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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur investerare värderar svenska företags CSR-

rapportering. Agent-principalteorin och legitimitetsteorin används för att ställa studiens 

hypoteser om hur dessa samband kommer se ut. CSR-rapporteringen undersöks genom en 

innehållsanalys av års - och hållbarhetsredovisningar från företag på Nasdaq Stockholms Large 

Cap-lista. Varje rapport tilldelas en poäng, baserad på hur många gånger hållbarhetsrelaterade 

ord förekommer, som sedan används i en regressionsmodell tillsammans med andra variabler 

för att studera effekten på aktievärdering. Till skillnad från tidigare internationella studier 

finner denna undersökning ett signifikant negativt samband mellan CSR-rapportering och 

aktievärdering. Studien undersöker också om ovan nämnda samband påverkas av huruvida ett 

företag tillhör en miljökänslig bransch, och finner där ett insignifikant resultat.   

 

Nyckelord: CSR-rapportering, aktievärdering, miljökänslighet, hållbarhet, innehållsanalys 
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1. Inledning  
Hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) är något som har blivit allt viktigare i 

Sverige. Naturvårdsverket (2015) finner exempelvis att svenskar gärna handlar från företag 

som är aktiva i sitt miljöarbete, samt att sju av tio är villiga att betala mer för varor och tjänster 

från sådana företag. CSR som begrepp innefattar förutom ansvarstagande mot miljö också 

ansvarstagande mot de anställda samt övriga samhället (Dhaliwal et al., 2014). Svenska företag 

satsar mycket på sitt CSR-sarbete, och presterar bra i internationella jämförelser (Gjolberg, 

2009). Sedan 2017 är det också lag på att företag som uppfyller vissa kriterier gällande 

exempelvis omsättning, ska redovisa om sitt hållbarhetsarbete i en separat hållbarhetsrapport 

(Prop. 2015/2016:193). Satsningar från företag på CSR står potentiellt i kontrast med 

Friedmans shareholder theory, som säger att företag endast ska fokusera på att maximera 

aktieägarvärdet (Friedman, 1970). Att minska föroreningar och diskriminering, samt att skapa 

arbetstillfällen är enligt Friedman olämpliga aktiviteter för företag då syftet är att maximera 

värdet för aktieägarna.  

De ovannämnda aktiviteterna kommunicerar företaget till investerarna genom CSR-

rapportering (exempelvis i årsredovisningar och separata hållbarhetsredovisningar). 

Investerarna kan på så sätt bedöma hur bra företagets CSR-prestation är, det vill säga hur 

omfattande hållbarhetsarbetet är och hur väl företaget uppnår sina mål. Tidigare forskning visar 

att CSR-prestation och CSR-rapportering (informationsgivningen om företagens CSR-arbete) 

ofta har en positiv påverkan på företagens finansiella prestation och värdering (van Beurden & 

Gössling, 2008), och CSR skulle därför kunna vara förenligt med Friedmans shareholder 

theory. van Beurden och Gössling (2008) drar slutsatsen att CSR-prestation leder till bättre 

relationer med affärsintressenter, vilket i förlängningen ger högre avkastning. Ett socialt 

ansvarsfullt bolag har färre arbetskraftsrelaterade problem, färre klagomål från civilsamhället 

och löper mindre risk för sanktioner från myndigheter, vilket innebär att företaget kan undvika 

vissa kostnader och på så sätt förbättra den finansiella prestationen (van Beurden & Gössling, 

2008). I linje med detta visar McWilliams och Siegel (2001) att genom att de anställda 

motiveras av CSR-prestationen så sänker de sina lönekrav, vilket ger lägre personalkostnader. 

Bra CSR-prestation visar sig i många studier ge lägre kapitalkostnader. Cheng, Ioannou 

och Serafeim (2014) finner att företag med en framstående CSR-prestation (och rapportering 

av det) får bättre tillgång till finansiering, tack vare ett ökat engagemang från intressenter och 

minskad informationsasymmetri gentemot långivare. Detta positiva samband gäller både för 

den sociala och miljömässiga aspekten av CSR-prestation (Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014). 
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Mishra och Modi (2013) visar att bra CSR-prestation är associerat med en lägre risknivå för 

företag, medan sämre CSR-prestation är associerat med en högre risknivå. Effekten från bra 

CSR-prestation blir dock mindre om bolaget i fråga har en hög finansiell hävstång (Mishra & 

Modi, 2013). Det finns dock evidens för att investeringar i CSR ibland utgör en ren finansiell 

kostnad. Japanska banker ger en högre ränta ju bättre ett företag presterar inom CSR, vilket 

ökar företagets räntekostnader (Suto & Takehara, 2017). Suto och Takehara (2017) tolkar detta 

som att japanska banker ser investeringar i CSR som icke intäktsgenererande investeringar, 

vilka minskar förmågan att betala tillbaka lån. Även om detta resultat från Japan visar på 

negativa effekter från CSR-prestation så visar en majoritet av den tidigare forskningen på 

positiva effekter (van Beurden och Gössling, 2008; Malik, 2015).  

Investerarna värdesätter också CSR-rapportering då det minskar den företagsspecifika 

risken, vilket är associerat med lägre kostnader för eget kapital. Girerd-Potin, Jimenez-Garcès 

och Louvet (2014) finner att investerare kräver en riskpremie (vilket ger högre en kostnad för 

eget kapital) för varje aspekt där ett företag inte agerar hållbart, exempelvis socialt eller 

miljömässigt. Detta resultat liknar de som Dhaliwal et al. (2014) och El Ghoul et al. (2011) 

finner: ökad CSR-rapportering ger lägre kostnader för eget kapital. McWilliams och Siegel 

(2001) konstaterar att det finns en ideal nivå av CSR-rapportering som maximerar företagets 

resultat samtidigt som olika intressenters efterfrågan på CSR-rapportering tillfredsställs. CSR-

rapportering minskar informationsasymmetrin mot investerare vilket sänker bolagets riskprofil 

i investerarnas ögon. Detta ger i sin tur lägre kostnader för eget kapital (McWilliams & Siegel, 

2001). När det gäller investerarnas avkastningskrav (företagets kostnad för eget kapital) 

påverkas det av storleken, risken och timingen på företagets framtida kassaflöde. Clarkson et 

al. (2013) visar att dessa tre faktorer i sin tur påverkas av CSR-rapportering. Författarna 

framhåller att det negativa sambandet mellan CSR-rapportering och avkastningskrav grundar 

sig i uppfattningen om att den framtida efterfrågan på CSR-rapportering förväntas öka. Det 

leder i sin tur till högre framtida kostnader för bolag som uppvisar en lägre nivå av CSR-

rapportering idag.  

I likhet med sambandet mellan CSR-rapportering och avkastningskrav visar 

forskningen att företagens aktiekurser ofta stiger med en omfattande CSR-rapportering, då det 

finns ett positivt samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering. Exempelvis finner van 

der Laan Smith et al. (2010) att CSR-rapportering värderas positivt av amerikanska, franska, 

japanska och svenska investerare. Cheung et al. (2010) visar att CSR-prestation är positivt 

associerat med aktievärdering för asiatiska företag, samt att denna effekt påverkar värderingen 

i upp till ett år efter det att CSR-prestationen uppmätts. I linje med detta menar Baron (2009) 
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att företag tjänar på att investerarna får tillfredsställelse av att äga aktien om företaget är 

framstående inom CSR-prestation. Vinsten för företagen ligger i en högre aktievärdering, men 

det behövs mer empirisk forskning för att undersöka denna hypotes (Baron, 2009). Malik 

(2015) finner i sin litteraturstudie att huvuddelen av forskningen som gjorts på CSR (både 

rapportering och prestation) och aktievärdering visar på ett positivt samband. Det bör dock 

noteras att fyra av de sju studier Malik (2015) refererar till gällande detta samband gjordes 

2001 eller tidigare, samt att en av tre som gjordes efter 2001 inte kunde påvisa något samband. 

En mer aktuell studie genomfördes av Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016). Studien 

undersöker om CSR-rapportering är associerat med aktievärdering för ett urval av företag i 

Tyskland. Resultatet visar att CSR-rapportering är värderelevant, men också att det varierar 

mellan olika former av CSR. Information om hållbart socialt agerande har en signifikant 

påverkan på aktievärdering, vilket inte gäller för miljörelaterad information (Verbeeten, 

Gamerschlag & Möller, 2016).  

Det finns dock fortfarande forskningsgap som behöver överbryggas gällande 

sambandet mellan CSR-rapportering och aktievärdering. Två exempel på det är kulturens och 

branschens påverkan. Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) poängterar att majoriteten 

av forskningen har gjorts i Anglosaxiska länder vilka skiljer sig rent kulturellt från exempelvis 

nordeuropeiska länder. Dessa kulturella skillnader påverkar hur investerare ser på CSR-

rapportering. van der Laan Smith et al. (2010) finner exempelvis att svenska investerare är mer 

benägna att investera i företag med en omfattande CSR-rapportering än amerikanska, franska 

och japanska investerare. Det är därför viktigt att testa om de teorier som utvecklats i andra 

kulturer är tillämpbara även i Sverige. Vidare finner Reverte (2016) att den bransch ett företag 

befinner sig i påverkar sambandet mellan CSR-prestation och aktievärdering, främst enligt hur 

miljökänslig branschen i fråga uppfattas som av investerarna.  

Genom att studera CSR-rapportering och aktievärdering på Stockholmsbörsen bidrar 

denna studie därför till ökad evidens kring hur CSR-rapportering påverkar investerarnas 

värdering av aktier. Studien bidrar också till att klargöra huruvida de teorier och modeller som 

utvecklats i Anglosaxiska länder även är tillämpbara i icke Anglosaxiska länder. Slutligen 

bidrar studien till ökad evidens kring hur branschers miljökänslighet påverkar sambandet 

mellan CSR-rapportering och aktievärdering.  
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1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur CSR-rapportering påverkar investerares värdering 

av aktier på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.  

 

1.2 Disposition 

Fortsättningen av denna uppsats är upplagd som följer: först presenteras tidigare relaterad 

forskning kring CSR-rapportering och aktievärdering. I samband med detta presenteras också 

undersökningens två hypoteser. Sedan följer data och urvalsprocess samt en diskussion om de 

regressionsmodeller och variabler som undersökningen bygger på. Efter det presenteras och 

diskuteras undersökningens resultat. Slutligen följer undersökningens slutsats och förslag på 

framtida forskning.  
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2. CSR-rapportering och aktievärdering i tidigare 

forskning 

I följande kapitel presenteras först de teoretiska definitionerna av undersökningens 

huvudvariabler, och sedan följer de teorier som används för att forma hypoteserna. 

Undersökningens två hypoteser återfinns löpande i kapitlet.  

 
2.1 CSR-rapportering och aktievärdering 
CSR-rapportering är ett begrepp med flera olika definitioner. I linje med tidigare forskning 

väljer vi att definiera CSR-rapportering som redovisning av icke-finansiell information om det 

arbete företagen bedriver rörande arbetsvillkor för de anställda, miljö, mänskliga rättigheter 

och sociala frågor i samhället (Dhaliwal et al., 2014; Kuo & Chen 2013; Girerd-Potin, Jimenez-

Garcès & Louvet, 2014).  

Att värdera en aktie är en svår uppgift, och olika investerare kan värdera samma aktie 

olika vid en given tidpunkt (Brailsford, Heaney & Bilson, 2015, s. 365). Från ett teoretiskt 

perspektiv utgörs en akties värde av dess diskonterade, framtida kassaflöden. Detta värde kan 

sedan redovisas i form av totalt marknadsvärde för alla aktier eller värdet per aktie (Brailsford, 

Heaney & Bilson, 2015, s. 389-390). Vi definierar aktievärdering som det framtida, 

diskonterade kassaflödet för en aktie.   

 

2.2 CSR-rapportering och informationsasymmetri 
Investerare behöver information om företagen för att kunna värdera deras aktier, exempelvis 

om finansiell prestation och CSR. Tillgången till denna information är dock inte garanterad när 

ägande är skiljt från styrande. Detta problem diskuteras av Jensen och Meckling (1976) och 

ligger till grund för deras Agent-Principalteori. Agenterna (management) är ansvariga för det 

operationella medan principalerna (ägarna/investerarna) genom bolagsstämman påverkar det 

strategiska arbetet. Eftersom att management vet mer om den dagliga verksamheten råder det 

en informationsasymmetri mellan agenterna och principalerna (Jensen & Meckling, 1976). Det 

kan också råda en intressekonflikt hos agenten som ska arbeta för principalens bästa, men som 

samtidigt har personliga, motstridiga mål. Företagens rapportering är ett sätt att minska denna 

asymmetri och intressekonflikt; ägarna/investerarna får reda på hur företagen använt sina 

pengar och hur verksamheten fungerar, exempelvis CSR-arbetet.  
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Ovanstående informationsasymmetri får implikationer på CSR-rapporteringen; ju mer 

CSR-arbete ett företag bedriver, desto mer har företaget att rapportera till sina investerare vilket 

minskar informationsasymmetrin. Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) menar på att 

företag som är framstående inom CSR rapporterar mycket om det, vilket företag som inte är 

framstående inom CSR inte har möjlighet att göra i samma utsträckning. Detta stämmer 

överens med Mahoney et al. (2013), som finner att mängden rapportering från ett företag om 

dess CSR-prestation ökar i linje med företagets faktiska prestation inom CSR. Om investerare 

värderar CSR-prestation positivt så indikerar det att aktievärderingen påverkas positivt hos 

företag ju mer de rapporterar om CSR, då mängden CSR-rapportering återspeglar CSR-

prestationen. I linje med detta menar Malik (2015) på att det måste finnas en efterfrågan på 

CSR-rapportering från investerare, då det är osannolikt att management skulle spendera mer 

pengar på denna aktivitet om så inte var fallet. Vidare ger CSR-rapportering information om 

företagets verksamhet på ett sätt som gör att investerare, enligt agent-principalteorin, får en 

utökad möjlighet att kunna bedöma risker hos företaget likväl som att kunna uppskatta framtida 

ekonomiska fördelar. Detta minskar informationsasymmetrin.  

CSR-rapportering signalerar ibland till investerarna att management fokuserar på andra 

målsättningar än att maximera aktieägarvärdet (Serveas & Tamayo, 2013). Serveas och 

Tamayo (2013) finner också evidens för att CSR-rapportering förstör aktieägarvärde om 

företaget i fråga har ett dåligt rykte. Detta genom att rapporteringen signalerar till investerare 

att företaget agerar inkonsekvent (Serveas & Tamayo, 2013). Således minskar 

informationsasymmetrin, men effekten blir inte minskad risk utan att management “avslöjar” 

att de ägnar sig åt aktiviteter som inte är förenliga med att maximera aktieägarvärdet.  

Majoriteten av tidigare studier som undersökt CSR-rapportering och aktievärdering har 

dock visat på ett positivt samband, vilket stämmer väl överens med teorin om minskad 

informationsasymmetri och lägre riskprofil. Brooks och Oikonomou (2018) finner i sin 

litteraturöversikt att endast 6-8 % av studierna redovisar ett negativt samband mellan CSR och 

aktievärdering, samt att de flesta studierna visar på ett signifikant positivt samband. Reverte 

(2016) undersöker de 35 största bolagen på Madridbörsen och finner att CSR-rapportering har 

en direkt, positiv effekt på aktievärdering. I Tyskland finns det ett positivt samband mellan den 

sociala aspekten av CSR-rapportering och aktievärdering (Verbeeten, Gamerschlag & Möller, 

2016). Utifrån nämnda studier och teorier ställer vi således följande hypotes:  

 

 H1: Det finns ett positivt samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering.  
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2.3 Företagens roll i samhället  
I en vidareutveckling av synsättet presenterat i argumentationen till H1 kan legitimitetsteorin 

inkorporeras, vilken säger att företagen vill legitimera sig i samhällets ögon. Detta sker genom 

exempelvis CSR-rapportering, vilket visar att företagen agerar i linje med gällande normer 

(Reverte, 2016). Vilka normer och förväntningar som finns på ett företag beror på den 

institutionella kontext som företaget befinner sig i, exempelvis den bransch ett företag tillhör 

(Deegan & Gordon, 1996). Den institutionella kontexten påverkar således vilka förväntningar 

som finns på företagens CSR-rapportering (Deegan & Gordon, 1996; Reverte, 2016). Det visar 

också tidigare forskning, genom att CSR-rapportering påverkar aktievärdering olika beroende 

på vilken bransch ett företag befinner sig i (Verbeeten, Gamerschlag & Möller, 2016; Dhaliwal, 

2014).  

Ett fåtal studier har även försökt identifiera hur branschtillhörighet påverkar sambandet 

mellan CSR-rapportering och aktievärdering. Dessa studier visar att graden av miljöpåverkan 

från en bransch påverkar det ovan nämnda sambandet (Reverte, 2016; Holder-Webb et al., 

2009). Det kan exempelvis röra sig om stora utsläpp från tillverkningsprocessen, ansamling av 

avfall, stor förbrukning av naturresurser eller tillverkning av miljömässigt klandervärda 

produkter (Reverte, 2016; Holder-Webb et al., 2009). Företag i miljökänsliga branscher har ett 

större behov av att gentemot övriga samhället rättfärdiga sin existens, genom att de i en högre 

utsträckning är utsatta för påtryckningar från utomstående intressenter än företag i andra 

branscher (Cho & Patten, 2007; Jenkins & Yakovleva, 2006). Dessa företag är också benägna 

att genom extensiv CSR-rapportering försöka minska den från investerarens håll upplevda 

risken för eventuella framtida rättsliga påföljder och oväntade kostnader (Dhaliwal, 2014; 

Holder-Webb et al., 2009). Reverte (2016) liksom De Klerk, De Villiers och van Staden (2015) 

visar att företag verkandes inom miljökänsliga branscher har ett starkare samband mellan CSR-

rapportering och aktievärdering i Spanien respektive Storbritannien.  

Att företag inom miljökänsliga branscher har en högre kravbild från övriga samhället 

vad gäller deras hållbarhetsprofil är i linje med legitimitetsteorin (Dhaliwal, 2014; Holder-

Webb, 2009; Jenkins & Yakovleva, 2006). Företag inom dessa branscher har också incitament 

till att ha en omfattande CSR-rapportering då det för dessa finns ett starkare samband mellan 

CSR-rapportering och aktievärdering (Reverte, 2016; De Klerk, De Villiers och van Staden, 

2015). Detta behov från företag i miljökänsliga branscher att legitimera sin verksamhet i 

kombination med de forskningsresultat som presenterats ovan leder till vår andra hypotes:   
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H2: Företag inom miljökänsliga branscher har ett starkare positivt samband mellan 

CSR-rapportering och aktievärdering än företag inom andra branscher. 

 

Vår första hypotes bygger på antagandet om att information i form av CSR-rapportering 

minskar informationsasymmetrin vilket leder till att investerare bättre kan värdera ett företag. 

Hypotes 1 är därför att ett positivt samband råder mellan CSR-rapportering och aktievärdering. 

Antagandet för hypotes 2, byggt på legitimitetsteorin, är att företag inom branscher som 

uppfattas som miljökänsliga har ett större behov än företag i ej miljökänsliga branscher att 

positionera sig som miljömedvetna för att legitimera sin existens. CSR-rapportering utgör ett 

verktyg för företag i miljökänsliga branscher att uppnå det. Hypotes 2 är därför att ett starkare 

positivt samband råder mellan CSR-rapportering och aktievärdering för företag i miljökänsliga 

branscher än företag i andra branscher.  
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3. Metod  

I följande kapitel presenteras först studiens övergripande tillvägagångssätt. Sedan 

presenteras använd data och urvalsprocessen. Efter det följer operationalisering av våra två 

huvudsakliga variabler, CSR-rapportering och aktievärdering. Slutligen presenteras 

regressionsmodellerna som ligger till grund för undersökningen.  

 

En stor del av den tidigare forskningen på CSR-rapportering och dess påverkan på 

kapitalkostnader och aktievärdering utgår från en kvantitativ metod (Cheung et al., (2010), El 

Ghoul et al., 2011; Girerd-Potin, Jimenez-Garcès och Louvet, 2014). En av fördelarna med den 

metoden är att den är kompatibel med en hypotetisk-deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2015, 

s.160-161), vilken tillämpas i den här studien. I likhet med ovan nämnda studier arbetar vi 

därför också utifrån en kvantitativ ansats. Vi använder en innehållsanalys för att ge en poäng 

på företagens CSR-rapportering. Denna poäng används sedan tillsammans med ett antal 

finansiell mått och kontrollvariabler i två multipla regressionsmodeller för att testa studiens 

hypoteser.  

 En multipel regression visar på hur flera olika oberoende variabler samvarierar med en 

beroende variabel. På så vis ges en möjlighet att undersöka komplexa samband, både i form av 

styrka och riktning (positivt/negativt). Målet är att förstå hur förändringar i de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln (Hair et al., 2010, s.16).  

 

3.1 Data  
Data till denna studie hämtas från Thomson Reuters EIKON, en databas som bland annat 

inkluderar finansiella data från noterade företag. När det gäller företagens CSR-rapportering 

hämtas data direkt från företagens årsredovisningar. I de fall företag har en separat 

hållbarhetsredovisning undersöks även dessa. Urvalet består av företag listade på 

Stockholmsbörsens Large Cap-lista mellan 2015/04/31-2017/04/31. Denna avgränsning görs 

med anledning av att alla företag på den listan måste förhålla sig till Nasdaqs informationsregler 

(Nasdaq Stockholm, 2018), vilket förhindrar att våra resultat påverkas av externa faktorer så 

som olika regelverk. Exkludering av företag på Stockholmsbörsens Mid-cap och Small-cap 

listor görs på grund av tidsskäl. Det bör också noteras att från och med verksamhetsåret 2017 

är svenska företag, uppfyllande vissa kriterier gällande omsättning och antal anställda, skyldiga 

enligt lag att upprätta en hållbarhetsrapport (Prop. 2015/2016:193) vilket innebär att 



 
 
 

Simon Jonsson & Jonatan Kjellberg  

 
 

10 

förutsättningarna skiljer sig åt för CSR-rapportering innan jämfört med under/efter 2017. En 

sammanfattning över vilka variabler och data som används återfinns i tabell 1.  

 

Tabell 1: Använd data och variabler  

Data/variabel  Kod Förkortning Källa  Beräkning 

Aktiekurs  P Ln_SP EIKON Ln(aktiekurs) 

Bokfört värde/aktie  WC05476 Ln_BVE EIKON Ln(bokfört värde/aktie) 

Resultat/aktie  WC05291 Ln_NI EIKON Ln(resultat/aktie) 

Miljökänslig bransch  - ESI Årsredovisningar Reverte (2016) 

CSR-rapportering   - CSRDISC Årsredovisning och  

hållbarhetsredovisning 

Totalt antal CSR-ord/ 

Totalt antal sidor 

Finansiell hävstång * Ln_LEV EIKON Skulder/Eget kapital 

Storlek WC02999 Ln_Size EIKON Ln(storlek) 

År - Year Årsredovisning  - 

Bransch  - Industry Swedish House of Finance  

Research Data Center  

- 

Interaktionsvaribel - ESI×CSRDISC Årsredovisning ESI×CSRDISC 

 

 

3.1 Oberoende variabel: CSR-rapportering  
 

Baserat på de ursprungliga urvalskriterierna finns det 96 bolag och således 288 observationer. 

En del observationer faller dock bort då bolaget i fråga inte var noterat på Large Cap-listan vid 

den aktuella tidpunkten. I linje med Reverte (2016) exkluderas banker då vi kontrollerar för 

hävstång, och kapitalstrukturen hos banker skiljer sig markant från övriga bolag. Slutligen 

utgör observationer där ett bolag har negativt bokfört värde/aktie och/eller negativt 

resultat/aktie bortfall, då dessa inte kan logaritmeras (vilket är nödvändigt för att få 

normalfördelade variabler). Urvalsprocessen återfinns i tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

Kolumnen data/variabel beskriver den data som används i undersökningen. Kod visar vilken kod som används för att hämta 

data från Thomson Reuters EIKON. Förkortning visar namnet för variablerna i regressionsmodellen. Källa anger vart data 

hämtas från. * Från EIKON hämtas Total Debt (WC03255) och Total Equity (WC03995), vilka sedan divideras (Total 

Debt/Total Equity).   
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Tabell 2. Urvalsprocess   
 
Urval och bortfall  Antal observationer 

Antal bolag  - 96 

Antal årsredovisningar  288 

Data ej tillgänglig  - 31 

Banker - 21 

Negativt eget kapital och/eller negativt resultat/aktie - 20 

Slutgiltigt urval   216 

 
Totalt består urvalet av 96 bolag, vilket över tre år ger 288 observationer. Data ej tillgänglig representerar 

observationer som faller bort på grund av att ett företag inte hade noterats vid ett givet år, alternativ 

avnoterats. Banker har en annan kapitalstruktur (mycket högre hävstång) än övriga bolag på 

Stockholmsbörsen och utesluts därför från undersökningen då de kan ge snedvridna resultat. Slutligen har 

observationer där företag har negativt eget kapital och/eller negativ resultat/aktie uteslutits. Slutgiltigt urval 

är antalet observationer som använts i studien.     

 

Vi har inga skäl att tro att det finns någon bias i bortfallet. Branschindelningen bland 

observationerna i bortfallet är varierad, vilket minskar risken för en bransch-bias. Av de 

observationer som faller bort på grund av att en aktie inte var noterad vid mättillfället berodde 

endast sex bortfall på avnotering, vilket innebär att risken för att våra resultat påverkas av 

överlevnadsbias är liten. Användandet av obalanserad paneldata rekommenderas av Martínez-

Ferraro och García-Sánches (2017) och Bilbao-Terol och Cañal-Fernández (2014), just på 

grund av att det minskar risken för bortfallsfel.  

 

3.2 Oberoende variabel: CSR-rapportering  
CSR-rapportering förekommer bland annat i företagens årsredovisning eller i en separat 

hållbarhetsredovisning (Verbeeten, Gamerschlag & Möller, 2016). Från och med 

verksamhetsåret 2017 är det dock obligatorisk att publicera en separat hållbarhetsredovisning 

för svenska företag som uppfyller vissa kriterier gällande exempelvis omsättning och antal 

anställda (Prop. 2015/2016:193). Års - och hållbarhetsredovisningar kan sedan undersökas och 

kvantifieras med hjälp av en innehållsanalys. Metoden beskrivs av Bryman och Bell (2015, 

s.313) som ett objektivt och systematiskt tillvägagångssätt för att analysera kommunikation i 
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olika former, främst texter och dokument. Tekniska sökfunktioner och elektroniska dokument 

har ökat innehållsanalysens reliabilitet (Bryman & Bell, 2015, s.300).     

Joseph och Taplin (2011) diskuterar de två huvudsakliga metoderna för att göra en 

innehållsanalys: disclosure abundance och disclosure occurrence. Båda tillvägagångssätten 

bygger på en checklista med för undersökningen relevanta termer som ska undersökas. 

Disclosure abundance innebär att varje term summeras efter hur många gånger den 

förekommer i data-materialet, och sedan summeras alla termer för att ge en totalsumma vilken 

kan användas i exempelvis regressionsmodeller. Disclosure occurrence bygger istället på att 

varje term endast kan anta värdena 0 (förekommer ej i data) eller 1 (förekommer i data). 

Värdena summeras till en summa vilken kan sägas vara ett mått på variationen i innehållet. När 

det gäller undersökningar rörandes exempelvis legitimitetsteorin rekommenderar Joseph och 

Taplin (2011) disclosure abundance då en inflytelserik intressentgrupp kan påverka företaget 

till att fokusera på specifika områden av CSR, vilket inte fångas av disclosure occurrence. I 

likhet med Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016), som också undersökt CSR-

rapportering och aktievärdering, kommer även denna studie att utgå från disclosure abundance. 

Sökningen görs med hjälp av PDF-läsarens sökfunktion.  

Totalsumman av CSR-relaterade ord från innehållsanalysen kan sedan sättas i relation 

till materialets (rapportens) omfattning. Detta kan göras genom att dividera antal CSR-

relaterade ord med totalt antal ord, vilket ger andelen CSR-relaterade ord av rapportens 

omfattning. Vi dividerar dock antal CSR-relaterade ord med totalt antal sidor i rapporten vilket 

ger genomsnittligt antal CSR-relaterade ord per sida. Det motiveras av att vårt resultat då blir 

mer jämförbart med Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) som använde samma 

tillvägagångssätt.  

Några av företagen i vårt urval har enbart publicerat redovisningar på engelska, och då 

används den engelska översättningen för varje CSR-relaterade ord vid sökningen. De CSR-

relaterade ord som undersöks i års – och hållbarhetsredovisningarna återfinns i tabell 3.   
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Tabell 3. Nyckelord för innehållsanalys  

Miljö  Socialt  

Återvinning (recycling)  Medarbetare (employee)  

Energi (energy) Personalomsättning (employee turnover) 

Utsläpp (emission) Kollektivavtal (collective agreement) 

Miljö (environment) Fackförbund (union) 

Avfall (waste) Friskvård (wellness) 

Förorening (pollution) Arbetsmiljö (working environment) 

Koldioxid & CO2 (carbondioxide) Mångfald (diversity) 

Klimat (climate) Jämställdhet (equality) 

Global uppvärmning (global warming)  Barnarbete (child labour) 

Hållbarhet (sustainability) Mänskliga rättigheter (human rights) 

Ekosystem (eco system) Diskriminering (discrimination) 

Resurs (resource)  Samhälle (community) 

 Korruption (corruption) 

 Utbildning (education) 

 Kundnöjdhet (customer satisfaction)  

h 
Kolumnen Miljö visar miljörelaterade ord som används i innehållsanalysen. Kolumnen Socialt visar socialt 

relaterade ord som används i innehållsanalysen. Orden inom parentes visar den engelska översättningen av 

CSR-orden som används i innehållsanalysen. 

 

Ett problem som uppstår vid innehållsanalys är förekomsten av synonymer till de valda CSR-

relaterade orden. Det finns alltid en risk att författaren till den text som undersöks använder 

dessa synonymer vilket medför att områden/ämnen som är tänkta att fångas av 

innehållsanalysen inte blir registrerade. Lösningen på problemet är att även inkludera dessa 

synonymer i listan med CSR-ord, vilket medför att datainsamlingen tar längre tid. Vi väljer att 

inte inkludera synonymer, i linje med Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016), då det är för 

tidskrävande i relation till undersökningens omfattning. Detta val kan medföra att vissa 

årsredovisningar får ett lägre antal CSR-relaterade ord/sida än de egentligen har, vilket i sin tur 

påverkar resultaten från vår regressionsmodell. Det blir dock endast ett problem om det 

föreligger en systematisk skillnad i användandet av synonymer mellan årsredovisningar som 
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har ett högt respektive lågt antal CSR-relaterade ord/sida. Vi har inga skäl att tro att en sådan 

systematisk skillnad existerar.   

Det ursprungliga urvalet av CSR-relaterade ord kan också påverka resultatet, genom att 

forskarna missar att ta med CSR-relaterade ord för att fånga specifika ämnen/områden. I valet 

av CSR-ord till denna studie har vi utgått från tidigare forskning (Verbeeten, Gamerschlag & 

Möller, 2016) och GRI Reporting Standards, vilken är en standard som används av många 

företag i deras CSR-rapportering (Global Sustainability Standards Board, 2016). På så sätt 

minimeras denna risk. Ett tredje potentiellt problem med innehållsanalyser är att många ord har 

flera betydelser, där inte alla betydelser är relevanta för undersökningen. Detta kontrollerar vi 

för genom att titta på i vilka sammanhang dessa tvetydiga ord används. Slutligen uppstår det 

alltid en risk när CSR-relaterade ord ska översättas, då det inte alltid är den direkta 

översättningen som används i det översatta språket. I valet av översättning utgår vi från Global 

Sustainability Reportings (2016) GRI standard vilken är skriven på engelska. Således är  

termerna i innehållsanalysen väl anpassade till det engelska språkbruket vid CSR-rapportering.  

 

3.3 Beroende variabel: aktievärdering 
En akties värde (dess framtida, diskonterade kassaflöde) är inte nödvändigtvis samma sak som 

dess pris. Alla investerare kan värdera en aktie olika, men för en given tidpunkt kan det endast 

finnas ett pris på marknaden. Detta pris bestäms av “the marginal investor” och dennes 

värdering av aktien, vilket innebär att aktiekursen bör reflektera den genomsnittliga 

värderingen av aktien (Brailsford, Heaney & Bilson, 2015, s.365). I likhet med Verbeeten, 

Gamerschlag och Möller (2016) mäter vi därför aktievärdering med hjälp av aktiekurs, vilken 

hämtas fyra månader efter räkenskapsårets slut. Detta för att säkerställa att företaget har släppt 

sin årsredovisning där investerarna kan läsa om CSR-arbetet, och att aktiekursen reflekterar 

denna information.   

 

3.4 Regressionsmodell för aktievärdering 
Denna regressionsmodell bygger på Verbeeten, Gamerschlag och Möllers (2016) uppdaterade 

version av Ohlsons (1995) regressionsmodell, vilken vi bygger på ytterligare genom att 

inkludera finansiell hävstång och storlek som kontrollvariabler. Denna regressionsmodell 

används för att testa vår första hypotes och ser ut som följer:    

 

(𝟏) 𝐿𝑛_𝑆𝑃𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛_𝐵𝑉𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛_𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 + ∑ 𝛽4−10𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
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där Ln_SP (Share price) är den naturliga logaritmen av aktiekursen, Ln_BVE (Book Value per 

Share) är den naturliga logaritmen av bokfört värde per aktie vid årets slut, Ln_NI (Net Income) 

är den naturliga logaritmen av resultat per aktie vid årets slut och CSRDISC (CSR Disclosure) 

är poängen på företagets CSR-rapportering hämtad via innehållsanalys av års – och 

hållbarhetsredovisning. Controls inkluderar dummy-variabler för bransch och år, storlek 

(naturliga logaritmen av totala tillgångar) och den naturliga logaritmen av den finansiella 

hävstången.  

Tidigare studier visar att bransch påverkar hur CSR-rapportering värderas och det är 

således viktigt att kontrollera för denna faktor (Reverte, 2016; Verbeeten, Gamerschlag & 

Möller, 2016). Likaså kan det finns systematiska skillnader mellan små och stora bolag 

gällande aktievärdering. Detta tar vi hänsyn till genom att kontrollera för storlek, i linje med 

exempelvis Reverte (2016) och Costa Lourenco et al. (2012). Verbeeten, Gamerschlag och 

Möller (2016) har inte med någon variabel för finansiell hävstång men Mishra och Modi (2013) 

visar att denna faktor påverkar den företagsspecifika risken, vilket i sin tur påverkar 

aktievärderingen. Således väljer vi att inkludera variabeln finansiell hävstång i vår 

regressionsmodell.  

 Aktiekurs, bokfört värde/aktie, resultat/aktie, totala tillgångar och finansiell hävstång 

är inte normalfördelade i rådata. Normalfördelning är nödvändigt för att exempelvis kunna 

beräkna standardavvikelse och genomföra regressionsanalys. Med anledning av detta 

logaritmeras variablerna vilket ger en approximativ normalfördelning.  

 I och med att variablerna ovan logaritmeras så blir tolkningen av resultaten något 

annorlunda jämfört med tolkningen av en modell med icke-logaritmerade variabler. 

Koefficienten för en icke-logaritmerad variabel (exempelvis CSRDISC och dummy-variabler) 

exponentieras med den naturliga logaritmen som bas (UCLA: Statistical Consulting Group, 

2018). Sedan subtraheras 1 från det exponentierade värdet, vilket kan läsas som den 

procentuella förändringen i den beroende variabeln vid en procentenhets förändring i den 

oberoende variabeln (UCLA: Statistical Consulting Group, 2018). För logaritmerade variabler 

sätts koefficienten in som exponent med basen 1.01 för att beräkna den förväntade procentuella 

förändringen i den beroende variabeln vid en procentenhets förändring i den oberoende 

variabeln (UCLA: Statistical Consulting Group, 2018).   

 Extremvärden påverkar och gör en regressionsmodell missvisande. Costa Lourenco et 

al. (2012) väljer i sin undersökning om hur aktiemarknaden värderar CSR-prestation att 

exkludera den högsta och lägsta procenten för varje huvudvariabel. Nackdelen med den 
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metoden är att det skapar ett bortfall. Vi väljer därför att tillämpa winsorizing på den högsta 

och lägsta procenten för varje huvudvariabel, vilket innebär att de extrema värdena ersätts av 

det högsta respektive lägsta värdet som inte ingår i dessa percentiler. 

 

3.5 Interaktionsvariabel 
Vår andra hypotes (H2) rör sambandet mellan CSR-rapportering, branschers miljökänslighet 

och aktievärdering. Detta kommer att testas genom en interaktionsvariabel (ESI×CSRDISC) 

som består av en dummy-variabel, ESI (Environmentally Sensitive Industry), för om ett företag 

är verksamt i en miljökänslig bransch, multiplicerat med variabeln CSRDISC (CSR-

rapportering). En signifikant positiv (negativ) koefficient innebär att det finns ett starkare 

(svagare) samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering för företag i miljökänsliga 

branscher. Vid test av H2 används därför följande regressionsmodell:  

 

(𝟐) 𝐿𝑛_𝑆𝑃𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛_𝐵𝑉𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛_𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡+ 𝛽4𝐸𝑆𝐼𝑖,𝑡 +
𝛽5𝐸𝑆𝐼 × 𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖,𝑡 + ∑ 𝛽6−12𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
 

Kategoriseringen av företag i miljökänsliga respektive icke miljökänsliga branscher görs efter 

Revertes (2016) och De Klerk, De Villiers och van Stadens (2015) indelning. Företag i 

miljökänsliga branscher är de som är verksamma inom något av följande områden: olja och 

gas, mineral- och gruvbrytning, metallproduktion, pappers- och pappersmasseproduktion, 

kemikalieproduktion och energiproduktion.  
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4. Resultat 

Nedan följer resultaten av de test som genomförs för att besvara hypoteserna i vår studie. 

Först presenteras deskriptiv statistik och korrelationsmatris genom vilka vi kontrollerar för 

vår datas fördelning. Korrelationsmatrisen tolkas också för att ge en indikation på vårt 

resultat. Därefter presenteras våra hypotesprövningar, samt analys och diskussion av dem.   

 

4.1 Deskriptiv statistik 
I tabell 4 presenteras deskriptiv statistik över det dataset som används i prövningen av våra 

hypoteser. Tabellen innefattar den beroende variabeln, de oberoende variablerna, 

kontrollvariablerna samt interaktionsvariabeln som används för att testa H2.  

För de monetära variablerna Ln_SP (aktiekurs), Ln_BVE (bokfört värde/aktie), Ln_NI 

(resultat/aktie), Ln_Size (totala tillgångar) och vår undersökningsvariabel CSRDISC (CSR-

rapportering) är det särskilt viktigt att kontrollera fördelningen av observationer (Bassler, 

McCauley & Gunaratne, 2007). Av skevhet, en kurvas (a)symmetri, och kurtosis, en kurvas 

toppighet, kan vi utröna huruvida variablerna uppvisar en normalfördelning, vilket är viktigt 

för att vi ska kunna dra generella slutsatser kring urvalet av observationerna. För skevhet 

använder vi intervallet -0,5 och 0,5 och för kurtosis intervallet -1 till 1.  

Av tabell 4 utläses att den beroende variabeln Ln_SP har en skevhet på -0,374 och en 

kurtosis på 1,306 och variabeln CSRDISC har en skevhet på 0,733 och en kurtosis på -0,673, 

vilket visar att dessa variabler inte är helt perfekt normalfördelade. Interaktionsvariabeln 

ESI×CSRDISC, vilken införs i regressionen för att testa H2, uppvisar en skevhet på 1,018 och 

en kurtosis på -0,492. Ln_BVE och Ln_NI uppvisar även de varierande värden inom skevhet 

och kurtosis, varför vi väljer att kontrollera samtliga variablers värden grafiskt. Genom att 

illustrera variablernas värden i ett histogram bedöms huruvida variablerna uppvisar en 

acceptabel nivå av normalfördelning (Barrow, 2013, s. 20-21). Sammanfattningsvis bedöms 

fördelningen av regressionsmodellens huvudvariabler som acceptabel, även om vissa värden 

ligger strax utanför intervallet för vad som anses vara helt normalfördelat.  

Regressionsanalys bygger på antagandet om homoskedasticitet, och det är således 

viktigt att säkerställa att det råder konstant varians hos den beroende variabeln för olika värden 

på den oberoende variabeln. Detta görs genom att grafiskt illustrera variablernas fördelning i 

ett spridningsdiagram, där detta kontrolleras för (Keller, 2005, s. 616). Efter kontroll 

konstaterar vi att homoskedasticitet råder för variablerna i vårt urval. 



 
 
 

Simon Jonsson & Jonatan Kjellberg  

 
 

18 

Tabell 4: Deskriptiv statistik över variablerna i regressionsmodell 1 och regressionsmodell 2 

Variabel N Min Max Medelvärde Std-av Skevhet Kurtosis 

Ln_SP 216 2,245 6,787 4,946† 0,749 -0,374 1,306 

Ln_BVE 216 0,031 6,484 3,748† 1,136 -0,597 1,514 

Ln_NI 216 -1,570 4,301 1,817† 1,193 -0,694 0,533 

CSRDISC 216 0,443 8,620 3,491† 2,135 0,733 -0,673 

ESI 216 0 1 0,420† - - - 

ESI×CSRDISC 216 0,000 8,620 2,007† 2,767 1,018 -0,492 

Ln_LEV 216 -4,200 1,817 -0,534† 0,965 -1,372 3,343 

Ln_Size 216 13,600 20,140 17,283* 1,223 -0,061 0,136 

D2014 216 0 1 0,310† - - - 

D2015 216 0 1 0,347† - - - 

D2016 216 0 1 0,342† - - - 

Services 216 0 1 0,166† - - - 

Finance 216 0 1 0,245† - - - 

Industrial 216 0 1 0,402† - - - 

Consumer 216 0 1 0,185† - - - 

h 
Den första kolumnen, variabel, visar namnet på variablerna i regressionsmodell 1 och regressionsmodell 2. N ger antal 

observationer. Min och Max visar det lägsta respektive högsta observerade värdet för varje variabel. Medelvärde ger det 

genomsnittliga värdet för variabeln och standardavvikelse den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. Skevhet och 

kurtosis visar huruvida observationerna uppvisar en normalfördelning. † värden med denna symbol efter sig utläses som 

proportioner då variabeln är en dummyvariabel. För beskrivning av variabler, se tabell 1.  

 

Medelvärdet 0.166 för Services innebär att tjänsteföretag utgör 16.6% av observationerna i vår 

undersökning. Finance utgör 24.5%, Industrial 40.2% och Consumer 18.5%. De miljökänsliga 

företagen (ESI) utgör 42% av observationer, vilket innebär att icke miljökänsliga företag utgör 

58% av observationer. Fördelningen för dummyvariablerna är således jämn, vilket är 

nödvändigt för att kunna dra slutsatser om dummyvariablernas påverkan på den beroende 

variabeln.  

I tabell 5 presenteras en korrelationsmatris för alla variabler som ingår i våra 

hypotesprövningar. Det är en signifikant negativ korrelation mellan vår beroende variabel 

Ln_SP och undersökningsvariabeln CSRDISC (-0,153) vilket indikerar att CSR-rapportering 

har ett negativt samband med aktievärdering. Denna indikation motsäger vår första hypotes, 
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vilken är att CSR-rapportering har ett positivt samband med aktievärdering. De oberoende 

variblerna Ln_BVE och Ln_NI är signifikant positivt korrelerade med Ln_SP, vilket är väntat 

då de två oberoende variablerna är vanliga mått inom aktievärdering. Den beroende variablen 

Ln_SP är även signifikant korrelerad med dummyvariablerna Finance och Consumer. Vad 

gäller vår interaktionsvariabel ESI×CSRDISC så framkommer ingen signifikant korrelation 

med Ln_SP, vilket indikerar att det inte finns någon modererande effekt från branschers 

miljökänslighet på sambandet mellan CSR-rapportering och aktievärdering. ESI korrelerar 

signifikant positivt med CSRDISC, vilket indikerar att företag i miljökänsliga branscher har en 

mer omfattande CSR-rapportering än företag i icke miljökänsliga branscher. Tolkningen av 

korrelationsmatrisen ska dock ses som en indikation på resultat, och vi kan inte med säkerhet 

säga något om våra hypoteser baserat på denna tolkning.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikollinearitet uppstår genom att flera variabler korrelerar med varandra till den grad att 

regressionen i stort påverkas, vilket bör undvikas. Om korrelation finns över eller under 

intervallet -0,7 och 0,7 mellan flera variabler finns det en risk för att multikollinearitet råder 

(Anderson, Sweeney och Williams, 2015, s.714). Genom tabell 5 ser vi att Ln_NI och Ln_BVE 

korrelerar signifikant med varandra genom värdet 0,731. Det är väntat då företag med ett högt 

resultat samtidigt ökar sina tillgångar (och eget kapital). Med anledning av denna höga 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ln_SP 1,000**        

2. Ln_BVE 0,485** 1,000**       

3. Ln_NI 0,584** 0,731** 1,000**      

4. CSRDISC -0,153** -0,050** -0,096** 1,000**     

5. Ln_LEV -0,100** -0,106** -0,024** -0,110** 1,000**    

6. Ln_Size 0,149** 0,461** 0,199** 0,121** 0,079** 1,000**   

7. ESI 0,097** -0,056** -0,051** 0,509** 0,011** 0,119** 1,000**  

8. ESIxCSRDIS

C 

0,012** -0,010** -0,068** 0,789** -0,090** 0,180** 0,852** 1,000** 

 
Tabellen visar korrelationen mellan variablerna i regressionsmodell 1 och regressionsmodell 

2. I kolumnen Variabel visas namnet på varje variabel, vilka representeras av sitt nummer i 

den översta horisontella raden, för att där kunna utläsa korrelationerna mellan varje 

variabel. 

 

Tabell 5: korrelationsmatris 
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korrelation undersöker vi även VIF-värden. Kritiska värden återfinns för dummyvariabler, 

ESI×CSRDISC samt CSRDISC. Höga VIF-värden kan dock ignoreras för just dummyvariabler 

och vid införande av en interaktionsvariabel (Allison, 2012). VIF-värdet för CSRDISC är under 

den kritiska gränsen 3 (Hair et al., 2010, s. 200) innan införandet av interaktionsvariabeln vilket 

innebär att multikollinearitet inte är något problem i undersökningen. Testet av VIF-värden 

återfinns som Bilaga 1. 

 

4.2 Hypotesprövning 1 
I tabell 6 ges resultatet från regressionsanalysen som utförs på regressionsmodell 1 för att testa 

vår första hypotes (om CSR-rapportering har ett positivt samband med aktievärdering). Genom 

tabellen utläses att variabeln CSRDISC (CSR-rapportering) har ett signifikant negativt 

samband (-0,064) med den beroende variabeln Ln_SP (aktiekurs) i vår regressionsmodell. Det 

går således att konstatera att det finns ett negativt samband mellan CSR-rapportering och 

aktievärdering. Detta går emot Verbeeten, Gamerschlag och Möllers (2016) resultat, vilket 

visar på ett insignifikant samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering. Ln_BVE 

(bokfört värde/aktie) respektive Ln_NI (resultat/aktie) har positiva samband (0,146 respektive 

0,332) med den beroende variabeln Ln_SP på 5% respektive 1% signifikansnivå. Det är i 

enlighet med våra förväntningar utifrån tidigare forskningsresultat (Verbeeten, Gamerschlag 

och Möller, 2016; Reverte, 2016).  

 

Tabell 6: B-koefficienten för variablerna i regressionsmodell 1  

Variabler B P-värde 

Intercept 3,837** 0,000 

Ln_BVE 0,146** 0,011 

Ln_NI 0,332** 0,000 

CSRDISC -0,064** 0,001 

Ln_LEV -0,027** 0,499 

Ln_Size 0,015** 0,683 

Adj. R2 0,486** - 

n 216 - 
 

*,** B-koefficienten signifikant på 5% respektive 1% nivå. Kolumnen Variabler 

ger namnet på variablerna, följt av B-koefficienten och dess signifikans i form 

av P-värdet. För beskrivning av variabler, se tabell 1.  
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Modellens förklaringsgrad ges av det justerade R2-värdet, vilket visar hur mycket av den 

beroende variabelns varians som kan förklaras av de oberoende variablernas varians. Värdet 

0,486 innebär att 48,6 % av variansen i aktievärdering kan förklaras av variansen i modellens 

oberoende variabler. Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) redovisar ett justerat R2-värde 

på 0,55 vilket ligger nära vårt.  

Resultatet för sambandet mellan CSR-rapportering (CSRDISC) och aktievärdering 

(Ln_SP) strider till stora delar mot agent-principalteorin som ger att ökad rapportering leder till 

minskad informationsasymmetri, vilket i sin tur ger högre aktievärdering tack vare en minskad 

upplevd risk från investerarnas håll (Verbeeten, Gamerschlag och Möller, 2016; Malik, 2015). 

Resultaten från vår studie strider också mot de resultat Reverte (2016) finner i sin studie av 

sambandet mellan CSR-rapportering och aktievärdering för noterade spanska bolag. Serveas 

och Tamayo (2013) finner dock att det finns omständigheter under vilka mer rapportering (och 

minskad informationsasymmetri) leder till lägre aktievärdering. Om företaget i fråga har ett 

dåligt rykte signalerar CSR-rapportering att företaget agerar inkonsekvent genom att det säger 

en sak men gör en annan. Huruvida detta gäller för företagen i vår studie kan vi inte dra 

slutsatser om då vi inte undersöker företagens rykte.  

Brooks och Oikonomou (2018) visar att det är ovanligt med studier som finner ett 

negativt samband mellan CSR (både rapportering och prestation) och aktievärdering. Således 

är det möjligt att befintliga teoretiska ramverk inte kan förklara detta fenomen. Brammer, 

Brooks och Pavelin (2006) finner exempelvis ett negativt samband mellan CSR-prestation och 

aktievärdering, men spekulerar endast kortfattat om olika potentiella teoretiska förklaringar. 

Bortsett från Serveas och Tamayos (2013) förklaring (CSR-rapportering hos företag med dåligt 

rykte signalerar inkonsistens) saknar forskningen redskapen för att kunna förklara negativa 

samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering.  

Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016), vilkas studie är uppbyggd på liknande sätt 

som vår vad gäller metod och hypotesprövning, kan ej bekräfta ett samband mellan CSR-

rapportering och aktievärdering i och med den insignifikanta koefficienten i deras 

regressionsanalys. Författarnas första hypotes är densamma som vår och bygger på samma 

argumentation utifrån agent-principal-teorin och informationsasymmetri. Studierna skiljer sig 

dock åt från varandra vad gäller tidpunkten för inhämtandet av data, vilket kan föranleda att 

skillnader i hur CSR-rapportering uppfattas påverkar resultaten. CSR-rapportering och 

uppfattningen kring det har förändrats genom åren (Malik, 2015) och det kan förklara att olika 

tidsperioder skiljer sig åt vad gäller aktiemarknadens värdering av CSR-rapportering.   
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Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) konstaterar att merparten av forskningen 

på CSR-rapportering och aktievärdering har gjorts i Anglosaxiska länder. Det finns således 

inga garantier för att de teorier och modeller som utvecklats i dessa länder är applicerbara på 

nordeuropeiska länder, vilka skiljer sig rent kulturellt från Anglosaxiska länder (Verbeeten, 

Gamerschlag & Möller, 2016). Då våra hypoteser ställs utifrån dessa Anglosaxiska teorier och 

forskningsresultat kan det förklara varför våra resultat inte är i linje med vad vi hade förväntat 

oss.  

 

4.3 Hypotesprövning 2 
I tabell 7 presenteras resultatet från regressionsanalysen som utförs på regressionsmodell 2 för 

att undersöka vår andra hypotes, huruvida företag inom miljökänsliga branscher har ett starkare 

positivt samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering än företag inom andra 

branscher. Från tabell 7 kan vi utläsa att interaktionsvariabeln ESI×CSRDISC har ett 

insignifikant samband med den beroende variablen Ln_SP (aktiekurs) utifrån vår 

regressionsanalys, vilket ej stämmer med hypotesen. Variabeln ESI (miljökänslig bransch) 

uppvisar inte heller den något signifikant samband med Ln_SP. Det framkommer dock att 

variabeln CSRDISC (CSR-rapportering) får ett starkare negativt samband (-0,091) med Ln_SP 

efter införandet av variabeln ESI och interaktionsvariabeln ESI×CSRDISC i regressionen 

jämfört med sambandet (-0,064) i regressionsmodell 1 i tabell 6. Införandet av de två nya 

variablerna ger alltså att CSR-rapportering som enskild variabel har en större negativ 

koefficient jämfört med regressionsmodell 1.  
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Tabell 7: B-koefficienten för variablerna i regressionsmodell 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

*,** B-koefficienten signifikant på 5% respektive 1% nivå. Kolumnen Variabler ger 

namnet på variablerna, följt av B-koefficienten och dess signifikans i form av P-värdet. 

För beskrivning av variabler, se tabell 1.  

 

Det insignifikanta sambandet mellan interaktionsvariabeln och den beroende variabeln skiljer 

sig från det resultat som såväl Reverte (2016) som De Klerk, De Villiers och van Staden (2015) 

får. Deras resultat visar, till skillnad från vårt, på ett starkare positivt samband mellan CSR-

rapportering och aktievärdering genom ett signifikant positivt samband mellan 

interaktionsvariabeln och den beroende variabeln. Antalet observationer i Revertes (2016) och 

De Klerk, De Villiers och van Stadens (2015) studier är relativt små, 130 och 89, vilket ökar 

risken för att slumpen påverkar deras resultat. De Klerk, De Villiers och van Staden (2015) 

inkluderar banker i sitt urval, vilket också kan påverka resultaten.  

 I och med att interaktionsvariabeln ESI×CSRDISC är insignifikant kan vi varken 

bekräfta eller förkasta vår hypotes (att det finns ett starkare samband mellan CSR-rapportering 

och aktievärdering för företag i miljökänsliga branscher). Således är det fortfarande möjligt att 

företag i miljökänsliga branscher kan tjäna på att CSR-rapportera mer än andra företag. Det 

forskningsgap vi indentifierar (branschers miljökänslighet som modererande variabel i 

sambandet mellan CSR-rapportering och aktievärdering) får i någon mening sägas bestå i och 

med de motstridiga resultaten jämfört med tidigare studier. Våra resultat innebär också att vi 

inte kan dra några säkra slutsatser gällande legitimitetsteorins tillämpbarhet på sambandet 

mellan CSR-rapportering, miljökänslig bransch och aktievärdering i Sverige.  

Variabler B P-värde 

Intercept 3,596** 0,000 
Ln_BVE 0,172** 0,003 
Ln_NI 0,301** 0,000 
CSRDISC -0,091** 0,006 
Ln_LEV -0,032** 0,429 
Ln_Size 0,012** 0,750 
ESI 0,283** 0,188 
ESIxCSRDISC 0,024** 0,577 
Adj. R2 0,495** - 
n 216 - 
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 Tidigare forskning visar att företag i miljökänsliga branscher CSR-rapporterar mer än 

företag i andra branscher (Dhaliwal, 2014; Holder-Webb et al., 2009). Vid test av detta, se 

tabell 8, framkommer även för vårt urval en signifikant skillnad i mängden CSR-rapportering, 

där företag inom miljökänsliga branscher rapporterar nästan dubbelt så många CSR-relaterade 

ord per sida än andra företag. Det ger en indikation på att företag inom miljökänsliga branscher 

identifierar behovet att CSR-rapportera mera, i linje med vad legitimitetsteorin säger om 

samhällets krav på dem.  

 

Tabell 8: Independent Samples T-test  

 ESI Antal observationer Medelvärde P-värde 

CSRDISC        0 

1 

125 

91 

2.56 

4.76 

 

Skillnad   -2.18 0.000** 

 
CSRDISC är i detta test den beroende variabeln och ESI är den oberoende variabeln, där 0 innebär 

företag i en icke miljökänslig, och 1 en miljökänslig, bransch. Antal observationer visar fördelning av 

icke miljökänsliga respektive miljökänsliga branscher. Medelvärdet visar genomsnittligt antal CSR-

relaterade ord per sida för företag i icke miljökänsliga respektive miljökänsliga branscher. ** innebär 

signifikans på 1 %-nivån.   

 

Vårt resultat i hypotesprövning 2 visar att den ökade CSR-rapporteringen ej kan sägas uppvisa 

ett samband med ökad aktievärdering på grund av det insignifikanta sambandet mellan 

interaktionsvariabeln och den beroende variabeln. Att den ökade CSR-rapporteringen för 

företag inom miljökänsliga branscher inte tycks värderas av investerarna på det sätt som det 

teoretiska ramverket föreslår är något vi inte kan dra några slutsatser om baserat på denna 

undersökning. Däremot ger resultatet av t-testet i tabell 8 en indikation på att legitimitetsteorin 

i åtminstone en viss utsträckning är tillämpbar i Sverige, då den kan förklara företagens 

beteende.  
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5. Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka hur CSR-rapportering påverkar investerares värdering 

av aktier på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Vad gäller vår första hypotes, att CSR-

rapportering har ett positivt samband med aktievärdering, visar vårt resultat på att hypotesen 

är falsk. Till skillnad från en stor del av tidigare forskning (Brooks & Oikonomou, 2018) 

påvisar vår undersökning att ett signifikant negativt samband föreligger mellan CSR-

rapportering och aktievärdering. Verbeeten, Gamerschlag och Möllers (2016) resultat skiljer 

sig från vårt, liksom många av de studier som Brooks och Oikonomou (2018) redogör för i sin 

litteraturöversikt. De kommer fram till att endast 6-8 % av studierna på området redovisar ett 

negativt samband mellan CSR och aktievärdering, samt att de flesta studierna visar på ett 

signifikant positivt samband. Vårt resultat går emot den argumentation enligt agent-

principalteorin som ligger till grund för hypotesen; att mer CSR-rapportering minskar 

informationsasymmetrin på marknaden, vilket leder till en högre värdering av det CSR-

rapporterande företagets aktier. Vi kan således dra slutsatsen att det finns ett negativt samband 

mellan CSR-rapportering och aktievärdering.  

 Vår andra hypotes föreslår att företag inom miljökänsliga branscher har ett starkare 

positivt samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering än företag inom andra 

branscher. Detta mäts genom att de undersökta företagen delas upp i två kategorier efter 

huruvida de befinner i en miljökänslig bransch eller inte. Vårt resultat skiljer sig från det som 

Reverte (2016) får, då vår interaktionsvariabel inte är signifikant. Vi kan således inte dra någon 

slutsats kring hur sambandet mellan CSR-rapportering och aktievärdering påverkas av att 

företaget verkar inom en miljökänslig bransch.  

 Studiens bidrag till forskningen är att investerare värderar CSR-rapportering negativt, 

till skillnad från vad tidigare forskning säger (Reverte 2016, Verbeeten, Gamerschlag & 

Möller, 2016). Agent-principalteorin kan för vårt urval ej förklara hur investerare värderar 

CSR-rapportering. Gällande branschers miljökänslighet och den eventuella påverkan som finns 

på sambandet mellan CSR-rapportering och aktievärdering kan vi inte dra några slutsatser. Den 

praktiska implikationen av denna studie är att investerare som enbart vill maximera sin 

finansiella avkastning bör avstå från att investera i bolag som har en omfattande CSR-

rapportering.  
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5.1 Studiens tillförlitlighet  
I likhet med tidigare studier (Verbeeten, Gamerschlag & Möller, 2016; El Ghoul et al., 2011; 

Cheung et al., 2010) använder vi en kvantitativ analys med hjälp av en OLS-regression för att 

besvara våra hypoteser. Vår oberoende undersökningsvariabel CSRDISC (CSR-rapportering) 

utgår från en innehållsanalys, vilket är vanligt förekommande inom forskningen för att kunna 

kvantifiera skrivet innehåll till numerär data och därmed kunna dra slutsatser om det skrivna 

innehållet i förhållande till andra kvantitativa variabler (Bryman & Bell, 2015, 298-300). I 

metodkapitlet lyfter vi fram att innehållsanalyser är föremål för viss subjektivitet i samband 

med valet av ord och den faktiska relevansen hos dessa ord. Dessutom kan utelämnande av ord 

påverka, till exempel att vi ej inkluderar synonymer till våra valda ord. Således finns det en 

risk att vår undersökning missar att fånga upp vissa CSR-relaterade ord. Om detta är fallet 

innebär i det sin tur att vi inte till fullo mäter det som vi ämnar mäta, vilket påverkar studiens 

validitet negativt.   

Vidare kan de nyckelord som vi söker efter i års - och hållbarhetsrapporter vara föremål 

för olika nivåer av relevans för ämnet. Vi kontrollerar därför ordens relevans och för den 

kontext i vilken de återfinns. I kombination med att vi använder PDF-läsarens sökfunktion 

bidrar det till att vi säkerställer att vi får det korrekta antalet CSR-relaterade ord enligt vår lista, 

vilket ger en hög reliabilitet för studien.  

Aktiekursen hämtas fyra månader efter räkenskapsårets slut för varje företag för att 

garantera att årsredovisningen har släppts och på så sätt kan reflekteras i aktiekursen. Det finns 

därför en risk att aktiekursen kan ha reagerat på annan information som släpps mellan 

årsredovisningens publicering och datumet för hämtning av aktiekurs. Det finns dock inga skäl 

att tro att detta skett systematiskt för vissa företag, eller att reaktionen på aktiekursen skulle 

vara systematiskt positiv/negativ. Således är påverkan på studiens reliabilitet liten.  

 

5.2 Urvalets generaliserbarhet 
Vårt urval, företag listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista 2014-2016, ger ett 

slutgiltigt antal observationer av 216. Det är således ett begränsat urval av observationer som 

undersökningen och analysen bygger på, och generaliserbarheten för resultaten är i och med 

detta också begränsad. Urvalet av företag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista ger att mindre 

bolag som ej återfinns på denna lista inte nödvändigtvis kan innefattas av samma slutsatser, då 

skillnader finns i hur medialt exponerade och välkända företagen är såväl som hur nära 

investeraren är den faktiska verksamheten. Vidare begränsas urvalet genom att observationer, 
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till exempel banker, utesluts från undersökningen på grund av att deras kapitalstruktur riskerar 

att ge snedvridna resultat. Att studien bygger på en kvantitativ metod innebär att vi inte kan dra 

några slutsatser om hur de kausala samband som påverkar våra resultat ser ut. Detta innebär att 

viss försiktighet bör intas vid applicerande av studiens resultat.  

I analysen av resultatet, där det råder ett signifikant negativt samband mellan CSR-

rapportering och aktievärdering, skall det även tas i beaktning att det signifikant negativa 

sambandet endast är svagt negativt (-0,064) och att det bygger på logaritmerade variabler. 

Sammanfattningsvis är det förenat med risk att dra alltför generella slutsatser utifrån denna 

studie om ett negativt samband mellan CSR-rapportering och aktievärdering i Sverige. Vi kan 

endast konstatera med säkerhet att investerare på Stockholmsbörsens Large Cap-lista tycks 

värdera CSR-rapportering svagt negativt sett till aktievärdering.   

 

5.3 Framtida forskning 
Vårt resultat för regressionsmodell 2, att vi ej finner en signifikant koefficient för 

interaktionsvariabeln, gör att vi inte kan dra några tydliga slutsatser kring den modererande 

effekten av miljökänslig bransch. Enligt vår kännedom har denna modererande variabel 

tidigare endast studerats av Reverte (2016) och De Klerk, De Villiers och van Staden (2015), 

vilka finner att miljökänsliga branscher har ett signifikant starkare positivt samband mellan 

CSR-rapportering och aktievärdering. De motstridiga resultaten innebär att det finns ett behov 

av fortsatt forskning för att kunna dra mer välgrundade slutsatser i frågan.   

 Från och med verksamhetsåret 2017 innebär en ny lagändring att bolag som uppfyller 

vissa storlekskrav måste publicera en separat hållbarhetsrapport (Prop. 2015/2016:193). Detta 

innebär ändrade förutsättningar för de bolag som återfinns i vår studie och öppnar således upp 

för vidare studier på samma urval för att identifiera effekter av lagändringen och hur CSR-

rapportering värderas efter införandet.  

 Bird et al. (2007) och Verbeeten, Gamerschlag och Möller (2016) undersöker de olika 

aspekterna av CSR-rapportering, exempelvis den sociala och den miljömässiga aspekten. Den 

sistnämnda studien finner att det finns ett positivt samband mellan den sociala aspekten av 

CSR-rapportering och aktievärdering i Tyskland, medan sambandet är insignifikant för den 

miljömässiga aspekten (Verbeeten, Gamerschlag & Möller, 2016). Denna uppdelning av CSR 

kan vara av intresse för framtida studier att undersöka i Sverige.  

De kausala orsakerna bakom de samband som framkommer i vårt resultat kan ej 

besvaras av vår undersökning utan skulle behövas undersökas djupare för att erhålla en 
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förståelse kring de bakomliggande faktorerna. Det är något som forskningen framgent skulle 

kunna belysa ytterligare genom mer kvalitativa analyser av ämnet. 
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Bilaga 1  
VIF-värden 

Variabel Tolerans VIF 

 Ln_BVE ,304 3,289 

Ln_NI ,380 2,634 

CSRDISC ,269 3,712 

Ln_LEV ,891 1,123 

D2014 ,761 1,314 

D2016 ,748 1,336 

Services ,279 3,580 

Financial ,226 4,416 

Consumer ,369 2,707 

Ln_Size ,676 1,479 

ESI ,117 8,555 

ESI×CSRDISC ,097 10,353 

 
Kolumnen variabel visar de variabler som använts i 

studiens två regressionsmodeller och kolumnen VIF 

visar VIF-värdet för de olika variablerna.  
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