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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har hållbarhetsredovisning fått allt större uppmärksamhet i och 

med omvärldens krav på hållbart företagande och transparens. Global Reporting Initiative (GRI) 

har nått en ledande position som den mest accepterade och använda standarden för 

hållbarhetsredovisning. Trots detta finns ingen forskning kring GRIs effekter på 

hållbarhetsprestation eller finansiell prestation. Sambandet mellan hållbarhetsprestation och 

finansiell prestation har däremot undersökts frekvent de senaste decennierna, dock utan 

konsekventa resultat. Genom att se implementeringen av GRI som en kritisk händelse och 

använda ett mer omfattande hållbarhetsmått och mer utstuderat finansiellt mått ämnar denna 

studie till att undersöka sambanden mellan hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation och 

finansiell prestation. Studien visar på att GRI inte är en hygienfaktor för företags 

hållbarhetsarbete, det finns andra hygienfaktorer som måste uppfyllas innan en implementering 

av GRI sker. Resultaten stödjer ett signalteoretiskt perspektiv där vetskapen om en framtida 

implementering ger större effekt på hållbarhetsprestationen än hållbarhetsredovisningen i sig. 

Vidare finner studien, likt delar av tidigare forskning, inget signifikant samband mellan 

hållbarhetsprestation och finansiell prestation. Resultaten visar på att det är för många variabler 

som påverkar dessa prestationer för att isolera effekterna sinsemellan. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbart företagande, hållbarhetsprestation, finansiell 

prestation, Global Reporting Initiative, hållbar utveckling, icke-finansiell redovisning 

  



 

 

Abstract 

Previous decades has shown an increased focus on sustainability reporting mostly through 

external pressures towards sustainable development and transparency. Global Reporting Initiative 

(GRI) has obtained a leading position as the most accepted and frequently used standard for 

sustainability reporting. Previous research has, despite this, failed to investigate the effects of 

GRI on sustainability performance and financial performance. However, the relationship between 

sustainability performance and financial performance has been studied frequently the last 

decades, without consistency among results. Seeing the implementation of GRI as a critical event 

and by using a more extensive measurement for sustainability and a more elaborate measurement 

for financial performance, this study aims to investigate the relation between sustainability 

reporting, sustainability performance and financial performance. Findings show that GRI is not a 

hygiene factor for a business' sustainable development, there are other hygiene factors that must 

be fulfilled before an implementation of GRI occurs. The findings support a signal theory 

perspective where the knowledge of a future implementation has a greater effect on the 

sustainability performance than the sustainability reporting itself. Additionally this study finds, in 

line with some of the previous research, no significant relation between sustainability 

performance and financial performance. There are too many variables which affect the 

performances to isolate the internal effects. 

Key words: Sustainability reporting, corporate sustainability, sustainability performance, 

financial performance, Global Reporting Initiative, sustainable development, social performance, 

environmental performance, non financial disclosure. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Rapportering av icke-finansiell information, något som denna studie benämner som 

hållbarhetsredovisning, är ett område som fått mycket uppmärksamhet de senaste decennierna 

(Adams & Frost, 2008; Herbohn et al., 2014; Frostenson et al, 2015). Det som låg till grund för 

detta var FN:s ökade fokus på miljö och social utveckling under 1980- och 90-talet. Två viktiga 

händelser som bidrog till den ökade fokuseringen på hållbarhetsredovisningen var 

Brundtlandrapporten, 1987, och FN-konferensen i Rio de Janeiro, 1992 (Frostenson et al., 2015, 

s. 9). Brundtlandrapporten är en rapport skriven av världskommissionen för miljö och utveckling 

på uppdrag av FN och definierar hållbar utveckling enligt följande; att tillfredsställa dagens 

behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa deras behov 

(Westermark, 2013, s. 26; Frostenson et al., 2015, s. 9). FN-konferensen i Rio de Janeiro samlade 

regeringschefer från över 170 länder med målet att arbeta fram riktlinjer inom miljö och hållbar 

utveckling (Frostenson et al., 2015, s. 9).  

 

I Europa har ämnet på senare tid uppmärksammats efter nya EU-direktiv som togs fram 2014. 

Dessa direktiv ger medlemsstaterna skyldighet att implementera lagstadgade krav på 

hållbarhetsredovisning senast 2016 (2014/95/EU). Direktiven omfattar främst större företag och 

uppskattningsvis uppgår antalet inom hela EU till 6000 stycken varav ca 100 i Sverige (Ds 

2014:45; Remissvar Svenskt Näringsliv, 2015). För vissa av EU:s medlemsländer, där ibland 

Danmark, Frankrike, Storbritannien och Sverige, är rapportering av icke-finansiell information 

inte helt nytt då det tidigare införts krav på detta (Frostenson et al, 2015; europa.eu, 2014). 

 

Parallellt med den intresseutveckling som skett har även olika ramverk för rapportering 

framarbetats. En viktig aktör inom detta är Global Reporting Initiative (GRI) som anses vara det 

mest accepterade och använda ramverket för internationell standard av hållbarhetsredovisning 

(Frostenson et al., 2015, s. 27). GRI:s ramverk syftar till att redovisa icke-finansiell information 

på ett sätt som underlättar jämförbarhet och granskning (Willis, 2003).  

 

En vida diskuterad aspekt av hållbarhetsredovisningen är hur autentisk den är. Gray (2001) 

argumenterar för att företag endast hållbarhetsredovisar för att rättfärdiga deras miljöpåverkan 

och att inget genuint intresse finns för att förbättra hållbarhetsarbetet för att i längden bidra till 

hållbart företagande. Andra kritiserar det, inte helt olikt Gray (2001), för att enbart vara 

marknadsföringsmaterial eller försköning av företagets verksamhet, även kallat “Greenwashing” 

(Mahoney et al., 2013). 

 

En annan aspekt som diskuterats gällande hållbarhetsredovisningen är kopplingen till det 

finansiella perspektivet. Svenskt Näringsliv har starkt kritiserat utökningen av det svenska 
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lagförslaget i relation till EU-direktivet på grund av att redovisningen är förknippad med ökade 

kostnader vilket i sin tur kan minska företagens konkurrenskraft (Remissvar Svenskt Näringsliv, 

2015). Friedman (1970) var en av de första som riktade kritik mot att företagen skulle ha ett 

socialt ansvar och menade på att det medför extra kostnader, pengar som istället skulle kunna 

läggas på företagets faktiska verksamhet för att säkerställa dess fortlevnad. Experter inom 

området som deltog i EU:s framtagande av de nya direktiven gav viss kritik mot de som såg 

hållbarhetsredovisningen som en enskild kostnad då de belyste vikten att skilja på kostnaderna 

för framtagandet av redovisningen i form av insamling av data och kostnaderna för framställandet 

av den insamlade informationen (europa.eu, 2011). 

 

1.2. Problematisering 

Hållbarhetsredovisning är ett ämne som idag är frekvent diskuterat och ett område som det finns 

en stor mängd av modern forskning inom. I den akademiska världen används teorier för att 

försöka förklara motiven till och konsekvenserna av hållbarhetsredovisning. Tidigare forskning 

tenderar att använda sig av framför allt två teorier, legitimitetsteori och intressentteori.  

 

Vissa studier (Wilmhurst & Frost, 2000; Milne & Patten, 2002; O’Donovan, 2002) har utgått från 

ett legitimitetsteoretiskt perspektiv där företag upprättar och utger information kring dess 

hållbarhetsaktiviteter för att legitimera sin verksamhet för samhället. Dessa studier ämnar dock 

endast till att förklara vad frivillig redovisning av hållbarhetsinformation motiveras av och inte 

vilka effekter den får. 

 

Den andra teoretiska utgångspunkten är intressentteorin, något Ullman (1985) var tidig med att 

applicera. Intressentteorin används i vissa fall, likt legitimitetsteorin, som en lins för att se 

motiven till varför företag hållbarhetsredovisar. Grundtanken är att företaget har fler intressenter 

än endast aktieägarna, och med hjälp av denna teori utröna vilka fler intressentgrupper som har 

en direkt eller indirekt påverkan på varför företag hållbarhetsredovisar (Deegan & Unerman, 

2006). Ullman (1985) genomförde en meta-analys för att undersöka sambanden mellan 

hållbarhetsprestation, finansiell prestation och icke-finansiell redovisning där han pekar på tre 

brister i den dåvarande forskningen: (i) brist på teori, (ii) bristfällig definition av nyckeltermer 

och (iii) otillräcklig tillgång till data. 

 

Den trend, som tidigare nämnts i inledningen, om samhällets utveckling mot högre grad av 

miljömedvetenhet och större ansvarskrav har också fått forskningen att ändra riktning. Senare 

studier har mer konsekvent försökt studera hållbarhetsredovisningens konsekvenser (Ullman, 

1985; Herremans et al., 1993; Stanwick & Stanwick, 1998; Konar & Cohen, 2001; Orlitzky et al., 

2003; Al-Tuwaijri et al., 2004; Clarkson et al., 2008; Herbohn et al., 2014). Då 

hållbarhetsredovisningen går från frivillig mot obligatorisk kan det argumenteras för att det inte 
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längre är av samma intresse att studera motiven till att delge hållbarhetsinformation, det är istället 

mer aktuellt att studera vad redovisningen leder till.  

 

Senare studier (Al-Tuwaijri et al., 2004; Clarkson et al., 2008; Herbohn et al., 2014) applicerar 

mer utförliga metodförsök för att motverka de problem som Ullmans (1985) meta-analys tar upp. 

Dessa studier går mer ingående in på just konsekvenserna av hållbarhetsredovisning och 

sambanden med hållbarhetsprestation samt finansiell prestation. Mer omfattande studier med mer 

komplexa mått har undersökt sambandet mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsprestation 

(Stanwick & Stanwick, 1998; Al-Tuwaijri et al., 2004; Clarkson et al., 2008; Herbohn et al., 

2014), sambandet mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation (Herremans et al., 1993; 

Stanwick & Stanwick, 1998, 2000; McWilliams & Siegel, 2000; Konar & Cohen, 2001; Orlitzky 

et al., 2003; Al-Tuwaijri et al., 2004; Moneva & Ortas, 2010; Herbohn et al., 2014; Muhammad 

et al., 2014), samt sambandet mellan hållbarhetsredovisning och finansiell prestation (Stanwick 

& Stanwick, 1998; Al-Tuwaijri et al., 2004; Herbohn et al., 2014). Fortfarande är resultaten från 

dessa studier inkonsekventa med om det finns ett samband och hur det eventuellt ser ut. Dessa 

samband illustreras i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1 - Sambandsmodell. 

 

Någonting som påpekats av tidigare studier (Ullman, 1985; Ilinitch et al., 1999; Al-Tuwaijri et 

al., 2004) är just svårigheten med att mäta hållbarhetsprestation. Detta på grund av bristen på 

adekvata databaser vid tidigare studier som har föranlett framväxten av olika 

hållbarhetsprestationsmått (Clarkson et al., 2008). Vilket vidare kan förklara inkonsekvensen i 

tidigare studiers resultat. Genom år av datainsamling har nu mer omfattande databaser växt fram 

med information kring just hållbarhetsprestation. Kritik mot användandet av dessa databaser har 
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varit måttens validitet. Så sent som 2015 genomförde Semenova och Hassel en studie som 

undersökte validiteten i de största databaserna. Resultaten från denna studie visade på en hög 

korrelation mellan de största databaserna (KLD, ASSET4 och GES) vilket tyder på måttens 

kvalitet (Semenova & Hassel, 2015). 

 

Tillgången till mer omfattande, och pålitliga, databaser gör det nu möjligt att genomföra bättre 

undersökningar och studera företags hållbarhetsprestation över tid och därmed dess utveckling. 

Detta har tidigare krävt en större mängd resurser vilket har begränsat vissa studier (Herbohn et 

al., 2014).  

 

Hållbarhetsredovisning har som funktion att fungera som ett instrument för ökad transparens och 

ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser (Frostenson, et al., 2015, s. 15). GRI har vuxit 

fram och internationellt sett blivit den mest accepterade och använda standarden för 

hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013, s. 89; Frostenson et al, 2015, s. 14f). Trots att GRI 

vuxit fram som den mest accepterade och använda standarden saknas det forskning som visar att 

redovisning enligt GRI påverkar företagens hållbarhetsutveckling (Westermark, 2013, s. 99).  

Dock finns det en ovisshet i vilken roll hållbarhetsredovisningen har i sambandet med 

hållbarhetsprestation. Ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv argumenteras det för att 

hållbarhetsredovisningen bidrar till ett större fokus på hållbarhetsprocesser och vad som bör 

prioriteras, något som är menat att leda till en bättre prestation (Henri, 2006; Westermark, 2013, 

s. 34). Samtidigt som ett signalteoretiskt perspektiv pekar mot att företag inte är benägna att 

redovisa resultat som är undermåliga (Clarkson et al., 2011; Mahoney et al., (2014). Detta 

innebär att det som ska redovisas först måste åtgärdas av företagen.  

 

Näringsdepartementet beslutade 2009 att undersöka vilka effekter införandet av GRI hade på de 

statliga företag som börjat redovisa enligt GRI. Studien som gjordes av Borglund et al., (2010) 

fokuserade dock på att undersöka strukturella och processuella förändringarna i företagen samt 

om prioriteringar av hållbarhetsfrågor förändrats efter införandet av redovisning enligt GRI. 

Genom att se implementeringen av redovisning enligt GRI:s riktlinjer som en kritisk punkt, likt 

studien av Borglund et al., (2010), och jämföra data fyra år innan implementeringen med data 

fyra år efter implementeringen syftar denna studie att se om det finns ett positivt samband mellan 

införandet av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s ramverk och utvecklingen av företagens 

hållbarhetsprestation. Under samma tidsperiod kommer finansiell data att analyseras för att se hur 

utveckling av den finansiella prestationen ser ut innan och efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRI:s standard, detta för att omfamna alla företagens intressenter. 

 

Vidare jämförs hållbarhetsprestation med den finansiella prestationen. Sambandet mellan 

hållbarhetsprestation och finansiell prestation har som tidigare nämnts studerats av många 

(Herremans et al., 1993; Stanwick & Stanwick, 1998, 2000; McWilliams & Siegel, 2000; Konar 

& Cohen, 2001; Orlitzky et al., 2003; Al-Tuwaijri et al., 2004; Moneva & Ortas, 2010; Herbohn 

et al., 2014; Muhammad et al., 2014). Med tillgång till större databaser finns det nu möjlighet att 
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undersöka detta samband med ett hållbarhetsprestationsmått som är mer omfattande. Tidigare 

studier av McWilliams & Siegel (2000) och Orlitzky et al. (2003) påvisar svårigheten med att 

undersöka sambandet mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation då det är svårt att 

isolera effekterna sinsemellan. Orlitzky et al. (2003) beskriver även i deras studie fördelar samt 

nackdelar med att mäta finansiell prestation med marknadsmått respektive redovisningsmått. 

Denna studie kommer därför att använda sig av hållbarhetsprestationsmått från Thomson Reuters 

databas samt använda ett finansiellt mått som kombinerar både marknadsmått och 

redovisningsmått.  

 

Detta leder oss vidare till studiens två frågeställningar: 

  

Hur påverkar implementeringen av hållbarhetsredovisning enligt GRI 

hållbarhetsprestationen samt den finansiella prestationen? 

 

Finns det ett samband mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation? 

1.3. Syfte 

Genom att samla data, fyra år innan och fyra år efter implementeringen av redovisning enligt 

GRI:s riktlinjer, syftar denna studie att utreda om införandet av hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s riktlinjer påverkar utvecklingen av hållbarhetsprestation och finansiell prestation i 

företagen. Ambitionen är att bidra teoretiskt om hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer 

används som styrmedel för förbättring eller om det motsatta förhållandet råder: att förbättring 

leder till att företagen hållbarhetsredovisar enligt GRI.  

 

Vidare syftar denna studie till att undersöka hur ett eventuellt samband mellan 

hållbarhetsprestation och finansiell prestation ser ut. Genom att studera en längre tidshorisont 

med ett mått som innehåller fler variabler är ambitionen med denna studie att ge ett teoretiskt 

bidrag som förklarar hur sambandet ser ut.  

1.4. Studiens avgränsning 

Denna studie ämnar att omfatta europeiska företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI:s 

ramverk. Valet att begränsa studien till europeiska företag har sin bakgrund av bestämmelserna 

inom EU angående företags obligatoriska redovisning av hållbarhetsinformation. Idag saknas det 

forskning om hur GRI påverkar företagens hållbarhetsutveckling, trots att GRI idag nått en status 

som den mest accepterade och använda standarden. Därav har denna studie begränsat sig till att 

hållbarhetsredovisning enbart enligt GRI:s riktlinjer studeras. Då denna studies syfte är att 

förklara samband med införandet av hållbarhetsredovisning och inte förstå 

hållbarhetsredovisningen i sig anses jämförbarheten öka vid användning av en och samma 

standard.  
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2. Referensram 

Detta kapitel inleds med en utförlig förklaring och definition av de tre centrala begreppen 

hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation och finansiell prestation. Senare kommer detta 

avsnitt presentera teorier som hjälper till att förstå och förklara olika samband som undersöks i 

denna studie. Med hjälp av teorierna kommer även hypoteser att formuleras. Teorierna ligger 

också till grund för den senare analysen.  

2.1. Begrepp 

2.1.1. Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning är ett företags redovisning av ekonomiska, sociala samt miljömässiga 

delar av verksamheten, framförallt framtonas miljömässiga och sociala aspekter men i grunden 

handlar det om hållbar utveckling (Frostenson et al., 2015, s. 8f). Exempel på information som 

redovisas är miljöpåverkan i form av utsläpp och liknande samt relationer med intressenter och 

påverkan på samhället. 

 

En hållbarhetsredovisning kan framställas i olika former, dels som ett separat dokument där 

aktiviteter för att främja hållbart företagande och resultat av dessa redovisas. Denna information 

kan även integreras i andra rapporter som årsredovisningar vilket blir vanligare (Frostenson et al., 

2015, s. 86).  

2.1.2. Hållbarhetsprestation 

Tidigare forskning har varit splittrad i sin definition av hållbarhetsprestation. Då finansiell 

redovisning har funnits i någon form i flertalet sekel har en praxis vuxit fram i hur finansiell 

prestation mäts. Detsamma kan inte konstateras om hållbarhetsarbete i företagsvärlden. Detta har 

speglats i den tidigare forskningen (Ullman, 1985; Orlitzky et al., 2003; Al Tuwaijri et al., 2004; 

Clarkson et al., 2008). Vissa har undersökt beståndsdelar ur begreppet som miljömässig påverkan 

(Al Tuwaijri et al., 2004; Clarkson et al., 2008), andra har en mer övergripande bild med fler 

dimensioner inräknade (Waddock & Graves, 1997; Herbohn et al., 2014). Denna studie har valt 

att använda sig av en bredare definition av hållbarhetsprestation som omfattar tre dimensioner 

som allmänt kallas ESG (Environmental, Social & Governance) där det finns tre 

grunddimensioner (miljö, social och ledning/styrning). Den miljömässiga aspekten kan vara allt 

från hård data i form av utsläppsmängd till policys inom företaget. Den sociala aspekten beaktar 

bland annat mänskliga rättigheter, korruption, personalrelationer samt jämställdhet. Sista 

aspekten, ledning/styrning, avser styrelsestruktur, vision och strategi samt aktieägares rättigheter 

(Thomson Reuters Corporate responsibility indices and ratings presentation, 2015). 

2.1.3. Finansiell prestation 

Det finns en stor mängd finansiell information om företag i dagens samhälle. Att komprimera 

denna information till en enskild indikator som påvisar ett företags finansiella prestation kan 
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därför vara problematiskt. Denna studie har använt sig av följande definition för finansiell 

prestation: 

 

Ett företags förmåga att skapa ekonomiskt värde för olika intressenter, internt som externt, i 

relation till dess ekonomiska förutsättningar i form av kapitalmängd. 

 

Denna studie har använt sig av två olika typer av mått för finansiell prestation, 

redovisningsbaserade och marknadsbaserade. Dessa typer av mått är de vanligaste inom tidigare 

forskning (Orlitzky et al., 2003). Båda typerna kombineras för att skapa ett enskilt mått för 

finansiell prestation, detta förklaras närmare i metodavsnittet. 

2.2. Teori 

2.2.1. Redovisning som styrning  

Hållbarhetsredovisningen sägs ha framförallt två viktiga funktioner för ett företag, (i) ett 

instrument för ökad transparens och (ii) ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser 

(Frostenson et al., 2015, s. 15). Den styrande funktionen grundar sig i den kända 

managementtesen “det som mäts blir åtgärdat” (Westermark, 2013, s. 34). Grundtanken med 

denna managementtes är att redovisning av information och framförallt mätningen av prestationer 

har en direkt påverkan på utvecklingen av processerna för att förbättra prestationerna.  

 

Genom att mäta prestationer inom hållbarhet kan dessa kontrolleras och även målstyras för att 

kontinuerligt förbättra dessa processer. Styrfunktionen kan även leda till en tydligare 

ansvarsfördelning och bättre struktur för hållbarhetsarbetet (Frostenson et al., 2015, s. 83). 

Tidigare har det målats upp ett rakt kausalt samband mellan mätning och senare åtgärd genom 

denna teori. Vad gäller hållbarhetsredovisningen beskrivs detta samband mer som en process för 

kontinuerlig utveckling, vilket görs speciellt av GRI. Detta specificeras enligt GRI genom att det 

inledande kapitlet ska innehålla en kort utvärdering av årets hållbarhetsprestation och de 

lärdomar som företaget dragit av detta (Westermark, 2013, s. 34 ff). 

 

Mätningen av hållbarhetsprestationer sänder signaler på en intern nivå. Att mäta prestationer 

inom ett företag riktar fokus på det som ledningen tycker är viktigt inom företaget, detta skickar 

signaler till de anställda om vad som prioriteras i den dagliga verksamheten (Henri, 2006). Om 

sedan målstyrning adderas med tydlig ansvarsfördelning skapas en tydlig struktur för just 

förbättringen av hållbarhetsarbetet (Frostenson et al., 2015, s. 84).  

  

2.2.2. Signalteori 

Redovisningsforskning med en signalteoretisk utgångspunkt har förklarat införandet av 

hållbarhetsredovisning som ett sätt för företagen att sända signaler om deras värderingar kring de 

sociala och miljömässiga problem som finns. Detta som ett led i att övertyga företagens 
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intressenter om att det finns medvetenhet om problemen och att de hanteras på bästa sätt 

(Clarkson et al., 2011, s. 32). Mahoney et al. (2014) menar att tidigare forskning inom signalteori 

fokuserat på finansiell redovisning men att det även finns studier som undersöker detta teoretiska 

ramverk på hållbarhetsredovisning. Den senare grenen som undersöker hållbarhetsredovisning 

argumenterar för att företag med en hög hållbarhetsprestation redovisar hållbarhetsinformation i 

större utsträckning än företag med en lägre hållbarhetsprestation som tenderar att vilja undvika att 

redovisa denna typ av information (Clarkson et al., 2008). 

 

2.2.3. Hypotes 1 

Redovisning som styrning och signalteori kan förklara olika utfall på hur implementeringen av 

hållbarhetsredovisningen påverkar hållbarhetsprestationen. Redovisningsteori förklarar hur 

redovisning kan ge effekt för ett bättre arbete samtidigt som signalteori förklarar hur bra resultat 

kan ge effekt på vad som redovisas, att företag väljer att redovisa det de är bra på.  

 

Mätning av hållbarhetsprestation är något som i sig inte kräver rapportering enligt GRI. Även 

innan implementeringen av GRI har företagen en hållbarhetsprestation som kan förbättras, 

försämras eller förbli oförändrad år till år. Oavsett om utvecklingen varit positiv negativ eller 

oförändrad innan implementeringen av GRI skulle implementeringen innebära ett trendbrott i att 

prestationen ökar än mer än tidigare alternativt inte försämras i samma takt som tidigare. Detta 

visas i figur 2 som alternativ “A” som illustrerar en mer positiv utveckling efter 

implementeringen jämfört med innan.  

 

Signalteori kan ge en förklaring till att hållbarhetsprestationen inte behöver öka i högre grad efter 

implementeringen av GRI. Enligt tidigare forskning har signalteori hjälpt till att förklara att 

företag är benägna att redovisa det de redan är bra på. Detta torde innebära att 

hållbarhetsprestationen nått en hög nivå innan företag väljer att redovisa den. Det innebär vidare 

att företag inte nödvändigtvis behöver förbättras alls eller i lika hög grad efter implementeringen. 

Detta visas i figur 2 nedan som alternativ “C” där det illustreras att utvecklingen efter 

implementeringen inte är lika bra som innan implementeringen.  

 

Det går inte att bortse från att hållbarhetsprestationen inte påverkas av implementeringen av GRI. 

Oavsett om hållbarhetsprestationen förbättras, försämras eller förblir oförändrad innan 

implementeringen kan det tänkas att den förblir densamma efter implementeringen. Detta visas i 

figur 2 nedan som alternativ “B” som illustrerar att utvecklingen innan jämfört med efter 

implementeringen sker i samma takt.  
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Figur 2 - Konceptuell modell av hypoteser (Hållbarhetsredovining - Hållbarhetsprestation). 

Mot denna bakgrund har följande hypoteser utformats: 

 

H1a - Företags utveckling av hållbarhetsprestation förbättras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H1b - Företags utveckling av hållbarhetsprestation förblir oförändrad efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H1c - Företags utveckling av hållbarhetsprestation försämras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

2.2.4. Intressentteori 

Att ett företag agerar i isolering från omvärlden har sedan länge varit ett förkastat påstående 

(Pfeffer & Salancik, 1978, s. 1). Utomstående påtryckningar påverkar företags agerande. De 

kanske mest uppenbara påtryckningarna kommer från aktieägare och kapitalgivare och är av 

finansiell karaktär. I slutet av 1990-talet började dock denna bild ändras. Forskning pekade på att 

även andra intressenter var viktiga att ta hänsyn till (Jones, 1995). Översatt definieras dessa 

intressenter av Donaldson och Preston (1995) som: 

 



10 

 

"Intressenter är personer eller grupper med legitima intressen i förfaranden och/eller materiella 

aspekter av företagens verksamhet. Intressenter identifieras genom sina intressen i företaget, 

oavsett om företaget har något motsvarande funktionellt intresse för dem." 

 

Exempel på dessa intressentgrupper kan vara anställda, handelsorganisationer, myndigheter, icke-

statliga organisationer, kunder, leverantörer, investerare, politiska grupper etc. (Donaldson & 

Preston, 1995; Deegan & Unerman, 2006, s. 350). Jones (1995) argumenterar för att genom goda 

relationer, eller sociala kontrakt, med företagets intressenter skapas konkurrensfördelar gentemot 

de företag som inte har samma typer av relationer. Konkurrensfördelar som i sin tur leder till 

bättre finansiell avkastning. Med goda relationer menas relationer som är uppbyggda på 

ömsesidig tillit och samarbete (Jones, 1995). 

 

Intressentteorin utgår från företagets vilja att tillgodose dess intressenters olika behov (Deegan & 

Unerman, 2006, s. 348; Freeman, 2010), genom att göra detta skapas goda relationer och ett gott 

anseende (Jones, 1995). Detta har i tidigare studier visat sig ge ekonomiska fördelar för företagen 

(Herremans et al., 1993).  

 

2.2.5. Kritik mot hållbarhetsarbetets effekt på finansiell prestation 

Milton Friedman (1970) är en av de första och mest uppmärksammade kritikerna mot företagens 

sociala ansvar. Hans resonemang bygger på att företagens största ansvar är att fortleva. Han 

menar att socialt ansvarstagande är kostsamma processer som inte genererar vinst. Detta innebär 

att pengar som läggs på dessa processer istället skulle kunna läggas på andra, enligt Friedman 

viktigare processer i verksamheten som genererar resultat. Resultaten i sin tur leder till att 

säkerställa företagets framtid. Lopez et al., (2007) kunde i sin studie finna ett negativt samband 

mellan finansiell prestation och hållbarhetsarbete, vilket ger stöd för Friedmans perspektiv. 

2.2.6. Hypotes 2 

Med ett intressentteoretiskt perspektiv finns det finansiella fördelar av att tillgodose alla 

intressenters krav på företaget. Genom att redovisa hållbarhetsinformation tillfredsställs fler 

intressenter än enbart de finansiella vilket torde resultera i att den finansiella prestationens 

utveckling förbättras. Den finansiella prestationens utveckling innan implementeringen av GRI 

kan vara både positiv, negativ eller oförändrad hos företagen. Oavsett hur utvecklingen var före 

implementeringen av GRI kommer utvecklingen vara bättre. Nödvändigtvis betyder inte detta att 

utvecklingen efter är positiv utan kan även betyda att den inte försämras i samma takt som innan. 

Efter implementeringen kommer alltså utvecklingen vara bättre i jämförelse med tidigare vilket 

illustreras i figur 3 nedan som alternativ “A”. 

 

Kritik mot detta är att arbete med hållbarhetsprocesser enbart är en kostnad och inget som i sig 

generar resultat, vilket kommer ge en negativ effekt på företagens finansiella prestation. Detta 

kommer således innebära att en tidigare positiv utveckling av finansiella prestationen kommer 
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försämras, en oförändrad utveckling innan skulle resultera i en negativ utveckling efter införandet 

och en negativ utveckling innan skulle bli än mer negativ efter implementeringen av 

hållbarhetsredovisning enligt GRI. Detta illustreras i figur 3 nedan som alternativ “C”. 

 

Även avseende det finansiella perspektivet går det inte att utesluta att utvecklingen är oförändrad 

efter implementeringen vilket illustreras i figur 3 som alternativ “B”. 

 

 
Figur 3 - Konceptuell modell av hypoteser (Hållbarhetsredovining – Finansiell prestation). 

Mot denna bakgrund har följande hypoteser utformats: 

 

H2a - Företags utveckling av finansiell prestation förbättras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H2b - Företagets utveckling av finansiell prestation är oförändrad efter införandet av 

hållberhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H2c - Företagets utveckling av finansiell prestation försämras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 
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2.2.7. Slack Resources Theory 

“Slack resources” och organisatoriskt slack är två begrepp som i litteraturen flyter samman 

(George, 2005). Just ordet slack i management- och organisationsteori definieras som skillnaden 

mellan nödvändiga betalningar och tillgängliga tillgångar, förenklat förklarat som överskott av 

tillgångar (Cyert & March, 1963, s.42; George, 2005). Teorin ämnar inte förklara 

betalningsflöden utan är menad att förklara ett organisatoriskt beteende som utvecklas när företag 

har ett överskott av tillgångar (Cyert & March,1963, s. 43). 

 

Tidigare forskning är oenig om varför överskottet av tillgångar uppstår. En sida av forskningen 

menar att en förklaring ligger i mindre strikta interna kontroller vilket frigör tillgångar som kan 

riktas till projekt där utkomsten är osäker (George, 2005). Andra menar att det, för företagen, är 

en svår balansgång mellan ett effektivt användande av resurser och att ha resurser redo när nya 

möjligheter uppstår eller potentiella utmaningar stundar (Daniel et al., 2004). 

 

Slack resources-teorin menar att det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsprestation och 

finansiell prestation. En bra finansiell prestation frigör resurser som inte omedelbart kommer till 

användning, vilket öppnar upp för en satsning på att förbättra hållbarhetsarbetet (Ullmann, 1985; 

Waddock & Graves, 1997).  

 

 
Figur 4 - Riktning av kausalt samband mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation 

förklarat genom “Slack Resources Theory". 

2.2.8. Good Management Theory 

Att det finns ett positivt samband mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation har 

tidigare framhållits (McGuire et al., 1988; McGuire et al., 1990; Waddock & Graves, 1997; 

Daniel et al., 2004) vilket också diskuterats ovan inom slack resources-teorin. Det finns dock en 

diskussion om den temporala ordningen av just hållbarhetsprestationen och den finansiella 

prestationen. Slack resources-teorin beskriver hur hållbarhetsprestation är en följd av tidigare 

finansiell prestation, det finns även de som hävdar att kausaliteten är motsatt, nämligen att 

finansiell prestation är en följd av bra hållbarhetsarbete (Waddock & Graves, 1997).  

Good management-teorin ger en förklaring till hållbarhetsprestationens positiva påverkan på den 

finansiella prestationen och är till stor del grundad i intressentteorin. När ett företag visar på 
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hållbart företagande stärker detta relationerna till företagets intressenter, interna som externa, 

vilket kan sänka många kostnader samt öka effektiviteten inom företaget (McGuire et al., 1988; 

Freeman, 2010). Exempelvis kan bra relationer med personalen leda till ökad moral, motivation 

och tillfredsställelse hos anställda vilket i sin tur leder till ökad produktivitet. Att visa på ökat 

ansvarstagande vad gäller samhälle och miljö förbättrar företagets anseende hos kunder och 

externa intressenter vilket kan öka omsättningen och sänka kostnader för att underhålla dessa 

relationer (Waddock & Graves, 1997).  

 

Figur 5 - Riktning av kausalt samband mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation 

förklarat genom “Good Management Theory”. 

Sammanfattningsvis förklarar denna teori att satsningar på att tillgodose företagets intressenters 

behov leder till att företaget presterar bättre finansiellt i framtiden. Detta kan ske genom sociala 

och miljömässiga handlingar. 

2.2.9. Den goda spiralen 

Preston och O’Bannon (1997) beskriver ett tredje samband som kan existera mellan 

hållbarhetsprestation och finansiell prestation. Detta samband är en typ av samtida positiv synergi 

där båda prestationerna ökar i takt med varandra. Detta samband har tidigare inte fått allt för stor 

plats inom forskningen. Det kan vara så att både slack resources-teorin och good management-

teorin stämmer. Det vill säga att sambandspilarna är dubbelriktade och skapar en typ av god 

spiral (Preston & O’Bannon, 1997). 

 
Figur 6 - Dubbelriktat kausalt samband mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation. 

Tidigare forskning har dock varit bristfällig i sina försök att bevisa vilka av dessa kausala 

samband som dominerar eller ens existerar. Preston och O’Bannon (1997) visade i sin studie att 
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det fanns omfattande stöd för ett positivt samband mellan variablerna. Samtidigt visade deras 

studie att stödet för slack resources-teorin var större jämfört med good management-teorin. 

2.2.10. Hypotes 3 

Tidigare studier som studerat sambandet mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation har 

funnit att ett sådant samband existerar. Ett positivt samband har funnits i båda riktningarna 

mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation. Ett marginellt större positivt samband har 

dock funnits vid den finansiella prestationens påverkan på hållbarhetsprestationen. Mot bakgrund 

till dessa teorier samt studiens syfte att undersöka detta samband med mer omfattande 

prestationsmått har följande hypotes formulerats: 

 

H3 - Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation. 

 

2.3. Analysmodell 

 

 
Figur 7 - Analysmodell. 

För att pröva följande hypoteser kommer denna studie använda sig av analysmodellen som 

illustreras i figur 7 ovan: 

 

H1a - Företags utveckling av hållbarhetsprestation förbättras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 
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H1b - Företags utveckling av hållbarhetsprestation försämras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H1c - Företagets utveckling av hållbarhetsprestation förblir oförändrad efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H2a - Företags utveckling av finansiell prestation förbättras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H2b - Företagets utveckling av finansiell prestation försämras efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H2c - Företagets utveckling av finansiell prestation är oförändrad efter införandet av 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer. 

 

H3 kommer inte att analyseras med denna analysmodell utan kommer istället att prövas genom 

att utföra en regressionsanalys. 

3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens forskningsdesign samt de metodologiska val som gjorts för urval, 

insamling samt analys av data. Avslutningsvis lyfts de begränsningar som dessa val har medfört. 

3.1. Forskningsdesign 

3.1.1. Bakgrund 

Inledningsvis lästes böckerna Hållbarhetsredovisning: Teorier, standarder och praktisk 

tillämpning av Westermark (2013) samt Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion 

av Frostenson et al. (2015) för att båda författarna skulle få en bra teoretisk och praktisk grund 

inom området hållbarhetsredovisning. Något som nämns i boken skriven av Westermark (2013) 

är avsaknaden av forskning som visar på effekten av den mest accepterade och använda 

standarden för hållbarhetsredovisning, GRI. Detta ledde till ett försök att kartlägga forskningen 

som undersöker sambanden mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsprestation. 

Kartläggning av denna forskning påbörjades och det visade sig då finnas en stor mängd forskning 

som försöker påvisa sambandet mellan hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprestation och 

finansiell prestation. Kartläggningen visade, i linje med det Westermark (2013) nämner, 

avsaknaden av studier som undersöker hållbarhetsredovisning i form av GRI och dess påverkan 

på hållbarhetsprestation samt finansiell prestation. 
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3.1.2. Longitudinell studie med kvantitativ forskningsmetod 

För att uppfylla studiens syfte och besvara studiens forskningsfrågor samt hypoteser har en 

longitudinell forskningsmetod antagits. Detta för att möjliggöra en jämförelse av utvecklingen 

innan samt efter implementeringen av GRI. Ambitionen med studien är dels att se eventuella 

effekter på hållbarhetsprestationen och den finansiella prestationen som implementeringen kan 

ha, något som möjliggörs med en longitudinell studie (Diggel et al., 2013, s. 1). Data fyra år 

innan samt fyra år efter implementeringen av GRI kommer undersökas i denna studie. Valet att 

begränsa datan till fyra år innan samt fyra år efter baserades på att behålla ett så stort urval som 

möjligt samtidigt som ett samband eller mönster skulle vara möjligt att se. Bristen på data för 

hållbarhetsprestationsmått innan 2000-talet och det faktum att lika många år innan som efter 

jämförs medför att en längre tidshorisont leder till att antalet företag i studien skulle minska.   

Vidare har denna studie antagit en kvantitativ forskningsmetod för att försöka se om det finns 

samband mellan implementeringen av hållbarhetsredovisning och utvecklingen av 

hållbarhetsprestationen samt finansiella prestationen samt se sambandet mellan dessa två.  

3.1.3. Litteraturanvänding 

Studien använder sig av litteratur och tidigare forskning, i form av vetenskapliga 

artiklar, böcker, rapporter samt digitala källor. Nyckelord och nyckelfraser som användes, enskilt 

samt i kombination och på svenska samt engelska, vid sökningar var global reporting initivative, 

icke-finansiell redovisning, hållbarhetsredovising, hållbarhetsprestation, hållbart företagande, 

hållbar utveckling och finansiell prestation. 

Vid början av denna studie var det även viktigt att få en bra och grundlig förståelse inom ämnet 

hållbarhetsredovisning, vad det är och varför företag redovisar, detta för att kunna angripa 

problemet på rätt sätt. Som tidigare nämnts gjordes detta bland annat genom att läsa böckerna av 

Westermark (2013) samt Frostenson et al. (2015) men även genom insamling av vetenskapliga 

artiklar och rapporter. Då det finns en stor mängd forskning inom ämnet hållbarhetsredovisning 

var det viktigt att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten i de artiklar och litteratur som 

användes i studien. Detta gjordes bland annat genom att kontrollera samtliga vetenskapliga 

artiklar mot ABDC Journal Quality List (2013), där denna studie enbart har använts artiklar som 

publicerats i tidskrifter som kategoriseras i A eller A*. Dock har två av artiklarna som använts i 

denna studie, Moneva & Ortas (2010) och Stanwick & Stanwick (2000), publicerats i tidskrifter 

som inte finns med i ABDC Journal Quality List (2013). Valet av att ta med dessa artiklar 

motiveras med att de var välciterade. Studien har även, i så stor utsträckning som möjligt, 

baserats på ursprungskällor för att minimera risken att information feltolkats. 

3.1.4. Global Reporting Initiative (GRI) 

Implementeringen av hållbarhetsredovisning enligt GRI kommer i denna studie utgöra en kritisk 

punk som enligt hypoteserna förväntas påverka hållbarhetsprestationen och den finansiella 
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prestationen. Att se implementeringen av hållbarhetsredovisning som en kritisk punkt är något 

som tidigare gjorts av bland annat Borglund et al., (2010). 

Hållbarhetsredovisning är idag frivilligt, något som inom en snar framtid kommer att ändras för 

många stora företag inom Europa med grund i dom nya EU-direktiven. Just att rapporteringen är 

frivillig gör att det är upp till varje företag att bestämma hur de själva väljer att redovisa 

(Frostenson et al., 2015, s. 25). Med detta i bakgrund kan det därför vara svårt att jämföra 

hållbarhetsredovisning då den kan te se väldigt annorlunda från företag till företag. GRI, som 

idag är den mest accepterade och använda standarden för hållbarhetsredovisning, är en icke-

vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett ramverk för hållbarhetsredovisning och som 

ständigt utvecklas med hjälp av fackföreningar, globala företag och universitet (Frostenson et al., 

2015, s. 26).  

 

GRI kommer, trots de nya EU-direktiven, vara en standard som är frivillig för företagen att följa. 

Hållbarhetsprestation och finansiell prestation, som tros påverkas av införandet av 

hållbarhetsredovisning, kan tänkas påverkas olika beroende hur företag väljer att redovisa sin 

hållbarhetsredovisning. Valet att endast inkludera företag som rapporterar enligt GRI motiveras 

med att denna studie ämnar att förklara effekterna av implementeringen snarare än att förstå 

innehållet i hållbarhetsredovisning. Genom att enbart använda sig av företag som rapporterar 

enligt GRI, en standard som enligt Westermark (2013, s. 48) ska vara applicerbar hos alla företag 

oberoende av storlek och bransch, torde kvaliteten på vad som redovisas inte att skilja sig åt 

mellan företagen i samma utsträckning som en jämförelse mellan olika redovisningsstandarder. 

Vidare möjliggör detta att se införandet av hållbarhetsredovisning som en kritisk punkt för 

samtliga företag, utan att gräva djupare hur redovisningen i sig ser ut. 

 

Medvetenhet vid utförandet av denna studie är det faktum att företagen kan ha 

hållbarhetsredovisat före implementeringen av GRI, men använt sig av en annan standard. Detta 

kan innebära att brytpunkten, det året företaget började redovisa enligt GRI:s riktlinjer, får en 

mindre påverkan på hållbarhetsprestationen och den finansiella prestationen första året. Dock har 

denna studie som syfte att jämföra utvecklingen av hållbarhetsprestationen och den finansiella 

prestationen innan och efter implementeringen av GRI. Detta medför att studiens resultat kommer 

att analyseras med hänsyn till att företagen kan ha hållbarhetsredovisat innan implementeringen 

av GRI. 

3.2. Mätenheter 

3.2.1. Hållbarhetsprestation 

Hållbarhetsprestation kommer i denna studie baseras på Thomson Reuters mått från ASSET4, 

även kallat "ESG - Equal weighted rating". ESG står för “Enviromental, Social and Governance" 

och inkluderar 150 olika indikatorer med 375 datapunker som ger företagen ett viktat 

prestationsmått. Användningen av Thomson Reuters ESG-mått motiveras med den undersökning 
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som Semenova och Hassel (2015) gjorde för att säkerställa validiteten i måtten i de största 

databaserna. Detta är något som inte undersökts tidigare vilket även fått kritik av tidigare studier. 

Studien visade på en hög korrelation mellan de olika databasernas mått vilket enligt Semenova & 

Hassel (2015) tyder på måttens kvalitet. Tillgången till Thomson Reuters databas ligger till grund 

för att just detta mått användes i studien och inget av de andra måtten som Semenova & Hassel 

(2015) undersökte. 

 

 
Figur 8 - Uppbyggnad av ESG-mått (Thomson Reuters Corporate responsibility indices and ratings 

presentation, 2015). 

Resultatet från måttet baseras på indikatorernas relevans för en viss bransch, vilket gör måttet 

jämförbart mellan företag i olika branscher. Exempelvis har tjänsteföretag inte samma relevans 

av att mäta utsläpp i lika stor omfattning som tillverkningsföretag, något som måttet tar hänsyn 

till.  

 

Då denna studie ämnar att studera förbättringen av hållbarhetsprestationen hos företag, från fyra 

år innan de börjat redovisa enligt GRI:s riktlinjer till fyra år efter implementeringen var det 

viktigt att måttet för hållbarhetsprestationen inte skulle påverkas av det faktum att företaget 

hållbarhetsredovisar. För att säkerställa detta gjordes en omfattande fördjupning i måttets olika 

indikatorer för att få en djupare uppfattning vad som påverkar utfallet. Bland annat kontaktades 

produktansvarig för ESG hos Thomson Reuters via e-post angående utfallets påverkan av det 
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faktum att företagen redovisar. Produktansvarig skickade då en mer utförlig beskrivning av hur 

ESG-måttet är uppbyggt och viktat av olika faktorer. Transparens har idag blivit en av faktorerna 

som diskuteras för att företagen ska bli mer hållbara, vilket gör det svårt att neutralisera resultatet 

från ESG-måttet från det faktum att företaget redovisar hållbarhetsinformation. Medvetenhet 

finns att resultatet, det år företag börjar redovisa enligt GRI, kan komma att påverkas positivt. 

Med detta i åtanke är det fortfarande av intresse att se hur själva utvecklingen av 

hållbarhetsprestationen efter implementeringen ter sig. Något som kan jämföras med 

utvecklingen innan företagen redovisade enligt GRI:s standard. Efter kommunikation med 

Thomson Reuters har det framkommit att förekomsten av hållbarhetsredovisning kan högst ge en 

påverkan på 0,82% av det sammanlagda utfallet. Detta innebär att samtliga år efter 

implementeringen kan komma att ha en marginellt bättre prestation med bakgrund av att 

företagen börjat redovisa enligt GRIs riktlinjer. Det har inte justerats för denna påverkan då 

företag kan ha använt sig av andra standarder för hållbarhetsredovisning innan implementeringen 

av GRI, vilket också kan påverka prestationen i liknande grad. Istället tas detta i beräkning vid 

analysen av studiens resultat.  

 

Redovisningsteorin som används i denna studie menar på att det som mäts sänder signaler till 

anställda vad som prioriteras och att det som mäts blir återgärdat (Henri, 2006; Westermark, 

2013, s. 34). Ur ett signalteoretiskt perspektiv kan hållbarhetsredovisning ses som en följd av att 

företagen uppnått en hög prestation, något de vill visa för omvärlden. Detta betyder att den 

uppnådda hållbarhetsprestationen inte är en effekt av implementeringen av GRI utan att 

implementeringen av GRI är en effekt av hållbarhetsprestationen. Då undersökningen baseras på 

en jämförelse fyra år innan implementeringen med fyra år efter implementeringen kommer 

förändringen som sker mellan dessa perioder inte att ingå i någon av perioderna. Detta motiveras 

dels med den teoretiska diskussionen som förts ovan, där teorierna inte är eniga om utveckling 

skall tillräknas perioden före implementeringen eller perioden efter implementeringen. Samt 

motiveras detta med att implementeringen av GRI påverkar måttet, än om i liten grad, vilket kan 

ge perioden som tillräknas denna utveckling ett missvisande resultat. 

3.2.2. Finansiell prestation 

För att mäta företags finansiella prestation har tre olika mått används, två av dessa är 

redovisningsbaserade och ett är marknadsbaserat. Redovisningsbaserade mått är bra för att mäta 

olika typer av inre effektivitet i företag där avkastningsmått beskriver hur väl olika typer av 

kapital blir förvaltat i företaget, nackdelen med dessa är att det finns större möjlighet för 

ledningen att påverka dessa mått (Orlitzky et al., 2003). Marknadsbaserade mått bygger istället på 

marknadens tro kring olika kassaflöden och väger därför in fler faktorer än redovisningsbaserade 

mått (Orlitzky et al., 2003). De tre olika måtten som använts i denna studie är följande: 

 

 ROE (Return on Equity), avkastning på aktieägarnas kapital 

 ROIC (Return on Invested Capital), avkastning på investerat kapital 

 Utveckling av aktiekurs, marknadsavkastning på utställda aktier 
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Dessa tre mått symboliserar olika typer av finansiell prestation till förmån för olika intressenter 

och beskrivs i sin korthet i följande stycken. 

 

Return on Equity 

Avkastning på aktieägarnas kapital är ett resultatmått som i första hand riktar sig mot aktieägarna 

då det visar hur väl det satsade kapitalet har blivit förvaltat under perioden. Detta mått är frekvent 

använt i tidigare forskning tillsammans med liknande avkastningsmått på andra 

kapitaldefinitioner (McGuire et al., 1988; Preston & O’Bannon, 1997; Orlitzky et al., 2003). 

Detta redovisningsbaserade mått ger en bild av intern effektivitet och till vilken mån de externa 

finansiärernas intressen tillgodoses genom företagets kapitalallokering. 

 

Måttet är enligt Thomson Reuters definierat som följande: 

 

                 
                                                                                          

                                                  
  

 

Return on Invested Capital 

Avkastning på investerat kapital är inte lika frekvent använt som prestationsmått jämfört med 

ROE och ROA (Return on Assets), detta mått är dock bättre för att jämföra företag på en 

branschöverskridande nivå då det ger en bild av företagets förmåga att allokera kapital på projekt 

och investeringar som ger bäst avkastning (Philips, 1997). 

 

Måttet är enligt Thomson Reuters definierat som följande: 

 

                           

                                                                                                               
                                                                                                                    

  

Utveckling av aktiekurs 

Priset för ett företags aktie på en öppet handlad marknad anses ofta vara ett användbart 

prestationsmått då det speglar marknadens bild av företagets historiska, nuvarande och framtida 

kassaflöden samt risken som är associerad med företaget (Orlitzky et al., 2003). Det blir därför en 

mer mångfasetterad värdering av finansiell prestation eftersom det inkluderar uppskattningar 

kring framtida utveckling och potential (Al Tuwaijri et al., 2004). Detta mått är det enda 

marknadsmått som används i denna studie för att mäta finansiell prestation.  
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För att ge en rättvisande bild och motverka extremvärden som kan tänkas uppstå vid mätning av 

aktiepriser har denna studie använt sig av aktiepris som ett genomsnitt över året vilket också 

förespråkats i liknande studier tidigare (Al Tuwaijri et al., 2004). Genomsnittet har räknats ut 

genom datapunkter för aktiepriset vid ingången av varje månad, därmed har 12 punkter legat till 

grund för det årliga snittpriset som räknats fram. Snittpriset som räknats fram har sedan jämförts 

med snittpriset året tidigare för att generera aktieprisets utveckling i procent. Detta för att 

överensstämma med de andra två måtten, ROE och ROIC, som är procentuella avkastningsmått. 

 

Avkastning av aktiekurs är definierat som följande:  

 

                     
                                                             

                              
  

Jämviktat genomsnittsmått 

För att få ett enskilt mått över finansiell prestation har de tre olika resultatmåtten slagits samman i 

ett jämviktat mått. ROE, ROIC och utveckling av aktiekurs utgör en tredjedel var av det 

sammanslagna måttet. Sammanslagningen av mått leder till en mer övergripande bild av företags 

finansiella prestation och minskar effekten av snedvridning i de enskilda måtten (Orlitzky et al., 

2003). 

Indexreglering av finansiell prestation 

Finansiell prestation kan variera avsevärt över tid, konjunktursvängningar och andra 

omvärldsfaktorer påverkar alla företag. För att ta hänsyn till svängningar i ekonomin och på den 

finansiella marknaden har ett index framarbetats för det finansiella prestationsmåttet. Detta index 

är uppbyggt på samma vis som det finansiella prestationsmåttet för de enskilda företagen. Till 

grund ligger MSCI (Morgan Stanley Capital International) Europe Index som innefattar de 16 

största nationerna i Europa. Samtliga länder inom urvalet i denna studie återfinns i detta index. 

Genom att justera den finansiella prestationen mot detta index görs ett försök att exkludera 

externa effekter som påverkar den finansiella prestationen. 

3.3. Urval 

Då studien ämnar att studera utvecklingen av hållbarhetsprestation och finansiell prestation efter 

införandet av GRI begränsades populationen till Europeiska företag som redovisar enligt GRI. 

Valet att begränsa urvalet till att hållbarhetsredovisning endast enligt GRI:s riktlinjer studeras 

gjordes med hänsyn till att det underlättar jämförbarheten mellan olika företag. Jämförbarheten 

anses öka då en stor mängd av informationen som måste redovisas enligt GRI:s riktlinjer är 

oberoende av bransch och storlek på företag (Westermark, 2013, s. 48). Urvalsramen att endast 

undersöka företag inom Europa gjordes med hänsyn till att lejonparten av företagen kommer att 

innefattas av de nya EU-direktiven. 

 



22 

 

Denna studie använder sig av kriterier för att företagen skall kunna vara med i urvalet. Kriterierna 

är utöver de ovan nämnda att företagen ska ha data för ROE, ROIC, aktiepris och ESG i 

Thomson Reuters databas. Detta då ROE, ROIC och aktiepris tillsammans utgör det finansiella 

prestationsmåttet som denna studie använder sig av och ESG-måttet utgör 

hållbarhetsprestationsmåttet till denna studie. Data för dessa mått ska finnas för fyra år innan 

företagen implementerar hållbarhetsredovisningen samt fyra år efter.  

 

Urvalsprocessen för att filtrera företagen startade med att dom ca 940 företagen inom Europa som 

fanns med i Thomson Reuters ASSET4-databas, en för en, kontrollerades mot GRI:s databas som 

innehåller utgivna hållbarhetsrapporter enligt deras standard. Kvar blev en lista med 310 företag 

som rapporterade enligt GRI:s riktlinjer samt vilket år det implementerades. De företag som inte 

redovisat enligt GRI för samtliga fyra åren efter implementeringen räknades som bortfall för 

denna studie.  

 

Sista steget i urvalsprocessen blev att gå igenom de 310 företagen och kontrollera att dom hade 

data för de fyra mått som används i denna studie fyra år innan samt fyra år efter 

implementeringen av hållbarhetsredovisningen enligt GRI:s riktlinjer. Filtreringsprocessen 

resulterade i att 119 företag uppfyllde samtliga kriterier. Fördelningen av dessa företag per 

nationalitet, bransch och implementeringsår ser ut enligt tabeller nedan. 

 

 

  

 

  

Tabell 1 - Urvalets fördelning av 

nationaliteter 

Tabell 2 - Urvalets fördelning av 

implementeringsår för GRI 

Tabell 3 - Urvalets fördelning av branscher 
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3.4. Datainsamling 

3.4.1. Thomson Reuters ASSET4 – Datastream 

Insamlingen av data till denna studie har uteslutande tagits från Thomson Reuters databas 

ASSET4 genom programmet Datastream. Vid insamlingen togs data för ESG, ROE, ROIC, 

aktiepris samt totala tillgångar för samtliga företag inom Europa för åren 2001 till och med 2015. 

Insamlad data filtrerades enligt de kriterier som fastställdes för urvalet till denna studie.  

3.4.2. Databearbetning 

Med hänsyn till den kritiska punkten, implementeringen av GRI, måste den ske i mitten av 

tidsaxeln. Data för de fyra åren innan och fyra åren efter införandet sammanställdes för 

respektive företag. Detta gav sex stycken grupper med startår mellan 2006-2011. För att göra det 

möjligt att analysera den data som insamlades hade studien två möjliga tillvägagångssätt. Det 

första alternativet var att analysera de sex grupperna var för sig genom en klusteranalys. Det 

andra alternativet var att justera så alla företag befinner sig på samma tidsaxel med den kritiska 

punkten i mitten oberoende vilket av de sex startåren företaget tillhör. Det senare alternativet gör 

det möjligt att analysera alla företag tillsammans.  

 

Då studien inte har för avsikt att analysera de olika startåren med varandra ansågs det mest 

lämpliga alternativet vara det senare, att jämföra alla företag tillsammans. Detta medför att 

urvalet blir större vilket ökar sannolikheten för precision när resultatet generaliseras bland 

populationen (Bryman & Bell, 2010). 

 

Med hänsyn till att det finansiella måttet kan komma att påverkas av ekonomiska cykler har, var 

mått för sig som ingår i den finansiella prestationen, justerats mot ett index vilket närmare 

förklarats tidigare i metodavsnittet. Genom att indexjustera måtten och på så sätt neutralisera 

påverkan från ekonomiska cykler i den mån det går kan insamlad data analyseras tillsammans 

istället för att dela in företagen i mindre kluster. Gällande hållbarhetsprestationen justerades 

måttet inte mot ett index vilket motiveras genom att ESG-måttet i stor utsträckning inte borde 

påverkas av ekonomiska cykler. 

3.5. Analysmetod 

3.5.1. Analysmodell för hypotes 1 & 2  

För att analysera utvecklingen av både hållbarhetsprestation samt finansiell prestation skapades 

en analysmodell som visas i figur 9 nedan. Den horisontella axeln visar de år som undersökts och 

de vertikala axlarna representerar hållbarhetsprestation respektive finansiell prestation. 

Analysmodellen är uppdelad i två olika fält vilka representerar perioden före respektive efter 

implementeringen av GRI. Det är dessa två perioder som jämförs mot varandra i denna studie 

med hjälp av statistiska metoder. 
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Figur 9 - Analysmodell. 

3.5.2. Parade T-test 

Vid en jämförande analys av två perioder är en statistisk analysmetod parat t-Test (Berenson et 

al., 2012). På detta sätt jämförs perioden före implementeringen av GRI med perioden efter 

implementeringen. Jämförelsen grundas i differensen mellan de två värdena för varje enskilt 

företag. Denna metod är vanlig vid jämförelse av en variabel vid två olika tidpunkter för att se 

om det finns skillnader i de två perioderna, metoden är frekvent använd inom medicinsk 

forskning för att undersöka effekten av bland annat nya läkemedel (Berenson et al., 2012). 

Samma princip gäller i denna studie där implementeringen av GRI förväntas ha effekt på 

hållbarhetsprestation samt finansiell prestation.  

3.5.3. Regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan hållbarhetsprestation och finansiell prestation har en 

regressionsanalys genomförts. Regressionsanalysen bygger på följande funktionsmodell: 

 

HP i,t = β0 + β1(FP)i,t + β2(Storlek)i,t + β3(Bransch)i,t + εi,t 

 

HP i,t = Hållbarhetsprestation för företag i år t 

β0 = Intercept 

β1(FP)i,t = Finansiell prestation för företag i år t 

β2(Storlek)i,t = Företagsstorlek för företag i år t 

β3(Bransch)i,t = Branschtillhörighet för företag i år t 

εi,t = Errorterm för företag i år t 
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Här beskrivs hur hållbarhetsprestationen för företag i år t förklaras genom den finansiella 

prestationen samt de mest frekvent använda kontrollvariablerna från tidigare studier inom samma 

område (Waddock & Graves, 1997; Stanwick & Stanwick, 1998; McWilliams & Siegel, 2000; 

Konar & Cohen, 2001; Al Tuwaijri et al., 2004; Clarkson et al., 2008; Mahoney, 2013; Herbohn 

et al., 2014). En kortare förklaring av kontrollvariablerna följer nedan. 

3.5.4. Kontrollvariabler 

Företagsstorlek 

För att kontrollera för företagsstorlek används en logaritm av företagets totala tillgångar för det 

året. Den mest använda metoden att kontrollera för företagsstorlek har även tidigare varit att 

använda mängden, eller logaritmen, av totala tillgångar eller återanskaffningsvärdet av dessa 

(Waddock & Graves, 1997; McWilliams & Siegel, 2000; Konar & Cohen, 2001; Clarkson et al., 

2008; Mahoney, 2013). Denna kontrollvariabel används för att tidigare forskning har varit 

konsekvent med att visa på ett positivt samband mellan företagsstorlek och hållbarhetsprestation, 

detta för att större företag har större påtryckningar från fler olika typer av intressenter samt mer 

resurser att investera i hållbarhetsarbete (Clarkson et al., 2008; Herbohn et al., 2014) 

Branschtillhörighet 

Branschindelningen i denna studie grundar sig i en klassificering från SIC-koder (Standard 

Industry Classification) vilket också använts tidigare vid liknande studier (McWilliams & Siegel, 

2000; Mahoney, 2013). Därefter hämtades specifik bransch för varje företag enskilt från GRIs 

databas “Sustainability Disclosure Database” där samtliga företag och hållbarhetsredovisningar 

enligt GRIs riktlinjer återfinns. Dessa enskilda företag sorterades därefter in i åtta olika klasser 

efter SIC-koder. Denna indelning återfinns i tabell 3 under den tidigare urvalsbeskrivningen.  

 

I regressionen användes dummyvariabler (0 / 1) där ett företags tillhörighet till en bransch 

representerades av en etta (1) i kolumnen samt en nolla (0) i de andra branschkolumnerna. Denna 

metod har även tidigare används för att medräkna branschspecifika prestationsfaktorer (Mahoney, 

2013) som exempelvis konkurrenstäthet (McWilliams & Siegel, 2000). 

3.6. Metodreflektion 

Alla metodologiska val har konsekvenser, positiva som negativa (Bryman & Bell, 2010). Nedan 

följer några begränsningar vilka grundas i de metodologiska val denna studie gjort som är viktiga 

att belysa. 

3.6.1. Urvalets begränsning 

Då urvalet är begränsat till GRI-rapporterande företag i Europa medför detta svårigheter att 

generalisera utanför Europas gränser. Samtidigt kan det vara svårt att generalisera till andra 

länder inom Europa som inte är representerade i urvalet. Detta för att de nationer som är 

representerade tillhör de större och mer utvecklade ekonomierna inom Europa. Med studiens 
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resultat som ger en tydlig indikation på hur företagens hållbarhetsutveckling ser ut är detta 

någonting som bör studeras vidare i framtiden inom andra nationer och marknader för att kunna 

generalisera denna studies teoretiska bidrag. 

3.6.2. Datainsamlingens begränsning 

Denna studie har inte kontrollerat för eventuella felaktigheter från databasens sida. Detta medför 

att eventuella felaktigheter i insamlad data genererar missvisande resultat. Med tanke på 

Semenova & Hassels (2015) studies resultat som visade på de större databasernas reliabilitet 

uppskattas dessa felaktigheter i data vara osannolika eller tillräckligt få för att förvränga studiens 

resultat. Vidare är denna studie låst vid de faktorer som ingår i det hållbarhetsmått som hämtats 

från databasen. Detta då ingen komplettering har skett i avseende med måttet för 

hållbarhetsprestation. Då måttet består av över 150 olika prestationsfaktorer anser författarna att 

det är tillräckligt omfattande för att återge en överensstämmande bild av ett företags 

hållbarhetsprestation. 

Uppbyggnad av mått för hållbarhetsprestation 

Skillnaden i utveckling av genomsnittlig hållbarhetsprestation och genomsnittlig utveckling av 

hållbarhetsprestation ska inte bortses från. Detta beror på ESG-måttets ram som går från 0-100. 

Vid låga ingångsvärden finns möjligheter för en mycket större procentuell utveckling än vid 

högre värden, därmed blir effekten av extremvärden större på den genomsnittliga 

prestationsökningen än ökningen av genomsnittsprestationen. Detta behandlas även vidare i 

analysen av studiens resultat. 

3.6.3. Analysmetodens begränsning 

De analysmetoder som används i denna studie ger en bild av mönster i numerisk data och 

skillnader mellan olika perioder. Detta medför att inga empiriska bevis kan produceras avseende 

förklaringar till de resultat studien uppvisar. Dock syftar denna studie inte till att generera 

empiriska bevis för förklaringarna till resultaten, istället syftar studien till att ge en förståelse för 

hur sambanden ser ut. Däremot bidrar den tidigare teorin med en ökad förståelse för studiens 

resultat och eventuella förklaringar till dessa. 

3.7. Källkritik 

Två av de referenser som denna studie använt sig av är inte publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

eller litterära verk publicerade av bokförlag. Den första som är skriven av Friedman (1970) är en 

tidningsartikel publicerad i tidsskriften "The New York Times" vilket medför att den inte är 

granskad på samma sätt som de övriga skriftliga källorna. Däremot finns det senare studier, av 

bland annat Lopez et al. (2007), som är publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter som 

hänvisar till just denna artikel. Artikeln är även välciterad inom forskningsområdet. 



27 

 

Den andra referensen är en undersökning av Borglund et al. (2010) som gjordes på uppdrag av 

Näringsdepartementet och utgavs av Regeringskansliet. Då denna studie genomfördes på 

uppmaning av ett statligt verk finns risken att den kan vara politiskt influerad. Denna studie har 

därför inte lagt vikt vid resultaten av denna studie, istället används den som referens för 

forskningsdesign där hållbarhetsredovisning ses som en kritisk händelse. 

 

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från denna studie att presenteras. Det är sammanlagt sex olika 

statistiska resultat som presenteras. Två av dessa avser sambandet mellan 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsprestation, två andra avser sambandet mellan 

hållbarhetsredovisning och finansiell prestation och de sista två avser sambandet mellan 

hållbarhetsprestation och finansiell prestation. 

4.1. Hållbarhetsredovisning - Hållbarhetsprestation 

För att undersöka sambandet mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsprestation har två 

parade t-Test utförts där perioden före jämförs med perioden efter implementeringen av GRI 

vilka visas nedan. Utöver t-Testen presenteras en graf som visualiserar medelprestationen för 

samtliga 119 företag från fyra år innan till fyra år efter implementeringen av GRI. 

 

Hållbarhetsprestation (Absolut) Före GRI Efter GRI 

Medelvärde 67.400 83.739 
Varians 496.822 164.472 
Observationer 119 119 

   Medelvärde (differens) 16.339 
 Standard error (differens) 1.613 
 

   t Stat -10.132 
 P(T<=t) one-tail <0.001 
 P(T<=t) two-tail <0.001 
  

 

T-Testet som presenteras ovan jämför den genomsnittliga hållbarhetsprestationen (ESG i absoluta 

tal) före samt efter GRI-implementeringen. Den genomsnittliga hållbarhetsprestationen innan 

implementeringen var 67,4 och efter implementeringen var den 83,7 vilket innebär att 

hållbarhetsprestationen är bättre efter implementeringen än innan. Då resultatet är beräknat på ett 

genomsnitt för en fyra års period måste dessa tolkas med försiktighet. Detta t-Test genomförs inte 

med ambition att studera en positiv utveckling utan genomförs för att statistiskt säkerställa att 
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hållbarhetsprestationen är bättre perioden efter jämfört med perioden före. Resultatet från detta t-

Test visar en statistiskt signifikant förändring att prestationen är bättre efter jämfört med före 

implementeringen av GRI. 

Hållbarhetsprestation (Utveckling %) Före GRI Efter GRI 

Medelvärde 75.378 7.697 
Varians 32293.346 611.641 
Observationer 119 119 

   Medelvärde (differens) -67.681 
 Standard error (differens) 16.877 
 

   t Stat 4.010 
 P(T<=t) one-tail <0.001 
 P(T<=t) two-tail <0.001   

 

För att undersöka en eventuell skillnad i utvecklingen av hållbarhetsprestationen utfördes 

ytterligare ett t-Test som presenteras ovan. Utvecklingen, med andra ord förändringen av 

hållbarhetsprestationen, de första fyra åren jämfördes med utvecklingen de följande fyra åren 

efter implementeringen av GRI. Resultatet visar att företagen före implementeringen av GRI hade 

en utveckling av hållbarhetsprestationen på 75,4% i jämförelse med en utveckling på 7,7% efter 

implementeringen av GRI. Detta t-Test ger oss statistisk signifikans på att utvecklingen perioden 

före var större jämfört med perioden efter.  

 

 

 

 

Graf 1 - Genomsnittlig hållbarhetsprestation 
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Grafen ovan visar den genomsnittliga hållbarhetsprestationen för respektive år som undersökts i 

denna studie. Hållbarhetsprestationen för perioden före implementeringen ökade från ett 

genomsnitt på 60,5 till 73,8 och för de fyra åren efter implementeringen ökade 

hållbarhetsprestationen från 81,4 till 85,3.  

 

Viktigt är att skilja den genomsnittliga utvecklingen som visas i graf 1 med 

genomsnittsprestationens utveckling då utfallen blir olika. Sett till företagens genomsnittliga 

prestation utvecklades denna 21,9% före implementeringen av GRI i jämförelse med 

utvecklingen efter implementeringen som var 4,8%. Även här kan en skillnad i utvecklingen 

utläsas där perioden före uppvisar en bättre utveckling i jämförelse med perioden efter.  

4.2. Hållbarhetsredovisning - Finansiell prestation 

För att undersöka sambandet mellan hållbarhetsredovisning och finansiell prestation har även här 

två t-Test utförts. Det ena avser finansiell prestation i absoluta tal för perioden före respektive 

efter implementeringen av GRI. Det andra avser utvecklingen av den finansiella prestationen 

angett i procent. Slutligen följer en graf som visualiserar den genomsnittliga finansiella 

prestationen över alla åtta år som undersökts. 

 

Finansiell prestation (Absolut) Före GRI Efter GRI 

Medelvärde -1.157 2.230 
Varians 267.392 250.653 
Observationer 119 119 

   Medelvärde (differens) 3.387 
 Standard error (differens) 1.850 
 

   t Stat -1.831 
 P(T<=t) one-tail 0.035 
 P(T<=t) two-tail 0.070   

 

Resultatet visar den genomsnittliga finansiella prestationen för respektive fyra-års period. I detta 

resultat kan utläsas att företagen presterade bättre i perioden efter implementeringen jämfört med 

perioden innan implementeringen av GRI. Tilläggas ska att dessa resultat inte är statistiskt 

signifikanta på 95% konfidensnivå, vilket inte är tillräckligt för att förkasta hypoteser. 
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Finansiell prestation (Utveckling %) Före GRI Efter GRI 

Medelvärde 229.550 -244.275 
Varians 654378.075 254510.374 
Observationer 119 119 

   Medelvärde (differens) -473.825 
 Standard error (differens) 87.673 
 

   t Stat 5.404 
 P(T<=t) one-tail <0.001 
 P(T<=t) two-tail <0.001   

 

 

Utvecklingen av den finansiella prestationen för respektive fyra-års period presenteras i tabellen 

ovan. Resultatet från det genomförda t-Testet visar att utvecklingen av den finansiella 

prestationen var positiv innan implementeringen i jämförelse med efter implementeringen där den 

finansiella utvecklingen var negativ. 

 

 

Grafen ovan visar den genomsnittliga prestationen för respektive år som studeras i denna studie 

och ger en förståelse för t-Testen som presenterats tidigare. Företagen hade ingångsvärden som 

låg negativt och utvecklades positivt under fyra-års perioden före implementeringen. Perioden 

Graf 2 - Genomsnittlig finansiell prestation 
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efter implementeringen visar relativt sett höga värden för de tre första åren samtidigt som år fyra 

visar en försämring av prestationen. Detta förklarar varför snittet för period två var högre 

samtidigt som utvecklingen var negativ.  

4.3. Finansiell prestation - Hållbarhetsprestation 

För att undersöka sambandet mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation utfördes en 

regressionsanalys med samtlig data alla åtta åren i denna studie. Det totala antalet observationer 

uppgick till 952 st. I ett försök att isolera sambandet mellan den finansiella prestationen och 

hållbarhetsprestationen användes kontrollvariablerna företagsstorlek samt bransch. 

 

I graf 3 visas ett punktdiagram över studiens observationer där det linjära sambandet är markerat 

med en horisontell linje. Lutningen på denna linje är positiv men mycket låg vilket tyder på ett 

positivt samband men med liten effekt, detta förklaras närmare under presentationen av 

regressionsanalysens resultat. 

 

 

Resultaten från regressionsanalysen visar på ett svagt samband mellan hållbarhetsprestation och 

finansiell prestation efter att det kontrollerats för företagsstorlek och bransch. Sambandet i sig är 

positivt, vid en ökning av finansiell prestation ökar hållbarhetsprestationen 0,044 men resultatet 

är inte statistiskt signifikant på 95% konfidensnivå. De kontrollvariabler som visade på störst 

positivt samband med hållbarhetsprestation var företagsstorlek och branscherna Skog- & 

Graf 3 - Punktdiagram över regressionens observationer samt linjärt samband 
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gruvutvinning, Produktion samt Grossist & detaljhandel. Detta tyder på att det finns andra 

variabler som bättre förklarar hållbarhetsprestationen än den finansiella prestationen. 

 

Regressionsanalys: 
Hållbarhetsprestation Koefficient Standard Error t Stat P-värde 

Intercept 42.098 7.816 5.386 0.000 

     Oberoende variabel 
    Finansiell prestation 0.044 0.023 1.894 0.058 

     Kontrollvariabel 
    Företagsstorlek 4.666 1.037 4.499 0.000 

Skog- & Gruvutvinning 4.928 3.812 1.293 0.196 
Byggnation -1.382 3.919 -0.353 0.724 
Produktion 5.584 2.947 1.895 0.058 
Transport & Allmännytta 0.002 2.588 0.001 0.999 
Grossist & Detaljhandel 6.432 2.988 2.153 0.032 
Finans, Försäkring & Fastigheter -4.609 2.720 -1.695 0.090 

Tjänster -3.593 2.996 -1.199 0.231 

"Övrigt" som referensbransch 
   

Observationer: 952 
 

4.3.1. Temporal ordning 

För att undersöka en eventuell temporal ordning av variablernas effekt på varandra genomfördes 

en korrelationsanalys med hållbarhetsprestation och finansiell prestation där en av variablerna 

försköts två år för att se om det fanns en fördröjd effekt. 

 

Korrelation med hållbarhetsprestation   

Slack resources (2 år förskjuten HP) 0.08** 

Synergistisk 0.05* 

Good management (2 år förskjuten FP) -0.01 

P<0,1=* P<0,05=** P<0,01=*** 
  

Resultaten visar att det finns mer stöd för att en hållbarhetsprestation är en följd av tidigare 

finansiell prestation än vice versa. Korrelationen är dock låg i samtliga fall vilket tyder, som 

tidigare nämnt, på att det finns andra variabler som bättre förklarar hållbarhetsprestationen. 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av studiens resultat vilka kopplats samman med den tidigare 

problemdiskussionen och teorierna. De tre olika sambanden kommer att analyseras och 

presenteras var för sig. 

5.1. Sambandet mellan hållbarhetsredovisning och 
hållbarhetsprestation 

Som en konsekvens av den ökade medvetenhet och den ändrade kravbilden på hållbart 

företagande har företag under senare år i allt större utsträckning börjat hållbarhetsredovisa. 

Hållbarhetsredovisningen har som funktion att fungera som ett instrument för ökad transparens 

och ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser (Frostenson, et al., 2015, s. 15). Borglund 

et al. (2010) undersökte processuella och strukturella förändringar inom företag efter 

implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI och kunde finna viss substans i ett ökat 

fokus på sociala och miljömässiga aspekter inom företagen. Förändringar som torde innebära 

förbättringar i hållbarhetsprestationen. Westermark (2013, s. 34) nämner att det som blir mätt blir 

åtgärdat.  

 

Med hjälp av de test som utförts i denna studie kring sambandet mellan hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsprestation förkastas hypoteserna H1a och H1b vilket ger stöd för hypotes H1c: 

Företags utveckling av hållbarhetsprestation försämras efter införandet av hållbarhetsredovisning 

enligt GRIs riktlinjer. Samtidigt som studien får stöd för H1c betyder försämringen inte att 

utvecklingen blir negativ. Resultatet visar det motsatta, att utvecklingen förblir positiv men i 

mindre grad jämfört med innan implementeringen av GRI. Utvecklingen stagnerar därmed efter 

införandet. 

 

Det förblir svårt att säga vad som gör att företagen har en högre utveckling innan införandet av 

GRI jämfört med efter. Tre möjliga förklaringar kan vara (i) måttet i sig, (ii) möjligheten att 

företagen har hållbarhetsredovisat innan implementeringen av GRI men i annan form samt (iii) 

att vetskapen om framtida implementeringar startar och förändrar processer inom företaget. Den 

första förklaringen är att måttet i sig kan förklara en del av utvecklingens stagnering men inte allt. 

Det kan tänkas att det är lättare att förbättra sig på måttets skala när företag startar på en lägre 

hållbarhetsprestationsnivå i jämförelse med den utvecklingen vi ser efter implementeringen av 

GRI som startar på en högre nivå. Då det är en väsentlig skillnad mellan perioderna torde det vara 

osannolikt att detta förklarar hela skillnaden. Den andra förklaringen är att det inte går att utesluta 

att företagen redovisat eller mätt hållbarhetsprestation utanför GRIs riktlinjer innan 

implementeringen. Därför går det inte att bortse från en eventuell styrningseffekt internt i 

företaget även innan implementeringen av GRI vilket kan vara en förklaring till varför 

hållbarhetsprestationens utveckling är positiv. Om redovisningen i sig ger de effekter som Henri 

(2006) nämner, att mätningar sänder interna signaler om vad som prioriteras samt det som 
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Westermark (2013, s. 34) säger, att det som mäts blir åtgärdat kan en förklaring vara att 

hållbarhetsprestation mättes innan implementerade GRI. Den tredje förklaringen kan ligga i att 

nya processer skapas och befintliga processer förändras när företagen har vetskapen om en 

framtida implementering. Detta innebär att redovisningen är resultatet av ett förbättringsarbete 

och inte vice versa, att förbättringsarbetet är ett resultat av implementeringen av redovisningen. 

Även detta är något som kan förklaras med signalteorin. Där vetskapen om framtida 

implementeringar startar och förändrar processer för att förbättra det som i framtiden skall 

redovisas. Samtidigt antyder resultaten i denna studie, i linje med det Clarkson et al. (2008) och 

Mahoney et al. (2014) säger, att företag med bra hållbarhetsprestation i högre grad är benägna att 

hållbarhetsredovisa i jämförelse med företag med sämre hållbarhetsprestation. Denna studie 

indikerar att företagen inte implementerar redovisning enligt GRI innan de uppnått en viss 

prestationsnivå. 

 

Sett till utvecklingen efter implementeringen av GRI förblir den fortfarande positiv samtidigt som 

utvecklingen stagnerar. Detta kan förklaras med att GRI i sig inte är något bättre underlag för den 

interna styrningen. Oavsett om företagen redovisat hållbarhetsinformation innan 

implementeringen av GRI eller inte är utveckling högre innan implementeringen. Förutsatt att 

redovisning, i linje med Henri (2006), Westermark (2013) och Frostenson et al. (2015), förbättrar 

interna processer och vidare skulle leda till bättre resultat finner denna studie inget stöd för att 

GRI skulle vara ett bättre verktyg för interna processer gällande hållbarhetsarbete i jämförelse 

med andra hållbarhetsredovisningar. 

 

Resultatet som visar att implementeringen av GRI inte genomförs före en viss prestationsnivå 

uppnåtts ger oss ny kunskap om att företagen inte ser redovisningsstandarden GRI som en 

hygienfaktor, något som förväntas finnas. Detta då den största utvecklingen av 

hållbarhetsprestation sker innan implementeringen av GRI. Även då GRI, enligt Westermark 

(2013) och Frostenson (2015) uppnått en dominant position som den ledande 

redovisningsstandarden för hållbarhetsinformation, visar denna studie att företagen inte ser 

standarden som ett måste. Istället är det andra hygienfaktorer som måste uppfyllas innan en 

implementering av GRI är aktuell. 

 

Tidigare forskning av Al-Tuwaijri et al. (2004) och Herbohn et al. (2014) har fokuserat på att 

undersöka om mängden information som redovisas är kopplad till hållbarhetsprestationen. Här 

har inga kausala samband undersökts. Resultaten i denna studie ger dock stöd för ett 

signalteoretiskt perspektiv där det kausala sambandets riktning pekar mot att företagen delger 

mer information först när prestationen är tillräcklig bra. 
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5.2. Sambandet mellan hållbarhetsredovisning och finansiell prestation 

När detta samband undersöktes gav resultaten stöd för att förkasta både hypotes H2a samt H2b 

vilket bestyrker hypotes H2c: Företagets utveckling av finansiell prestation försämras efter 

införandet av hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer.  

 

Vid en närmare undersökning av utvecklingen under de åtta åren var variansen i resultaten 

mycket hög och det finns inget tydligt mönster i hur utvecklingen ser ut. Resultaten visar att 

utvecklingen var sämre efter implementeringen. Sett till den finansiella utvecklingen ur ett 

kortare perspektiv är finansiella prestationen bättre de tre första åren efter implementeringen. 

Detta står helt i kontrast med det Friedman (1970) och Lopez et al., (2007) menar, att det 

finansiella resultatet kortsiktigt skulle påverkas negativt. Företagen som undersökts tillhör de 

största i Europa vilket kan tänkas vara en förklaring till att Friedman (1970) och Lopez et al., 

(2007) tes inte bekräftas av studiens resultat då kostnaden för implementeringen av 

hållbarhetsredovisning inte får betydande påverkan på stora företag. Tänkbart är att 

implementering av hållbarhetsredovisning skulle få en annan påverkan på mindre företag. En 

annan aspekt är att den finansiella prestationen kan ha varit bättre om implementering av GRI 

inte skett, något denna studie inte kan uttala sig om. Däremot är medelvärdena för de tre åren 

efter implementering av GRI de högsta vilket talar emot att implementeringen av GRI enbart kan 

ses som en kostnad. 

 

Samtidigt kan resultaten inte förklaras med intressentteorin där redovisning av 

hållbarhetsinformation torde ge en positiv utveckling av den finansiella prestationen vilket 

Herremans et al. (1993) resultat visade. En förklaring kan ligga i att intressenter inte blir 

tillfredsställda av det faktum att företag redovisar utan istället hur bra hållbarhetsprestationen är, 

något som vidare behandlas i analysen av nästa samband. 

 

Sett till den finansiella utvecklingen efter implementeringen är det sista undersökta året, det 

fjärde året efter implementeringen, det enda året då de undersökta företagen presterat sämre än 

index vilket också är det som påverkar resultatet för hela periodens utveckling negativt. Sett till t-

Testet som visar att den genomsnittliga finansiella prestationen var högre perioden efter 

implementeringen finns det motsägelser i dessa två resultat. Detta då det är ett avvikande resultat 

det sista året som inte kan förklaras med någon av de teorier som denna studie utgått från. Detta 

tyder på att det är andra faktorer som har större påverkan på den finansiella prestationen än 

hållbarhetsredovisningens införande och att effekten av implementeringen av GRI inte kan 

isoleras.  

5.3. Sambandet mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation 

Efter att ha kontrollerat för företagsstorlek och branschtillhörighet återfinns ett svagt positivt 

samband mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation. Detta visar på svårigheten att 
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isolera sambandet mellan finansiell prestation och hållbarhetsprestation något som även tidigare 

studier nämner (McWilliams & Siegel, 2000). Resultaten från regressionsanalysen i denna studie 

tyder på att det är fler variabler som påverkar detta samband än de som använts i denna studie. Då 

ingen högre signifikans har uppmätts kan inga större uttalanden kring detta samband göras. Detta 

samband bör därför undersökas med fler kontrollvariabler som kan ha effekt i denna modell.  

 

Med utgångspunkt i de teorier som varit centrala i denna studie kring detta samband kan inga 

förklaringar hämtas som beskriver detta resultat. Det som stämmer överens med tidigare 

forskning (McWilliams & Siegel, 2000; Orlitzky et al., 2003) är svårigheten i att mäta detta 

samband samt inkonsekvensen i resultaten gentemot tidigare studier.  

 

Resultatet visar på att företagsstorlek är en beskrivande variabel när det gäller 

hållbarhetsprestation något som ligger i linje med Stanwick & Stanwicks (1998) studie. En 

förklaring till detta kan vara att större företag har mer resurser och på så sätt kan satsa mer på 

hållbarhetsfrågor. Med slack recosourses-teorin som stöd kan det tänkas att större företag får 

större mängd resurser tillgängligt jämfört med mindre företag, resurser som enligt Cyert & March 

(1963, s.42) och George (2005) kan ses som överskottsresurser. McWilliams & Siegel (2000) 

studie fick ingen signifikans när de undersökte sambandet mellan finansiell- och 

hållbarhetsprestation. Deras studie visade dock att företag som satsade mer pengar på forskning 

och utveckling visade sig ha bättre hållbarhetsprestation. Stora företag med mer resurser kan 

därför tänkas ha ett ekonomiskt utrymme att satsa pengar på processer som inte genererar 

avkastning på kort sikt. Vilket hållbart företagande inte gör enligt Friedman (1970) och Lopez et 

al. (2007).  

 

Det visade sig även att vissa branscher har en benägenhet att ha högre hållbarhetsprestation än 

andra, till dessa branscher hör skog- & gruvutvinning, produktion och grossist & detaljhandel. 

Varför just dessa branscher presterar bättre görs inget försök att förklara då det ligger utanför 

denna studies avgränsning. 

5.3.1. Temporal ordning 

Likt Preston & O’Bannon (1997) visar resultaten från korrelationsanalysen i denna studie att det 

finns ett starkare positivt samband mellan hållbarhetsprestation och en föreliggande finansiell 

prestation än andra temporala ordningar. Detta pekar på att företag som har ekonomiskt överskott 

i större grad investerar i sitt hållbarhetsarbete vilket resulterar i en bättre hållbarhetsprestation 

(McGuire et al., 1988; Waddock & Graves, 1997). Korrelationen är dock mycket låg och denna 

studie väljer därför att inte lägga större vikt vid närmare analys av detta resultat då det inte kan 

underbygga slutsatser kring ett positivt samband. 
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6. Slutsats 

Studiens resultat visade att utvecklingen av hållbarhetsprestationen var sämre efter 

implementeringen av hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer samtidigt som inget tydligt 

mönster kunde finnas i hur implementeringen av GRI påverkade den finansiella prestationens 

utveckling.  

 

Uppmärksamheten kring hållbarhetsfrågor och hållbar utveckling i omvärlden som medvetet eller 

omedvetet påverkar företagen i sitt sätt att arbeta eller förändrad kravbild från samarbetsföretag, 

konsumenter och regeringar om hållbart företagande och ökad transparens. Vad den 

bakomliggande faktorn till företagens utveckling av hållbarhetsprestation innan 

implementeringen av GRI beror på kan denna studie inte med säkerhet uttala sig om. Företagen 

kan innan implementeringen av GRI använt sig av en annan form av hållbarhetsredovisning som 

fungerat som styrmedel för att förbättra interna processer. Vad studiens resultat tydligt visar är att 

företagen presterar bättre år efter år ur hållbarhetssynpunkt men att utvecklingen tydligt stagnerar 

efter implementeringen av GRI. Det vore naivt att se utvecklingen av den hållbarhetsprestationen 

innan implementeringen av GRI som en ren slump. Det får antas att hållbarhetsperspektivet på 

något sätt kommit att influera företagets sätt att agera, något som i sin tur kommit att speglas i 

företagens hållbarhetsprestation. Oavsett vilket år GRI implementerades är utvecklingen de fyra 

åren innan implementeringen högre jämfört med efter implementeringen. Vetskapen om en 

framtida implementering av GRI kan initiera förändringar inom företagen gällande hållbart 

företagande. Resultatet i denna studie visar att andra hygienfaktorer först måste uppfyllas innan 

företag väljer att implementera redovisningsstandarden GRI. Ur ett signalteoretiskt perspektiv 

torde detta vara en konsekvens av att företagen inte är benägna att redovisa frivillig information 

innan en hållbarhetsprestationsnivå uppnåtts som ger en positiv bild av företaget och leder till 

fördelar. Det teoretiska bidraget från denna studie är således att GRI inte är en hygienfaktor i 

företagens hållbarhetsarbete. Snarare är en hög prestationsnivå en hygienfaktor för att företag ska 

implementera GRI. 

 

Som en konsekvens av de nya EU-direktiven som kommer att införas i EU-länders lagstiftning 

under 2016 och börja gälla för räkenskapsåret 2017-2018 kommer företag som inte börjat 

hållbarhetsredovisa få krav på sig att göra det. Detta kan innebära att företag som inte inlett 

hållbarhetsarbetet i tid kommer behöva redovisa sämre hållbarhetsprestationer än vad de valt att 

göra om det fortfarande var frivilligt. Det kan motivera företagen att förbättra prestationen 

samtidigt som företagen riskerar att få redovisa sämre hållbarhetsprestation än konkurrenter som 

påbörjat hållbarhetsarbetet i tid. 

 

Samtidigt ska det tilläggas att GRI inte kommer vara den enda standarden företagen får redovisa 

enligt. Företagen kommer ha flertalet olika standarder att förhålla sig till vid framtagandet av 

hållbarhetsredovisning. Vad det däremot kan argumenteras för med denna studies resultat är det 
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faktum att GRI i sig blir en kvalitetsstämpel för företagen och deras hållbarhetsprestation. Som 

tidigare nämnts kan det inte med säkerhet sägas om företagen innan implementeringen av GRI 

hållbarhetsredovisat i annan form än GRI eller inte. Denna studie kan dock tyda att 

implementeringen av GRI sker efter att företagen nått en hög prestation. Även efter EU-

direktiven trätt i kraft kan det tänkas att företag som inte presterar tillräckligt bra inte frivilligt 

kommer delge mer information än nödvändigt och på så sätt inte redovisa enligt GRI:s riktlinjer 

utan istället delge så lite information som direktiven minimalt tillåter. 

 

Sett till hållbarhetsredovisningens relation med finansiell prestation kunde denna studie inte tyda 

något mönster i insamlad data med hjälp av teorier. Denna studie har i linje med vissa tidigare 

studier som undersökt detta samband fått fram resultat som påvisar att företags finansiella 

prestation påverkas av för många variabler för att redovisningen i sig ska ge utslag.  

 

Slutligen kunde inget tydligt samband finnas mellan finansiell prestation och 

hållbarhetsprestationen. Trots mer omfattande hållbarhetsprestationsmått samt ett finansiellt mått 

som kombinerar marknadsmått och redovisningsmått fann studien ingen korrelation mellan dessa 

variabler. Tidigare studier av McWilliams & Siegel (2000) har också påpekat svårigheten med att 

undersöka detta samband då det är för många variabler som påverkar både den finansiella 

prestationen samt hållbarhetsprestationen. 

6.1. Förslag till framtida forskning 

För att göra denna studies teoretiska bidrag generaliserbart vore det intressant att applicera 

samma metod som använts i denna studie för sambandet mellan implementeringen av GRI och 

hållbarhetsprestation på andra marknader. Vidare är det intressant att försöka hitta möjliga 

förklaringar till resultaten i denna studie gällande sambandet hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsprestation. En mer djupgående undersökning av kvalitativ karaktär kan användas för 

att undersöka förklaringen till utvecklingen framför allt före men även efter en implementering av 

GRI.  

För vidare forskning som ämnar att undersöka sambandet mellan hållbarhetsprestation och 

finansiell prestation samt hållbarhetsredovisning och finansiell prestation bör metodologiska 

prövningar göras gällande olika typer av kontrollvariabler samt olika typer av finansiella mått. 

Detta för att bättre modellera sambandet mellan de olika variablerna och dess interna påverkan på 

varandra.  
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