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Abstract 

The economic performance of businesses has for a long time been of great interest. Lately the 
interest of businesses’ social and environmental performance have increased. To meet this 
increased interest a large amount of the world’s businesses publishes sustainability reports in 
which social and environmental performance is presented. Several organizations have created 
guidelines to standardize these reports in order to make it easier to compare different business 
performance. The guidelines established by Global reporting initiative (GRI) is the most 
commonly used. The increased interest in the social and environmental performance has also 
led EU to draw up a directive that requires all of the large companies to create sustainability 
reports in accordance with GRI’s guidelines.  

This great production of sustainability reports raises the question of the usefulness of these 
reports. One of the stakeholders that uses business information is the shareholders. Several 
studies have shown that information that the shareholders finds useful will affect the share 
price. This study has examined shareholders’ usefulness of sustainability reports prepared in 
accordance with GRI’s guidelines. To examine this the relationship between the share price 
and the business sustainability reports has been investigated trough regression analysis and t-
test. 

The results of the studies were that businesses which have published sustainability reports 
prepared in accordance with GRI’s guidelines in general have a higher share price than 
businesses that do not have published this reports. These results indicate that shareholders 
value the sustainability reports when investments are made. Therefore the sustainability 
reports seems to be useful to shareholders. The study also indicates that the shareholders do 
not value the quantity of the report but the quality. 
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Sammanfattning 

Intresset för företags ekonomiska prestationer har sedan länge varit stort. På senare år har 
även intresset för företagens sociala och miljömässiga prestationer ökat. För att möta detta 
ökade intresse publicerar ett stort antal av världens företag hållbarhetsrapporter där det 
rapporteras om detta. Ett flertal organisationer har skapat riktlinjer för att standardisera dessa 
rapporter för att underlätta jämförelser mellan företag. Riktlinjerna upprättade av Global 
Reporting Initiative (GRI) är de mest frekvent använda. Det ökade intresset för sociala och 
miljömässiga prestationer har även fått EU att upprätta ett direktiv som kräver att alla större 
företag ska upprätta hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s riktlinjer.  

På grund av den stora produktionen av hållbarhetsrapporter som även kan tänkas öka i och 
med EU:s direktiv är det av intresse att veta vilken nytta intressenter har av dessa rapporter. 
En av dessa intressenter är aktieägare. Tidigare studier har visat att information som är 
användbar för aktieägarnas investeringsbeslut kommer att påverka aktiekursen. Denna studie 
undersökte vilken nytta aktieägare har av hållbarhetsrapporter upprättade i enlighet med 
GRI:s riktlinjer. För att undersöka detta studerades sambandet mellan företagens 
hållbarhetsrapportering och aktiekursen genom regressionsanalyser och t-test.  

Resultatet av studien visar att de företag som upprättat hållbarhetsrapporter har en högre 
aktiekurs än de som inte upprättat hållbarhetsrapporter. Detta tyder alltså på att aktieägare 
använder hållbarhetsrapporter vid sina investeringsbeslut och att dessa rapporter därmed är av 
nytta för denna typ av intressenter. Omfattningen av hållbarhetsrapporten tycks däremot inte 
påverka aktiekursen positivt medan kvaliteten på hållbarhetsrapporten tycks ha en positiv 
påverkan på aktiekursen.  
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt beskrivs problembakgrunden som utmynnar i en 
problemformulering. I avsnittet beskrivs även syftet med studien som ämnar lösa det 
framlagda problemet. 

1.1 Bakgrund  

Intressenter till företag har länge varit intresserade av företags finansiella prestationer. På 
grund av detta intresse har regleringen av den finansiella rapporteringen länge existerat i 
många länder. Ett av de första stegen mot reglering av de finansiella rapporterna togs i mitten 
av 1800-talet då de första organisationerna som förde samman redovisningskunniga skapades. 
I dessa organisationer diskuterades redovisning och andra ämnen som rörde den finansiella 
rapporteringen. Någon grundlig identifiering och kodifiering av redovisningssedvänjor skedde 
dock först i början av 1900-talet. Tidiga forskare som genomförde denna typ av arbete var 
Paton (1922), Sanders, Hatfield och Moore (1938) och Paton och Littlejohn (1940). Det mesta 
av arbetet som handlade om att identifiera hur redovisningen av den finansiella informationen 
gick till skedde i USA och var deskriptiv, men inte normgivande. Normativa ståndpunkter 
angående den finansiella rapporteringen blev vanligare i och med att den första lagen rörande 
detta skapades 1934 i USA. Denna lag berörde endast de börsnoterade företagen och hade 
bland annat som mål att underlätta för aktieägare i deras investeringsbeslut. (Deegan & 
Unerman 2011) 

Under 1990-talet började intressenter i allt högre utsträckning intressera sig för andra aspekter 
av företagens verksamheter mer än de rent finansiella. Intressenter till företagen ville i allt 
högre utsträckning även ha kunskap om vilken social och miljömässig påverkan företagens 
verksamheter hade. Företagen lyssnade på dessa behov och började publicera information om 
verksamheternas sociala och miljömässiga påverkan, vilket kallas hållbarhetsrapportering. 
Till en början skedde denna rapportering främst i de finansiella rapporterna.  I slutet av 1990-
talet blev det dock allt vanligare att företagen publicerade fristående hållbarhetsrapporter som 
komplement till sina finansiella rapporter. Denna typ av rapportering var frivillig och 
företagen hade således inga krav på sig angående vad som skulle rapporteras. (Windell 2009; 
Deegan & Unerman 2011) 

Det var flera faktorer som bidrog till att öka intressenternas intresse för företagens sociala och 
miljömässiga prestationer. Bland annat har forskare, exempelvis Venetoulis och Talberth 
(2014), på senare år kunnat visa att det sätt företagen idag bedriver sina verksamheter på 
skadar miljön. Om inte företagen ändrar sättet de bedriver sina verksamheter så kan en 
katastrofal klimatförändring inträffa, vilket kommer påverka många människors och djurs liv 
till det negativa. (Venetoulis & Talberth 2004) 

Förutom denna forskning så är en annan viktig förklaring till detta ökade intresse 
publiceringen av rapporten Vår gemensamma framtid som skrevs av Världskommissionen för 
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miljö och utveckling år 1987. Denna kommission leddes av Norges dåvarande statsminister 
Gro Harlem Brundtland och ämnade förklara sambandet mellan ekonomisk utveckling och 
miljöförstöring. Genom denna rapport blev begreppet hållbar utveckling etablerat. I rapporten 
definierades hållbar utveckling som "… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". En annan 
viktig händelse som bidrog till intressenters ökade medvetenhet kring denna typ av frågor var 
FN-konferensen om miljö och utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992. Konferensen 
samlade representanter från regeringar över hela världen och även experter på den sociala och 
ekologiska miljön. Resultatet av konferensen var bland annat en uppsättning riktlinjer för en 
hållbar utveckling. (Deegan & Unerman 2011) 

Idag är hållbarhetsrapportering en vanligt förekommande aktivitet. Enligt KPMG (2013) så 
upprättade mer än två tredjedelar av världens största företag hållbarhetsrapporter år 2013. I 
Norden (Island exkluderat) var denna siffra 70 procent. På grund av denna stora produktion av 
hållbarhetsrapporter har det skapats flera olika uppsättningar av riktlinjer för dessa rapporter. 
Exempel på organisationer som framställt dessa riktlinjer är The Organisation for Economic 
Co-operation and Development, The United Nations Global Compact, The International 
Organization for Standardization och Global Reporing Initiative (GRI 2015).  

Att publicera hållbarhetsrapporter är för de flesta företag idag frivilligt. I Sverige är det krav 
på att vissa privata företag ska publicera några få upplysningar om verksamhetens 
miljömässiga och sociala påverkan i den ordinarie årsredovisningen. Någon lagar över en mer 
långtgående hållbarhetsrapportering saknas däremot. (UNEP, GRI, KPMG & the Center for 
Corporate Governance in Africa 2013) 

Vad gäller statliga företag är denna reglering mer omfattade. Den svenska regeringen 
beslutade år 2007 att samtliga statliga företag ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt Global 
Reporting Initiative (GRI) tillsammans med övriga finansiella rapporter (Borglund, 
Frostenson & Windell 2010). Reglering av hållbarhetsrapportering kommer i framtiden även 
att beröra privata företag i och med att EU 2014 antog ett direktiv som kräver att större 
noterade företag ska upprätta hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s riktlinjer. Direktivet 
anger att medlemsländerna har två år på sig att införliva regler om hållbarhetsrapportering i 
sin nationella lagstiftning (Europeiska unionens officiella tidning 2014). 

För att följa EU:s direktiv har Justitiedepartementet upprättat en promemoria (Ds 2014:45) 
där det bland annat läggs på förslag att stora företag, företag av allmänt intresse samt 
moderbolag i stora koncerner ska upprätta hållbarhetsrapporter. Detta lagförslag är mer 
långtgående än det minimikrav som läggs fram i EU:s direktiv. Om denna promemoria blir 
antagen som lag kommer ytterligare 2000 företag i Sverige bli tvungna att upprätta 
hållbarhetsrapporter från och med 1 juli 2016 (Svenskt näringsliv 2015).     
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1.2 Problemdiskussion 

Att upprätta hållbarhetsrapporter skapar en kostnad för företagen då detta både kräver tid och 
andra resurser. På grund av den ökade regleringen samt det ökade intresset av sociala och 
miljömässiga aspekter i företagen är det av vikt att veta hur användbar hållbarhetsrapporterna 
är för företagets intressenter. En anledning till att det är viktigt att ha kunskap om hur 
hållbarhetsrapporternas användbarhet är för att företagen ska kunna producera den mängd 
information som gör att nyttan av informationen överväger kostnaden som uppkommer vid 
informationsinsamlingen och -delgivningen. En av de viktigaste intressenterna är aktieägarna 
då de planerar sina investeringar utifrån hur stort kassaflöde som de tror att företagen kommer 
generera i framtiden. Ju högre kassaflöde som ett företag förväntas generera i framtiden desto 
mer likvida medel kommer aktieägarna vilja investera i företaget. Aktieägarna baserar även 
sina investeringsbeslut på hur stor risk de upplever att företagens verksamhet har. Ju lägre risk 
de upplever att ett företags verksamhet har desto mer likvida medel kommer de vilja satsa i 
företaget. Information som är användbar för aktieägarna kommer att ändra dessa 
uppfattningar och därmed deras investeringsbeslut. (Deegan & Unerman 2011) 

Studier har kunnat visa att aktieägare använder hållbarbarhetsrapporter vid sina 
investeringsbeslut. Det har kunnat visas att både omfattningen och kvaliteten på rapporten 
värderas när investeringar görs (Clarkson, Fang, Li och Richardson 2010; Dhaliwal, Li, Tsang 
och Yang 2011). Med tanke på den möjliga lagändringen i Sverige så är det av vikt att 
undersöka hur användbar hållbarhetsrapporter är för aktieägarna. Genom att veta hur mycket 
nytta intressenterna har av denna information kan företagen få en vägledning i att skapa den 
mängd information som gör att den upplevda nyttan överstiger kostnaderna. Lagstiftare och 
normgivare kan även vägledas i deras försök att skapa lagar som gör att nyttan som uppnås 
genom en efterlevnad av dessa regler och normer överväger kostnaderna. Flera forskare har 
dessutom betonat att det är viktigt att fortsätta forskningen om hållbarhetsrapporteringens 
användbarhet (Samkin 2012; Summerhays & De Villiers 2012; Glennie & Lodhia 2013; 
Lawrence, Botes, Collins & Roper 2013; Schaltegger, Gibassier & Zvezdov 2013). Eftersom 
tidigare studier om hållbarhetsrapportens användbarhet är gjorda på företag i andra länder så 
bör även en liknande undersökning genomföras i Sverige.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera om aktieägarna använder hållbarhetsrapporter när de 
beslutar om de ska investera i svenska företag. Vidare är syftet att analysera om omfattningen 
av och kvaliteten på hållbarhetsrapporten påverkar dessa investeringsbeslut. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras formler och annan information som är relevant för att besvara 
studiens syfte. Dessutom presenteras forskning som undersöker hur aktieägare värderar 
olika typer av företagsinformation. Denna forskning ligger till grund för de kommande 
hypotesformuleringarna.  

2.1 Aktiekursens bestämningsfaktorer 

Forskningen som undersöker om och i vilken utsträckning företagsinformation påverkar 
aktieägares investeringsbeslut utgår vanligen från aktiekursen och dess bestämningsfaktorer. 
Kostnad för eget kapital och förväntningar på de framtida kassaflödena är faktorer som 
påverkar aktiekursen. Hur kostnad för eget kapital och förväntningarna på de framtida 
kassaflödena är kopplade till aktiekursen kan förstås genom att man ser på hur värdet av en 
investering bestäms. Vanligen bestäms värdet på en investering genom att diskontera de 
framtida kassaflödena som investeringen förväntas generera. Detta gäller även för aktier då 
dessa är en investering, sett ur aktieägarnas perspektiv. De kassaflöden som genereras av 
aktier sker i form av utdelningar. Aktiernas värde kan således sägas vara de diskonterade 
framtida förväntade utdelningarna. Den generella formeln för att bestämma priset på en aktie 
visas i ekvation 1. (Deegan & Unerman 2011) 
 

 
 

Div1 är den utdelning som förväntas delas ut i slutet av varje år, P0 är priset på aktien idag och 
R är den ränta som används för att diskontera samtliga framtida utdelningar som aktien 
förväntas generera. Diskonteringsräntan som används är det avkastningskrav som aktieägarna 
kräver på sitt satsade kapital och kallas även för kostnad för eget kapital. Diskonteringsräntan 
påverkas bland annat av hur stor risk investerarna upplever att det finns för att de investerade 
pengarna ska sjunka i värde. Om investerarna får information som gör att dessa upplever att 
risken blir högre för sin investering blir även diskonteringsräntan högre. En högre 
diskonteringsränta ger i sin tur en lägre aktiekurs. Förväntningarna om storleken på de 
framtida utdelningarna är beroende av hur stort kassaflöde som investerarna tror att företaget 
kommer generera i framtiden. Information som får investerare att tro att företaget kommer att 
generera ett större kassaflöde i framtiden kommer alltså att öka de förväntade framtida 
utdelningarna och därmed aktiekursen enligt ekvationen ovan. (Hillier, Ross, Westerfield, 
Jaffe & Jordan 2013) 

2.2 Ohlson-modellen 

Enligt Ohlson-modellen är det främst två faktorer som påverkar de förväntade framtida 
kassaflödena samt diskonteringsräntan i ekvation 1. Ohlson-modellen utgår från att dessa 

(1) 
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komponenter påverkas av finansiell information som representeras av bokfört värde på 
aktierna och den vinst som uppvisas i företaget. Komponenterna påverkas även av icke-
finansiell information. Många gånger har Ohlson-modellen använts för att undersöka hur 
olika typer av icke-finansiell information påverkar aktiekursen. För att undersöka detta så 
bestäms först hur stor påverkan den finansiella informationen har på aktiekursen. I nästa steg 
inkluderas den icke-finansiella informationen i modellen. Förändringen i modellens 
förklaringsförmåga visar hur stor påverkan den icke-finansiella informationen har på 
aktiekursen. I ekvation 2 visas den generella formeln för Ohlson-modellen. (Ohlson 1995) 

(2) 

MVt är marknadsvärdet för aktierna vid tidpunkt t, BVt är det bokförda värdet på aktierna vid 
tidpunkt t, AEt står för avvikande vinster vid tidpunkt t, v står för annan information som 
påverkar marknadsvärdet och a1 och a2 är respektive variabels koefficient. Avvikande vinster 
definieras som skillnaden mellan nettoinkomsten och ingående bokfört värde på för aktierna 
multiplicerat med v och kostnad för eget kapital vid tidpunkt t. (Ohlson 1995) 

Eftersom information om kostnad för eget kapital är svårtillgänglig har Hassel, Nilsson och 
Nyquist (2005) skapat en modifierad modell baserad på Ohlson-modellen i vilken kostnad för 
eget kapital inte behöver beräknas. Denna modell visas i ekvation 3.  

   (3) 

  
MV är marknadsvärdet på aktierna, β0 är funktionens konstant, BV är det bokförda värdet på 
aktierna, NI är nettovinsten, ESO är måttet på hållbarhetsrapporteringen, C är 
kontrollvariabler, u är residualspridningen, Ɛ är feltermen, TA är totala tillgångar och β1, β2, β3 
och β4 är riktningskoefficienterna för respektive variabel. TA används som nämnare i 
ekvationen för att kontrollera för företagens storlek som antas påverka aktiekursen. (Hassel, 
Nilsson & Nyquist 2005) 

Ohlson-modellen är baserad på några antaganden. Ett av antagandena är att aktiepriset 
bestäms utifrån de diskonterade förväntade framtida utdelningarna. Ett annat antagande är att 
redovisningssystemet ska vara uppbyggt på ett sätt som gör att förändringar i eget kapital 
beror antingen på att pengar transfererats mellan företaget och ägarna eller på att företaget 
gått med vinst eller förlust. Modellen kräver alltså att förändringar av eget kapital antingen 
beror på vinsten/förlusten i företaget eller att det skett utdelning till aktieägarna. Detta innebär 
att alla transaktioner som rör balansräkningen, förutom utdelningar, måste visas i 
resultaträkningen. (Ohlson 1995)                            
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2.3 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Hur aktieägare reagerar när ny information når allmänheten beror på hur effektiv marknaden 
är. Enligt den effektiva marknadshypotesen så är alla finansiella marknader effektiva. Den 
effektiva marknadshypotesen skiljer på tre former av effektivitet: (Roberts 1959) 

� Svag form – information i de historiska kurserna 
o Enligt denna hypotes bestäms priset utifrån de aktiernas tidigare kurser.   

 
� Semistark form – all offentligt information 

o Enligt den semistarka formen av marknadseffektivitet så inkluderas även 
offentligt publicerad information i aktiekursen vid en specifik tidpunkt. 
 

� Stark form– all tillgänglig information  
o Enligt denna hypotes reflekterar aktiekursen all information, både allmän och 

privat. All information som kan resultera i förändringar av aktiekurserna är 
inkluderad i värderingen. Det vill säga att det enda som leder till en 
prisförändring är ny information och på grund av att alla investerare har tillgång 
till all information medför detta att ingen aktör har fördelar framför någon 
annan. (Williams 2005) 

På så sätt förklarar den effektiva marknadshypotesen hur informationseffektiv 
aktiemarknaden är. Med informationseffektivitet menas till vilken grad aktiepriset påverkas 
av olika typer av information. Flertalet forskare har studerat vilken typ av effektivitet som 
råder på marknaderna. Det finns få bevis för att marknader skulle ha en stark form av 
effektivitet. Fler studier har dock kunnat visa att marknader uppvisar en semistark effektivitet 
och att marknaderna alltså inte endast inkluderar historisk information i sin prissättning. 
(Husted & Melvin 2012) 

2.4 Principal-agent-teorin och teorin om frivilliga upplysningar   

Principal-agent-teorin utgår från att alla individer agerar för att maximera sin egen nytta. 
Individerna är dessutom medvetna om detta och varje individ försöker därför skapa 
incitament för de övriga individerna att agera på ett sätt som gynnar dem själva. Vidare agerar 
agenten och principalen utifrån olika tidsperspektiv. Agenten tenderar att fokusera på 
kortsiktiga mål, medan principalen oftare fokuserar på långsiktiga mål. (Botosan & Plumlee 
2002) 
 
Principal-agent-teorin används ofta inom organisationsteorin för att förklara relationen mellan 
ägare och ledare av företag då dessa inte är samma personer. På grund av att ledarna av 
företaget vill maximera sin egen vinst, vill ägarna övervaka ledarna så de agerar på det sätt 
som är bäst för ägarna. Detta är dock svårt då ägarna inte har tillgång till kunskap om 
ledningens prestationer. Om ägarna upplever att ledarna inte ger dem all den information som 
de anser sig behöva för att planera sina investeringar på bästa möjliga sätt kommer de uppleva 



 
 

7 
 

att risken för att investera i företaget blir stor. En stor risk ger en hög kostnad för eget kapital 
vilket sänker aktiekursen. (Botosan & Plumlee 2002)  

En förklaring till hur informationsasymmetriproblemet blir löst kommer från teorin om 
frivilliga upplysningar. Enligt denna teori kan frivillig rapportering minska 
informationsasymmetrin vilket i sin tur minskar risken för investeringar. En minskad risk för 
investeringar innebär en lägre kostnad för eget kapital och en högre aktiekurs. Ledarna i 
företagen har därför incitament att frivilligt rapportera för att på så sätt öka aktiekursen. 
(Healy & Palepu 2001; Beyer, Cohnen, Lys & Walther 2010) 

Aktieägarna och intressenterna vill ha så mycket relevant information som möjligt för att 
kunna ta beslut om företaget är ett bra investeringsobjekt. Information kan användas för 
exempelvis prognoser eller andra analyser som är användbara vid investeringar. Information 
om hur ledningen sköter företaget kan även vara intressant för kreditgivare samt leverantörer 
och alltså inte bara aktieägarna. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009) 

Vissa forskare menar att företag ska lämna ifrån sig så mycket information som möjligt, då 
detta kommer att ha en god effekt på aktiekursen. En del menar att alldeles för mycket 
information kan leda till att företaget skadas exempelvis genom att konkurrenterna använder 
det till sin fördel. En annan nackdel med att producera en överflödig mängd information är att 
kostnaden som uppkommer genom produktionen av information inte uppvägs av den ökade 
aktiekursen. (Easley & O'Hara 2004) Ett överflöd av information är alltså inte någon lösning 
på informationsasymmetrin enligt Wyman (2002). 

2.5 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) är de mest frekvent använda riktlinjerna för 
hållbarhetsrapportering (KPMG 2013). Syftet med riktlinjerna är att harmonisera företagens 
hållbarhetsrapporter för att möjliggöra jämförelser av olika företags sociala och miljömässiga 
prestationer. Riktlinjerna ska kunna användas oberoende av företagets storlek, vilken bransch 
de verkar inom och var de är lokaliserade. Riktlinjerna är dessutom utformade för att 
hållbarhetsrapporterna ska ge information till en mängd olika intressenter bland annat 
aktieägare och andra aktörer på den finansiella marknaden och lagstiftare. (GRI 2006) 

GRI:s riktlinjer är uppdelade i de tre områdena redovisningsprinciper, redovisningsvägledning 
och standardupplysningar. Redovisningsprinciperna anger vilka kvalitativa egenskaper 
hållbarhetsrapporten ska ha för att vara upprättad i enlighet med GRI samt hur företagen kan 
gå tillväga för att mäta dessa kvalitativa egenskaper. Redovisningsvägledningen syftar till att 
hjälpa företagen med det praktiska arbetet att upprätta hållbarhetsrapporter. 
Standardupplysningarna anger vilken information som ska presenteras i hållbarhetsrapporten. 
Standardupplysningarna delas upp i tre delar: upplysningar om strategi och profil, 
upplysningar om hållbarhetsstyrning och upplysningar om resultatindikatorer. 
Upplysningarna om företagens strategi och profil ska ge intressenterna en övergripande bild 
av företagens hållbarhetsarbete. Upplysningarna om hållbarhetsstyrningen ska presentera 
företagens agerande på vissa specifika områden inom hållbarhet. Resultatindikatorerna är 
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indikatorer som är standardiserade för att kunna jämföra prestationer mellan olika företag. 
Resultatindikatorerna delas in i de tre kategorierna: ekonomisk påverkan, miljömässig 
påverkan och social påverkan. Den sociala kategorin delas upp i ytterligare fyra olika 
kategorier som är mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, 
produktansvar samt företagens roll i samhället. (GRI 2006) 

År 2000 publicerade GRI sina första riktlinjer och sedan dess har de flertalet gånger 
uppdaterats och fått nya namn (GRI 2015). Den senaste versionen av GRI kallas för G4 och 
utkom i maj 2013. Den tidigare versionen kallas för G.3.1 och utkom 2011. G.3.1 är en 
utveckling av sin föregångare G3 som kom ut 2006 (GRI 2015). Företagen kan välja att 
använda riktlinjerna till olika grad beroende på verksamhetens och intressenternas behov 
(GRI 2013a). Det är flera aspekter som skiljer dessa tre versioner åt. En av dessa aspekter är 
vilka applikationsnivåer som finns tillgängliga för företagen. I version G.3 och G.3.1 så får 
företagen välja bland applikationsnivåerna A, B eller C. A representerar den högsta 
applikationsnivån och detta innebär att företaget inkluderat fler upplysningsindikatorer i sin 
rapport samt att dessa upplysningsindikatorer ska presenteras på ett mer högkvalitativt sätt 
(GRI 2006). I nivå C krävs det inte lika många upplysningar samt inga upplysningar om 
hållbarhetsstyrningen (GRI 2006). I den senaste versionen av GRI, G4, så har 
applikationsnivåerna ändrats. I denna version finns det endast två nivåer som kallas för Core 
och Comprehensive (GRI 2013a). Ytterligare en skillnad mellan de tidigare riktlinjerna och 
den senaste är att företag som utgår från den senaste versionen av GRI ska identifiera de 
väsentliga delarna i företagets verksamhet (GRI 2013b). De företag som publicerar 
hållbarhetsrapporter kan välja att revidera denna eller inte.  

2.6 Svensk näringsgrensindelning (SNI) 

Standarden för svensk näringsgrensindelning är framförallt en statistisk standard som används 
för att kategorisera företagens verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska 
aktiviteter. Denna kategorisering är viktig inom ekonomisk statistik och den möjliggör 
sammanställning och analys av data både nationellt och internationellt samt över tiden. Därtill 
kan den användas för administrativa ändamål. Företagens verksamheter är uppdelad med en 
kod som består av fem siffror där de två första siffrorna anger vilken branschgrupp 
verksamheten tillhör. Företagens handelsgrupp visas med de fyra första siffrorna. (SCB 2014) 

2.7 Litteraturgenomgång 

2.7.1 Hållbarhetsrapportering och kostnad för eget kapital 

Forskningen som undersöker hur hållbarhetsrapportering påverkar aktiekursen har i några fall 
fokuserat på enstaka komponenter i formeln för aktiekursen. Av dessa komponenter har 
största fokus legat på kostnad för eget kapital vilket enligt ekvation 1 är en del av nämnaren. 
Andra studier har mätt den beroende variabeln antingen som förändringen i aktiekursen eller 
genom att studera den totala nivån på aktiekursen. 
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Studierna som undersöker kostnad för eget kapital har använt flera argument till varför ett 
samband mellan hållbarhetsrapportering och kostnad för eget kapital skulle finnas. Studierna 
som har haft sin utgångspunkt i att det finns ett negativt samband mellan variablerna har 
mestadels baserat sina argument på de tankar som finns inom agent-principal-teorin och teorin 
om frivilliga upplysningar. Enligt dessa argument så har aktieägarna inte tillgång till all den 
information de behöver för att på bästa möjliga sätt placera sina likvida medel i de fall ägare 
och ledare av företag är olika personer. På grund av denna informationsasymmetri blir risken 
för investeringar stor vilket ökar kostnad för eget kapital. En ökad hållbarhetsrapportering 
minskar denna informationsasymmetri och därmed risken vilket i sin tur minskar kostnad för 
eget kapital. (Botosan & Plumlee 2002) 

En annan förklaring till att sambandet skulle vara negativt utgår från att investerare inte 
endast värderar ekonomiska faktorer när de placerar sina likvida medel, utan även att företag 
har ett gott agerande vad gäller miljömässiga och sociala faktorer. Hållbarhetsrapportering är 
enligt denna förklaring ett tecken på gott miljömässigt och socialt agerande. Investerare är 
villiga att få en mindre ekonomisk avkastning från företag som agerar miljömässigt och 
socialt acceptabelt. Hållbarhetsrapportering kommer därför att ha ett negativt samband med 
kostnad för eget kapital menar forskarna som använder denna förklaring. (Richardson & 
Welker 2001) 

Det finns även forskare som argumenterar för att hållbarhetsrapportering skulle ha ett positivt, 
alternativt, ett icke-existerande samband med kostnad för eget kapital. Vissa av dessa forskare 
baserar sina argument på de tankar som finns inom legitimitetsteorin. Enligt Cho och Patten 
(2007) kan en omfattande miljörapportering vara ett försök att dölja dåliga miljöprestationer 
genom att företagen i sina rapporter fokuserar på positiva aspekter av verksamheten och 
därmed minskar uppmärksamheten på de negativa aspekterna. Genom att minska 
uppmärksamheten på de negativa aspekterna kan företaget undvika framtida kostnader som 
kan skapas genom exempelvis att en ökad lagstiftning tvingar företaget att ändra sina 
miljöskadliga produktionsprocesser. Cho och Patten (2007) menar dock att investerare förstår 
att en hög grad av miljörapportering kan vara ett medel för miljöskadliga företag att undvika 
framtida kostnader. Investerare upplever att risken för att placera i dessa företag är stor vilket 
gör att kostnad för eget kapital ökar. Alternativt upplever de att risken inte ändras vilket gör 
kostnad för eget kapital opåverkad av ökad miljörapportering. 

En annan förklaring för ett positivt, alternativt, icke-existerande samband utgår från att 
upprättandet av hållbarhetsrapporter skapar ekonomiska kostnader i företaget som inte 
motsvaras av ekonomiska vinster i samma omfattning. Investerarna värderar enligt denna 
förklaring främst ekonomiska faktorer vid placering av likvida medel. Hållbarhetsrapporter 
anses i detta fall sanningsenligt visa på de prestationer inom hållbarhetsområdet som företaget 
gjort. Investerare uppskattar att prestationer inom miljö- eller sociala områden har negativa 
nuvärden och att investera i företag med en hög grad av hållbarhetsrapportering anses därför 
vara riskabelt varför kostnad för eget kapital ökar. (Richardson & Welker 2001) 
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En av de studier som kommit fram till att det finns ett negativt samband mellan kostnad för 
eget kapital och hållbarhetsrapportering gjordes av Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011). 
Studien som baserades på företag i USA visade att kostnad för eget kapital i företag som 
utgav frivilliga hållbarhetsrapporter sjönk vid publiceringstillfället. Ett negativt samband 
mellan frivillig hållbarhetsrapportering och kostnad för eget kapital kunde även uppvisas i en 
studie av Diamond och Verrecchia (1991). Sambandet testades under olika förhållanden och 
det visade sig att sambandet var det omvända under förhållanden som författarna ansåg vara 
mindre vanliga. 

Även Plumlee, Brown, Hayes och Marshall (2010) undersökte hur kostnad för eget kapital 
påverkades av hållbarhetsrapprotering i företag i USA. Denna studie inriktade sig dock främst 
på den miljömässiga delen av hållbarhetsrapporten. Resultatet som studien genererade visade 
att det finns ett negativt samband mellan kostnad för eget kapital och miljörapporteringens 
kvalitet. Ytterligare en studie som behandlar detta samband skrevs av Bachoo, Tan och 
Willson (2013) och baserades på australienska noterade företag. Denna studie fokuserade, till 
skillnad från föregående nämnda studie, på samtliga delar av hållbarhetsrapporten. Resultaten 
som genererades är i stort sett samstämmiga med de som genererades i studien av Plumlee et 
al. (2010), det vill säga att en ökad kvalitet på rapporterna minskar kostnad för eget kapital. 
Samma resultat kunde uppvisas i en studie av Dhaliwal et al. (2011) som baserades på 
hållbarhetsrapporter utgiva av företag i USA. Att investerare upplever att risken minskar för 
de företag som har en hög grad av rapportering kan även visas i undersökningar som baserats 
på finansiell information. (Barry & Brown 1985) 

Ett resultat som motsäger de tidigare studierna som presenterats uppvisades i en undersökning 
av Richardson och Welker (2001). Studien som baserades på kanadensiska företag mellan 
åren 1990 och 1992 visade att kostnad för eget kapital minskade med en ökad omfattning av 
finansiell rapportering men ökade med en ökad social rapportering. Även Liu och Villiers 
(2011) vars undersökning baserades på hållbarhetsrapporter upprättade i enlighet med GRI:s 
riktlinjer kunde visa att kostnad för eget kapital hade ett positivt samband med 
hållbarhetsrapportering. 

Trots att ett positivt samband kunde uppvisas i de sist nämnda studierna så är det generella 
resultatet inom detta område att en ökad rapportering om sociala och miljömässiga 
förhållanden minskar kostnad för eget kapital. Enligt ekvation 1 så innebär detta att 
aktiekursen ökar med en ökad social och/eller miljömässig rapportering. 

2.7.2 Hållbarhetsrapportering och aktiekurs 

Istället för att endast fokusera på en komponent av aktiekursens bestämningsfaktorer har vissa 
tidigare studier fokuserat på aktiekursen i sig. Några av dessa studier undersöker förändringen 
av aktiekursen i samband med att hållbarhetsrapporten publiceras medan andra istället har 
undersökt nivån på aktiekursen. 

Flertalet argument har lagts fram som avser att förklara varför hållbarhetsrapporteringen 
skulle ha en positiv påverkan på aktiekursen. En av dessa förklaringar handlar om att 
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hållbarhetsrapportering är en indikator på att företag kommer ha ett högt kassaflöde i 
framtiden. Hållbarhetsrapportering är enligt denna förklaring ett tecken på att företagen agerar 
på ett sätt som inte skadar miljön och/eller den sociala omgivningen. Detta betyder att 
företaget i framtiden inte behöver bekosta en återställning av miljön eller den sociala 
omgivningen. En minskad kostnad i framtiden innebär ett ökat kassaflöde och en större 
möjlighet till utdelning. På grund av en ökad möjlighet till utdelning från företag med 
omfattande hållbarhetsrapportering är investerare villiga att betala mer för aktier i dessa 
företag. (Dhaliwal et al. 2011) 

Ett annat argument till varför ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportering och 
aktiekursen skulle finnas baseras på att hållbarhetsrapportering är ett tecken på goda 
arbetsförhållanden inom företaget. Goda arbetsförhållanden ger i sin tur ett ökat 
välbefinnande bland de anställda vilket ökar deras produktivitet. En ökad produktivitet 
minskar kostnaden per produktionsenhet vilket ökar de distributionsbara medlen till 
aktieägarna. Aktieägarna kommer därför vara villiga att betala mer för de företag som har en 
omfattande hållbarhetsrapportering. (Dhaliwal et al. 2011) 

Ytterligare ett argument för ett positivt samband mellan aktiekursen och 
hållbarhetsrapportering baseras på att kunder väljer att handla mer från företag som agerar 
socialt och miljömässigt acceptabelt. Hållbarhetsrapportering är ett tecken på att företag 
agerar socialt och miljömässigt acceptabelt och därför kommer kunder att föredra att handla 
från hållbarhetsrapporterande företag. En ökad handel för dessa företag ökar intäkterna och 
därmed de distributionsbara medlen till ägarna. Detta kommer i sin tur att öka aktiekursen. 
(Lev, Petrovits & Radhakrishnan 2010) 

Flera olika argument har även förts fram som förklarar varför hållbarhetsrapportering skulle 
ha en negativ påverkan på aktiekursen. Vissa forskare utgår från legitimitetsteorin och menar 
att miljörapportering endast är ett sätt för företagen att legitimera sin verksamhet. De företag 
vars verksamhet är miljöskadlig har incitament att publicera miljörapportering för att försöka 
framstå som bättre. På grund av att miljörapporteringen endast är ett försök att bevara sin 
legitimitet kommer en utökad miljörapportering enligt legitimitetsteorin inte få någon, 
alternativt, en negativ effekt på aktiekursen. (Deegan 2002; Cho & Patten 2007; Clarkson, 
Richardson & Vasvari 2008; Plumlee et al. 2010) 

Även i den kostnadsmedvetna skolan menar man att en ökad miljörapportering påverkar 
aktiekursen negativt. Hållbarhetsrapportering innebär en ökad kostnad för företaget vilket 
minskar de disponibla medlen till aktieägarna. Detta gör investerare mindre villiga att placera 
likvida medel i de hållbarhetsrapporterande företagen vilket minskar aktiekursen. (Hassel, 
Nilsson & Nyquist 2005) 

Som tidigare nämnts undersökte Bachoo, Tan och Willson (2013) kostnad för eget kapital. I 
studien undersöktes även vilken påverkan hållbarhetsrapporteringen hade på den totala 
aktiekursen. I studien kunde ett signifikant positivt samband mellan aktiekursen och 
hållbarhetsrapporteringens kvalitet uppvisas. Även Plumlee et al. (2010) inkluderade förutom 
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kostnad för eget kapital aktiekursens nivå i sin studie. Ett positivt samband kunde även här 
uppvisas.   

En liknande undersökning genomfördes av Clarkson et al. (2010) där de fokuserade på den 
miljömässiga delen av hållbarhetsrapporten. Ett positivt samband kunde uppvisas mellan 
kvaliteten på den miljömässiga rapporteringen och aktiepriset i företag i USA som verkar i 
miljökänsliga industrier. Detta resultat ändrades inte även om de kontrollerade för hur 
företaget hade presterat miljömässigt. 

Ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportens kvalitet och aktiekursen kunde även 
uppvisas i en studie av De Klerk, de Viliers och van Staden (2015). Inte bara kvaliteten utan 
även omfattningen av information i hållbarhetsrapporten visades ha ett positivt samband med 
aktiekursen. Ytterligare ett resultat från denna studie är att finansiell information tillsammans 
med miljömässig och social information kan förklara variationer i aktiekurser bättre än den 
finansiella informationen kan på egen hand. Studien baserades på de 100 största brittiska 
företagen. 

Schadewitz och Niskala (2010) och De Klerk och De Villiers (2012) finner att 
hållbarhetsrapportering baserad på GRI:s riktlinjer har ett positivt signifikant samband med 
nivån på aktiekursen. Studien av Schadewitz och Niskala (2010) baserades på finska företag 
och studien av De Klerk och De Villiers (2012) baserades på företag i Sydafrika. 

Förutom dessa observationsstudier har även enkätstudier genomförts i ämnet. De tidigare 
nämnda studierna visar på den aggregerade nyttan som aktieägare upplever av en viss typ av 
information. Enkätstudier avser istället att fånga enskilda investerares uppfattningar om olika 
typer av information. Studien kunde visa att de flesta investerare värderar miljömässig 
information positivt. Studien genomfördes i Australien, Storbritannien, USA och Nya 
Zeeland. (De Villiers & van Staden 2012). 

Förutom linjära positiva samband har även icke-linjära samband mellan 
hållbarhetsrapportering och aktiekurs kunnat uppvisas. I en studie av Kaspereit och Lopatta 
(2014) undersöktes om den nivå av GRI som hållbarhetsrapporterna upprättades i enlighet 
med hade en påverkan på aktiekursen bland europeiska företag. Resultatet av studien var att 
aktiekursen påverkades positivt när nivån ökade från den lägsta till den mellanliggande nivån 
men negativt när nivån på hållbarhetsrapporteringen ökade från den mellanliggande till den 
högsta nivån. 

Det har även visat sig att aktiekursen påverkas olika beroende på om 
hållbarhetsrapporteringen är av finansiell karaktär eller inte. I en studie av Moneva och 
Cuellar (2009) som baserades på spanska företag visas att finansiell miljömässig information 
har en påverkan på aktiekursen men inte icke-finansiell miljömässig information. Även 
skillnader mellan hur negativ och positiv information i hållbarhetsrapporteringen påverkar 
aktiekursen har kunnat visas. (Patten 1990; Blacconiere & Patten 1994; Lorraine, Collison & 
Power 2004) 
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Studier har även visat på negativa och icke-existerande samband mellan 
hållbarhetsrapportering och aktiekursen. En av dessa studier fokuserar svenska företags 
miljöprestationer. Studien kunde uppvisa att bättre miljömässiga prestationer sänkte 
aktiekursen (Hassel, Nilsson & Nyquist 2005). Ett icke-existerande samband kunde visas i en 
studie av Murray, Sinclair, Power och Gray (2006). Studien undersökte hur investerare 
värderar miljömässig och social information från stora företag i Storbritannien. Studien kunde 
inte bekräfta att det finns ett samband mellan aktiekursen och denna information. 

2.7.3 Förklaringar till motsägelsefulla forskningsresultat 

Det kan finnas flera förklaringar till de motsägande resultaten angående hur 
hållbarhetsrapportering påverkar aktiekursen antingen generellt eller genom förändringar i 
kostnad för eget kapital. En av förklaringarna kan vara att studierna baserades på data från 
olika år. Hur aktieägare värderar social och miljömässig information kan ändras över tid. 
Studier har visat att intressenter till företag har fått ett ökat intresse för hållbarhetsrapportering 
(Clarkson et al. 2010) Vidare är studierna baserade på företag belägna i olika länder vilket kan 
ha betydelse då kulturella skillnader kan göra att investerare värderar olika typer av 
information. Studierna har dessutom mätt hållbarhetsrapporterna på olika sätt och kan därmed 
ha fångat olika aspekter av hållbarhetsrapporteringen vilket kan påverka resultaten. (De Klerk, 
de Viliers & van Staden 2015) 

2.7.4 Hypotesformuleringar 

Trots att vissa studier visat på att det finns ett negativt samband mellan 
hållbarhetsrapportering och aktiekursen genom antingen kostnad för eget kapital eller det 
totala värdet på aktiekursen så är det generella resultatet inom detta forskningsområde att ett 
positivt samband existerar mellan dessa två variabler (Patten 1990; Blacconiere & Patten 
1994; Lorraine, Collison & Power 2004). Vi antar därför att samma positiva samband även 
råder i Sverige och att de företag som har upprättat hållbarhetsrapporter har en högre 
aktiekurs än de som inte gjort det. Följande hypotes formuleras därför: 

H1: Svenska företag som upprättar hållbarhetsrapporter har en högre aktiekurs än svenska 
företag som inte upprättar hållbarhetsrapporter. 

Eftersom flertalet studier, exempelvis den av De Klerk, de Viliers och van Staden (2015), 
visar att omfattningen av hållbarhetsrapporter har en positiv påverkan på aktiekursen i 
flertalet länder, antas det att ett liknande samband även råder i Sverige. Följande hypotes 
formuleras följande därför: 

H2: Det finns ett positivt samband mellan omfattningen av hållbarhetsrapporten och 
aktiekursen i svenska företag. 
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Förutom att omfattningen av hållbarhetsrapporten har visat sig påverka aktiekursen positivt så 
har bland annat Bachoo, Tan och Willson (2013) och Plumlee et al. (2010) i sina studier även 
visat att kvaliteten på rapporten har en positiv påverkan på aktiekursen. De tidigare studierna 
är baserade på företag i flera olika länder i världen. Av denna anledning kan det antas att ett 
liknande samband råder i Sverige och följande hypotes formuleras därför:  

H3: Det finns ett positivt samband mellan kvaliteten på hållbarhetsrapporten och aktiekursen 
i svenska företag. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de huvudsakliga metodvalen och annan information som är 
viktig för studiens genomförande. Alternativa metodval diskuteras samt studiens 
reliabilitet och validitet. 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

Litteraturen som hypoteserna baserades på är främst artiklar då dessa anses vara den litteratur 
som är mest tillförlitlig. Artiklar som blivit publicerade i tidskrifter som enligt Academic 
Journal Guide (2015) är högkvalitativa har valts ut före dem som blivit publicerade i mindre 
kvalitativa tidskrifter. Ett annat kriterium som vi hade då vi valde ut artiklar var att de skulle 
vara ”peer review” vilket innebär att de genomgått en granskning av forskare som är kunniga 
inom samma ämnesområde för att säkerhetsställa trovärdigheten i den valda litteraturen. 
(Umeå universitetsbibliotek 2015) 

En övergripande bild av resultaten inom detta forskningsområde har försökts skapas genom 
litteratursökningen. Databasen som var den huvudsakliga utgångspunkten i 
litteratursökningen var Business Source Premier. Baserat på sökorden ”share price”, ”social 
responsibility”, ”quality of sustainability”, ”sustainability”, ”corporate social responsibility” 
och “quantity of sustainability” har artiklar inkluderats som ansågs relevanta för 
hypotesformuleringen. Både artiklar som kunde visa på samband mellan 
hållbarhetsrapportering och aktiekurs och artiklar som inte kunde det inkluderades som grund 
för hypotesformuleringen. Studierna inom detta forskningsområde är dessutom genomförda 
med olika typer av metoder vilket ökar validiteten och reliabiliteten i det aggregerade 
resultatet. För att på ett systematiskt sätt undersöka vilka styrkor och svagheter som de 
utvalda artiklarna har utgick vi från fyra principer som anses vara betydelsefulla när litteratur 
bedöms. Dessa principer är att litteraturen ska vara äkta, att den skall uppfylla ett 
tidssamband, att den ska vara oberoende och ha en tendensfrihet (Thurén 2013). 

Vad gäller studiernas äkthet så ser vi inget tecken på att de skulle visa ett resultat som är 
förfalskat. Samtliga studier visar på ett tydligt sätt hur resultatet är skapat så att andra forskare 
kan upprepa studien. Att studierna dessutom är publicerade i väletablerade tidskrifter är ett 
tecken på att de resultat som genererats är äkta. Principen om tidssamband handlar om att 
studierna skall vara relativt nygjorda. Vi försökte att välja studier som är gjorda så nära 
dagens datum som möjligt eftersom hur aktieägare värderade hållbarhetsrapportering förr kan 
vara annorlunda än det sätt aktieägarna värderar hållbarhetsrapportering idag. Några av de 
artiklar som valdes ut är dock publicerade före 2000-talet. Anledningen till att artiklarna trots 
detta inkluderades är på grund av att de senare studierna är baserade på resultaten av dessa 
äldre studier. Oberoendeprincipen handlar om att de resultat som studierna har skapat inte kan 
feltolkas av läsaren (Thurén 2013). Även detta anses vara uppfyllt i och med att resultaten 
som presenteras i studierna är svåra att feltolka då väl beprövade statistiska metoder använts. 
Att studierna dessutom främst är kvantitativa gör att det lämnas mindre utrymme för 
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spekulationer till läsaren än om de använt sig av kvalitativa metoder. Tendensfriheten handlar 
om att de som genomförde studien ska vara opartiska och betrakta omvärlden på ett så 
objektivt sätt som möjligt (Thurén 2013). Genom att forskare ofta presenterar de hot som kan 
finnas mot ett oberoende så anser vi även att denna punkt är uppfylld. Även här bidrar andra 
forskares granskning till att öka trovärdigheten av studierna. 

3.2 Synsätt, ansats och övergripande diskussion 

Studien baserades på ett flertal antaganden. Ett första antagande handlar om marknadens 
effektivitet. I studien antogs att marknaden hade semistark form av effektivitet vilket innebär 
att priser reflekterar all tillgänglig officiell information med inte insiderinformation. Detta 
innebär att om företag väljer att publicera ny information kommer detta att påverka 
aktiekursen om informationen anses vara relevant för investeringar. Studien utgick även från 
att det finns informationsasymmetri mellan företagsledare och – ägare. Aktieägarna upplever 
därför att de inte får tillräckligt med information för att kunna placera sina likvida medel på 
bästa möjliga sätt. På grund av denna informationsasymmetri så är aktieägarna inte villiga att 
betala lika mycket för aktierna som de vore om all information de behövde fanns tillgänglig 
för dem. Hållbarhetsrapporter antas minska denna informationsasymmetri och vilket i sin tur 
ökar aktiepriset (Healy & Palepu 2001). 

Vidare baseras regressionsanalysen på några antaganden. Det första antagandet handlar om att 
sambandet mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln ska kunna 
sammanfattas med hjälp av den raka linjens ekvation. Eftersom flertalet tidigare studier har 
kunnat visa att den raka linjens ekvation kan förklara sambandet mellan 
hållbarhetsrapportering och aktiekursen ansåg vi att detta antagande är uppfyllt. Det andra 
antagandet är att de beroende variablernas värden ska vara oberoende av varandra. 
Marknadspriset i ett företag antogs inte påverkas av marknadspriset i andra företag varför vi 
ansåg att även detta antagande var uppfyllt. Det sista antagandet är att residualerna ska vara 
normalfördelade samt ha en konstant avvikelse från den skapade linjen i regressionsanalysen. 
Vi genomförde ett normalitetstest för samtliga variabler och kunde konstatera att vissa av 
dessa var icke-normalfördelade. Vi valde därför att använda oss av logaritmen av värdena för 
dessa icke-normalfördelade variabler. Trots detta förblev några variabler icke-
normalfördelade men vi valde att inkludera dessa i analysen ändå. Anledningen till att 
variablerna inte är normalfördelade kan bero på att urvalet är relativt litet. Vi antog därför att 
populationen som urvalet baserats på är normalfördelad men att detta inte visas i urvalet. 

Även t-testet som användes i undersökningen baseras på ett antal antaganden. Det första 
antagandet handlar om att enheterna ska vara slumpmässigt utvalda ur sin population. Detta 
antagande är delvis uppfyllt och hur urvalet skett beskrivs mer utförligt i kommande stycke. 
Variablerna som testas måste dessutom vara kontinuerliga vilket de är i detta fall. Ytterligare 
ett antagande handlar om att urvalet ska baseras på normalfördelade populationer. Ett 
normalitetstest genomfördes för marknadsvärdena i de två grupperna. Testet visade att de 
sannolikt inte kom från normalfördelade populationer. Logaritmen av dessa värden användes 
istället i analysen för att justera för detta. Trots detta blev inte variablerna normalfördelade 
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vilket läsaren bör ha i beaktande när resultatet presenteras. Slutligen kräver testet att 
standardavvikelsen ska vara ungefär lika mellan de två gruppernas värden. Flertalet 
statistikprogram kontrollerar dock för detta när t-testet skapas och korrigerar för eventuell 
skillnad i standardavvikelser. Vi kontrollerade därför inte för skillnad i standardavvikelse 
innan testet genomfördes. (Bryman & Cramer 2011) 

För att kunna bekräfta eller förkasta H2 och H3 har Ohlson-modellen använts, vilken är 
baserad på några antaganden. Ett av dessa antaganden handlar om att aktiepriset bestäms 
utifrån de diskonterade förväntade framtida utdelningarna. Detta antagande ansågs vara sant 
eftersom flertalet tidigare studier har kunnat bekräfta att aktieägare prissätter företag utifrån 
de diskonterade förväntade framtida utdelningarna (Ohlson 1995).  Vi ansåg dessutom att det 
lät rimligt att investerare inte endast beaktar vinster som sker i dag utan även tar hänsyn till 
förbättrad vinstmarginal, stigande marknadsräntor samt andra faktorer som påverkar framtida 
vinster. Ett annat antagande som också skulle vara uppfyllt handlar om att 
redovisningssystemet ska vara uppbyggt på ett sätt som gör att förändringar i eget kapital 
antingen beror på att pengar transfererats mellan företaget och ägarna eller på att företaget 
gått med vinst eller förlust. I Sverige är detta antagande inte uppfyllt då det bland annat finns 
möjlighet för företag att avsätta likvida medel till en reservfond. Dock används denna 
möjlighet endast i begränsad utsträckning bland svenska företag varför vi ansåg att modellen 
ändå är användbar. Tidigare var aktiebolag tvungna att avsätta en viss summa av sin vinst till 
periodiseringsfonden men detta gäller inte längre (Starta eget info 2015). Läsare av resultatet 
bör dock beakta att ett av Ohlson-modellens antaganden inte är uppfyllt. 

3.3 Val av metod 

För att kunna analysera de uppställda hypoteserna användes en hypotetiskt-deduktiv metod. 
Genom denna metod skapas frågeställningar och hypoteser baserat på resultat av tidigare 
studier. De hypoteser som skapades har undersökts genom en kvantitativ breddstudie baserad 
på svenska aktiebolag. Anledningen till att vi valde att samla in kvantitativa data framför 
kvalitativa var för att de tidigare studierna baserade sina undersökningar på främst kvantitativ 
data. Att mäta på liknande sätt underlättade jämförelser mellan vår studie och de tidigare 
forskningsresultaten. Vi ville dessutom kunna generalisera våra resultat till den större 
populationen som vi undersökte vilket inte kan göras med kvalitativa studier på samma sätt 
som kvantitativa. 

De kvantitativa data som vår studie baserades på var sekundärdata som organisationer samlat 
in genom observationer. Experimentella studier har fördelen då man genom denna typ av 
metod kan bekräfta att en viss variabel har en påverkan på en annan variabel. I 
observationsstudier kan man aldrig vara säker på att det inte är andra variabler än den variabel 
som undersöks som påverkar den beroende variabeln. Anledningen till att vi trots detta valde 
att använda oss av observerade data var för att det inte var praktiskt möjligt att utföra 
experimentella studier. 
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3.4 Urval 

De företag som studien baserades på hämtades dels från GRI:s databas. I sökningen i 
databasen inkluderades samtliga svenska företag som hade upprättat hållbarhetsrapporter för 
2013 i enlighet med GRI:s riktlinjer G3, G.3.1 och G4. Från de 148 träffar vi fick 
exkluderades de företag som inte var börsnoterade. Totalt inkluderades 55 företag som 
upprättat hållbarhetsrapporter i studien. För att kunna jämföra aktiekursen mellan de företag 
som publicerat hållbarhetsrapporter och de som inte gjort detta valdes det dessutom ut 55 
ytterligare företag som inte hade publicerat hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI riktlinjer. 
Dessa företag valdes ut från Avanzas samlade förteckning över svenska börsnoterade företag 
(Avanza 2015). Från denna förteckning exkluderades de företag som upprättat 
hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI för 2013. Baserat på antalet registrerade aktiebolag 
2014-06-30 så slumpades 55 tal genom en slumpgenerator. Det företag som hade respektive 
nummer i förteckningen fick ingå i urvalet. Anledningen till att vi valde slumpmässigt urval 
var för att vi ville generalisera de resultat som denna studie skapat till den större populationen. 
Sammantaget består det totala urvalet av 110 företag. 

3.5 Operationalisering 

3.5.1 Aktiekurs 

Som nämndes i referensramen så har aktieägarnas investeringsbeslut i de tidigare studierna 
mätts genom aktiekursen och dess bestämningsfaktorer. Vissa av studierna har mätt 
aktieägarnas investeringsbeslut genom att titta på kostnad för eget kapital medan andra studier 
har fokuserat på aktiekursens totala värde. Det totala värdet har antingen mätts genom 
förändringen av aktiekursen i samband med att hållbarhetsrapporterna blivit publicerade eller 
genom att undersöka om hållbarhetsrapportering påverkat det totala värdet på aktierna. En 
nackdel med att endast mäta förändringen av aktiekursen är att detta mått inte tar hänsyn till 
att den totala nivån på aktiekursen kan ha påverkats av tidigare publicerade 
hållbarhetsrapporter. På grund av detta ansåg vi det mer intressant att mäta den totala nivån på 
aktiekursen istället för endast förändringen. Genom att studera den totala nivån, och inte 
endast förändringen så kunde vi dessutom använda Ohlson-modellen vilket ett flertal andra 
studier har gjort. Att utgå från samma modell som tidigare studier ökar jämförbarheten mellan 
resultaten. 

3.5.2 Hållbarhetsrapportering 

Studien baserades på hållbarhetsrapporter upprättade i enlighet med GRI:s riktlinjer, då dessa 
är de mest frekvent använda riktlinjerna för hållbarhetsrapportering (KPMG 2013). De 
tidigare studierna i ämnet skiljer sig åt vad gäller hur de har mätt hållbarhetsrapporterna. 
Vissa har fokuserat på kvaliteten av rapporteringen medan andra har fokuserat på 
omfattningen. 
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För att mäta hållbarhetsrapportens kvalitet har några studier utgått från egenkonstruerade 
index medan andra har använt mått som är skapade av oberoende parter. För att undvika 
subjektiva bedömningar användes GRI:s applikationsnivåer som mått på 
hållbarhetsrapportens kvalitet. Flertalet andra studier har även utgått från detta mått för att 
studera hållbarhetsrapporterns kvalitet, bland annat Martinez-Ferrero, Garcia-Sanchez och 
Cuadrado-Ballesteros (2015), vilket var ytterligare ett motiv till att använda detta mått. 
Studien utgick från G3:s och G.3.1:s applikationsnivåer A, B och C. A motsvarar den högsta 
kvaliteten och C den lägsta kvaliteten.  För att kunna inkludera applikationsnivåerna i G4 som 
består av de två nivåerna Core och Comprehensive översattes dessa till G3:s och G.3.1:s 
applikationsnivåer. Comprehensive översattes till applikationsnivå A och Core översattes till 
applikationsnivå B. De krav som ställs på hållbarhetsrapporter som upprättats enligt 
applikationsnivå Comprehensive överensstämmer i stort sett med applikationsnivå A och 
Core överensstämmer i stort sett med applikationsnivå B enligt vår jämförelse. För att stärka 
validiteten har hållbarhetsrapportens kvalitet blivit mätt på ytterligare ett sätt genom att en 
undersökning om huruvida hållbarhetsrapporterna var reviderade av en oberoende part eller 
inte genomförts. En reviderad rapport är i viss mån en kvalitetssäkring för investerare och de 
reviderade hållbarhetsrapporterna bör därför uppfattas som mer kvalitativa. Enligt GRI är en 
reviderad hållbarhetsrapport mer kvalitativ än en icke-reviderad (GRI 2011). 

Även omfattningen av hållbarhetsrapporterna har i de tidigare studierna blivit mätt på olika 
sätt. De Klerk, de Viliers och van Staden (2015) har mätt omfattningen bland annat genom att 
titta på vilken nivå av GRI som företaget använt sig av. Ett annat sätt att mäta 
hållbarhetsrapportens omfattning är att mäta antalet ord, sidor eller meningar (Hahn & 
Kühnen 2013). I studien inkluderades flera olika mått på omfattningen för att öka validiteten i 
studien. Omfattningen mättes genom antalet sidor, antalet ord, antalet tecken utan blanksteg, 
antalet stycken och antalet rader. 

3.5.3 Kontrollvariabler 

För att undvika att analyserna skulle påvisa ett spuriöst samband inkluderades 
kontrollvariabler i studien. Kontrollvariablerna valdes ut baserat på vad tidigare forskning 
visat påverkar aktiekursen. Ohlson-modellen utgår från att det bokförda värdet på aktierna och 
nettovinsten påverkar aktiekursen (Ohlson 1995). Dessa två variabler inkluderades därför i 
analysen. Istället för att mäta nettovinsten valdes dock att mäta nettoomsättningen. För att 
vara säker på att dessa variabler samvarierar gjordes ett test där korrelationen mellan 
nettoomsättningen och nettovinsten mättes. Detta test visade på en hög grad av korrelation 
och nettoomsättningen kunde därför användas istället för nettovinsten. Anledningen till att 
nettoomsättningen valdes istället för nettovinsten var för att kunna beräkna logaritmen av den 
icke-normalfördelade variabeln.  Vidare har tidigare studier kunnat visa att den bransch som 
företag verkar inom har en påverkan på aktiekursen (Bachoo, Tan & Willson 2013). 
Företagens branschtillhörighet har undersökts genom att titta på vilka SNI-koder företagen har 
registrerade i SCB. Denna information hämtades från databasen Infotorg. Även storleken på 
företag har visats påverka aktiekursen. Storleken på företag kan mätas genom de totala 



 
 

20 
 

tillgångarna varför denna variabel inkluderades i analyserna. (Semenova, Hassel & Nilsson 
2010) 

3.6 Datainsamling och bortfall 

Några tidigare studier har exkluderat vissa delar av hållbarhetsrapporterna i sina 
undersökningar. I denna studie inkluderades dock samtliga delar för att se hur 
hållbarhetsrapporten som helhet påverkar aktieägarna. Ytterligare en skillnad mellan denna 
studie och tidigare studier är att några tidigare studier har inkluderat både frivilligt 
publicerade rapporter och rapporter som företagen enligt lag är tvungna att publicera (De 
Klerk, de Viliers & van Staden 2015). Eftersom undersökningen baserades på aktiebolag vilka 
enligt lag inte är tvungna att publicera hållbarhetsrapporter så inkluderades endast frivilligt 
publicerade hållbarhetsrapporter i studien. 

Hållbarhetsrapporterna hämtades från GRI:s databas i samband med att företagen som 
publicerat hållbarhetsrapporter valdes ut. I studien inkluderades hållbarhetsrapporter från 
2013 för att få en aktuell rapport men inte så nära i tiden att vissa rapporter eventuellt inte 
hunnit bli publicerade. Det är viktigt att utgå från ett datum relativt nära i tiden eftersom det 
aktieägarna värderar kan ändras från en tid till en annan. För de företag som hade brutet 
räkenskapsår valdes hållbarhetsrapporter för 2012/2013. 

Ordräknaren i Word användes för att mäta hållbarhetsrapportens omfattning. 
Hållbarhetsrapporterna hade formatet PDF i GRI:s databas och kopierades därför till Word. 
Där räknades antalet ord, sidor, tecken utan blanksteg, rader och stycken. En kontroll 
genomfördes för att se om Word transformerade om antalet sidor när materialet klistrats in 
från PDF-format vilket inte var fallet. Några hållbarhetsrapporter var kopieringsskyddade och 
kunde därmed inte föras över till Word. Dessa hållbarhetsrapporter inhämtades istället från 
företagens egna hemsidor där de kopierades. 

Vissa av hållbarhetsapporterna inkluderade även övrig finansiell information. För att måttet 
på hållbarhetsrapportens omfattning skulle bli likvärdig valde vi att exkludera den finansiella 
rapporteringen ur hållbarhetsrapporterna. Den finansiella rapporteringen antogs bestå av 
koncernens- samt moderbolagens resultat- och balansräkning. Dock inkluderades 
revisionsberättelsen då flera företag som endast inkluderat hållbarhetsrapporter hade även 
publicerat revisionsberättelser. 

Måttet på hållbarhetsrapportens kvalitet består som tidigare nämnts av GRI:s applikationsnivå 
samt den externa revisonen av rapporten. Denna information om hållbarhetsrapporten finns 
registrerad på GRI:s hemsida för respektive företag. GRI:s applikationsnivå samt den externa 
revisionen kodades som dummyvariabler då dessa variabler inte har en kontinuerlig skala 
vilket krävs av regressionsanalysen. 

Data för den beroende variabeln, det vill säga aktiekursen, hämtades från Avanza. Datumet 
som valdes för att mäta stängningskursen i respektive företag var 2014-06-30. Finansiella 
rapporter ska vara sammanställda och vara inskickade till Bolagsverket senast sju månader 
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efter räkenskapsårets utgång. Eftersom de flesta aktiebolag har kalenderår innebär detta att 
merparten av årsredovisningarna ska vara klara och inskickade den sista juli varje år. 
Årsredovisningen måste dessutom ha blivit presenterad för styrelsen i samband med 
bolagsstämman som ska hållas sex månader efter räkenskapsårets utgång, det vill säga den 30 
juni för de flesta företag. Eftersom flertalet företag sammanställer hållbarhetsrapporter 
samtidigt som årsredovisningar är det sannolikt att de blivit färdigställda och nått 
intressenterna den 30 juni. (Bolagsverket 2015) 

Informationen om kontrollvariablerna inhämtades från flera olika källor. Företagens SNI-
koder hämtades från Infotorg och var uppdelade i sektor/branschkod och näringsgrenskod. 
Sektor/branschkoden var samma för nästan alla företag och därför ansåg vi att 
näringsgrenskoden var mer representativ för den bransch företaget verkade inom. De två 
siffrorna i näringsgrenskoden fick representera den bransch företaget verkade inom. 
Anledningen till att inte alla siffror inkluderades i måttet var för att inte skapa ett för brett 
mått och därmed underlätta jämförelser. Totalt var företagen fördelade på 16 olika branscher. 
Dummyvariabler skapades för att kunna inkludera branschtillhörigheten i 
regressionsanalyserna. 

Information om de övriga kontrollvariablerna hämtades från företagens årsredovisningar. Den 
största delen av dessa årsredovisningar hämtades från Infotorg. I de fall årsredovisningarna 
inte fanns tillgängliga på Infotorg så hämtades de från företagens egna hemsidor. I vissa fall 
gav samma grundnamn flera träffar vid sökning. De företag som hade AB inkluderat i sitt 
registrerade namn valdes. Några årsredovisningar inkluderade koncernredovisningar. 
Moderbolagets finansiella information valdes då koncernens resultat- och balansräkningar 
även inkluderar dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Även årsredovisningarna var 
för år 2013. För de företag som hade brutet räkenskapsår valdes perioden 2012/2013. Ett av 
företagen hade sin årsredovisning uttryckt i euro. Denna konverterades till svenska kronor 
baserat på den valutakursen som gällde det datum då marknadspriset mättes. Anledningen till 
detta är för att vi antog att aktieägarna räknar om värdena i balans- och resultaträkningen till 
den kurs som råder då de ska placera sina likvida medel. Eftersom vi mätte aktiekursen 2014-
06-30 är det mest rättvisande att välja valutakursen vid detta datum. 

Information om vissa variabelvärden fanns inte tillgängliga för samtliga företag. Tre av de 55 
företagen som upprättat hållbarhetsrapporter hade inte en registrerad applikationsnivå. Ett 
företag av dessa 55 hade inte heller registrerat vilken nivå av GRI de använt sig av. Två av 
företagen hade inte registrerat om de använt sig av revision eller inte. 

3.7 Statistiska tester 

Det program som användes för att analysera de framlagda hypoteserna var SPSS. H1 testades 
genom ett t-test. För att testa H2 och H3 genomfördes regressionsanalyser med de insamlade 
data. Linjär regression användes för att analysera det eventuella sambandets styrka. Baserat på 
Ohlson-modellen testades först hur bra den finansiella informationen påverkar aktiekursen för 
att sedan inkludera den icke-finansiella informationen i analysen för att se hur modellens 
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förklaringsförmåga ändras. När den linjära regressionsanalysen skapas finns det olika block 
där oberoende variabler kan inkluderas. Samtliga kontrollvariabler inkluderades i det första 
blocket förutom en av branscherna som användes som referensvariabler till de övriga 
branscherna då dessa var kodade som dummyvariabler. Branschen med SNI-kod 68 användes 
som referensvariabel. Fyra av branscherna var dock multikollinära med andra branscher vilket 
gjorde att SPSS uteslöt dem från analysen. Eftersom de branscher som uteslöts har full 
korrelation med andra branscher som är inkluderade i studien så kommer inte resultatet att 
påverkas av detta. När vi skapade linjär regressionslinje valdes metoden ”Enter” då denna 
metod testar samtliga oberoende variabler samtidigt. Enligt Ohlson-modellen så inkluderas 
den icke-finansiella informationen tillsammans med övrig finansiell information i block två. 
Beroende på vad som testades inkluderades därmed olika mått på hållbarhetsrapporterna. 

                                                     Tabell 1. Tolkning av signifikans 

Tolkning Uppskattad signifikans 

Svagt stöd ≤ 0,10  

Stöd  ≤ 0,05  

Starkt stöd  ≤ 0,01  

Tolkningen av regressionsanalysen utgick från tre olika gränsvärden för hur hög signifikansen 
fick vara för att kunna acceptera en hypotes vilket visas i tabell 1. Ett starkt stöd ges till 
signifikanser som har ett värde på 0,01 eller mindre. Ett mellanstarkt stöd ges till signifikanser 
som har ett värde på 0,05 eller mindre, och ett svagt stöd ges till signifikanser som har ett 
värde på 0,1 eller mindre. (Wild & Seber 1999)                                            

3.8 Tillförlitlighetsdiskussion 

Sekundärdata är hämtade från GRI:s databas, Infotorg samt Avanza. Dessa källor anses 
trovärdiga då de är välkända samt att upplysningar är hämtade direkt från officiella källor. 
(Avanza 2015; GRI 2015; Infotorg 2015) 

Vissa aspekter i denna studie kan på ett negativt sätt påverka tillförlitligheten i de resultat som 
genererats. Exempelvis kan det ifrågasättas hur väl GRI:s applikationsnivåer representerar 
hållbarhetsrapportens kvalitet. Flertalet andra studier har mätt hållbarhetsrapportens 
omfattning med hjälp av GRI:s applikationsnivåer. Applikationsnivåerna kan nämligen ses 
både som ett mått på omfattningen och ett kvalitativt mått. Validiteten i detta mått kan därmed 
anses vara låg då det inte kan sägas vara ett renodlat kvalitetsmått på hållbarhetsrapporten. 
Med stöd av Martinez-Ferrero et al. (2015) anser vi dock att GRI:s applikationsnivå är ett bra 
mått på hållbarhetsrapportens kvalitet. Även det andra måttet på kvalitet kan ifrågasättas. 
Möjligen kan det vara så att aktieägare inte ser revidering av hållbarhetsrapporterna som en 
kvalitetssäkring. 

Vad gäller måttet på omfattningen av hållbarhetsrapporteringen så anser vi att vi stärkt 
validiteten i studien genom att mäta den med olika mått som vart och en fångar olika aspekter 
av omfattningen. Antalet sidor inkluderar bilder och annan icke-textmässig information 
medan exempelvis antalet rader fångar den mer textmässiga omfattningen. 
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Vidare kan det ifrågasättas om aktiekursens nivå är en bra indikator på hur aktieägarna 
använder olika typer av information. Samtliga resultat av denna studie är avhängiga detta 
antagande och därför är det är av vikt att diskutera måttets validitet. Flertalet tidigare studier 
har utgått ifrån användbarheten av en viss typ av information går att utläsa genom 
aktiekursens nivå, bland annat Ohlson (1995). Det finns dock andra studier som mätt 
informationens användbarhet på andra sätt. Bland annat har enkätundersökningar använts (De 
Villiers & van Staden 2012). Läsare bör beakta att resultatet är beroende av att aktiekursen 
återspeglar användbarheten hos information och att det finns andra sätt att mäta denna 
variabel. 
 
Avseende reliabiliteten i studien är mätningarna av de olika variablerna baserad på officiella 
data. Om någon annan skulle genomföra studien skulle variablerna få samma värden som i 
denna studie. Det som kan sänka reliabiliteten är att kodningen av data skett manuellt vilket 
innebär att felkodningar kan ha inträffat. För att stärka reliabiliteten har dock 
stickprovskontroller genomförts där kodade data jämfördes med ursprungliga officiella data. 
Inga felkodningar kunde observeras genom stickprovskontrollen. 

Ytterligare en del i studien som kan sänka tillförlitligheten är att vissa av de antaganden som 
krävs för att genomföra analyserna inte är uppfyllda. Bland annat är inte alla variabler 
normalfördelade trots att logaritmen av dessa värden använts. Det kan även ifrågasättas om de 
antaganden som Ohlson-modellen baseras på är uppfyllda. Sveriges redovisningssystem 
tillåter nämligen att det egna kapitalet ändras av andra händelser än vinst eller förlust och 
transfereringar mellan ägare och ledare av företag. 

Slutligen är resultaten av analyserna påverkade av de gränsvärden som satts för att acceptera 
eller förkasta en hypotes. Om gränsvärdena hade satts lägre så skulle detta ha resulterat i att 
ytterligare en hypotes förkastades. Läsare bör därför ha i beaktning att resultatet av analyserna 
kan tolkas på olika sätt beroende på vilka gränsvärden som sätts för signifikansen. Att ha detta 
i åtanke är speciellt viktigt då en analys visade på en signifikans som ligger på gränsen till att 
förkastas. 

3.9 Etiskt förhållningssätt 

Grundreglerna i denna studie har baserats på Vetenskapsrådets regler om god forskningssed 
(Vetenskapsrådet 2011). Företagens anonymitet har blivit bevarad och de sekundärdata som 
studien är baserad på är data som företagen själva valt att publicera. De data som inhämtats 
har inte använts för något annat syfte än för denna studie. 
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4. Empiri och analys 

I detta avsnitt analyseras de insamlade data för att testa de framlagda hypoteserna. 
Resultaten av analyserna diskuteras även och eventuella förklaringar till de uppkomna 
resultaten presenteras. 

4.1 Hållbarhetsrapportering och investeringsbeslut 

Den första hypotesen undersöktes genom att ett t-test genomfördes. Resultatet av detta t-test 
blev att H1 kunde accepteras, vilket visas i figur 1. 

Figur 1. Utfall av t-test för H1 

Resultatet av detta t-test visar att aktiekursen för företag som upprättat hållbarhetsrapporter i 
genomsnitt var högre med 1,793 kronor. Medelvärdet på aktiekursen för företag som upprättat 
hållbarhetsrapporter var 4,570 kronor medan den var 2,778 för de företag som inte gjort detta. 
Den låga signifikansen på 0,000 visar att det finns ett starkt stöd för att analysens uppvisade 
skillnad beror på en verklig skillnad i medelvärde mellan populationerna, och inte att slumpen 
skapat medelvärdesskillnaden. Baserat på den högre aktiekursen för de företag som upprättat 
hållbarhetsrapporter och den låga signifikansen som analysen visade så kan det konstateras att 
det finns ett starkt stöd för H1. Baserat på antagandet som menar att aktieägarnas 
investeringsbeslut återspeglas i aktiekursen så kan det även konstateras att det finns ett starkt 
stöd för att aktieägarna använder hållbarhetsrapporter vid sina investeringsbeslut.  

Detta resultat stämmer överens med tidigare studier som är baserade på företag i andra länder. 
Bland annat kunde Dhaliwal et al. (2011) och Lev, Petrovits och Radhakrishnan (2010) 
uppvisa att aktieägare föredrar att investera i företag som upprättat hållbarhetsrapporter. 
Resultatet av vår studie indikerar alltså att aktieägarna har liknande preferenser för vad de 
anser vara viktig information för sina investeringsbeslut när de investerar i svenska företag, 
som när de investerar i företag i andra länder. Detta resultat visar dock inte vad aktieägarna 
värderar med hållbarhetsrapporten vilket de kommande analyserna ämnar belysa. 
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4.2 Hållbarhetsrapportens omfattning 

Eftersom föregående test gav ett starkt stöd för att aktieägare värderar hållbarhetsrapporter 
fortsätter därför analysen med att studera hur stor påverkan omfattningen av 
hållbarhetsrapporten har på aktiekursen. I dessa test inkluderas alltså endast de företag som 
upprättat hållbarhetsrapporter. När en regressionsanalys genomförs i ett statistikprogram så 
produceras det bland annat ett mått på hur många procent av variationen i den beroende 
variabeln kan förklaras med hjälp av den oberoende variabelns värden. Denna 
förklaringsförmåga benämns R square. Ett annat mått som mäter förklaringsförmågan skapas 
även och kallas för adjusted R square. Adjusted R square tar hänsyn till mängden oberoende 
variabler i analysen och justerar ner förklaringsförmågan med hänsyn till detta. Om man i sin 
undersökning har många oberoende variabler kan R square överskatta förklaringsförmågan 
något. En annan viktig komponent som skapas är de oberoende variablernas koefficient som 
benämns β. Koefficienten visar i vilken riktning och hur mycket en enhets förändring i den 
oberoende variabeln ändrar den beroende variabelns värde. Ytterligare en komponent som är 
viktig i en regressionsanalys är signifikansen. Denna komponent används för tolkning främst 
när regressionsanalysen är baserad på ett slumpmässigt urval av enheter från den population 
som undersöks. Signifikansen visar hur stor sannolikhet det är att sambandet mellan 
variablerna som visas endast beror på slumpen. Även om signifikansen främst är användbar 
för att tolka resultat baserat på slumpmässiga urval kan den även användas för att tolka 
resultat från icke-slumpmässiga urval. Då kan signifikansen istället användas som mått på hur 
troligt det är att den oberoende variabeln verkligen hänger samman med den beroende på det 
sätt som regressionsanalysen visar. (Bryman & Cramer 2011) 

För att besvara H2 som beskriver att hållbarhetsrapportens omfattning påverkar 
marknadsvärdet positivt genomfördes ett flertal regressionsanalyser där olika mått på 
omfattningen användes. Sammantaget blev resultatet av dessa regressionsanalyser att H2 
förkastades, vilket visas i figur 2.  

Figur 2. Utfall av regressionsanalyser för H2 
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Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för varje regressionsanalys. Det första måttet 
på omfattningen var logaritmen av antalet ord i hållbarhetsrapporten. Detta mått benämns i 
tabell 2 för Ln Ord. 

                                    Tabell 2. Modellsammanfattning med variabeln ord 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,819b ,182 -,104 

2 ,832c ,195 -,115 

               

Tabell 2 visar hur signifikansen och förklaringsförmågan för de oberoende variablerna ändras 
när måttet på omfattningen inkluderas. I modell 1 är endast kontrollvariablerna inkluderade 
och i modell 2 är kontrollvariablerna samt antalet ord inkluderade. Som vi ser i tabell 2 ökar 
den totala signifikansen för modellen när antalet ord inkluderas i analysen. Från att ha en 
signifikans på 0,819 så ökar den till 0,832 efter att antalet ord inkluderas. I tabell 2 visas även 
R square och adjusted R square vilka är mått på modellernas förklaringsförmågor. Som 
tabellen visar så ökar R square när antalet ord inkluderades i modellen vilket tyder på att 
modell 2 på ett bättre sätt kan förklara variationen i den beroende variabeln än modell 1. Dock 
så visar adjusted R square på en sämre förklaringsförmåga. Eftersom adjusted R square tar 
hänsyn till antalet oberoende variabler i analysen anser vi att detta mått är mer representativt 
för det verkliga sambandet än R square. 
 
                         Tabell 3. Översikt av modell 2 med variabeln ord 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant)  ,635 ,800 

Ln Bokfört värde -,105 ,319 

Ln Totala tillgångar ,190 ,060 

Ln Nettoomsättning -,013 ,451 

SNI 27 -,104 ,937 

SNI 28 -,673 ,604 

SNI 41 ,365 ,733 

SNI 43 ,609 ,678 

SNI 46 ,580 ,467 

SNI 47 ,215 ,790 

SNI 64 ,199 ,743 

SNI 66 -,971 ,725 

SNI 58 -,635 ,574 

SNI 70 ,041 ,904 

SNI 82 ,294 ,863 

Ln Ord ,172 ,434 

 
I tabell 3 visas att β-värdet är 0,172 vilket betyder att aktiekursen ökar med 0,172 kronor när 
hållbarhetsrapportens omfattning ökar med ett ord. β-värdet visar alltså att sambandet som 
uppvisas i analysen är positivt, vilket stämmer överens med den uppställda hypotesen. 
Sannolikheten att detta samband är skapat av faktorer som inte är inkluderade i modellen 
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visas av signifikansen.  Tabell 3 visar en signifikans på 0,434 vilket betyder att det är en 
relativt stor sannolikhet att andra faktorer har påverkat det uppvisade sambandet. Baserat på 
de gränsvärden som visas i tabell 1 så kan det konstateras att det saknas stöd för H2 när 
omfattningen mäts med antalet ord.  

En regressionsanalys genomfördes även där hållbarhetsrapportens omfattning mättes med 
antalet sidor vilket visas i tabell 4 och 5. 

                                    Tabell 4. Modellsammanfattning med variabeln sidor 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,819b ,182 -,104 

2 ,843c ,192 -,119 

 

Tabell 4 visar att signifikansen ökar när den oberoende variabeln inkluderas i analysen. Även 
denna analys visar alltså att det är troligt att det finns andra faktorer som har påverkat 
aktiekursen än omfattningen av hållbarhetsrapporten. Förklaringsförmågan minskar när måttet 
på omfattningen inkluderas i modellen vilket visas av adjusted R square.   
 
                             Tabell 5. Översikt av modell 2 med variabeln sidor 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant)  1,621 ,402 

Ln Bokfört värde -,099 ,345 

Ln Totala tillgångar ,189 ,064 

Ln Nettoomsättning -,013 ,459 

SNI 27 -,069 ,958 

SNI 28 -,777 ,551 

SNI 41 ,255 ,809 

SNI 43 ,770 ,593 

SNI 46 ,556 ,485 

SNI 47 ,183 ,821 

SNI 64 ,181 ,766 

SNI 66 -,308 ,771 

SNI 58 -,610 ,589 

SNI 70 ,027 ,937 

SNI 82 ,390 ,817 

Ln Sidor ,130 ,498 

 
Tabell 5 visar att β-värdet för antalet sidor är 0,130, vilket stödjer den uppställda hypotesen 
om ett positivt samband mellan variablerna. Signifikansen för detta samband är 0,498 vilket 
betyder att det saknas stöd för den uppställda hypotesen. 
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Ytterligare regressionsanalyser genomfördes där omfattningen mättes med antalet tecken i 
hållbarhetsrapporten.  I tabell 6 och 7 visas resultatet av dessa analyser.  
 
                                    Tabell 6. Modellsammanfattning med variabeln tecken 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,819b ,182 -,104 

2 ,839c ,193 -,117 

Även när omfattningen mäts med antalet tecken ökar modellens signifikans vilket visas i 
tabell 6. Detta innebär att sannolikheten för sambandet minskar när antalet tecken i 
hållbarhetsrapporten inkluderas som förklarande variabel.  Även förklaringsförmågan mätt 
med adjusted R square minskar när antalet tecken inkluderas i analysen.  

                             Tabell 7. Översikt av modell 2 med variabeln tecken 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant)  .439 ,875 

Ln Bokfört värde -,102 ,329 

Ln Totala tillgångar ,190 ,061 

Ln Nettoomsättning -,014 ,450 

SNI 27 -,104 ,937 

SNI 28 -,690 ,595 

SNI 41 ,358 ,739 

SNI 43 ,627 ,670 

SNI 46 ,582 ,468 

SNI 47 ,212 ,793 

SNI 64 ,189 ,756 

SNI 66 -,367 ,728 

SNI 58 -,623 ,581 

SNI 70 ,049 ,887 

SNI 82 ,359 ,832 

Ln Tecken utan blanksteg ,159 ,470 

 
Även denna analys kunde uppvisa ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportens 
omfattning och aktiekursen vilket visas av det positiva β-värdet i tabell 7. β-värdet visar att 
när antalet tecken i hållbarhetsrapporten ökar med en enhet så ökar aktiekursen med 0,159 
kronor. Den höga signifikansen på 0,470 gör dock att detta samband inte ges något stöd.  

En regressionsanalys genomfördes även med antalet stycken i hållbarhetsrapporten som visas 
i tabell 8 och 9. 

                                    Tabell 8. Modellsammanfattning med variabeln stycken 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,819b ,182 -,104 

2 ,861c ,186 -,127 
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I tabell 8 visas att signifikansen ökar när antalet sidor inkluderas som förklarande variabel. 
Från att vara 0,819 blir den 0,861 när antalet stycken inkluderas. Förklaringsförmågan 
minskar från -0,104 till -0,127.  

                             Tabell 9. Översikt av modell 2 med variabeln stycken 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant)  1,491 ,490 

Ln Bokfört värde -,097 ,357 

Ln Totala tillgångar ,192 ,060 

Ln Nettoomsättning -,014 ,429 

SNI 27 -,014 ,991 

SNI 28 -,713 ,584 

SNI 41 ,297 ,784 

SNI 43 ,749 ,609 

SNI 46 ,536 ,505 

SNI 47 ,207 ,799 

SNI 64 ,103 ,814 

SNI 66 -,353 ,739 

SNI 58 -,558 ,623 

SNI 70 ,049 ,887 

SNI 82 ,515 ,761 

Ln Stycken ,088 ,663 

 
I tabell 9 kan det utläsas att β-värdet är 0,088 vilket är det svagaste positiva sambandet dessa 
analyser har visat på. Detta svaga samband ges inget stöd på grund av signifikansens höga 
värde på 0,663. 
 
Slutligen genomfördes en regressionsanalys där omfattningen mättes med rader som visas i 
tabell 10 och 11.  
 
                                    Tabell 10. Modellsammanfattning med variabeln rader 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,819b ,182 -,104 

2 ,860c ,186 -,126 

Även i denna regressionsanalys ökar signifikansen när omfattningsmåttet inkluderas i 
analysen vilket visas i tabell 10. Tabellen visar även att förklaringsförmågan minskar i modell 
2.  
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                             Tabell 11. Översikt av modell 2 med variabeln rader 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant) 1,402  ,531 

Ln Bokfört värde -,098 ,353 

Ln Totala tillgångar ,193 ,059 

Ln Nettoomsättning -,014 ,432 

SNI 27 -,020 ,988 

SNI 28 -,710 ,586 

SNI 41 ,308 ,777 

SNI 43 ,716 ,627 

SNI 46 ,541 ,502 

SNI 47 ,209 ,797 

SNI 64 ,144 ,813 

SNI 66 -,347 ,743 

SNI 58 -,565 ,618 

SNI 70 ,051 ,882 

SNI 82 ,517 ,759 

Ln Rader ,094 ,650 

Även detta mått på hållbarhetsrapportens omfattning visar på ett positivt β-värde. I tabell 11 
kan det utläsas att β-värdet är 0,094 vilket innebär att om antalet rader ökar med en enhet så 
ökar marknadspriset med 0,094 kronor. Signifikansen på 0,650 ger inget stöd till detta 
samband.  

Samtliga test visar positiva β-värden vilket stödjer hypotesens förutsägelse om ett positivt 
samband mellan hållbarhetsrapportens omfattning och aktiekursen bland svenska företag. 
Dessa β-värden stämmer överens med resultaten av tidigare studier. Bland annat kunde 
Plumlee et al. (2010) och Bachoo, Tan och Wilson (2013) visa att aktieägare föredrar att 
investera i företag med omfattande hållbarhetsrapporter framför i företag med mindre 
omfattande hållbarhetsrapporter. I denna studie hade omfattningen högst β-värde när den 
mättes med antalet ord i hållbarhetsrapporten. Regressionsanalysen visade att aktiekursen 
ökade med i genomsnitt 0,172 kronor när antalet ord i hållbarhetsrapporterna ökade med en 
enhet. De positiva β-värdena talar för att H2 kan accepteras. Dock visar resultaten av samtliga 
analyser på signifikanser som samtliga översteg de uppsatta gränsvärdena i tabell 1, vilket 
innebär att H2 förkastas.  

De höga signifikanserna skiljer sig från signifikanserna i andra studier som är baserade på 
företag i andra länder. Anledningen till detta avvikande resultat kan ha flera förklaringar. Det 
kan vara så att aktieägare värderar andra faktorer när de placerar i svenska företag än de gör 
när de placerar i företag i andra länder. Möjligen kan det vara så att aktieägare är mer 
intresserade av hållbarhetsrapportens omfattning i de länder som har fler företag som verkar i 
miljökänsliga industrier än Sverige har. En annan förklaring är att aktieägarnas preferenser 
har ändrats från den tid då de tidigare studierna genomfördes.  
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Det icke-existerande sambandet mellan hållbarhetsrapporteringens omfattning och 
aktiekursen kan också förklaras med argument som är baserade på tankar som återfinns i den 
kostnadsmedvetna skolan. Möjligen kan det vara så att den kostnad som skapas i samband 
med att en hållbarhetsrapport ökar i omfattning inte uppvägs av den vinst i form av minskad 
informationsasymmetri som aktieägarna upplever. Den minskade risken som uppkommer med 
en minskad informationsasymmetri påverkar inte aktiekursen positivt eftersom den ökade 
kostnaden som uppkommer med en ökad omfattning av hållbarhetsrapporten minskar de 
distributionsbara medlen till aktieägarna. 

Även legitimitetsteorin kan användas för att förklara detta till synes icke-existerande 
samband. Det kan vara så att aktieägarna antar att hållbarhetsrapportering upprättas för att 
legitimera verksamheten. Möjligen kan investerare tro att företag försöker dölja dåliga 
prestationer genom en stor omfattning av hållbarhetsrapporten. Dåliga sociala och 
miljömässiga prestationer kan skapa kostnader i företagen i framtiden vilket minskar täljaren i 
ekvation 1 och därmed aktiekursen. Även nämnaren i ekvationen kan tänkas öka då risken för 
en investering i företag med dåliga prestationer kan uppfattas som hög. 

Förutom förklaringar som utgår från att aktieägarna har andra preferenser i Sverige än i andra 
länder så kan det avvikande resultatet även förklaras med skillnader i studiedesign. De 
tidigare studierna är har operationaliserat hållbarhetsrapportens omfattning på olika sätt. Olika 
typer av operationaliseringar kan fånga olika aspekter av omfattningen och därmed ge resultat 
som inte är lika varandra. Denna förklaring anses dock inte rimlig eftersom flera olika mått på 
omfattningen har inkluderats i denna undersökning. Skillnader i urvalsmetoder kan även vara 
en orsak till det avvikande resultatet. Vissa av de tidigare resultaten som visar på ett positivt 
samband kan vara skapade av ett snedvridet urval. Denna studie kan dock inte vara ett resultat 
av ett snedvridet urval då samtliga enheter i populationen är inkluderade. 

4.3 Hållbarhetsrapportens kvalitet 

För att testa H3 har kvaliteten på hållbarhetsrapporten blivit mätt med GRI:s 
applikationsnivåer samt hållbarhetsrapportens externa revision. Sammanfattningsvis blev 
resultatet av dessa regressionsanalyser att H3 att kunde accepteras, vilket visas i figur 3.  

Figur 3. Utfall av regressionsanalyser för H3 

Kvaliteten undersöktes först genom att skapa en regressionsanalys med de tre 
applikationsnivåerna. SPSS uteslöt applikationsnivå B för att använda denna som 
referenspunkt till de övriga dummyvariablerna. Resultatet av denna regressionsanalys visas i 
tabell 12 och 13. 
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                                    Tabell 12. Modellsammanfattning med variabeln applikationsnivåer 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,712b ,221 -,074 

2 ,016c ,522 ,303 

I tabell 12 visas att signifikansen minskar när GRI:s applikationsnivåer inkluderas i 
undersökningen. Från att vara 0,712 blir den 0,016 i modell 2. Som visas i tabellen så ökar 
värdet på adjusted R square när applikationsnivåerna inkluderas vilket innebär att dessa 
tillsammans med kontrollvariablerna förklarar variationen bättre i den beroende variabeln än 
endast kontrollvariablerna gör. Från att förklaringsförmågan att vara -0,074 blir den 0,303 när 
de oberoende variablerna inkluderas.  

                             Tabell 13. Översikt av modell 2 med variabeln applikationsnivåer 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant) 3,945 ,020 

Ln Bokfört värde -,204 ,023 

Ln Totala tillgångar ,213 ,011 

Ln Nettoomsättning -,007 ,644 

SNI 27 -,095 ,928 

SNI 28 ,395 ,708 

SNI 41 ,903 ,289 

SNI 43 ,934 ,410 

SNI 46 ,520 ,421 

SNI 47 -1,778 ,072 

SNI 64 ,069 ,896 

SNI 66 -,828 ,331 

SNI 58 -1,945 ,059 

SNI 70 -,026 ,923 

SNI 82 -,954 ,483 

Applikationsnivå A ,777 ,084 

Applikationsnivå C -1,044 ,001 

 
I tabell 13 utläses att β-värdet för applikationsnivå C är negativ. Värdet visar att aktiekursen i 
genomsnitt är lägre med 1,044 kronor när företaget upprättat en hållbarhetsrapport baserat på 
applikationsnivå C i jämförelse med de övriga applikationsnivåerna. β-värdet för 
applikationsnivå A är positivt och visar att aktiekursen i genomsnitt är 0,777 kronor högre för 
företag som använt applikationsnivå A för sin hållbarhetsrapport. β-värdet för 
applikationsnivå B visades i en separat tabell då denna applikationsnivå uteslöts för att 
användas som referensvariabel. Det visades att B påverkade aktiekursen positivt med 0,328 
kronor. Dessa β-värden överensstämmer med H3 som menar att det är ett positivt samband 
mellan hållbarhetsrapportens kvalitet och aktiekursen. Den lägre applikationsnivån hade en 
negativ påverkan på aktiekursen medan de högre applikationsnivåerna hade en positiv 
påverkan på aktiekursen.  
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Detta uppvisade samband stödjs av de skapade signifikanserna som visas i tabell 13. 
Signifikansen för applikationsnivå A är 0,084 vilket betyder att sambandet som analysen visar 
har stöd enligt de gränsvärden som visas i tabell 1. Signifikansen för B visades i en separat 
tabell i SPSS då den uteslöts som referensvariabel. Signifikansen för B är 0,068 enligt denna 
tabell vilket betyder att sambandet får stöd enligt de gränsvärden som satts. Signifikansen för 
applikationsnivå C är 0,01 vilket innebär att det finns ett starkt stöd för sambandet.  
 
Vidare testades kvaliteten av hållbarhetsrapporterna med den externa revisionen. Tabell 14 
och 15 visar resultatet av denna regressionsanalys. 
 
                                    Tabell 14. Modellsammanfattning med variabeln revision 

Model Sig. R Square Adjusted R Square 

1 ,804b ,194 -,103 

2 ,581c ,265 -,033 

Signifikansen i denna analys är relativt hög vilket tyder på att det är andra faktorer som kan 
förklara det samband som visas i analysen. Dock visar tabell 14 att signifikansen minskar när 
variabeln revision av hållbarhetsrapporten inkluderas. Detta innebär att sannolikheten för att 
modellen förklarar det samband som visas ökar från modell 1 till modell 2. Från att vara 0,804 
blir den 0,581 när den oberoende variabeln inkluderas. Även förklaringsförmågan ökar när 
den beroende variabeln inkluderas. Från att vara -0,103 blir den -0,033 i modell 2.  

                             Tabell 15. Översikt av modell 2 med variabeln revision 

Model Variable β Sig. 

2 (Constant) 3,047 ,124 

Ln Bokfört värde -,108 ,294 

Ln Totala tillgångar ,152 ,141 

Ln Nettoomsättning -,019 ,284 

SNI 27 -,309 ,810 

SNI 28 -,371 ,772 

SNI 41 ,559 ,593 

SNI 43 ,914 ,515 

SNI 46 ,616 ,425 

SNI 47 -,699 ,526 

SNI 64 ,148 ,800 

SNI 66 -,685 ,517 

SNI 58 -,727 ,513 

SNI 70 ,157 ,651 

SNI 82 -,204 ,902 

Reviderad ,622 ,066 

 
I tabell 15 visas att revidering av hållbarhetsrapporten har ett β-värde på 0,622 vilket innebär 
att analysen uppvisar ett positivt samband mellan de undersökta variablerna. Detta positiva 



 
 

34 
 

samband stödjer H3. Signifikansen för detta samband är 0,066 vilket innebär att det får stöd 
enligt de uppställda gränsvärdena. 
 
Sammanfattningsvis har de två analyserna visat på ett positivt samband mellan 
hållbarhetsrapportens kvalitet och aktiekursen. Detta samband stödjs av analysernas 
signifikanser som samtliga var under de uppställda gränsvärdena. Detta betyder att H3 

accepteras. Baserat på antagandet som menar att aktieägarnas investeringsbeslut återspeglas i 
aktiekursen så kan det även konstateras att det finns stöd för att aktieägarna använder 
hållbarhetsrapportens kvalitet vid sina investeringsbeslut. Detta resultat stämmer överens med 
tidigare studier som är baserade på företag i andra länder. Bland annat kunde Clarkson et al. 
(2010) och De Klerk, de Viliers och van Staden (2015) visa att aktieägare värderar 
hållbarhetsrapportens kvalitet vid sina investeringsbeslut.  
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5. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet av analyserna. Baserat på undersökningen ges 
även förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Slutsats 

De uppställda hypoteserna undersöktes genom ett t-test och regressionsanalyser. Genom t-
testet kunde H1 accepteras. Testet visade att de svenska företag som upprättat 
hållbarhetsrapporter för 2013 i enlighet med GRI:s applikationsnivåer i genomsnitt hade en 
högre aktiekurs än företag som inte upprättat dessa rapporter. Genom detta test kunde det 
konstateras att aktieägare sannolikt använder informationen i hållbarhetsrapporter vid sina 
investeringsbeslut och att de föredrar att investera i företag som upprättar dessa rapporter.  

Vidare kunde analyserna visa att aktieägarna inte värderar hållbarhetsrapportens omfattning 
vid sina investeringsbeslut, vilket innebär att H2 förkastades. Samtliga analyser med 
hållbarhetsrapportens omfattning som oberoende variabler hade positiva β-värden. Dock 
kunde hypotesen inte accepteras då analyserna visade på signifikanser som låg över de 
uppställda gränsvärdena.  

H3 kunde däremot accepteras vilket indikerar att aktieägarna värderar hållbarhetsrapportens 
kvalitet vid sina investeringsbeslut. Samtliga β-värden för hållbarhetsrapportens kvalitet 
stödde H3:s antagande om ett positivt samband och analysernas signifikanser gav stöd för 
detta samband då samtliga värden låg under de uppställda gränsvärdena. 

Sammantaget visar dessa analyser att aktieägare sannolikt använder hållbarhetsrapporter vid 
sina investeringsbeslut. Analyserna visar vidare att aktieägarna inte tycks värdera 
hållbarhetsrapportens omfattning, men sannolikt dess kvalitet. Signifikanserna för 
hållbarhetsrapporternas kvalitet var dock nära de gränsvärdens som satts upp, vilket innebär 
att det inte går att säga med stor säkerhet att aktieägarna värderar hållbarhetsrapportens 
kvalitet. En rimlig fråga är därför vad aktieägarna värderar med hållbarhetsrapporten eftersom 
omfattningen inte fick stöd och kvaliteten fick lågt stöd. Möjligen kan det vara så att 
aktieägarna endast värderar hållbarhetsrapportens existens men inte dess innehåll. 
 
De uppvisade resultaten stämmer delvis överens med tidigare forskning. Tidigare studier har 
kunnat visa att aktieägare använder hållbarhetsrapporter vid sina investeringsbeslut. 
Merparten av de tidigare studierna har kunnat visa att aktieägare både värderar 
hållbarhetsrapportens omfattning och kvalitet, vilket denna studie inte kunde bekräfta. 
Möjliga förklaringar till dessa skilda resultat är bland annat att aktieägare som investerar i 
svenska företag har andra preferenser än aktieägare i de länder som de tidigare studierna 
baserats på. Ytterligare en förklaring till de skilda resultaten är att operationaliseringarna i de 
olika studierna har fångat olika aspekter av de variabler som de avsågs mäta. 
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

På grund av att resultaten inom detta område skiljer sig åt rekommenderas forskare att 
fortsätta undersöka hur aktieägare värderar hållbarhetsrapporter. Detta är viktigt för att 
företagen ska kunna vara så effektiva som möjligt i alla sina verksamheter och alltså även när 
hållbarhetsrapporter upprättas. För att kunna generera ett mer trovärdigt resultat bör den 
kommande forskningen inkludera fler kontrollvariabler i sina studier. Det är mycket möjligt 
att det finns andra faktorer än storlek, nettoomsättning och företagens branschtillhörighet som 
påverkar aktiekursen. 

För att skapa ett mer trovärdigt resultat bör även fortsatt forskning använda sig av fler mått på 
hållbarhetsrapportens kvalitet då varken revidering av hållbarhetsrapporten eller 
applikationsnivåerna är renodlade kvalitetsmått. Det kan även vara så att aktieägare värderar 
de olika delarna som hållbarhetsrapporten består av på olika sätt. Bland annat kunde 
Semenova, Hassel och Nilsson (2010) visa att en sådan skillnad finns. Om kommande 
forskning kan bekräfta att så även är fallet i Sverige kommer detta möjligen att påverka hur 
mycket tid som företagen lägger ner på de olika delarna av hållbarhetsrapporten.   

Vidare rekommenderas att den beroende variabeln, aktieägarnas investeringsbeslut, mäts på 
annat sätt än genom aktiekursen. Det är möjligen så att nivån på aktiekursen inte på ett bra 
sätt fångar aktieägarnas investeringsbeslut. Om andra operationaliseringar används kan 
validiteten i de samlade resultaten på ett bättre sätt belysa sambandet mellan variablerna. 
 
Resultaten av analyserna visade inte på ett tydligt sätt vad det är i hållbarhetsrapporterna som 
aktieägarna värderar. Därför bör den fortsatta forskningen inom detta område undersöka om 
det kan finnas andra aspekter av hållbarhetsrapporten, än dess kvalitet och omfattning, som 
aktieägarna använder vid sina investeringsbeslut. Ett kvalitativt tillvägagångsätt är en väg för 
att upptäcka dessa aspekter. Genom att använda en annan metod kan andra aspekter av 
sambandet belysas och nya insikter skapas. 

På grund av EU:s direktiv kommer fler företag behöva upprätta hållbarhetsrapporter. Att 
undersöka hur detta påverkar aktieägarna kan hjälpa företagen att förbereda sig för den 
kommande lagändringen. Av denna anledning rekommenderas även att detta undersöks av 
den fortsatta forskningen inom detta område. 
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