472,21 587,00 11 686,36 24,88 2 244,76 2,70 10,52

H R_ D 0,93 1,00 1,00 0,00 0,26 -3,37 12,37

ESGSCORE 65,24 67,32 95,80 12,50 14,82 -0,62 3,04

ESGSCORE_ W I N 65,26 67,32 91,50 23,87 14,70 -0,59 2,89

LN_ ESGSCORE 4,15 4,21 4,56 2,53 0,27 -1,50 6,18

ESGCOM B 55,41 53,50 93,44 12,50 16,13 0,11 2,05

ESGCOM B_ W I N 55,41 53,50 87,13 22,87 16,01 0,12 1,98

LN_ ESGCOM B 3,97 3,98 4,54 2,53 0,31 -0,49 2,92

LEV 0,58 0,59 1,00 0,00 0,16 -0,40 3,48

BETA 0,96 0,91 4,46 -0,82 0,44 1,33 8,39

ENG 0,20 0,00 1,00 0,00 0,40 1,50 3,24

FRA 0,39 0,00 1,00 0,00 0,49 0,46 1,21

GER 0,22 0,00 1,00 0,00 0,42 1,32 2,74

I ND_ D 0,46 0,00 1,00 0,00 0,50 0,17 1,03

SKAND 0,18 0,00 1,00 0,00 0,38 1,71 3,92

TOTTI LLG 25 821,99 8 534,50 835 927,00 46,00 51 693,93 6,86 77,74

TOTTI LLG_ W I N 24 430,65 8 534,50 228 069,20 297,16 39 383,04 3,02 13,22

LN_ TOTTI LLG 9,14 9,05 13,64 3,83 1,47 -0,09 3,02
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Det finns dock forskning som påvisar att icke normalfördelade data inte är ett alltför stort 

problem gällande testens pålitlighet eftersom exempelvis t-testet är robust så länge 

variablerna är oberoende (Edgell & Noon, 1984).  

5.2 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys ger indikationer på styrkan och riktningen av sambandet mellan 

variablerna. Värdet på korrelationskoefficienten ligger mellan -1 och 1, där -1 betyder ett 

perfekt negativt samband och 1 ett perfekt positivt samband (Skärvad & Lundahl, s. 212). 

Det finns ingen regel som anger maxvärde för en korrelation för att få tillförlitliga 

testresultat, men en tumregel är att det högsta acceptabla värdet för att undvika problem 

med multikollinearitet ligger mellan 0,7–0,8. Exempelvis Pallant (2005, s. 142) menar 

att en Pearsonkoefficient över 0,9 indikerar multikollinearitet, vilket kan leda till 

svårigheter att hålla isär effekterna av de oberoende variablerna på den beroende 

variabeln.  Någon grad av korrelation är ändå önskvärd för att någon typ av samband ska 

existera. Ju större sampel, desto mer sannolikt är det att korrelationskoefficienten är 

statistiskt signifikant (Bryman & Bell, s. 346). 

 I korrelationsmatrisen i bilaga 2 åskådliggörs sambanden mellan samtliga par av 

variabler genom Pearsonkoefficienten samt dess signifikans. Det kan konstateras att 

följande variabelpar har en signifikant korrelation över 0,7 men under 0,8: den beroende 

variabeln marknadsvärdet MV och bokföringsvärde av eget kapital BV, MV och resultat 

RES_ABS samt RES_ABS och BV. Dessa samband är förhållandevis normala då det 

gäller värderelevansstudier, eftersom de finansiella variablerna i hög grad är 

förknippade med varandra. Med detta i åtanke samt det faktum att korrelationen inte är 

extremt stark finns det ingen tungt vägande anledning till att misstänka 

multikollinearitet i det här fallet.   

5.3 Regressionsanalyser 

För att undersöka huruvida den valda modellen är pålitlig och kan generera tillförlitliga 

resultat testas först grundantagandena. Detta innebär att en regression körs för att testa 

huruvida den beroende variabeln MV påverkas av de oberoende variablerna BV, 

RES_ABS_WIN samt interaktionsvariabeln RES_NEG_D och kontrollvariabler. 

Resultatet av regressionen åskådliggörs i tabell 11 nedan.  
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Tabell 11 Test av grundantaganden 

 

Av tabell 11 framgår att alla variabler utom RES*NEG_D, LEV och år 2015 är signifikanta 

på enprocentsnivå, eftersom p-värdena är under 0,01. Interaktionsvariabelns p-värde är 

inte signifikant på femprocentsnivå. Detta syns också tydligt på t-värdena där ett värde 

större än 1,96 eller mindre än -1,96 ligger utanför konfidensintervallet.  T-värdena är 

långt över 1,96 för de signifikanta variablerna men inte lägre än -1,96 för 

interaktionsvariabeln.  

Själva koefficienterna för LN_BV och RES_ABS_WIN skiljer sig åt ganska mycket. 

Koefficienten för resultatvariabeln RES_ABS_WIN ska multipliceras med 100 för att få 

den verkliga effekten, eftersom den beroende variabeln är logaritmerad och en absolut 

förändring i den oberoende variabeln ger en procentuell förändring i den beroende 

variabeln. Detta innebär att värdet 0,0002 ska tolkas så att en ökning med en enhet i 

resultatet ger en ökning på 0,02% i marknadsvärdet. För LN_BV gäller att procentuell 

förändring i den oberoende ger en procentuell förändring i den beroende. Därmed ger 1 

% ökning av det bokförda värdet av eget kapital en ökning om 0,29% av marknadsvärdet. 

Effekten av ett negativt resultat verkar obetydlig, dels eftersom variabeln inte är 

signifikant och dels för att effekten är relativt liten. Interaktionsvariabeln bör tolkas som 

den förväntade skillnaden i lutning för den kontinuerliga variabeln mellan gruppen 

Beroende variabel: LN_MV

Antal observationer: 1740

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde

Konstant 18,5974 0,1330 139,8556 0,0000

LN_BV 0,2922 0,0582 5,0254 0,0000

RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 19,8564 0,0000

RES*NEG_D -0,0001 0,0000 -1,6179 0,1059

LN_TOTTILLG 0,2208 0,0576 3,8368 0,0001

BETA 0,2322 0,0320 -7,2540 0,0000

LEV 0,1596 0,1887 0,8462 0,3976

YEAR=2012 0,4271 0,0496 -8,6086 0,0000

YEAR=2013 0,2928 0,0490 -5,9788 0,0000

YEAR=2014 0,1432 0,0481 -2,9740 0,0030

YEAR=2015 0,0047 0,0475 0,0980 0,9219

YEAR=2016 0,1283 0,0470 -2,7285 0,0064

R-squared 0,7583

Adjusted R-squared 0,7567

F-statistic 492,7812

Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,8273
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kodad som 1 och gruppen kodad som 0. Detta betyder att ett negativt resultat ger en 

minskning om -0,01% i marknadsvärdet jämfört med ett positivt resultat. Berthelot, 

Coulmont och Serret (2012) använder en likadan variabel, som i deras analys är väldigt 

signifikant och koefficienten negativ. I denna analys har koefficienten alltså den 

förväntade riktningen, även om variabeln inte är signifikant. En förklaring till detta kan 

vara att antalet observationer i datamaterialet med negativt resultat inte är många.  

Regressionens förklaringsgrad R2 är hög med ett värde av 75,83%. I undersökningen av 

Berthelot, Coulmont och Serret (2012) är förklaringsgraden kring 67%, medan Kaspereit 

och Lopatta (2016) har en förklaringsgrad på 50%. Mervelskamper och Streit (2017) har 

ett justerat R2 på 73%, likaså har Schadewitz och Niskala (2010). I denna avhandling är 

förklaringsgraden ännu högre än samtliga nämnda undersökningar, vilket exempelvis 

kan tyda på att modellen är överspecificerad och att skensamband finns. Som framgår 

ovan är dock R2 högt i allmänhet i värderelevansstudier.  

F-värdet för regressionen är också mycket högt och väldigt signifikant. Enligt F-testets 

regler indikerar ett signifikant F-värde att modellens anpassningsgrad är bättre än 

samma modell med endast konstanten och inga oberoende variabler. Ju högre F-värde, 

desto bättre är modellen. Durbin-Watsonvärdet, som är en indikation på autokorrelation 

inom tidsseriedata och alltid ligger mellan 0 och 4 varav 2 betyder ingen autokorrelation, 

är 1,83.  Detta indikerar en svag positiv autokorrelation, men inte på en problematisk 

nivå.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta av de oberoende variablerna 

signifikant påverkar marknadsvärdet. Baserat på detta kan antas att grundantagandena 

håller och att modellen är lämplig för att undersöka avhandlingens syfte.  

5.3.1 Modell 1 

Modell 1 adderar en hållbarhetsvariabel till grundmodellen för att testa hypotes 1, det vill 

säga huruvida det finns ett signifikant samband mellan existensen av 

hållbarhetsrapportering och bolagets marknadsvärde. Resultatet från regressionen finns 

i tabell 12.  
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Tabell 12 Modell 1 

 

Det viktigaste som är värt att notera med tanke på H1 är att intressevariabeln HR_D är 

statistiskt signifikant med ett väldigt lågt p-värde på 0,0059. Koefficienten är positiv, 

vilket skulle tyda på att existensen av en hållbarhetsrapport inverkar positivt på 

marknadsvärdet. Skillnaden i marknadsvärdet jämfört med att inte ha en 

hållbarhetsrapport är 27,53%. Jämfört med Berthelot, Coulmont och Serret (2012) är 

hållbarhetsvariabeln i detta fall till och med mer signifikant och sambandet är klart 

positivt för båda. Detta betyder att H1 accepteras: det finns ett klart signifikant samband 

mellan existensen av en hållbarhetsrapport och marknadsvärdet.  

Variabeln RES*NEG_D är nu signifikant på tioprocents nivå. Detta indikerar att ett 

negativt resultat spelar aningen större roll när existensen av en hållbarhetsrapport 

beaktas. Samtliga landsgrupper är signifikanta förutom SKAND och samma gäller för 

interaktionen mellan landsgrupp och existensen av hållbarhetsrapport. Detta innebär att 

Beroende variabel: LN_MV

Antal observationer: 1740

Var iabel Koeff icient Standar davvikelse t-vär de p-vär de

Konstant 18,8198 0,1624 115,8765 0,0000

LN_BV 0,3053 0,0582 5,2457 0,0000

RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 19,1951 0,0000

RES*NEG_D -0,0001 0,0000 -1,8607 0,0630

HR_D 0,2753 0,0999 -2,7554 0,0059

ENG 0,4223 0,1509 -2,7987 0,0052

FRA 0,5059 0,1359 -3,7235 0,0002

SKAND 0,4505 0,2744 -1,6414 0,1009

OVR 0,5487 0,3029 -1,8115 0,0702

ENG*HR_D 0,4925 0,1575 3,1277 0,0018

FRA*HR_D 0,3966 0,1414 2,8049 0,0051

SKAND*HR_D 0,3588 0,2782 1,2896 0,1974

OVR*HR_D 0,6582 0,3333 1,9750 0,0484

LEV 0,1257 0,1897 0,6628 0,5075

BETA 0,2478 0,0321 -7,7122 0,0000

LN_TOTTILLG 0,2202 0,0574 3,8393 0,0001

YEAR=2012 0,4271 0,0492 -8,6753 0,0000

YEAR=2013 0,2945 0,0486 -6,0607 0,0000

YEAR=2014 0,1453 0,0477 -3,0442 0,0024

YEAR=2015 0,0043 0,0471 0,0909 0,9275

YEAR=2016 0,1288 0,0466 -2,7638 0,0058

R-squared 0,7640

Adjusted R-squared 0,7613

F-statistic 278,2711

Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,8216
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effekten av att tillhöra gruppen SKAND jämfört med att tillhöra gruppen GER inte är 

betydlig, varken för marknadsvärdet eller för existensen av en hållbarhetsrapport. Inte 

heller här är kontrollvariabeln LEV signifikant.  

Den justerade förklaringsgraden ökar jämfört med grundmodellen, från 75,67% till 

76,39%, vilket pekar på att HR_D bidrar till variationen i marknadsvärdet. F-värdet är 

fortsättningsvis mycket signifikant och Durbin-Watson är i stort sett oförändrat.  

5.3.2 Modell 2 

I den andra modellen är syftet att testa huruvida hållbarhetsgraden påverkar 

marknadsvärdet. Hållbarhetsgraden utgörs av bolagets ESG-betyg, där ett högre betyg 

(angett i procent) indikerar högre hållbarhetsgrad. Resultatet av regressionen 

åskådliggörs i tabell 13 nedan.  

Tabell 13 Modell 2 

 

Beroende variabel: LN_MV

Antal observationer: 1740

Var iabel Koeff icient Standar davvikelse t-vär de p-vär de

Konstant 18,3270 0,1700 107,8150 0,0000

LN_BV 0,2834 0,0581 4,8808 0,0000

RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 18,1584 0,0000

RES*NEG_D -0,0001 0,0000 -2,0047 0,0452

ESGSCORE_WIN 0,0061 0,0017 3,5245 0,0004

ENG 0,0970 0,1821 0,5327 0,5943

FRA 0,0041 0,1586 0,0257 0,9795

SKAND 0,0417 0,2099 0,1985 0,8427

OVR 0,5219 0,4574 -1,1409 0,2541

ENG*ESGSCORE_WIN 0,0018 0,0027 0,6480 0,5171

FRA*ESGSCORE_WIN 0,0023 0,0023 0,9873 0,3236

SKAND*ESGSCORE_WIN 0,0014 0,0032 0,4362 0,6627

OVR*ESGSCORE_WIN 0,0108 0,0080 1,3432 0,1794

LEV 0,1512 0,1869 0,8088 0,4187

BETA 0,2647 0,0321 -8,2465 0,0000

LN_TOTTILLG 0,2265 0,0570 3,9727 0,0001

YEAR=2012 0,4055 0,0491 -8,2616 0,0000

YEAR=2013 0,2721 0,0485 -5,6150 0,0000

YEAR=2014 0,1217 0,0476 -2,5533 0,0108

YEAR=2015 0,0148 0,0469 0,3148 0,7530

YEAR=2016 0,1221 0,0464 -2,6329 0,0085

R-squared 0,7666

Adjusted R-squared 0,7639

F-statistic 282,3059

Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,8535
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Intressevariabeln ESGSCORE_WIN är ytterst signifikant på alla normala nivåer, vilket 

betyder att H2 accepteras. Koefficienten är positiv, vilket indikerar att marknadsvärdet 

påverkas positivt av hållbarhetsgraden. I denna regression är dessutom RES_NEG_D 

signifikant för första gången, vilket talar för att effekten av ett negativt resultat inverkar 

på marknadsvärdet när ESG-betyget beaktas. Ingen av landsvariablerna är signifikanta, 

vilket tyder på att tillhörighet till landsgrupperna jämfört med att tillhöra den germanska 

gruppen inte påverkar varken marknadsvärdet eller hållbarhetsgraden. Konstanten hålls 

på en relativt jämn nivå i modellerna hittills. Det justerade R2 har stigit marginellt, från 

76,13% till 76,39%. F-värdet har också stigit en aning och likaså Durbin-Watson.  

5.3.3 Modell 3 

I modell 3 är syftet att ta reda på om det finns ett signifikant samband mellan existensen 

av en hållbarhetsrapport inom känsliga industrier och marknadsvärdet. Först testas 

modellen genom att använda en industrivariabel IND_D samt en interaktionsvariabel 

mellan industri och hållbarhetsrapportering, IND_D*HR_D. Resultaten från denna 

regression åskådliggörs i tabell 14. Sedan illustreras interaktionsvariabelns effekt 

närmare genom att dela samplet i två grupper baserat på vilken typ av industri de tillhör 

och köra modell 1 men med det indelade datamaterialet.  I den första regressionen 

inkluderas landsgrupperna för att försöka urskilja skillnader mellan de olika länderna. I 

de två andra regressionerna med delat sampel utelämnas landsvariablerna för att 

problem med kollinearitet uppstår. Dessa regressioner presenteras i tabell 15 och 16. 

Utifrån tabell 14 kan konstateras att intressevariabeln HR_D*IND_D inte är signifikant 

på femprocentsnivå, dock på tioprocents nivå. Koefficienten pekar dock på att ett bolag 

i en känslig industri som publicerar en hållbarhetsrapport skulle ge en ökning om 27,17% 

i marknadsvärdet jämfört med ett bolag i en icke känslig industri som inte publicerar en 

hållbarhetsrapport. Här är alla landsvariabler signifikanta. Koefficienten för 

OVR*IND_D är speciellt hög, vilket tyder på att tillhörande till gruppen OVR och 

existensen av en hållbarhetsrapport är betydlig för marknadsvärdet om man jämför med 

att tillhöra referensgruppen GER. 
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Tabell 14 Modell 3 med interaktionsvariabel 

 

 

Detta ger dock en insikt som inte är helt enkel att ta till sig för att få klarhet i det som 

undersöks, det vill säga huruvida existensen av en hållbarhetsrapport för ett känsligt 

bolag påverkar marknadsvärdet. För att ytterligare försöka påvisa eventuella samband 

på ett tydligare sätt presenteras resultaten från de splittade samplen nedan i tabell 15 och 

16.  

 

 

 

Beroende variabel: LN_MV

Antal observationer: 1740

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde

Konstant 18,6242 0,1447 128,6960 0,0000

LN_BV 0,3282 0,0572 5,7401 0,0000

RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 18,5440 0,0000

RES*NEG_D -0,0001 0,0000 -1,9107 0,0562

HR_D 0,0549 0,0671 0,8180 0,4135

IND_D 0,2517 0,1447 -1,7393 0,0822

HR_D*IND_D 0,2717 0,1393 1,9503 0,0513

ENG 0,0558 0,0579 0,9633 0,3355

FRA 0,2359 0,0484 -4,8684 0,0000

OVR 0,5248 0,2354 -2,2299 0,0259

SKAND 0,3288 0,0703 -4,6742 0,0000

ENG*IND_D 0,2103 0,0865 2,4320 0,0151

FRA*IND_D 0,2592 0,0730 3,5501 0,0004

OVR*IND_D 0,7901 0,2809 2,8127 0,0050

SKAND*IND_D 0,3000 0,0908 3,3035 0,0010

LEV 0,0439 0,1873 0,2346 0,8146

BETA 0,2851 0,0322 -8,8638 0,0000

LN_TOTTILLG 0,1981 0,0563 3,5167 0,0004

YEAR=2012 0,4175 0,0483 -8,6371 0,0000

YEAR=2013 0,2864 0,0477 -6,0024 0,0000

YEAR=2014 0,1425 0,0469 -3,0404 0,0024

YEAR=2015 0,0054 0,0463 0,1157 0,9079

YEAR=2016 0,1282 0,0458 -2,8000 0,0052

R-squared 0,7724

Adjusted R-squared 0,7695

F-statistic 264,9168

Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,8207
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Tabell 15 Modell 3 med känsliga bolag 

 

Datamaterialet i tabell 15 inkluderar endast de bolag som tillhör en känslig (tillverkande) 

industri, det vill säga 813 bolag. Intressevariabeln HR_D är inte närapå signifikant. 

Koefficienten är mindre än i föregående regression. Här skulle effekten av att publicera 

en hållbarhetsrapport vara 15,04% större i jämförelse med att inte publicera en 

hållbarhetsrapport. Förklaringsgraden är en aning högre än tidigare regressioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende variabel: LN_MV

Antal observationer: 813

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde

Konstant 18,1444 0,2175 83,4388 0,0000

LN_BV 0,3794 0,0691 5,4910 0,0000

RES_ABS_WIN 0,0001 0,0000 13,0269 0,0000

RES*NEG_D -0,0001 0,0001 -1,5281 0,1269

HR_D 0,1504 0,1202 1,2518 0,2110

LEV 0,1879 0,2560 0,7340 0,4632

BETA 0,3316 0,0429 -7,7342 0,0000

LN_TOTTILLG 0,1787 0,0658 2,7175 0,0067

YEAR=2012 0,3699 0,0691 -5,3490 0,0000

YEAR=2013 0,2417 0,0684 -3,5333 0,0004

YEAR=2014 0,1207 0,0673 -1,7937 0,0732

YEAR=2015 0,0450 0,0668 0,6742 0,5004

YEAR=2016 0,1375 0,0660 -2,0827 0,0376

R-squared 0,7934

Adjusted R-squared 0,7903

F-statistic 256,0181

Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,8875
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Tabell 16 Modell 3 med icke-känsliga bolag 

 

 

I tabell 16 ovan utgörs datamaterialet endast av bolag som tillhör en icke-känslig 

industri, 927 bolag. Skillnaden i konstanten jämfört med föregående regression är 

marginell. HR_D är signifikant på tioprocents nivå. Effekten av att publicera en 

hållbarhetsrapport i ett icke-känsligt bolag jämfört med i ett känsligt bolag är något 

mindre, men inte mycket då koefficienten är 12,17% mot föregående regressions 15,04%. 

Förklaringsgraden har sjunkit relativt mycket från 79% till 72%. Autokollineariteten har 

minskat eftersom Durbin-Watsonvärdet är mycket nära 2. Kontrollvariabeln 

LN_TOTTILLG, som varit väldigt signifikant i samtliga tidigare regressioner, är inte alls 

signifikant här. Det verkar alltså som att bolagets storlek inte är signifikant för 

marknadsvärdet för dessa bolag.  

Sammantaget kan konstateras att H3 förkastas, eftersom att variabeln HR_D inte är 

signifikant på vald signifikansnivå i någon av regressionerna.  

5.4 Känslighetsanalys 

För att kontrollera hur känsliga modellerna är för förändringar i variablerna utförs 

känslighetsanalyser. I den första känslighetsanalysen testas hur resultatet förändras om 

Thomson Reuters ESG Score-variabel byts ut mot en ESG Combined Score-variabel, det 

Beroende variabel: LN_MV

Antal observationer: 927

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde

Konstant 18,8710 0,1917 98,4230 0,0000

LN_BV 0,3233 0,1178 2,7443 0,0062

RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 12,7514 0,0000

RES*NEG_D 0,0000 0,0000 0,8991 0,3688

HR_D 0,1217 0,0696 -1,7495 0,0805

LEV 0,0252 0,3341 0,0754 0,9399

BETA 0,2167 0,0500 -4,3371 0,0000

LN_TOTTILLG 0,1558 0,1188 1,3114 0,1901

YEAR=2012 0,4833 0,0698 -6,9268 0,0000

YEAR=2013 0,3425 0,0686 -4,9897 0,0000

YEAR=2014 0,1751 0,0675 -2,5951 0,0096

YEAR=2015 0,0385 0,0663 0,5806 0,5617

YEAR=2016 0,1296 0,0656 -1,9757 0,0485

R-squared 0,7224

Adjusted R-squared 0,7187

F-statistic 198,1668

Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,9654
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vill säga en variabel som utöver ESG-betyget också tar i beaktande huruvida bolaget har 

haft publika kontroverser gällande miljö, sociala frågor eller företagsstyrning. Vidare 

testas hur resultatet påverkas av om den beroende variabeln marknadsvärde antar ett 

värde sex månader efter räkenskapsperiodens slut istället för fyra månader efter 

räkenskapsperiodens slut. Resultatet från regressionerna presenteras i tabell 17 nedan.  

Tabell 17 Känslighetsanalyser 
 
 

 

 

I tabellen till vänster har ESGSCORE_WIN bytts ut mot ESGCOMB_WIN. Denna 

variabel är inte signif ikant och koefficienten är mindre jämfört med modell 2 i tabell 13, 

endast 0,13%. Ingen av landsvariablerna är signifikanta. Det kan konstateras att 

förekomsten av hållbarhetsmässiga kontroverser inte påverkar marknadsvärdet 

signifikant och modell 2 är känslig för förändring av intressevariabeln. 

I tabellen till höger är den beroende variabeln bytt mot marknadsvärdet sex månader 

efter räkenskapsperioden slut, alltså per 30.6. HR_D är väldigt signifikant här och 

koefficienten är avsevärt mycket högre än i modell 1 i tabell 12, det är en större skillnad 

i marknadsvärdet mellan att publicera och inte publicera en hållbarhetsrapport. Jämfört 

med modell 1 har förklaringsgraden gått ner några procentenheter och även F-värdet har 

sjunkit. Resultatet är ändå konsistent genom att HR_D fortfarande är signifikant. Det 

Beroende variabel: LN_MV Beroende variabel: LN_MV6

Antal observationer: 1740 Antal observationer

Var iabel Koefficient Standar davvikelse t-vär de p-vär de Var iabel Koefficient Standar davvikelse t-vär de p-vär de

Konstant 18,4894 0,1659 111,4442 0,0000 Konstant 5,8278 0,1731 33,6727 0,0000

LN_BV 0,3066 0,0584 5,2545 0,0000 LN_BV 0,3174 0,0620 5,1169 0,0000

RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 19,0090 0,0000 RES_ABS_WIN 0,0002 0,0000 23,8552 0,0000

RES_NEG_D -0,0001 0,0000 -1,9097 0,0563 RES_NEG_D 0,0000 0,0000 0,4543 0,6497

ESGCOMB_WIN 0,0013 0,0018 0,7512 0,4526 HR_D 0,4971 0,1065 4,6697 0,0000

ENG 0,2405 0,1473 1,6326 0,1027 ENG 0,3556 0,1608 -2,2114 0,0271

FRA 0,1452 0,1283 -1,1317 0,2579 FRA 0,0219 0,1448 0,1514 0,8797

SKAND 0,0630 0,1614 0,3900 0,6966 SKAND 0,0550 0,2925 0,1882 0,8508

OVR 0,4596 0,4163 -1,1040 0,2697 OVR 0,2067 0,3228 0,6402 0,5221

ENG*ESGCOMB_WIN 0,0039 0,0026 -1,5010 0,1335 ENG*HR_D 0,4074 0,1678 2,4278 0,0153

FRA*ESGCOMB_WIN 0,0000 0,0023 0,0185 0,9852 FRA*HR_D 0,0173 0,1507 0,1146 0,9088

SKAND*ESGCOMB_WIN 0,0033 0,0028 -1,1781 0,2389 SKAND*HR_D 0,1198 0,2965 0,4040 0,6862

OVR*ESGCOMB_WIN 0,0099 0,0081 1,2120 0,2257 OVR*HR_D 0,3292 0,3551 0,9268 0,3542

LEV 0,1255 0,1885 0,6661 0,5054 LEV 0,1528 0,2021 0,7559 0,4498

BETA 0,2421 0,0322 -7,5273 0,0000 BETA 0,2676 0,0342 -7,8173 0,0000

LN_TOTTILLG 0,2197 0,0576 3,8157 0,0001 LN_TOTTILLG 0,0112 0,0611 0,1836 0,8543

YEAR=2012 0,4241 0,0495 -8,5719 0,0000 YEAR=2012 0,3966 0,0525 -7,5586 0,0000

YEAR=2013 0,2929 0,0489 -5,9840 0,0000 YEAR=2013 0,2574 0,0518 -4,9706 0,0000

YEAR=2014 0,1455 0,0480 -3,0324 0,0025 YEAR=2014 0,0899 0,0508 -1,7685 0,0772

YEAR=2015 0,0044 0,0472 0,0928 0,9261 YEAR=2015 0,0067 0,0502 0,1333 0,8940

YEAR=2016 0,1293 0,0468 -2,7647 0,0058 YEAR=2016 0,1103 0,0497 -2,2215 0,0264

R-squared 0,7629 R-squared 0,6943

Adjusted R-squared 0,7602 Adjusted R-squared 0,6907

F-statistic 276,6301 F-statistic 195,2048

Prob(F-statistic) 0,0000 Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson 1,8202 Durbin-Watson 1,8995
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verkar alltså som att marknadsvärdet är något men inte mycket känsligt för ändringar i 

tidpunkten.  

5.5 Sammanfattning 

Detta kapitel inleddes med att presentera den deskriptiva statistiken för datamaterialet 

och testa normalfördelningen samt korrelationen mellan variablerna. Vidare 

presenterades resultaten från regressionsanalyserna och känslighetsanalyser utfördes.  

Den deskriptiva statistiken visade att datamaterialet inte är normalfördelat baserat på 

skevhet och kurtosis. För att försöka åtgärda fördelningen winsoriserades och 

logaritmerades samtliga kontinuerliga variabler. Den variant av respektive variabel som 

bedömdes mest normalfördelad baserat på de nya värdena användes i regressionerna. 

Med hjälp av Shapiro-Wilks test konstaterades igen att datamaterialet inte kan anses 

vara normalfördelat, men att det inte nödvändigtvis är ett stort problem i detta fall med 

tanke på att samplet är relativt stort. I korrelationsanalysen konstaterades att en relativt, 

men inte extremt, hög korrelation fanns mellan marknadsvärdet och bokvärdet samt 

marknadsvärdet och resultatet, vilket inte är förvånande utan snarare naturligt eftersom 

dessa värden är sammanlänkade.  

Innan de relevanta regressionerna för att testa hypoteserna kördes, testades 

grundmodellen. Orsaken är att påvisa den ursprungliga modellens tillförlitlighet. 

Resultatet av grundmodellens regression gjorde klart att marknadsvärdet påverkas av 

bokfört värde av eget kapital samt av resultatet. Även alla kontrollvariabler förutom 

skuldsättningsgraden hade signifikanta samband med marknadsvärdet. 

Förklaringsgraden konstaterades vara relativt hög på 75,83% jämfört med tidigare 

studier och Durbin-Watsonvärdet indikerade en svag positiv autokorrelation men inte 

på en problematisk nivå. Sammantaget konstaterades modellen hålla för att generera 

tillförlitliga resultat.  

För att testa den första hypotesen adderades en variabel till grundmodellen, 

dummyvariabeln HR_D som har värdet 1 då en hållbarhetsrapport existerar och 0 vid 

frånvaron av en hållbarhetsrapport. Denna intressevariabel blev mycket signifikant och 

koefficienten är positiv, vilket indikerar att det påverkar marknadsvärdet positivt att ha 

en hållbarhetsrapport jämfört med att inte ha. Hypotesen var uppställd utan att ta 

sambandets riktning i beaktande och den kunde accepteras eftersom variabeln var 

mycket signifikant. Övriga värden gällande regressionens lämplighet steg en aning men 

inte betydligt jämfört med grundmodellen.  



54 
  

Den andra hypotesen testades genom att istället för HR_D använda variabeln 

ESGSCORE_WIN som är ett mått för bolagets hållbarhetsgrad. Denna variabel blev 

också mycket signifikant och koefficienten positiv, likt HR_D i föregående regression. 

Koefficientens värde indikerar att för varje stegs ökning i ESG-betyget ökar 

marknadsvärdet med 0,61%. Detta betyder på det stora hela en ordentlig skillnad mellan 

ett bolag som har lågt ESG-betyg och ett som har högt. I denna regression var variabeln 

RES_NEG_D, som indikerar huruvida företaget har negativt resultat eller inte, 

signifikant för första gången hittills. Detta kan tolkas som att ett negativt resultat 

påverkar marknadsvärdet när också ESG-betyget beaktas.  

Den tredje hypotesen, huruvida existensen av en hållbarhetsrapport i ett 

hållbarhetsmässigt känsligt bolag har betydelse för marknadsvärdet, testades först 

genom att använda en interaktionsvariabel mellan HR_D och IND_D (existensen av en 

hållbarhetsrapport och industritillhörighet). Variabeln HR_D*IND_D blev nästan 

signifikant på femprocentsnivå men inte riktigt. Koefficientens värde blev positiv och 

visade att marknadsvärdet för ett bolag i en känslig industri som publicerar en 

hållbarhetsrapport skulle vara 27,17% högre än marknadsvärdet för ett bolag i en icke 

känslig industri som inte publicerar en hållbarhetsrapport. Eftersom detta 

konstaterande inte i klartext förkastar eller accepterar hypotesen utfördes ytterligare två 

regressioner. I den ena regressionen begränsades datamaterialet till bolag som tillhör en 

känslig industri och i den andra regressionen bolag som tillhör en icke känslig industri. 

Industrivariabeln slopades därmed och HR_D fick utgöra intressevariabel, men denna 

blev inte signifikant heller och koefficienterna visade endast en marginell skillnad i 

effekt. Resultaten ledde likväl till konstaterandet att H3 förkastades, eftersom 

HR_D*IND_D samt HR_D inte var signifikanta i någon av regressionerna.  

Slutligen genomfördes en känslighetsanalys för att testa hur stabila resultaten är för 

förändrade förutsättningar. I den ena regressionen byttes ESGSCORE_WIN ut mot 

ESGCOMB_WIN, det vill säga ESG-betyget som dessutom beaktar mängden 

hållbarhetsmässiga kontroverser i media under året. Variabeln blev inte signifikant 

vilket antyder att resultaten är känsliga för förändringar. I den andra regressionen 

användes marknadsvärdet sex månader efter räkenskapsperiodens slut istället för fyra 

månader. Här var HR_D liksom i modell 1 fortsättningsvis mycket signifikant och 

koefficienten ännu större än för marknadsvärdet fyra månader efter 

räkenskapsperiodens slut. Därmed kunde konstateras att resultaten håller vid även en 

annan tidpunkt för marknadsvärdet.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta kapitel konkluderar avhandlingen genom att reflektera över avhandlingens 

tidigare kapitel och närmare diskutera de resultat som erhölls i kapitel fem. Studiens 

reliabilitet och validitet diskuteras, likaså avhandlingens kontribution, begränsningar 

samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion 

I avhandlingens inledning konstaterades att hållbarhet är ett hett ämne just nu och 

därmed blir det en viktig fråga även för företagen. En hållbarhetsrapport börjar bli en 

självklar del av företagets årliga rapportering, åtminstone för börsbolag. I denna 

avhandling undersöks värderelevansen av hållbarhetsrapportering och hållbarhetsgrad, 

det vill säga hur marknadsvärdet utöver finansiella faktorer påverkas av 

hållbarhetsfaktorer eller hur väl redovisningen reflekteras i marknadsvärdet. Ämnet är 

aktuellt framför allt för europeiska bolag genom det relativt nya EU-direktivet som 

kräver att stora bolag publicerar en mer omfattande hållbarhetsrapport.  

Det har tidigare forskats en hel del i motiven till att publicera en hållbarhetsrapport. Att 

förstå motiven kan bidra till att förstå mervärdet av rapporten för företaget. Resultaten 

från denna typ av forskning visar i majoritet att legitimitetsteorin kan användas för att 

förklara motiven. Företagen vill uppfylla ett slags socialt kontrakt gentemot samhället 

genom att demonstrera sin hållbarhet, varav det främsta utbytet är att de kan fortsätta 

med sin verksamhet. Detta betyder indirekt att det skulle ligga någon typ av ekonomisk 

vinning i att publicera en hållbarhetsrapport. Avhandlingens syfte tangerar samma 

tankebanor, det vill säga huruvida marknadsvärdet påverkas.  

Den teoretiska referensramen för hållbarhetsrapporteringens värderelevans är relativt 

spridd med hänseende till resultaten, man är inte helt ense om effektens signifikans och 

riktning. Mängden forskning som slår fast positiva eller otydliga samband mellan 

marknadsvärde och hållbarhetsrapportering eller hållbarhetsgrad är störst. Geografiskt 

sett är forskningen också utspridd, men det finns tills vidare få studier på europeiska 

länder.  

En klar majoritet av tidigare studier använder sig av Ohlsons modell från 1995 i någon 

modifikation, vilket var orsaken till valet av modell i denna avhandling. Undersökningen 

i denna avhandling baserar sig mer specifikt på den modell som modifierats av Berthelot, 

Coulmont och Serret (2012). En liknande, något mer omfattande modell, används också 
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exempelvis av Kaspereit och Lopatta (2014) i deras studie på europeiska bolag. I 

modellen som används i avhandlingens undersökning är marknadsvärdet en funktion av 

det bokförda värdet av eget kapital och rörelseresultatet. För att möjliggöra 

hypotesprövningarna adderas hållbarhetsvariabler, en för existensen av en 

hållbarhetsrapport och en för hållbarhetsgrad. Regressionerna och analys av dess 

resultat indikerar att marknaden värderar hållbarhetsrapporter och en högre 

hållbarhetsgrad positivt. Det kunde dock inte bevisas att existensen av 

hållbarhetsrapportering för känsliga bolag värderades högre, eller ens mycket 

annorlunda, jämfört med icke känsliga bolag. Resultaten var inte signifikanta på den 

valda signifikansnivån.  

Den första hypotesen stöddes av faktumet att existensen av en hållbarhetsrapport verkar 

värderas positivt av den europeiska marknaden. Det skulle betyda att investerare tar den 

informationen i beaktande när de fattar beslut gällande investeringar. Effekten på 

marknadsvärdet var måttfull på 27,53% jämfört med avsaknaden av en 

hållbarhetsrapport. Berthelot, Coulmont och Serret (2012) kom fram till samma resultat 

i sin undersökning på kanadensiska bolag. Det är möjligt att existensen av en 

hållbarhetsrapport indikerar till investerare att bolaget anstränger sig och engagerar sig 

i hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur kunde leda till ekonomiska fördelar i form av ökad 

innovation och lägre produktionskostnader – så kallad ”grön goodwill” som nämndes 

tidigare i avhandlingen. Hållbarhetsrapportering kan också uppfattas som en 

konkurrensfördel vilket kan boosta marknadsvärdet. Det är också intressant att 

hållbarhetsrapporterna påverkar marknadsvärdet positivt med tanke på att det inom 

ramen för den valda tidsperioden var frivilligt och relativt oreglerat i många av länderna 

i samplet att publicera en hållbarhetsrapport. Eventuellt är det en indikation på att 

många redan förutsätter att en sådan rapport ska finnas och därmed värderar 

avsaknaden av en hållbarhetsrapport negativt framom existensen av en positivt.  

Den andra hypotesen kunde också accepteras då resultaten visade att ESG-betyget 

signifikant påverkar marknadsvärdet. För varje stegs ökning i ESG-betyget skulle 

marknadsvärdet öka med 0,61%. Exempelvis Mervelskamper och Streit (2017) använder 

samma variabel från Thomson Reuters ASSET4-databas i sin studie på europeiska bolag 

åren 2010–2014. Resultaten från deras undersökning visar dock inget signifikant 

samband och dessutom är variabeln negativ, vilket de menar kan bero på att investerare 

saknar information om hur ESG-aktiviteter är värdeskapande för ägarna.  Resultaten i 

den här avhandlingens undersökning skulle då motsatt peka på att investerare är 
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medvetna om ESG-aktiviteters betydelse och därmed betydelsen av god hållbarhet. Detta 

kan exempelvis betyda att europeiska investerare är mer medvetna om hållbarhet än 

tidigare. Det kan också vara en indikator på att tiderna faktiskt förändras och att 

samhället på det stora hela värderar hållbarhetsrapporter och hållbarhetsgraden högre 

än tidigare.  

Undersökningen av Kaspereit och Lopatta (2016) på europeiska bolag 2001–2011 visar 

ett positivt samband mellan bolagets hållbarhetsrapportering och marknadsvärdet. Om 

det jämförs med exempelvis amerikanska studier på samma tidsperiod, såsom Fatemi, 

Glaum och Kaisers (2018) undersökning av åren 2006–2011 och studien av Plumlee et 

al (2015) av åren 2000–2005, stöds teorin om att den europeiska marknaden är mer 

mottaglig för hållbarhetsrapportering och värderar den högre eftersom de nämnda 

studierna har gett negativa eller oklara resultat. Även undersökningen av Hassel, Nilsson 

och Nyquist (2005) påvisar ett negativt samband mellan miljöprestanda och bolagets 

marknadsvärde. Forskarna argumenterar att det finns en kostnadsmässig och en 

värdeskapande disciplin. Resultaten av den empiriska studien i denna avhandling 

antyder därmed att den europeiska marknaden hör till den värdeskapande disciplinen 

som anser att hållbarhetsrapportering skapar konkurrensfördelar och därmed förbättra 

avkastningen till investerarna.  

Den tredje hypotesen förkastades eftersom existensen av en hållbarhetsrapport inte 

signifikant påverkade marknadsvärdet för känsliga, alltså tillverkande, bolag. Premissen 

till denna hypotes var att tillverkande företag i jämförelse med serviceföretag eventuellt 

upplever ett högre tryck från omgivningen att vara hållbara i sin verksamhet och i linje 

med legitimitetsteorin svarar med att publicera en hållbarhetsrapport. Resultaten i 

forskningen av Mohammadi et al. (2018) visar att bolag i känsliga industrier uppvisar en 

högre grad av hållbarhetsrapportering. Detta understryker betydelsen av transparent 

hållbarhetsrapportering för känsliga bolag, eftersom de känsliga industrierna 

karaktäriseras av högre hållbarhetsrisker, exempelvis risk för rättstvister och 

ersättningsansvar för framtida miljöskador. Trots detta kunde inte undersökningen i 

avhandlingen påvisa en signifikant skillnad mellan känsliga och icke känsliga bolag. 

Detta kan ha olika orsaker. Exempelvis kunde en exaktare gruppering av industrier i 

datamaterialet ge mer talande resultat. En annan orsak till att resultaten skiljer sig från 

de i tidigare forskning kan tänkas vara att europeiska känsliga och icke känsliga bolag 

har jämnare nivå av hållbarhet än exempelvis iranska bolag som Mohammadi et al. 

(2018) undersökte.  
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Avslutningsvis kan konstateras att avhandlingens syfte har uppfyllts genom att 

hypoteserna har testats och därefter förkastats eller accepterats. De allt viktigare 

ansvarsområdena som hör till hållbarhet skapar efterfrågan på information. Utifrån 

resultaten i denna avhandling kan det konstateras att hållbarhetsinformation är 

värderelevant. Hållbarhetsrapportering kan konstateras påverka marknadsvärdet och en 

högre hållbarhetsgrad konstateras leda till ett högre marknadsvärde. 

Hållbarhetsrapporteringen hos känsliga bolag kan inte konstateras leda till ett högre 

marknadsvärde i jämförelse med icke känsliga bolag. Därmed är avhandlingens 

forskningsfrågor besvarade.   

6.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan definieras som frånvaron av slumpmässiga mätfel (Lundahl & Skärvad, 

1999, s.152). En undersökning med hög reliabilitet erhåller samma resultat vid 

upprepade mätningar. Reliabilitet är en förutsättning för validitet. Validiteten i en 

undersökning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel (Lundahl & Skärvad, 

1999, s.150), eller hur väl en undersökning mäter det som den avser att mäta. Man skiljer 

mellan inre och yttre validitet. Inre validitet syftar på huruvida relevanta begrepp och de 

mätbara definitionerna av dessa begrepp stämmer överens. Den inre validiteten är alltså 

knuten till själva undersökningstillfället. Den yttre validiteten är då överensstämmelsen 

mellan mätvärdena som erhålls och verkligheten.  

Reliabiliteten i denna avhandling kan inte testas på något adekvat sätt, men bedöms vara 

relativt hög. Data har plockats från Orbis och Datastream, databaser som i sin tur samlar 

in data från börsbolagens bokslut. Därmed kan data anses vara av hög kvalitet, även om 

det handlar om sekundärdata. Även framtagandet och rensningen av data liksom 

undersökningens metod har beskrivits i detalj, vilket främjar undersökningens 

replikerbarhet. Slutligen har också känslighetstester genomförts, där den beroende 

variabeln samt en av intressevariablerna byttes ut för att testa känsligheten för 

förändring. Gällande den beroende variabeln var modellen inte känslig för förändringar 

i tidpunkt. Förändringar i intressevariabeln ESGSCORE_WIN i H2 i form av att 

hållbarhetsmässiga kontroverser beaktades orsakade att H2 förkastades.   Något som 

ytterligare kunde öka reliabiliteten vore exempelvis fler känslighetstester.  

Den interna validiteten i avhandlingen påverkas av hur väl den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna i modellerna eller huruvida det finns andra 

variabler som påverkar.  Avhandlingens undersökningsmodell är baserad på ett antal 
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tidigare studier och Ohlsonmodellen är väl använd inom värderelevansstudier. 

Förklaringsgraden var också hög, vilket pekar på att de oberoende variablerna förklarar 

skillnader i den beroende variabeln väl.  Kontrollvariabler, som också använts i tidigare 

undersökningar på området, inkluderades i modellerna för att kontrollera för eventuella 

effekter. Med detta i åtanke kan den interna validiteten anses vara relativt hög. Det som 

ännu kunde förbättras vore ifall kontrollvariabler skapades så att de länder där det redan 

var obligatoriskt att publicera en hållbarhetsrapport grupperades. Detta kunde öka 

tillförlitligheten i slutsatserna.  Svårigheter att hitta uppgifter som behövs för en sådan 

gruppering är den främsta orsaken till att dylika kontrollvariabler inte inkluderades. En 

landsgruppering gjordes dock enligt likhet i redovisningstraditioner och övriga 

landsomfattande faktorer i ett försök att kontrollera för de största skillnaderna.  

Den externa validiteten i undersökningen är bland annat resultatets generaliserbarhet. 

Det fanns en relativt hög procent bortfall i datamaterialet, vilket kan ha lett till att 

observationer med vissa egenskaper föll bort medan observationer med andra 

egenskaper bibehölls. Detta kan påverka generaliserbarheten.  Också det faktum att 

mindre olistade bolag inte lika ofta publicerar en hållbarhetsrapport som större 

börsbolag minskar generaliserbarheten till alla europeiska bolag. 

Undersökningsgruppen kan ändå anses vara representativ genom att europeiska länder 

på STOXX 600-indexet utgör undersökningsgrupp och urvalet baserade sig på alla bolag 

listade där.  Slutligen är det viktigt att komma ihåg att de empiriska resultaten i denna 

avhandling inte kan tolkas som det slutliga svaret på hypoteserna, då det endast är fråga 

om statistiska samband och inte kausalitetssamband.   

6.3 Kontribution och förslag till fortsatt forskning 

Avhandlingen bidrar till två huvudsakliga forskningsområden, närmare bestämt 

värderelevans och hållbarhetsrapportering.  Det finns en hel del forskning i 

hållbarhetsrapporteringens värderelevans, men i kapitel tre konstaterades det att det 

finns få tidigare studier som utgått från ett europeiskt sampel. Detta innebär att 

avhandlingen bidrar till kunskapsområdet för det specifika området då 

förutsättningarna för europeiska bolag skiljer sig från exempelvis amerikanska bolag.  

Tidigare forskning härstammar till stor del perioden 2000–2010. Av de undersökningar 

som diskuterats i denna avhandling sträcker sig de nyaste till 2014 och 2015 och det är 

endast två studier som är så nya. Därmed utgör avhandlingens undersökning  även ett 

bidrag i sig eftersom den undersökta tidsperioden är relativt aktuell. Eftersom samplet 
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utgörs av europeiska börsbolag är den undersökta perioden också relevant genom att 

situationen kan antas förändras efter att samtliga bolag tvingas publicera mer 

omfattande hållbarhetsrapporter. Avhandlingen bidrar därmed till vetandet genom att 

ge en överblick av marknaden som den ser ut strax innan Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 trädde i kraft år 2018. Detta möjliggör i sin 

tur ett sätt att i framtiden bedöma effekten av direktivet.  Det kan konstateras att 

existensen av en hållbarhetsrapport redan före direktivets införande upplevs som viktigt 

av marknaden och hållbarhetsgraden likaså, vilket sannolikt är ett gott tecken inför de 

kommande åren då bolagen måste utöka sin hållbarhetrapportering.  

Ur en praktisk synvinkel kan avhandlingens resultat ge insikter för europeiska bolag 

huruvida det är värt att publicera en hållbarhetsrapport och att uppvisa god hållbarhet. 

Också lagstiftare och andra organ som fastställer standarder och reglering för 

hållbarhetsrapportering kan ha nytta av insikter i hur hållbarhetsrapporter uppfattas av 

användarna. Om hållbarhetsrapportering värderas positivt, kan det skapa incitament att 

genom standarder och lagar främja och fordra hållbarhetsrapportering i högre grad och 

av flera bolag.   

Utgående från denna avhandling kan slutligen förslag till fortsatt forskning ges. Det vore 

intressant att utföra en liknande undersökning igen om ett par år, när EU-direktivet har 

varit i kraft så pass länge att effekten av det kan iakttas. Då kunde en jämförelse göras 

för några år före samt några år efter, både gällande hållbarhetsgraden och 

hållbarhetsrapporternas kvalitet. Resultaten kunde ge insikter till både intressenter och 

till de som jobbar med reglering av hållbarhetsrapportering. Ett annat förslag vore att, 

istället för att undersöka marknadsvärdet vid en tidpunkt, undersöka marknadsvärdet 

en tid före bokslutets publicering och även just efter, det vill säga som en händelsestudie. 

Det finns väldigt få studier som använt sig av denna metod för att undersöka 

hållbarhetens värderelevans. Därför kunde det testas hur effekten på marknadsvärdet 

skiljer sig vid rapportens publikation istället för att undersöka marknadsvärdet över tid 

som är den mer välkända metoden.  
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BILAGA 1 VIKTNING AV ESG-BETYG 

Källa: Thomson Reuter 

  
Thomson Reuters ESG Scores Calculation Methodology

Percentile Rank scoring methodology is adopted to calculate the 11 category scores. It is based on the rank, and 

therefore it is not very sensitive to outliers. The distribution of the scores generated with percentile rank score is 
almost flat, for this reason average and standard deviation of the scores generated with percentile rank score are 

not overly useful.

Each category score is the equally weighted sum of all the indicators used to create it. The normalized weights 
are calculated excluding indicators with no data available in the public domain. 

To calculate the overall Thomson Reuters ESG Score, we have applied an automated, factual logic that 

determines the weight of each category. 

The driver is the number of indicators that make up a category in comparison to all indicators used in the TR ESG 
Score framework. As a result categories that contain multiple issues like Management (composition, diversity, 

independence, committees, compensation, etc.) will have higher weight than lighter categories such as Human 
Rights. 

Each category consists of a different number of measures. The count of measures per category determines the 

weight of the respective category. Detailed counts and weights are provided in the table below.

The overall ESG Score is a weighted average of the underlying 10 category scores. 
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRIS 

 

 

M V BV RES_ ABS NEG_ D H R_ D ESGSCORE ESGCOM B totti llg LEV BETA I ND_ DENG SKAND GER FRA OVR

M V Pearson Correlation 1 .750** .772** -.028 .092** .168** -.108** .485** .032 -.018 .166** -.039 -.115** .136** .015 -.041

Sig. (2-tailed) .000 .000 .237 .000 .000 .000 .000 .175 .448 .000 .092 .000 .000 .523 .077

BV Pearson Correlation .750** 1 .765** .043 .121** .208** -.101** .668** .008 .100** .119** -.071** -.127** .050* .123** -.039

Sig. (2-tailed) .000 .000 .067 .000 .000 .000 .000 .725 .000 .000 .002 .000 .031 .000 .097

RES_ ABS Pearson Correlation .772** .765** 1 -.054* .131** .186** -.092** .556** .078**.028 .139** -.071** -.096** .094** .060** -.031

Sig. (2-tailed) .000 .000 .020 .000 .000 .000 .000 .001 .229 .000 .002 .000 .000 .009 .183

NEG_ D Pearson Correlation -.028 .043 -.054* 1 -.037 .008 -.033 .031 .007 .011 -.014 .051* -.011 -.012 -.029 .020

Sig. (2-tailed) .237 .067 .020 .110 .735 .155 .189 .751 .646 .553 .027 .649 .620 .218 .387

H R_ D Pearson Correlation .092** .121** .131** -.037 1 .267** .183** .096** .105** .088** .137** -.064** .099** -.062** .044 -.065**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .110 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .008 .060 .005

ESGSCORE Pearson Correlation .168** .208** .186** .008 .267** 1 .642** .133** .033 .108** .092** -.030 .002 -.027 .062** -.068**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .735 .000 .000 .000 .152 .000 .000 .196 .938 .253 .008 .004

ESGCOM B Pearson Correlation -.108** -.101** -.092** -.033 .183** .642** 1 -.121** -.045 .079** .032 -.035 .025 -.055* .065** -.038

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .155 .000 .000 .000 .056 .001 .164 .131 .276 .019 .005 .103

totti llg Pearson Correlation .485** .668** .556** .031 .096** .133** -.121** 1 .190** .086** .090**-.079** -.030 .012 .088** -.040

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .189 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .191 .607 .000 .085

LEV Pearson Correlation .032 .008 .078** .007 .105** .033 -.045 .190** 1 .085** .028 -.015 -.009 -.040 .055* -.005

Sig. (2-tailed) .175 .725 .001 .751 .000 .152 .056 .000 .000 .239 .508 .696 .083 .017 .847

BETA Pearson Correlation -.018 .100** .028 .011 .088** .108** .079** .086** .085** 1 .022 -.369** -.150** -.323** .715** -.083**

Sig. (2-tailed) .448 .000 .229 .646 .000 .000 .001 .000 .000 .342 .000 .000 .000 .000 .000

I ND_ D Pearson Correlation .166** .119** .139** -.014 .137** .092** .032 .090** .028 .022 1 -.054* .215** .000 -.137** .064**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .553 .000 .000 .164 .000 .239 .342 .020 .000 .995 .000 .006

ENG Pearson Correlation -.039 -.071** -.071** .051* -.064** -.030 -.035 -.079** -.015 -.369**-.054* 1 -.231** -.269** -.399** -.056*

Sig. (2-tailed) .092 .002 .002 .027 .006 .196 .131 .001 .508 .000 .020 .000 .000 .000 .016

SKAND Pearson Correlation -.115** -.127** -.096** -.011 .099** .002 .025 -.030 -.009 -.150**.215** -.231** 1 -.247** -.367** -.052*

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .649 .000 .938 .276 .191 .696 .000 .000 .000 .000 .000 .026

GER Pearson Correlation .136** .050* .094** -.012 -.062** -.027 -.055* .012 -.040 -.323**.000 -.269** -.247** 1 -.427** -.060**

Sig. (2-tailed) .000 .031 .000 .620 .008 .253 .019 .607 .083 .000 .995 .000 .000 .000 .010

FRA Pearson Correlation .015 .123** .060** -.029 .044 .062** .065** .088** .055* .715** -.137**-.399** -.367** -.427** 1 -.090**

Sig. (2-tailed) .523 .000 .009 .218 .060 .008 .005 .000 .017 .000 .000 .000 .000 .000 .000

OVR Pearson Correlation -.041 -.039 -.031 .020 -.065** -.068** -.038 -.040 -.005 -.083**.064** -.056* -.052* -.060** -.090** 1

Sig. (2-tailed) .077 .097 .183 .387 .005 .004 .103 .085 .847 .000 .006 .016 .026 .010 .000


