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Sammanfattning 
Många företag har historiskt drivit sina intressen utan vidare tanke på människors 
och jordens långsiktiga behov och resurser. De senare åren har röster höjts för att 
ändring måste ske, företag bör ta sitt ansvar vad gäller hållbar utveckling. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara eventuella samband mellan 
företags hållbarhetsprestanda och deras lönsamhet respektive börsvärdering. 
Vidare ska eventuella samband mellan företags hållbarhetsprestanda och storlek 
respektive bransch undersökas. 

För att kunna bedöma företagens hållbarhetsarbete har Folksams (2006a) rapport 
använts. Detta är en gedigen genomgång av företagen som var noterade på 
Stockholmsbörsens A- och O-lista vid utgången av 2005. Företagens 
hållbarhetsbetyg har jämförts med valda nyckeltal för respektive hypotes. Med 
denna kvantitativa data som grund har en kvantitativ ansats och vidare en 
deduktiv metod använts. 

Vad gäller det första undersökningsområdet, lönsamhet, fann författarna genom 
statistiskt test korrelation för huvudhypotesen mellan hållbarhetsprestanda och 
”Avkastning på Totalt kapital”. Signifikansen var mycket god och korrelationen 
var svagt positiv. Dock fanns ingen signifikans för någon av underhypoteserna 
varför en slutsats om samband inte kunde dras. Tidigare studier på området har 
till största del visat på positiva samband vilket därmed inte stöds. P/e-talet är det 
nyckeltal som är mest frekvent använt vid företagsvärdering och har därför valts 
som huvudhypotes. Detta test visade på bästa signifikans och en god, negativ 
korrelation och vidare visade underhypotesen ej på signifikans. Då p/e-talet är 
det nyckeltal av störst vikt så konstaterar författarna ett samband mellan 
hållbarhetsprestanda och värdering. Denna slutsats stämmer även väl överens 
med den tidigare svenska studien av Hassel m.fl. (2005) men sambandet är det 
motsatta i flera utländska studier. Den tredje undersökningen för studien var om 
sambandet mellan hållbarhetsprestanda och bransch och visade på tydligt 
samband. De som presterade bäst hållbarhetsarbete var skogsbranschen och 
därefter placerade sig ”Fordon & maskin”, ”Bygg” och ”Gruv & metall”. De sämst 
placerade var olika tjänstebranscher som ”IT”, ”Media & underhållning” samt 
”Tjänster”. Detta stämmer väl överens med teorierna som talar för att de som har 
störst risk beträffande miljöpåverkan och mänskliga rättigheter också har den 
bästa hållbarhetsprestandan. Den sista undersökningen för studien var om 
sambandet mellan hållbarhetsprestanda och företagsstorlek. Korrelationstestet 



 

 

visade på tydligt samband vilket även stämde med de teorier som finns på 
området. Sambandet mellan hållbarhetsprestanda och storlek är positivt. 
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Abstract 
Many companies have historically forced their interests through without any 
thoughts about the future needs of the humans and the society. In the last few 
years voices have been raised for a change, companies need to take their re-
sponsibility regarding sustainable development. 

The purpose of the report is to describe and explain possible relations between 
sustainability performance of companies and profitability, valuation, industry and 
size respectively. 

To be able to judge the sustainability performance of the companies Folksam 
(2006a) have been used. This is a solid investigation of the companies listed on 
the A- and O-lists of the Stockholm Stock Exchange by the end of 2005. The sus-
tainability marks have been compared with the chosen key values for each hy-
pothesis respectively. With this quantitative data as foundation, a quantitative ap-
proach and a deductive method have been used. 

In the first area of the investigation, profitability, the authors found correlation for 
the main hypothesis between sustainability performance and “Return on Total 
Assets” through a statistical test. The level of significance was very good and the 
correlation was lightly positive. The sub hypothesises showed no significance 
why a conclusion of relationship could not be drawn. Earlier studies in the area 
have mostly reported about positive relations which consequently are not sup-
ported. Regarding company valuation, the p/e-ratio is the most used key value 
and has therefore been chosen as main hypothesis. This investigation showed the 
best possible level of significance and a good, negative correlation. Further on 
the sub hypothesis did not show any significance. As the p/e-ratio is the key 
value of most importance the authors states a relationship between sustainability 
performance and valuation. This conclusion is in line with the earlier Swedish 
report by Hassel et.al. (2005) but contradicts the result from several foreign stud-
ies. The third investigation about the relationship between sustainability perform-
ance and industry showed a significant relationship. The industries which had the 
best sustainability performance were the Forest industry followed by “Vehicles & 
Mechanical engineering”, “Building” and “Mining & Metal”. Among the worst 
placed were different service industries like “IT”, “Media & Entertainment” and 
“Services”. This supports the theories which state that those with the highest risk 
regarding the influence on the environment and human rights also perform the 
best sustainability work. The last investigation was about the relationship be-



 

 

tween sustainability performance and the size of companies. The correlation test 
showed a palpable relation which also corresponds with the theories in the area. 
The relationship between sustainability performance and company size is posi-
tive. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet samt hur hållbarhetsengagemanget 
vuxit fram och utvecklats. Vidare ges en inblick i tidigare studier på området. 
Bakgrunden leder vidare in på problematiseringen som slutligen mynnar ut i 
syftet.  

1.1 Inledning  
”År 2100 ligger delar av Skåne under vatten”. (Svenska FN-förbundet, 

2002) 

“Antalet döda på grund av den globala uppvärmningen kommer att 
dubblas på bara 25 år, vilket innebär ungefär 300 000 per år”. (World 
Health Organisation återgiven i Anonym, 2006) 

Klimatet har de senaste åren förändrats vilket på ett lokalt plan visar sig 
exempelvis genom fler stormar och oväder samt varmare vintrar och kallare 
somrar. Globalt så märker vi av förändringarna genom fler och mer omfattande 
naturkatastrofer, smältande glaciärer och högre havsnivåer. Detta faktum har gjort 
att politiker, företag såväl som gemene man måste förstå att vi inte kan hantera 
vår värld på det sätt som tidigare gjorts och som vi gör idag (Gore, 2007).  

För att nämna några händelser inträffade i december 2004 tsunamin som 
drabbade Indonesiens, Thailands, Burmas, Indiens, Somalias och Sri Lankas 
kuster, där mer än 25 000 människor fick sätta livet till (Harpers Magazine, 2007). 
I södra Sverige samma vinter härjade stormen Gudrun där kolossala mängder 
skog föll och på vissa håll utplånade hela skogar. Påföljande sommar och höst 
härjade ett antal orkaner med översvämningar som följd i Centralamerika och 
södra Nordamerika vilka kom att kallas Katrina, Rita och Wilma. Även då omkom 
många människor och många andra blev hemlösa. Varje enskild händelse kan 
man inte beskylla växthuseffekten för men ser man till alla rekord som slogs 
under denna period så är det lättare att se kopplingen till klimatförändringarna 
(Holmgren, 2005). Samtidigt som detta sker finns en stor medvetenhet om oljans 
påverkan på natur och klimat. Detta tillsammans med att tillgången på olja är 
estimerad att endast räcka i 40 år framåt med dagens konsumtion mätt så blir nya 
bränsle- och energikällor allt mer aktuella (Svahn, 2006).  

När det gäller etiska frågor så har även de hamnat i fokus; hälsa och säkra 
arbetsvillkor, rättvisa löner, exploaterande barnarbete, diskriminering grundad på 
ras, kön, religion eller etnisk tillhörighet samt rätten till kollektiva förhandlingar. 
Idag lägger arbetsgivare såväl som arbetstagare och andra intressenter stor vikt 
vid välbefinnande och välmående i olika avseenden. Av företagens intressenter är 
det investerarna som är de som påverkar företagen mest i hur de ska agera. När 
investerare visar ett större intresse och en större medvetenhet om etiska frågor, 
jämställdhet och arbetsförhållanden strävar företagen alltmer efter att uppfylla 
önskemålen (Bradley, 2002). 

1.2 Bakgrund 
En vändpunkt när det gäller miljötänkandet kom år 1962 då den amerikanska 
biologen Rachel Carson släppte sin bok, Silent Spring. Boken handlade om 
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användandet av moderna kemiska bekämpningsmedel och fick förödande 
konsekvenser för de biologiska näringskedjorna. Ungefär samtidigt i Sverige 
uppdagades den så kallade gulsparvsdöden till följd av kvicksilverbetning av 
utsädet. Som följd av detta infördes år 1964 Sveriges första naturvårdslag och år 
1969 antogs miljöskyddslagen (Larsson, 1997). Tre år senare hölls den första 
internationella miljökonferensen i Stockholm där företrädare för 113 länder 
deltog. Under följande decennier har i Sverige lagar anstiftats och andra har 
skärpts (Precht, 2005). Under 1970-talet kom miljön att bli ett viktigare inslag i 
vardagen för allmänhet och politiker, detta främst genom att organisationer 
såsom Greenpeace1 och Friends of the Earth2 grundades och i sin tur bidrog till 
att miljöfrågor uppmärksammades allt mer. Den tidigaste lagstiftningen handlade 
mest om föroreningar och senare under 1980-talet började olika former av 
hållbarhetsredovisningar att utvecklas (MacKay & Watson, 2003). På internationell 
nivå är det främst två stora organisationer som står för utvecklingen och dessa är 
GRI3 och ISEA4 (Adams, 2004).  

Tidigare såg man hållbarhetsarbetet som en belastning för finansiell tillväxt men 
det har ersatts med ett synsätt där man ser det som en förutsättning, en strategisk 
källa för överlevnad och fortsatt tillväxt (Westermark, 1999). Miljöengagemanget 
sågs mest som ett tvång för företagen genom att myndigheterna ställde krav. 
Genom ett ökat miljömedvetande så ställs idag krav från såväl kunder som 
finansanalytiker, banker och aktieägare. På senare år har hållbarhetsarbetet blivit 
ett etablerat inslag i årsredovisningar för både svenska och utländska företag 
(Larsson, 1997). Fler och fler företag rapporterar om sina ansträngningar för att 
möta hållbarhetsmål precis som finansiella mål. Detta är ett sätt för företagen att 
visa att det primära inte bara är att nå ett högt finansiellt resultat utan att vägen 
dit är lika viktig. Genom att man använder sig av hållbarhetsmål visar man att 
man agerar med omtanke och tar ansvar för världen runt omkring och inte bara 
fokuserar på de finansiella faktorerna (Anonym, 2003). 

Miljöfrågor har på kort tid i ledningssammanhang utvecklats från att vara osynliga 
till att bli strategiska (Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002). Från mitten på 80-
talet till början på 90-talet förändrades synen på hållbarhetsarbete från att ha varit 
obetydlig och irrelevant till att inta en central roll för revisorer i hela världen 
(Bebbington & Gray, 2001). Bergström (1998) beskriver förändringen i tre faser 
där den var relativt oförändrad från mitten av 60-talet till mitten av 80-talet. Under 
denna period fanns miljötänkandet mycket perifert. Under slutet av 80-talet 
ökade miljömedvetenheten och därmed även miljöarbetet. Det var även under 
denna period den första litteraturen om miljöredovisning kom och företag blev 
allt mer medvetna om miljöaspekter. Brundtlandrapporten sammanföll med det 
ökade miljömedvetandet och var en rapport från FN som kom år 1987. Det är 
härifrån begreppet hållbar utveckling sägs härstamma och man konstaterade där 
att  
 

                                       
1 Grundades 1971 

2 Grundades 1971 

3 Global Reporting Initiative 

4 Institute of Social and Ethical AccountAbility  
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”varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina 
behov”. (Precht, 2005, s.24) 

 
Vid denna tid tillsatte man expertgrupper som arbetade med miljöfrågor men 
deras arbete var fortfarande inte integrerat i företagets huvudfokus. Denna fas 
beskrivs gå mot sitt slut kring sekelskiftet och då övergå till ett fullt integrerat 
miljöarbete (Bergström, 1998). 
 
Företag som aktivt jobbar med hållbar utveckling har enligt Papmehl (2002) visat 
att detta medför flera egenskaper som alla medverkar till ett högre värde på 
företaget. De blir lättare accepterade i nya marknader där de vill etablera sig 
vilket underlättar tillväxt och expansion. Överflödet av material minskar, de 
använder sig inte lika mycket av transporterat material och förbrukar mindre 
energi vilket leder till minskade kostnader. Vidare blir de ofta sedda som mindre 
riskfyllda vilket ger dem bättre villkor hos banker och försäkringsbolag och sist 
men inte minst attraheras de bästa talangerna vilket bidrar till ökad effektivitet. 
 
Något som bidragit till en ökad medvetenhet och ett ökat engagemang i etiska 
frågor är globaliseringen av världsekonomin och ordet hållbarhet har blivit 
vedertaget i maktens korridorer Precht (2005). Lars-Olle Larsson (2001) säger i en 
intervju att man kan höra kritiska resonemang och ifrågasättande av värdet av 
social prestanda och att samma resonemang gällde även när det gällde värdet av 
miljöprestanda. I USA är det inte ovanligt att större företag skänker tio procent av 
sin bruttoinkomst till sociala projekt och på senare tid har efterlysts att gåvor ska 
vara avdragsgilla för svenska företag (Precht, 2005). Hassel m.fl. (2005) hävdar att 
den ökande miljöfokuseringen är här för att stanna, att framtiden kommer att 
inbringa och underlätta att mer data finns tillgänglig samt att förbättrade metoder 
för att mäta miljöprestanda kommer att utvecklas. 

1.3  Problematisering 
Milne & Chan (1999) skriver i sin artikel att exempelvis investerare och revisorer 
undviker företags hållbarhetsprestanda när det gäller en kortsiktig 
investeringsstrategi. När det däremot gäller investeringar på lång sikt så anses den 
utgöra ett viktigt beslutsunderlag. De flesta investerare och revisorer föredrar 
finansiell information framför information om hållbarhetsarbete. En orsak till detta 
kan vara till stor del att hållbarhetsinformation förekommer i berättande form 
utan ekonomiska nyckeltal vilket gör det svårt att använda 
hållbarhetsinformationen som underlag för investeringsbeslut. Vidare menar 
Larsson (1997) att miljöfaktorer blir allt viktigare för marknadens uppfattningar i 
samband med aktievärdering, kreditbedömning och andra ekonomiska beslut. Att 
prestera ett bra miljöarbete bidrar till intressegruppernas tro på företaget och dess 
framtida lönsamhet. Att inte redovisa något miljöarbete kan indikera 
lönsamhetsproblem på kortare eller längre sikt. 
 
I tidskriften Balans skriver Lars-Olle Larsson (2001) att de positiva effekterna av 
CSR5 är både direkta och indirekta. Till de direkta hör höjd produktivitet och 
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effektivitet genom en bättre arbetsmiljö eller genom effektivare användning av 
naturresurser. De positiva indirekta effekterna är exempelvis ökad 
uppmärksamhet från konsumenter och investerare. När institutionella placerare 
värderar risker och investeringar så använder de sig allt mer av sociala och 
miljörelaterade checklistor och Larsson skriver vidare att 
 

”ett företag som betraktas som socialt ansvarsfullt kan få fördelar på en 
aktiemarknad med etiska urvalskriterier”. (Larsson, 2001, s.13) 

  
När miljön förändras är det inte bara temperaturen som påverkas, 
klimatförändringarna påverkar i hög grad också förutsättningarna för företagens 
verksamhet. Idag ansvarar näringsliv och industri för en mycket stor del av 
världens koldioxidutsläpp och de ser riskbilder som kan komma att påverka 
deras framtida verksamhet och ekonomiska resultat. Folksams (2006b) rapport 
bedömer och poängsätter företagens hållbarhetsarbete sedan 1997 och man ser 
en tydlig trend mot att företagen tar allt mer ansvar. Idag behandlas 
klimatfrågorna i högre utsträckning på ledningsnivå vilket ses som något av ett 
trendbrott . 
 
I frågan om det finns ett samband mellan hållbarhetsprestanda och ekonomisk 
prestanda finns det två olika inriktningar. Den ena är den kostnadsinriktade som 
hävdar att kostnaderna för engagemanget överstiger den ekonomiska nyttan och 
den andra är den värdeskapande som tvärtom hävdar att ett bra hållbarhetsarbete 
ökar konkurrensen och där med ger ett bättre ekonomiskt resultat (Hassel, 
Nilsson & Nyqvist, 2005). Hassel m.fl. (2005) undersökte i sin studie om 
miljöprestanda kompletterar finansiell prestanda och om miljöprestanda har ett 
relevant värde på den svenska aktiemarknaden. Detta är en av få svenska studier 
som undersökt detta samband. Resultaten från studien visar ett tydligt negativt 
samband mellan marknadsvärderingen av svenska börsnoterade företag och 
deras miljöprestanda. Andra studier på området som funnit ett negativt samband 
är Jaggi och Freedman (1992) och Walley och Whitehead (1994). Det finns även 
studier som visat på positiva samband dessa är bland annat Lo och Sheu (2007) 
och Dowell, Hart och Yeung (2000). 
 
Tidigare studier på området hållbarhetsprestanda kontra lönsamhet har mestadels 
visat på ett positivt samband. Bland annat genom en studie genomförd av 
Bebbington (1999) som visade att ungefär hälften av företagen hade ökat sina 
intäkter mer än vad miljöengagemanget kostat. Andra studier på området som 
funnit ett positivt samband är Graves & Waddock (1997) och Whittaker (1999).  

Med detta som bakgrund så skriver författarna till den tidigare svenska studien att 
frågan om sambandet kvarstår och vem som har rätt av den kostnads- och 
värdeinriktade skolan återstår att utforska (Hassel m.fl., 2005). 
 

• Är hållbarhetsengagemanget viktigt för intressenterna, med andra ord, kan 
man se ett samband mellan hållbarhetsarbete och värderingen av 
företaget? 

• Går det i ekonomiska termer bättre för de företag som jobbar med 
hållbarhetsfrågor? Har de ett bättre resultat relativt gentemot sina 
branschkollegor? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara eventuella samband mellan 
företags hållbarhetsprestanda och deras lönsamhet respektive börsvärdering. 

Vidare kommer även samband mellan företags hållbarhetsprestanda och storlek 
respektive bransch att undersökas.  

1.5 Avgränsning 
För studien har företag som var noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista 
den 31 december 2005 valts. Detta på grundval av att Folksam (2006a) avsåg 
dessa företag i sin bedömning av miljöfrågor och mänskliga rättigheter. 

1.6 Disposition 
Vidare i studien presenteras först den valda metoden varefter tidigare studier 
introduceras som en referensram för innevarande rapport. Sedan redovisas de 
resultat som framkommit vilka därefter analyseras i nästföljande kapitel. Tillsist 
presenteras de slutsatser som författarna kommit fram till varpå egna reflektioner 
och kritik för studien följer. 

1.7 Definitioner 
Författarna När det i texten refereras till ”författarna” avses författarna till 

denna uppsats. 

Hållbarhet När författarna i denna uppsats skriver om hållbarhet 
innefattar det både etiska, sociala och miljöfrågor. 
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2 Metod 
Här presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och vidare ges en beskrivning av 
valda metoder. Kapitlets syfte är att redogöra för uppsatsens forskningsansats, 
datainsamlingsmetod, trovärdighet samt källkritik. I kapitlet presenteras även de 
hypoteser som valts för studien. 

2.1 Angreppssätt 
Författarna kommer i uppsatsen att söka samband mellan företags 
hållbarhetsengagemang och värdering, lönsamhet, bransch respektive storlek. För 
att göra detta har Folksam (2006a) använts där företagens hållbarhetsengagemang 
bedömts och betygsatts. Metoden för detta är att jämföra betyg för respektive 
företags hållbarhetsengagemang med nyckeltal på värdering, lönsamhet och 
storlek samt att göra en branschvis jämförelse. Då denna information är i form av 
kvantifierbar data har en kvantitativ metod valts för uppsatsen.  

Arbetet inleddes med att söka och läsa tidigare studier som gjort undersökningar 
på området och sökt samband mellan hållbarhetsprestanda och värdering 
respektive lönsamhet. Dessa tidigare studier representerar referensramen och är 
teorin som författarna utgått ifrån när hypoteser formulerats. Denna arbetsgång 
representerar den deduktiva metoden vilken också valts för studien. 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ ansats 
Med utgångspunkt från undersökningens typ av data brukar man skilja mellan 
kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativa undersökningar baserar sina 
slutsatser på kvantifierbar data medan kvalitativa undersökningar grundar 
slutsatserna på data som ej är kvantifierbar eller svår att kvantifiera. Ej 
kvantifierbar data kallas mjukdata och exempel kan vara attityder, värderingar 
och föreställningar. Kvantitativa metoder har sin kärna i mätande av något vilket 
sedan kan användas för att beskriva eller förklara. Om syftet är att förklara 
inriktas de kvantitativa undersökningarna på att mäta sambandet mellan olika 
egenskaper som exempelvis sysselsättningsgrad och skattetryck (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  

Kvantitativ forskning är en typ av forskning som betonar kvantifiering när det 
gäller insamling och analys av data och att den innehåller ett deduktivt synsätt 
och rymmer en uppfattning om att den utgör en objektiv verklighet (Bryman, 
2002). Backman (1998) benämner den kvantitativa metoden som ”den 
traditionella” och beskriver den som en mer eller mindre objektiv metod. Detta är 
en skillnad mot den kvalitativa metoden som är mer av subjektiv art där 
inriktningen är konstruktionism. Patel & Tebelius (1987) beskriver kvantitativ 
metod som en inriktning där forskaren söker kunskap som ska mäta, beskriva 
och förklara fenomen i vår verklighet och att man vid kvalitativ metod ska 
inventera, uttyda och förstå fenomen. Vidare så väljer man vid forskning som 
söker kunskap som ska beskriva och förklara statistiska bearbetnings- och 
förklaringsmetoder. Om forskningen är riktad mot uttydande och större förståelse 
väljs istället verbala beskrivningar och textanalyser (Patel & Tebelius, 1987). För 
att finna samband mellan ett företags prestanda avseende deras arbete och 
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engagemang i miljö- och etikfrågor och deras ekonomiska resultat och börsvärde 
har författarna avvänt kvantitativ data och därmed valt en kvantitativ metod. 

2.2.1 Deduktiv och induktiv metod 
Den kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv och den kvantitativa mer 
deduktiv. Med ett induktivt angreppssätt börjar man arbetet bakifrån jämfört med 
en deduktiv metod, med empirin och med att samla in data. Utifrån empirin 
formuleras begrepp i form av teori eller hypoteser (Backman, 1998). Med den 
induktiva metoden är teorin resultatet av forskningen och man drar 
generaliserbara slutsatser på grundval av de observationer man gjort (Bryman, 
2002). Den induktiva metoden har av Patel och Tebelius (1987) kallats för 
upptäckandets väg. 

Inom samhällsvetenskap är deduktiv metod den vanligaste uppfattningen om 
förhållandet mellan teori och praktik. Med hjälp av det teoretiska materialet 
deducerar forskaren hypoteser som testas empiriskt och visar sig sanna eller 
falska (Bryman, 2002). Ett exempel på deduktiv metod kan vara en rådgivare som 
har teorier som grund för sina rekommendationer och ett annat en psykolog som 
ger förslag till en rökare om ett mer hälsosamt liv. Teorier är väl förankrade till 
båda sätten att arbeta (Patel & Tebelius, 1987). Deduktionen innebär att man 
försöker dra logiska slutsatser från de teoretiska förutsägelserna. En bra teori visar 
hög konsistens mellan det förutspådda och det faktiska utfallet (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 

Praktiskt sett så handlar en kvantitativ undersökning med deduktiv metod främst 
om att testa hypoteser och det är formuleringen av problem som är det första 
steget. Genom denna formulering görs en fokusering och avgränsning av studien. 
Vad gäller hypoteserna ska de kunna vara en möjlig lösning på de 
problemställningar som studien utgår ifrån, de ska vara möjliga att testa och de 
ska vara underbyggda med argument och inte vara ”tagna ur luften”. Efter denna 
avgränsning görs en litteraturstudie för att söka kunskap om problemställningen 
och identifiera vad som redan är känt om den valda problemställningen. Detta 
steg leder ofta till en precisering av problemformuleringen. Steg tre att utveckla 
ett teoretiskt ramverk som man utgår ifrån. I detta skede är det upp till författarna 
att välja befintliga teorier eller från ett eget teoretiskt ramverk. Oavsett vad som 
väljs är det av stor vikt att teorins byggstenar, termerna, definieras och preciseras 
samt att deras inbördes relationer och samband tydliggörs. Sist i metoden 
kommer hypotesformuleringen ange sambandet mellan de företeelser som ska 
studeras. En viktig del i formuleringen är att hypoteserna ska uttryckas med ett 
språk som är enkelt, klart och koncist (Lundahl & Skärvad, 1999). Patel och 
Tebelius (1987) kallar vidare den deduktiva metoden för bevisandets väg. Då 
tidigare studier har genomförts på området och därigenom teorier skapats har en 
deduktiv metod valts som angreppssätt för denna studie. 

2.3 Tillvägagångssätt  
Hassel m.fl. (2005) undersökte i sin studie sambandet mellan 
hållbarhetsprestanda och värdering för svenska börsnoterade företag. Denna är 
den enda svenska studie som författarna funnit på området och gjordes 2001, 
men publicerades först 2005. Då studien är sex år gammal avser författarna att 
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undersöka om det skett någon förändring på området. Därtill valdes att söka efter 
samband mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet, bransch respektive storlek. 

Till författarnas hjälp att ta reda på hur börsföretagen engagerar sig i och vad de 
presterar vad gäller deras hållbarhetsengagemang har Folksam (2006a) använts. 
Man har i rapporten undersökt hur företagen arbetar med sociala och miljöfrågor 
och vidare har både företagens arbete och redovisning betygsatts enligt en skala. 
Folksam (2006a) är en gedigen genomgång av hållbarhetsprestandan hos de 
företag som år 2005 var noterade på Stockholmsbörsens A- eller O-lista och 
kommer att utgöra en sekundär källa. Poängbedömningen som Folksam (2006a) 
gjort kommer att användas som värde på företagens hållbarhetsprestanda i det 
empiriska testet. Folksams (2006a) rapport var uppdelad i två delar, den ena med 
avseende på miljöarbete, den andra med avseende på mänskliga rättigheter. För 
att av detta få fram ett hållbarhetsbetyg, har dessa båda betyg summerats och 
delats på två. 

Den andra delen av studien är företagens ekonomiska prestanda. Som tidigare 
nämnts har författarna studerat om ett samband kan uttydas mellan ett företags 
hållbarhetsengagemang och deras värdering respektive lönsamhet. För att kunna 
genomföra denna undersökning är data för värderingen av företagen nödvändig. 
Då alla företag i studien var börsnoterade den 31 december 2005 har den aktuella 
värderingen av företagen i fråga hämtats från Dagens Industris pappersupplaga 
den 2 januari 2006 som visar på börsvärderingen vid utgången av 2005. 
Författarna har valt att räkna på den värdering som gällde i utgången av 2005 
eftersom Folksams (2006a) bedömning gjordes på 2005 års 
hållbarhetsengagemang.  

Värderingen av företag varierar mycket beroende på framtidsutsikter och 
marknadens tro på företaget. Det mest förekommande värderingsmåttet är p/e-
tal6, vilket också valts som huvudhypotes för sambandet mellan 
hållbarhetsprestanda och värdering. Ett företag med stabilt och svagt ökande 
resultat värderas betydligt lägre per intjänad krona än ett expansivt bolag som har 
starkt ökande resultat och goda framtidsutsikter (Wramsby & Österlund, 2004). 
Av denna anledning har författarna valt att använda kompletterande nyckeltal för 
att få mesta möjliga rättvisa i senare analys. Vad gäller mått på värderingen så 
kompletteras detta av nyckeltalet ”Marknadsvärde/Eget kapital”. Detta har valts 
som underhypotes och är ett nyckeltal på hur mycket man betalar för företaget i 
förhållande till deras egna kapital. För att finna samband mellan 
hållbarhetsprestanda och lönsamhet har nyckeltalet ”Avkastning på Totalt 
kapital”. Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen och visar verksamhetens 
effektivitet och har därför valts som huvudhypotes (Ax, Johansson & Kullvén 
(2005). Som kompletterande underhypoteser användes ”Resultat före 
dispositioner och skatt/anställd”, ”Avkastning på Eget kapital” samt ”Resultat före 
avskrivningar/Bokfört värde”.  

Slutligen kommer samband att sökas mellan hållbarhetsprestanda och 
branschtillhörighet samt storlek på företaget. För branschtillhörighet används det 
genomsnittliga betyget för varje bransch och nyckeltal för storlek på företagen är 
antal anställda vilka skattas mot hållbarhetsbetyget. 

                                       
6 P/e-tal (price/earnings) är ett värderingsmått och visar hur mycket företaget värderas till i 

förhållande till deras vinst. 
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För uppsatsen har valts en kvantitativ metod där nämnda hållbarhetspoäng 
kommer att jämföras med de ekonomiska nyckeltalen. Datan kommer sedan att 
analyseras statistiskt med hjälp av SPSS 15.0. Vidare har en deduktiv metod valts 
och befintliga teorier och tidigare studier på området testas genom hypoteser. 
Som verktyg för datainsamlingen när det gäller den ekonomiska informationen 
har till största del databasen AffärsData7 använts. Då affärsdata inte innefattade 
alla för studien nödvändiga företag och nyckeltal användes databasen Largest 
Companies8 och nätupplagan av Dagens Industri som komplement. För att 
säkerställa kongruens mellan informationskällorna utfördes stickprover.  

Flera av företagen och därav framför allt de större redovisar sina ekonomiska 
resultat i andra valutor än SEK. Dessa resultat har multiplicerats med kursen av 
SEK/utländsk valuta9 per den 30 december 2005 då någon kurs den 31 december 
inte fanns att tillgå. Kursen som valts är snittkursen mellan köp- och säljkurs och 
har hämtats från Plusgirots hemsida för historiska valutakurser (Plusgirot, 2007). 

2.4 Tillförlitlighet 
Uppsatsen bygger på redan insamlad registerdata. Då författarna inte själva varit 
med att samla in data är det viktigt att säkerställa sekundärmaterialets precision, 
reliabilitet och relevans i förhållande till uppsatsens syfte och problemställning 
(Lundahl & Skärvad, 1999).   

2.4.1 Reliabilitet  
När det gäller reliabiliteten i en undersökning så innefattas begreppen 
följdriktighet, överensstämmelse och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp 
(Bryman, 2002). Reliabiliteten handlar i grund och botten om ifall 
undersökningen är pålitlig, om den kan upprepas med samma resultat. En 
undersöknings reliabilitet svarar på frågan: 

”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar 
den under så likartade förhållanden som möjligt?”. (Eliasson, 2006, s.15) 

Eliasson (2006) exemplifierar reliabiliteten med en våg som ger samma resultat 
varje gång du väger något. Skulle vågen ge olika resultat från gång till gång så är 
den opålitlig och reliabiliteten är därmed låg. Ju mer vi kan lita på att resultatet 
av en undersökning går att upprepa desto högre reliabilitet har undersökningen. 
Detta är en viktig faktor i en vetenskaplig rapport för att andra ska kunna 
kontrollera de data som slutsatserna bygger på. Skulle det inte gå att kontrollera 
de data som använts skulle studiens vetenskapliga trovärdighet ifrågasättas. 
Reliabiliteten i en undersökning bestäms av hur mätningarna utförs och hur noga 
de bearbetas. 

När man tar ställning till om ett mått är reliabelt eller ej är stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet viktigt. Stabilitet handlar om måttet är så 
                                       
7 AffärsData är nordens största leverantör av affärskritisk information. Härifrån har vi hämtat de 

börsnoterade företagens årsredovisningar. 

8 Publicerades första gången 1968 och innefattar de 50 000 största företagen i Norden. 

9 7,9525 SEK/USD, 9,4300 SEK/EUR, 13,7325 SEK/GBP. 
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stabilt att man kan vara säker på att få samma resultat vid samma mätningar över 
tid. Intern reliabilitet är frågan om de indikatorer som utgör en skala eller ett 
index är påtagliga och följdriktiga, hur respondenternas poäng på en indikator är 
relaterad till poängen på en annan indikator. Interbedömarreliabilitet handlar om 
tillförlitligheten vid subjektiva bedömningar. Om svaren eller data i en 
undersökning ska kategoriseras i ett visst mönster finns risk att subjektiviteten gör 
att olika personer kategoriserar olika (Bryman, 2002). 

De ekonomiska data som använts kan ses som fakta då det är de resultat och 
siffror som respektive företag officiellt redovisat efter att de granskats av 
auktoriserade revisorer. Folksam (2006a) har granskat företags arbete med 
miljöfrågor och mänskliga rättigheter vilka sedan har betygsatts. Folksam (2006a) 
är en av landets största institutionella placerare med en vision att;  

”bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet”. 
(Folksam, 2006a, s.3) 

De har mätt företagens engagemang i syfte att informera sina intressenter och för 
att själva mer överskådligt kunna bedöma sina investeringar men också i syfte att 
informera andra investerare och intressenter (Folksam, 2006a). Betygen, eller 
datan, på företags hållbarhetsprestanda som vi hämtat från Folksams (2006a) 
rapport är inte fakta på samma sätt som den ekonomiska datan utan risk för 
inslag av subjektivitet finns. Folksams (2006a) rapport är grundad på offentligt 
redovisat material som företagen själva givit ut vilket också kan ifrågasättas. Man 
kan ifrågasätta om företagen själva är helt ärliga och öppna och inte skriver att de 
presterat mer än vad de verkligen har gjort. Författarna bedömer att materialet är 
tillförlitligt eftersom företagen bör vara måna om sitt anseende och därför inte gå 
ut med felaktig information. Bedömningen och betygsättningen av Folksam 
(2006a) är gjord efter specifika bedömningskriterier som gällt för alla företag 
vilket talar för en god tillförlitlighet men samtidigt känns det relevant att fundera 
på om Folksam (2006a) förvärvat all information av intresse eller om någon del 
kan ha missats vilket påverkat betyget på företaget ifråga. 

Författarna anser att uppsatsen har en hög nivå av reliabilitet med bakgrund av 
ovanstående.  De ekonomiska måtten är tillförlitliga och bedöms på samma sätt 
över tid. Stabiliteten och den interna reliabiliteten för bedömningarna om 
hållbarhetsprestanda är goda då bedömningskriterierna varit lika för alla företag. 
En viss svaghet i kan ses i interbedömarkvaliteten då det finns risk för 
subjektivitet i Folksams (2006a) bedömning av företags hållbarhetsprestanda. 

2.4.2 Validitet  
Validitet handlar om att forskningsmaterial ska vara relevant för 
problemställningen både när det gäller avgränsning och djup. Vid mätningar så 
ska man mäta det man ska studera och inget annat. Vidare ska det finnas en god 
resonans mellan litteratur, material och problem, saknas detta samband är något 
av det bristfälligt (Hartman, 2004). Man skiljer mellan inre och yttre validitet. Det 
första avser när man mäter det som man avser att mäta, det andra innebär att 
överensstämmelsen mellan den valda indikatorn och det förhållande som vi sökte 
bedöma var bra (Lundahl & Skärvad, 1999). Begreppet validitet hänger samman 
med ”valid” som betyder giltig. Validiteten svarar på frågan; 
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”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att den verkligen mäter 
det vi vill att den ska mäta?”. (Eliasson, 2006, s.17) 

Eliasson (2006) förklarar även detta begrepp med hjälp av en våg och skriver att 
man självklart använder en våg om man vill veta sin vikt. Är det däremot längden 
man vill veta så är inte en våg ett bra instrument utan ett måttband är då att 
föredra. Validiteten i en undersökning är därmed beroende av att man mäter det 
som avses att mäta. En hög validitet förutsätter en hög reliabilitet, validiteten kan 
aldrig bli bättre än reliabiliteten. 

De mått på hållbarhetsprestanda som använts är hämtade från Folksams (2006a) 
rapport och är bedömningar av företags hållbarhetsprestanda som gjorts efter 
bestämda kriterier. Den ekonomiska datan som använts för respektive företags 
lönsamhet är ”Resultat före dispositioner och skatt/anställd”, ”Avkastning på Eget 
kapital”, ”Avkastning på Totalt kapital” och ”Resultat före avskrivningar/Eget 
kapital”. För värdering har ”P/e-tal” och ”Marknadsvärde/Eget kapital” använts 
och för storlek har ”Antal anställda använts”. Med detta som bakgrund så anser 
författarna att relevanta data använts och därmed anses att det som avsetts att 
mätas också är mätt. 

2.4.3 Urval 
De företag som valts för rapporten är börsnoterade företag som vid årsskiftet 
2005/2006 var noterade på Stockholmsbörsen A- och O-lista. Dessa företag 
summeras till totalt 269 stycken och författarna har för uppsatsen valt att 
undersöka alla företag. Anledningen till att hela populationen är vald är att de 
269 företagen sedan indelats i grupper branschvis. Antal branscher är 15 och i 
vissa branscher som exempelvis ”Olja, gas & kemi” finns endast ett fåtal företag 
medan det inom större branscher som ”Verkstad” finns betydligt fler. För att även 
kunna genomföra en branschvis undersökning är det nödvändigt att innefatta alla 
företag varför det i vissa branscher annars skulle finnas ett alltför tunt underlag. 
Att använda alla företag ger vidare det mest tillförlitliga resultatet. 

2.5 Hypotesformulering 
Teorierna om hållbarhetsprestandans samband med lönsamheten drar åt olika 
håll där merparten av de studier som genomförts talar för ett positivt samband. 
Lönar det sig ekonomiskt att engagera sig i hållbarhetsfrågor? Huvudhypostesen 
formuleras; 

H1: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Avkastning på Totalt Kapital”. 

Underhypoteserna formuleras; 

H1A: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Resultat före dispositioner och skatt/anställd”.  

H1B: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Avkastning på Eget Kapital”. 

H1C: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Resultat före avskrivningar/Bokfört värde”. 
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Med bakgrund av de tidigare studier som författarna gått igenom är teorierna 
tvetydiga huruvida det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och deras värdering. Ligger det i investerarnas intresse att företag engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor och ser de detta som ett mervärde värt att betala för? 
Huvudhypotesen formuleras; 

H2: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
värdering med avseende på ”P/e-tal”.  

Underhypotesen formuleras; 

H2A: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
värdering med avseende på ”Marknadsvärde/Eget kapital”. 

 

Har branschen som företaget verkar i inverkan på hur företagen engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor och ser man inom vissa branscher att det är ett sätt att 
konkurrera om kunderna? Hypotesen formuleras; 

H3: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
bransch.  

 

Inverkar storleken på företaget på om man engagerar sig i hållbarhetsfrågor och 
har de större företagen en större press på sig att prestera ett bra 
hållbarhetsarbete? Hypotesen formuleras;  

H4: Storleken på företaget har ett positivt samband med företagets 
hållbarhetsprestanda. 

2.6 Kritik 
Att använda andras data kan medföra nackdelar då dessa sekundärdata samlats in 
för att undersöka ett annat sammanhang än det som användaren nyttjar det till. 
Detta ger att det är osäkert om data som tagits fram för den första 
undersökningen passar för den nu valda problemställningen. Det kan också vara 
en nackdel då detta är ett tillfälle att skaffa aktuell kunskap och en möjlighet att 
ifrågasätta tidigare undersökningars resultat (Eliasson, 2006). Att Folksams (2006a) 
rapport skulle vara framtagen i annat syfte ser författarna inte som ett problem. 
Syftet med Folksams (2006a) rapport är att objektivt värdera 
hållbarhetsengagemang i de börsnoterade företagen på Stockolmsbörsens A- och 
O-lista vilket passar den valda problemställningen utmärkt. Däremot kan en 
svaghet vara att det finns en risk för subjektivitet då Folksam (2006a) som företag 
är en av landets största institutionella placerare. Det innebär med största 
sannolikhet att de har egna intressen i ett antal av företagen som betygsatts. 
Folksams (2006a) rapport är väldigt omfattande och att utföra en motsvarande 
rapport i egen regi skulle inte hinnas med inom ramen för innevarande 
magisteruppsats.  
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3 Referensram 
Detta kapitel ger en inblick i tidigare studier på respektive område och vidare 
redogörs för de samband som funnits. Nämnda studier verkar som referensram 
för uppsatsen och kommer senare användas i analysen. 

3.1 Hållbarhetsprestanda 
Företag blir inte längre bara bedömda för sina finansiella prestationer av 
aktieägare utan även för sina insatser de gör för sina intressenter och för 
samhället. Hållbarhetsprestanda innefattar ekonomisk framgång, miljö- och social 
prestanda (Schäfer, 2005). Hållbarhetsarbete innefattar ett antal områden där 
företaget jobbar för hållbar utveckling. På flera av dessa områden finns 
miljöledningssystem som företag kan certifieras till. För att nämna några av dem 
finns miljöledningssystemet ”ISO 14001”, kvalitetssystemet ”ISO 9001”, ”OHSAS 
18001” för hälsa och säkerhet och ”Social Accountability 8000” för socialt ansvar 
som bland annat täcker in frågor om barnarbete, tvångsarbete, arbetsmiljö, 
diskriminering, löner och arbetstid. Ofta är företag som beslutar om omställning 
till hållbar affärsutveckling redan certifierade enligt en eller flera av dessa 
standarder. När företaget sätter upp sin målsättning krävs nyckeltal för att kunna 
mäta sin prestation och sina framsteg. Vanliga nyckeltal är exempelvis andel 
miljöbilar av totalt antal bilar, energieffektivitet, antal arbetsskador per arbetade 
timmar och andel av totala inköp i kronor som kommer från leverantörer som 
uppfyller företagets uppförandekod (Nilsson, 2007).  

Beslut om att ett företag ska engagera sig i hållbarhetsfrågor tas i företagets 
högsta ledning då det är i styrelsen och ledningsgrupp som frågorna hör hemma. 
Att engagera sig i hållbarhetsarbete är inget dussinbeslut utan handlar om 
företagets framtida inriktning och strategi (Nilsson, 2007). Ofta börjar processen 
med att externa intressenter ställt frågor om företagets hållbarhetsengagemang, 
frivilligorganisationer trycker på och anser att företaget förbiser dessa frågor eller 
att anställda manar på då de vill jobba i ett företag de kan vara stolta över 
(Larsson, 2001). Arbetet att ställa om ett företag till hållbar affärsutveckling är ett 
långtidsprojekt som kan ta över tio år. Implementeringen av hållbar 
affärsutveckling kräver resurser; personal, tid och pengar. Då detta är 
resurskrävande kan de högst prioriterade delarna implementeras först och andra 
läggas på is något år (Nilsson, 2007). 

3.2 Informationsgivning 
Ekonomisk rapportering baseras på standarder såsom IFRS10 men för miljö- och 
social prestanda finns ingen jämförbar standard att luta sig mot. Anledningen till 
detta kan vara att denna typ av rapportering fortfarande är frivillig för 
organisationerna och inte lika långt kommen som den ekonomiska (Schäfer, 
2005). Redovisningen av hållbarhetsarbetet görs som en del i årsredovisningen 
eller som en separat hållbarhetsredovisning. I detta syfte finns en mall från GRI11 

                                       
10 International Financial Reporting Standards  

11 Global Reporting Initiative 
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som allt fler företag använder för sin redovisning (Nilsson, 2007). Enligt Fekrat, 
Inclan och Petroni (1996) är årsredovisningen den principiella resursen för att 
kommunicera företagens förehavanden och intentioner till aktieägare och är 
också den primära källan för att redogöra för information. 

Ökad konkurrens och sociala påtryckningar har de senaste åren bidragit till en 
högre nivå och en vidare omfattning av miljöredovisning i många europeiska 
organisationer. Företag som inte delger information kan bli ofördelaktigt 
värderade. Exempelvis om potentiella investerare inte vet vad informationen 
innehåller så kan de sätta organisationen i det värsta scenariot att de döljer 
någonting och således värderas därefter. Detta kan utgöra en stor kostnad för 
företagen och ger incitament till att man avslöjar så mycket som möjligt för att 
undvika detta (Fekrat m.fl., 1996). Det senare resonemanget stöds av SFF12 som i 
sin periodiska skrift, Finansanalytikernas rekommendationer 2006 (2005), 
uttrycker sin åsikt att aktievärdering i ökande utsträckning kommer att påverkas 
av frågor kring företagens ansvar för miljöfrågor, sociala aspekter och mänskliga 
rättigheter. Man vill se att företagen hanterar riskerna då de kan komma att 
påverka företagens resultat och ställning. Det finns också klara möjligheter för 
många företag att genom en miljödriven affärsutveckling utveckla sin verksamhet 
och affärsidé. 

I en konkurrerande miljö kommer företag att delge information för att undvika att 
bli lidande av konsekvenserna associerade med undanhållande av ogynnsam 
information. Dessa marknadsfaktorer leder till att öka delgivandet av information 
upp till en standard som sätts av konkurrerande företag med den högsta graden 
av delgivande. Om delgivningen är positiv så ökar företagens värdering på den 
finansiella marknaden och höjer statusen i konsumentens öga utan att 
nödvändigtvis läcka känslig handelsinformation. Om information är negativ så 
leder det till en nedgradering på den finansiella marknaden men må ändå till en 
del kompenseras av statusen på företagen för öppenhet och uppriktighet (Fekrat 
m.fl., 1996). Hur ett företag kommunicerar och vårdar relationerna med 
omvärlden kan vara avgörande för dess överlevnad. Kontakterna med omvärlden 
är främst med personal, kunder, leverantörer, ägare och samhället som 
representeras av närboende, frivilligorganisationer och myndigheter. Företagens 
överlevnad avgörs till stor del av hur omvärlden reagerar på deras beteende 
vilket både kan orsaka allvarlig skada och stärka deras rykte och varumärke 
(Finansanalytikernas rekommendationer 2006, 2005). 

3.3 Företagens hållbarhetsprestanda kontra lönsamhet 
Kopplingen mellan lönsamhet och hållbarhetsprestanda har varit ett hett 
diskuterat ämne inom litteraturen de senaste 10-15 åren. En uppfattning säger att 
en förbättrad hållbarhetsprestanda mest orsakar extra kostnader för företagen 
vilket leder till en minskad lönsamhet. En annan uppfattning menar att en 
förbättrad hållbarhetsprestanda leder till ett framkallat kostnadsmedvetande och 
en ökad försäljning vilket i sin tur leder till en ökad finansiell prestanda. Vidare 
kan kopplingen mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet skilja beroende på 
olika faktorer som exempelvis den reglerande regimen i landet, kundbeteende, 
typ av industri, under vilket tidsperspektiv granskningen sker och storlek på 

                                       
12 Sveriges Finansanalytikers Förening 
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företaget som analyseras. Andra skäl till de blandade resultaten kan vara 
avsaknaden av en klar och tydlig referensram för att undersöka kopplingen 
mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet (Schaltegger & Synnestvedt, 2002). 

Företag som följer och arbetar efter på förhand uppsatta sociala policys och 
miljöpolicys är ofta bättre förvaltade än de företag som inte följer liknande 
policys menar Matthew Kiernan13. Han säger också att många investerare 
fortfarande inte är övertygade om att ”gröna” rekommendationer visar sig positiva 
i balansräkningen. Kiernan fortsätter med att investerare till stor del underskattar 
länkarna mellan sociala och miljömässiga ståndpunkter på ena sidan och 
lönsamhet på den andra. Vidare menar han att omätbara värden är faktorer som 
inte finns med i den traditionella balansräkningen och som förklarar skillnaden 
mellan ett företags marknadsvärde och dess tillgångsvärde. Dessa faktorer består 
av både miljömässiga och sociala aspekter. Den konventionella visdomen hos 
allmänheten är fortfarande att sociala och miljöståndpunkter är antingen 
irrelevanta eller även skadliga för företagens finansiella prestation. Kiernan 
uttrycker också att den finansiella rapporteringen egentligen bara visar toppen på 
isberget, och det viktigaste är vad som finns därunder och vägen för att nå dit 
(Personlig kommunikation 2002-10-12, återgiven i Ross, 2002). 

Hassel skriver att det finns två olika inriktningar där det kostnadsinriktade 
synsättet är det ena och det värdeskapande synsättet det andra. Det 
kostnadsinriktade synsättet hävdar att investeringar i miljön och en hög 
miljömässig prestanda endast genererar ökade kostnader vilket minskar 
förtjänsten och marknadsvärdet. I motsats till denna uppfattning finns det 
värdeskapande synsättet som hävdar att omtanke om miljön är ett sätt att öka 
konkurrenskraften och förbättra det finansiella resultatet. Azomahou, Nguyen, 
Wagner och Wehrmayer, 2002 beskriver motsvarande inriktningar som den 
traditionella och nytänkande som illustreras i Fig. 1 nedan. Den traditionella (a) 
har sin grund i den neo-klassiska synen där man ser en minskning av utsläppen 
som en generator till ökade produktionskostnader, hög miljöprestanda ger en låg 
finansiell prestanda och vice versa. Den nytänkande (b) som ger en inverterad U-
form där ett visst miljöengagemang ger en ökad finansiell prestanda men ett 
starkt miljöengagemang motverkar en ökad finansiell prestanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                       
13 Matthew Kiernan har en Filosofie doktorsexamen i strategiskt miljömanagement. Han startade 

Innovest   Strategic Value Advisors i New York 1995. 
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Figur 3-1 Det traditionella (a) och det neo-klassiska (b) synsättet (Azomahou, 2002, s.135). 

 

Tidigare studier som undersöker sambandet mellan lönsamhet och 
hållbarhetsprestanda har visat blandade resultat. Det är fortfarande oklart om det 
finns samband och om de i så fall är positiva eller negativa. Graves & Waddocks 
(1997) studie visade dock att hållbarhetsprestanda har ett positivt samband med 
finansiell prestanda. Resultatet förklaras genom att företag med hög finansiell 
prestanda väljer att spendera dessa resurser på att utveckla hållbarhetsprestanda. 
Vidare menar de att denna slutsats är tvådelad genom att förbättrad 
hållbarhetsprestanda i sin tur leder till förbättrad finansiell prestanda. Whittaker 
(1999) visade på ett positivt samband mellan miljöprestanda och lönsamhet i sin 
studie. Andra teoretiska och empiriska studier inom området hållbarhetsprestanda 
kontra lönsamhet har visat ett blandat resultat med argument för båda dessa 
uppfattningar. Man vet inte i nuläget vilket som bäst stämmer överens med 
verkligheten (Schaltegger & Synnestvedt, 2002).  

Lo och Sheu (2007) hävdar att om man lyckas att implementera standarder för 
exempelvis miljöskydd och mänskliga rättigheter i en organisation så inverkar det 
sällan negativt på den finansiella statusen utan bidrar istället till att öka den. 
Många tidigare empiriska studier har hittat positiva relationer mellan hållbarhet 
och finansiell prestanda men då med mest tyngden på miljöprestanda. Papmehl 
(2002) hävdar i sin artikel att det finns direkta värden i att anta 
hållbarhetsengagemang. Att arbeta hållbart ger minskat slöseri av material, 
minskade transporter och minskad energiåtgång vilket sparar ekonomiska 
resurser. De indirekta effekterna som nämns är bland andra att de lättare blir 
accepterade på nya marknader och samtidigt attraherar den bästa arbetskraften. 

Regleringar om hur företag ska arbeta med miljöfrågor enligt tidigare nämnda 
nytänkande perspektiv hävdas av Porter (1991, återgiven i Azomahou m.fl., 2002) 
ge företagen en konkurrensfördel för länder, branscher och företag. 
Förespråkarna för detta hävdar att trots att regleringarna medför en stor initial 
kostnad så leder väl uppbyggda regleringar till att nya innovationer skapas. 
Vinsterna som görs på dessa innovationer genom bland annat minskade utsläpp 
och strävan mot att minska dem uppväger initialkostnaderna. Vid uppförandet av 
regleringarna kan man bestämma att de samtidigt ska avse exempelvis vatten- 
och luftföroreningar och resursslöseri vilket gör dem mer effektiva (Esty, 1994 
återgiven i Azomahou m.fl., 2002). Denna typ av regleringar kan ge dubbla 
effekter, de är ekonomiskt effektiva samtidigt som de leder till innovativa 
framsteg som fortsatt minskar kostnaderna för efterföljande av regler och ger 
konkurrensfördelar i både produktion och för produkterna. Ovanpå detta ges 
även en ökad social välfärd (Azomahou, 2002). 

I Danmark infördes 1996 en lag om att företag måste redovisa miljömässig 
information. Bebbington (1999) har i sin artikel återgett en rapport om följderna 
av de danska regleringarna om miljörapportering gjord av den danska 
regeringen. Enligt denna rapport har man inte sett någon negativ finansiell effekt 
av miljöengagemanget utan istället att ungefär hälften av företagen har ökat sina 
intäkter mer än vad miljöengagemanget kostat (Bebbington, 1999). Graves och 
Waddock (1997) skriver att en orsak till att tidigare studier visat så olika resultat 
kan vara svårigheten att värdera och mäta hållbarhetsprestanda.  
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Tabell 3-1 Översikt av tidigare studier mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet 

Studie Resultat 

Graves och Waddock 
(1997)

Fann ett positivt samband 

Whittaker (1999) Fann ett positivt samband 

Bebbington (1999) Fann ett positivt samband 

 

3.3.1 Hypotesformulering 
Teorierna om hållbarhetsprestandans samband med lönsamheten drar delvis åt 
olika håll där merparten av de studier som genomförts talar för ett positivt 
samband. Lönar det sig ekonomiskt att engagera sig i hållbarhetsfrågor? 
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Huvudhypotesen formuleras; 

H1: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Avkastning på Totalt Kapital”. 

Underhypoteserna formuleras; 

H1A: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Resultat före dispositioner och skatt/anställd”.  

H1B: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Avkastning på Eget Kapital”. 

H1C: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
lönsamhet med avseende på ”Resultat före avskrivningar/Bokfört värde”. 

3.4 Företagens hållbarhetsprestanda kontra värdering 
Företag som aktivt jobbar med hållbar utveckling har enligt Papmehl (2002) visat 
att detta medför flera egenskaper som alla medverkar till en högre värdering av 
företaget. De blir lättare accepterade på nya marknader där de vill etablera sig 
vilket underlättar tillväxt och expansion. Överflödet av material minskar, de 
använder sig inte lika mycket av transporterat material och förbrukar mindre 
energi vilket leder till minskade kostnader. Vidare blir de ofta sedda som mindre 
riskfyllda vilket ger dem bättre villkor hos banker och försäkringsbolag och sist 
men inte minst attraheras de bästa talangerna vilket bidrar till ökad effektivitet. 
Azomahou m.fl. (2002) menar vidare att hållbarhetsengagemang är en potentiell 
källa till ökad konkurrenskraft vilket huvudsakligen förklaras med följande två 
anledningar. För det första har företag som har stora kostnader för sina utsläpp 
och föroreningar anledning att forska i och utveckla nya metoder och 
produktionstekniker som minskar utsläppen. Detta medför nya innovationer som 
effektiviserar produktionen i ekonomiskt avseende och minskar även utsläppen. 
För det andra kan företag som är tidiga i utvecklingen få ett försprång gentemot 
konkurrenter och även sälja sina innovationer till andra företag. I ett långsiktigt, 
dynamiskt samhälle är det en nyckel att ha möjligheten att utveckla nya, hållbara 
produktionstekniker för att öka sin konkurrenskraft. 
 
Hassel m.fl. (2005) studerade i sin undersökning om miljöprestanda har ett 
relevant värde på den svenska aktiemarknaden, om det finns ett samband mellan 
ett företags hållbarhetsprestanda och deras värdering. Detta är en av få tidigare 
svenska studier som undersökt detta samband. De föreslog att marknadsvärden 
av företag är beroende av både deras finansiella och deras hållbarhetsprestanda. 
Finansiell prestanda kan inte ensamt bestämma värden på företag men om 
hållbarhetsprestanda där prestationen poängbedöms så ökar betydelsen av 
värderingen av företaget. 
 
Resultaten från studien av Hassel m.fl. (2005) stödjer det kostnadsinriktade 
synsättet och visar ett tydligt negativt samband mellan marknadsvärderingen av 
svenska börsnoterade företag och deras miljöprestanda. Under studiens gång 
infördes regleringar om att och hur hållbarhetsarbetet ska redovisas. Under den 
senare delen av studien när lagarna trätt i kraft märktes ett än tydligare negativt 
samband mellan värdering och miljöprestanda. Vidare så fann man att det 
negativa sambandet var enhetligt genom alla branscher. Det negativa sambandet 
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mellan miljöprestanda och värderingen av företag förklaras bland annat med de 
stora kostnaderna för hållbarhetsarbetet. Vidare framhävs tre huvudsakliga 
anledningar till det negativa sambandet där den första är att investerare tycker att 
hållbarhetsredovisningen är en försköning av den finansiella redovisningen. Den 
andra förklaringen är att hållbarhetsarbetet görs på bekostnad av ett ökat resultat. 
De flesta investerare ser detta som negativt då deras ekonomiska avkastning blir 
lägre utan att risken i investeringen minskar. Sist förklaras det negativa 
sambandet med att investerarna är kortsiktiga med sin investering och inte 
värderar ett långsiktigt hållbarhetsengagemang när de väljer sina investeringar. 
Hassel m.fl. (2005) konstaterar att investerare inte gynnar eller belönar företag 
som är högt rankade vad gäller miljöarbete. 
 
Först de sista åren har företag tagit hållbarhetsarbete på allvar. Innan det 
ignorerade marknaden och den finansiella litteraturen till stor del 
hållbarhetsprestanda som ett kriterium för att avgöra om en investering är lönsam 
eller inte. Marknaden ägnade enbart intresse vid fall där hållbarhetsprestanda 
bedömdes som negativ som i sin tur ledde till en ogynnsam värdering av 
företaget. Fokus har nästan bara funnits vid denna negativa sida om värdering, 
risk och utsatthet för sociala förpliktelser istället för att se hållbarhets prestanda 
som en framgångsfaktor (Filbeck & Gorman, 2004).  Deegan och Rankin (1997) 
menar vidare att analytiker som granskar årsredovisningar ser 
hållbarhetsprestanda som mer viktig än tidigare och ett kriterium att bedöma 
företag vid investeringsbeslut. Enligt Schmidheiny & Zorraqúin (1996) bortser de 
flesta investerare från hållbarhetsfrågorna men tecken på förändring finns. De 
något äldre studierna av Jaggi och Freedman (1992) och Walley och Whitehead 
(1994) fann ett negativt samband mellan miljöprestanda och värdering vilket talar 
för resonemanget som Filbeck och Gorman (2004) för. Walley och Whitehead 
(1994) skriver att det i debatten om sambandet mellan finansiell och 
hållbarhetsprestanda ofta argumenteras att företags konkurrenskraft motverkas av 
en hållbar utveckling. 

En minoritet av investerare börjar nu se till företags hållbarhetsengagemang och 
hur det kan påverka värdet för bolaget i positiv bemärkelse och vice versa, vad 
avsaknad av hållbarhetsengagemang kan innebära för företagen. Företag som 
lägger tonvikt på finansiella, sociala och miljödimensioner genom sitt agerande 
gentemot omvärlden befinner sig i en bra position när det gäller att skaffa sig 
konkurrensfördelar som exempelvis långsiktigt värdeskapande för sina 
aktieägare. Dessa dimensioner bör vara kompatibla med företagets övergripande 
mål för att på så sätt nå kongruens och implementeras i företaget (Whittaker, 
1999). Vidare använder etiska investerare sin position för att skapa en dialog med 
företagsledningar om vikten av miljöeffektivitet. 

Lo & Sheu (2007) fann i sin studie ett positivt samband mellan företags 
hållbarhetsengagemang och dess marknadsvärde. Vidare hävdar författarna att 
företag som jobbar med hållbarhet ökar sitt värde på grund av att företag med en 
hållbar utvecklingsstrategi är mer troliga att bli belönade av investerare genom en 
högre värdering på den finansiella marknaden. Ytterligare studier som visat på ett 
positivt samband mellan hållbarhetsprestanda och värdering är exempelvis Konar 
och Cohen (2000) och Dowell m.fl. (2000). 

Hållbarhet och etik håller på att bli vitala delar när det gäller att skaffa sig 
konkurrensfördelar. Detta exempelvis genom att det hjälper företagen att behålla 
kompetent personal och kunna tillgodose sina kunders förväntningar. Företag 
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kan genom att på förhand utlova att arbeta hållbart differentiera sina produkter 
och därigenom öka efterfrågan. På samma sätt som företag som agerar ohållbart 
kommer att förlora nuvarande, potentiella och framtida kunder och de intäkter 
dessa hade kunnat inbringa. För att maximera ett företags värde krävs en djup 
förståelse av olika hållbarhetsstandarder mer än vad bara den typiska 
ekonomiska diskussionen av kortsiktig vinstmaximering erbjuder (Lo & Sheu, 
2007).  

Generellt sett är aktieinvesterare uteslutande intresserade i att tjäna högsta 
möjliga framtida kassaflöde för en på förhand given nivå av risk. Av den orsaken 
så väljer investerare att investera i en så differentierad portfölj som möjligt för att 
sprida riskerna och samtidigt uppnå bästa resultat. Med detta resonemang borde 
det vara vedertaget att investerare är ovilliga att betala en riskpremie för att 
företagen ska hålla en viss nivå av social prestanda. För att kontra detta 
traditionella resonemang så har det på senare tid utvecklats en oskriven praxis 
som blivit allt mer använd där investerarna väger in sociala faktorer i sina 
bedömningar när det gäller investeringar (Krausz & Pava, 1996). 

Schmidheiny & Zorraquín (1996) skriver att samhället måste se det hela i ett 
längre perspektiv och skapa en struktur där företag som aktivt arbetar med 
hållbarhetsfrågor belönas. Bara då kan marknaden förvänta sig att företagen 
stödjer en hållbar utveckling. Slutsatsen som Lo & Sheu (2007) kom fram till 
genom sin studie visar att det har skett en förändring. Kortsiktig vinst och tillväxt 
är inte längre lika viktigt för investerare utan dessa har börjat få upp ögonen och 
lärt sig tänka mer långsiktigt. De har blivit mer och mer medvetna om vikten av 
hållbar utveckling i dagens samhälle.  

Hassel m.fl. konkluderar sitt resonemang om värdet av hållbarhetsarbete och 
betecknar det som en fortsatt öppen fråga som måste utredas vidare. De skriver 
också att deras uppfattning är att hållbarhetsengagemanget är här för att stanna 
och att det i framtiden bör finnas bättre data och förbättrad mätning av 
hållbarhetsengagemanget. Slutorden i artikeln är att debatten mellan den 
kostnadsinriktade och den värdeskapande skolan är långt ifrån över (Hassel m.fl., 
2005) 

 

Tabell 3-2 Översikt av tidigare studier mellan hållbarhetsprestanda och värdering 

Studie Resultat 

Jaggi och Freedman (1992) Fann ett negativt samband 

Walley och Whitehead 
(1994)

Fann ett negativt samband 

Konar och Cohen (2000) Fann ett positivt samband 

Dowell m.fl. (2000) Fann ett positivt samband 

Hassel m.fl. (2005) Fann ett negativt samband 

Lo och Sheu (2007) Fann ett positivt samband 

 

3.4.1 Hypotesformulering 
Med bakgrund av de tidigare studier som författarna gått igenom är teorierna 
tvetydiga huruvida det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
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och deras värdering. Ligger det i investerarnas intresse att företag engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor och ser de detta som ett mervärde värt att betala för? 

Huvudhypotesen formuleras; 

H2: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
värdering med avseende på ”P/e-tal”.  

Underhypotesen formuleras; 

H2A: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
värdering med avseende på ”Marknadsvärde/Eget kapital”. 

3.5 Företagens hållbarhetsprestanda kontra 
branschtillhörighet 

De branscher som visat starkast samband med hållbarhetsengagemang är de som 
verkar inom högpåverkande branscher som exempelvis kemikalie-, olje-, el- och 
skogsbranschen. Dessa samband spås bli starkare i framtiden beroende på att 
krafter av hårdare internationella miljöstandarder trycker på, strängare krav på 
företagen att delge information samt en global konkurrens som anses växa. De 
högpåverkande branscherna är branscher som har fått utstå mycket kritik från 
hållbarhetshåll. En anledning till detta är deras skyldigheter gentemot miljön 
genom bland annat resthantering, kemiska föroreningar och spill som dessa 
branscher tidigare anklagats för. Detta kan även vara en förklaring till varför 
dessa ligger i framkant när man diskuterar hållbarhetsarbete. Exempelvis så har 
olje- och gasbranschen erforderliga miljörelaterade kostnader och standarder att 
tampas med som ingen annan bransch kan matcha (Whittaker, 1999).  

Utting (2000) skriver vidare att gruvbolag, pappersindustrier, oljebolag, stålverk 
och många andra på olika sätt har försämrat och förstört tropiska skogar, 
vattenresurser, jordbruksmark såväl som ozonlager. Vidare uttrycker även han att 
de högpåverkande branscherna fått mycket kritik för detta och att det har lett till 
att det är samma branscher som idag är de som bäst bidrar till en hållbar 
utveckling. 

Raum Degréve (1998, återgiven i Hale & Lachowicz, 1998) hävdar att de 
överenskommelser som företagen själva gör inom respektive bransch om hur de 
ska arbeta med hållbarhetsfrågor ofta är mer innovativa och effektiva än de 
regleringar som kommer från statligt håll. De uppstår vanligen tack vare 
granskningar och påtryckningar från arbetstagare, samhälle och konsumenter. 
Olika ansatser för respektive bransch är nödvändiga beroende på strukturen och 
dynamiken i branschen. Vidare uttrycks att de tenderar att skapas i branscher där 
samverkan mellan företag är god och att dessa överenskommelser har en god 
långsiktig verkan.  

Nieuwenhuis och Wells (2003) skriver om bilindustrin och miljön och beskriver 
att biltillverkarna traditionellt sett haft ett svagt intresse för vad som händer med 
fordonet när det väl lämnat fabriken. Tack vare lagstiftning och ökade 
förväntningar från kunder, invånare och beslutsfattare så har detta beteende 
förändrats och tillverkarna är nu mer engagerade i fordonets framtid. Trots att 
fordonsindustrin sedan 90-talet klassificerats som miljöfarlig är bilen en av de 
mest återvinningsbara och återvunna produkterna. 
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Det som bilindustrin orsakat miljön och det som diskuterats mest flitigt de senaste 
årtiondena är koldioxidutsläppen och förnyelsebara bränslen. Mycket har gjorts 
på dessa områden men än finns det förbättringar som måste till för att nå en 
hållbar utveckling. En annan sak som det jobbats mycket med från forskarhåll är 
att få bilarna att hålla längre vilket dock fordonsindustrin satt sig emot. Lyckas 
man med detta skulle det kunna leda till att energiförbrukning och föroreningar 
vid produktion och skrotning skulle kunna halveras. Biltillverkarna å andra sidan 
vill naturligtvis producera så mycket som möjligt och har även i samarbete med 
regeringar fått tillstånd en skrotningspremie i vissa länder. Detta ger människor 
ytterligare incitament till att köpa nya bilar (Nieuwenhuis och Wells, 2003). 

Schmidheiny & Zorraquín (1996) undersökte hur man i finansbranschen arbetar 
med hållbarhetsfrågor. Resultaten var varierande men man fann på goda grunder 
att branschen i bästa fall ignorerade begreppet hållbar utveckling och i värsta fall 
förkastade det. Vissa inom branschen som exempelvis försäkringsbolagen, börjar 
närma sig ett arbetssätt där man garanterar att man bidrar till en hållbar 
utveckling istället för att motverka. Banker är medvetna om riskerna med att ha 
kunder som har en stor miljöpåverkan. Detta har inneburit att de väger in 
miljöeffektivitet i beslut om kreditgivning då det påverkar kundens 
kreditvärdighet. Även försäkringsbolag har lidit finansiell skada på grund av 
miljömässiga problem med asbest och farliga utsläpp vilket lett till ett mer 
restriktivt synsätt på företag med stora miljörisker. Revisionsbranschen är 
medvetna om miljöproblemen men har som konsulter svårt att stävja detta för 
sina klienters räkning. Dock har de en viktig roll när klienter står inför fusioner 
eller förvärv då de tar hänsyn till miljömässiga risker vilket minskar värdet på 
bolaget i fråga. Dessa rekommendationer reflekteras tydligt på marknaden och i 
värderingen av bolag. 

Blacconiere och Patten (1994 återgiven i Jones, Frost, Loftus & Van der Laan, 
2007) rapporterade om företag i kemibranschen med en omfattande 
miljörapportering som efter en katastrof upplevde en mindre negativ 
marknadsreaktion än företag som inte hade en lika omfattande miljörapportering 
innan denna händelse inträffade. Även Freedman och Patten (2004 återgiven i 
Jones m.fl. 2007) fann att företag med en sämre miljöprestanda fick en värre 
marknadsreaktion än företag som hade en bättre miljöprestanda.  

Jones m.fl. (2007) fann ett starkt samband mellan företagsstorlek och 
branschspecifika effekter. Stora företag tenderar att delge mer information om sin 
hållbarhetsprestanda. Företag som är verksamma inom branscher som arbetar 
med naturtillgångar utmärker sig och delger mer information än andra branscher.  

 

Tabell 3-3 Branschrisk (Folksam, 2006a, s.11) 

Bransch Miljörisk Risk mänskliga rättigheter 

Skog Hög Medel 

Gruv och metall Hög Hög 

Kemi, olja, gas Hög Hög 

Fordon och maskiner Hög Medel 

Transport Hög Medel 

Övrig industri Varierande Medel/Hög 
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Fatigheter Medel Låg 

Konsumentvaror Låg Hög 

Hälsovård Låg Hög 

Finans Låg Låg 

IT Låg Medel 

Telekommunikation Medel Medel 

Media och underhållning Låg Medel 

Tjänster Låg Medel 

Bygg Hög Hög 
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3.5.1 Hypotesformulering 
Har branschen som företaget verkar i inverkan på hur företagen engagerar sig i 
hållbarhetsfrågor och ser man inom vissa branscher att det är ett sätt att 
konkurrera om kunderna? 

Hypotes nummer tre formuleras; 

H3: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
bransch.  

3.6 Företagens hållbarhetsprestanda kontra företagsstorlek 
Stora företag har historiskt sett drivits utan beaktande av hållbarhetsfrågor där 
man använt marknadsstrategier, investeringar, och sätt att producera som lett till 
slöseri med och försämring av naturtillgångar. Detta tillsammans med ett 
konsumtionssätt med samma mönster har lämnat miljön lidande. Vidare så har 
inte bara miljön förbisetts, även intressenterna har ställts utanför företagens 
intressen. Anställda har jobbat under dåliga omständigheter och med dålig lön 
och invånare i områden där företagen verkat har lidit av sämre förutsättningar för 
sin utkomst. Detta genom föroreningar och slöseri med resurser då företag har 
drivit sina intressen (Utting, 2000).  

De stora företagen har enligt Utting (2000) drivit sina verksamheter för att ta 
marknadsandelar och skapa en god lönsamhet utan hänsyn till hållbar utveckling. 
Tack vare sin storlek och globala täckning så har dessa bolag, rätt eller fel, 
anklagats för att drivit en ohållbar utveckling. Vid tiden för författandet av Uttings 
rapport fanns tecken på att företagen omvärderat relationen med både miljö och 
intressenter och strävar efter att både vara lönsamma företag och goda 
samhällsmedborgare. De stora företagen nöjer sig inte med att följa strömmen 
utan strävar efter att leda den. Vidare så reformerar de sina system för att vara 
mer lyhörda för intressenternas åsikter beträffande hållbar utveckling. 

Företagsledare som VD, ägare och styrelsemedlemmar är de som först har 
uppmärksammat miljöförändringar. Detta har lett till att de flesta större koncerner 
har blivit mer miljöeffektiva där man genererar värden med ett minskat 
utnyttjande av resurser och minskade utsläpp. En förklaring till att de stora 
företagen har ett försprång är att de har ett större ansvar gentemot samhället än 
små- och medelstora företag. För att inte halka efter måste de sistnämnda 
anstränga sig för att komma ifatt snarast möjligt. De är också viktigt att 
företagsledare implementerar hållbar utveckling i företagets aktiviteter så att man 
står rustade med färdiga strategier den dag då marknaden belönar företag med en 
god miljöeffektivitet (Schmidheiny & Zorraquín, 1996).  

Många stora företag är beroende av sina sociala och miljölicenser för att kunna 
driva sin verksamhet, dessa anses vitala och något man inom företaget bör ha 
som prioritet när man implementerar tidigare nämnda dimensioner. Dessa 
licenser anses också ligga till grund för varför stora företag relativt sätt är bättre 
på att hantera miljöaspekter eftersom de är involverade och i framkant inom sina 
respektive branscher (Whittaker, 1999).   

Folksam (2006a) skriver att små företag ofta har sämre förutsättningar både när 
det gäller att arbeta med hållbarhetsfrågor och att redovisa resultat därifrån. De 
kan dock anses ha stora förutsättningar genom att med enkla medel kunna 
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förbättra sin hållbarhet eftersom de har en bättre överblick över verksamheten än 
stora företag.   

Små- och medelstora företag har en viktig roll i ekonomisk- och social utveckling 
samtidigt som det skiljer sig mycket mellan olika kulturer och länder. De har en 
mer elastisk struktur som blivit populär och är betraktad som ett viktigt element 
för ekonomisk tillväxt ibland annat USA, Japan och inom Europeiska unionen. 
Små- och medelstora företag bidrar bland annat med sin medverkan till att skapa 
nya jobb, differentiera produkter och ett förespråkande av entreprenörskap och 
innovationer. Till följd av sin elastiska struktur är dessa företag mer lämpade att 
möta krav från svängande marknader, samtidigt som de kan skapa nya och 
innovativa aktiviteter (Koyuncugil, Ozgulbas & Yilmaz, 2006).  

Enligt Koyuncugil m.fl. (2006) är små och medelstora företag den drivande 
kraften inom industrisektorn eftersom de är så elastiska och innovativa och har 
förutsättningarna att anpassa sig efter nya produktionsmetoder och anta nya 
marknadstrategier. Samtidigt som de måste fortsätta utveckla sin verksamhet efter 
rådande företagsklimat och omstrukturera sina strategier för att skaffa sig 
konkurrenskraft och för att bygga en stark finansiell duglighet. Detta i motsats till 
de stora företagen som har den finansiella kraften men som kanske saknar 
elasticiteten som små- och medelstora bolag besitter. Wu (2006) kom i sin studie 
fram till att stora företag har möjligheten att generera en större konkurrenskraft 
än sina mindre rivaler genom deras överlägsna tillgång till resurser, större 
marknadskraft och sina stordriftsfördelar.    

Koyuncugil m.fl. (2006) kom i sin studie fram till att företagsstorlek har inverkan 
på den finansiella prestandan. Den finansiella prestandan för små- och 
medelstora företag är bättre än för ännu mindre företag, och de konstaterade 
även at ju större företag desto större effekt har storleken på den finansiella 
prestandan.   

3.6.1 Hypotesformulering 
Inverkar storleken på företaget på om man engagerar sig i hållbarhetsfrågor och 
har de större företagen en större press på sig att prestera ett bra 
hållbarhetsarbete? 

Den sista hypotesen formuleras; 

H4: Storleken på företaget har ett positivt samband med företagets 
hållbarhetsprestanda. 
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4 Resultat 
I detta kapitel förklaras inledningsvis hur Folksam (2006a) gjort sina bedömningar 
avseende miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Här prövas de hypoteser som 
valts för studien och resultaten från de statistiska testerna presenteras. Dessa 
kommer senare att analyseras med hjälp av referensramen i nästkommande 
kapitel. 

4.1 Hållbarhetsdata 
Som utgångspunkt i studien har författarna använt sig av Folksam (2006a) som 
ger en överskådlig bild av det miljöarbete företagen själva ger ut som offentligt 
redovisat material. Med offentligt redovisade uppgifter menas information som 
finns tillgänglig på hemsidor samt i olika rapporter men framför allt företagens 
årsredovisningar och eventuella hållbarhetsredovisningar. Folksam (2006a) är den 
första studie som gjorts över de svenska börsföretagens offentligt redovisade 
arbete med miljörelaterade frågor. Med hjälp av Folksam (2006a) jämför 
författarna respektive företags hållbarhetsprestanda med deras finansiella 
prestanda.  
 

4.2 Folksams bedömningsanalys 
De företag som ingår i Folksam (2006a) var börsnoterade den 31 maj 2006 och 
informationen som använts gäller 2005. Efter att Folksam (2006a) genomfört sin 
rapport har företagsindelningen på börsen förändrats. Vid Folksams (2006a) 
datainsamling gällde fortfarande den förra indelningen. Urvalet för Folksam 
(2006a) var de som var listade på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Tre företag 
som inte var registrerade vid denna tidpunkt var Skandia, Strålfors, och 
Powerwave Technologies vilka därför inte ingår i undersökningen. Då urvalet för 
innevarande studie är alla företag på A- och O-listan förutom nämnda tre, består 
den av 269 företag.  

Folksams (2006a) analys innefattar fem väsentliga komponenter som undersökts 
för vart och ett av de följande kriterierna, dessa är följande; 

1. Policy. Har bolaget en relevant policy, exempelvis för att främja hälsa och 
säkerhet? 

2. Management System. Finns det rutiner och en organisation som kan 
säkerställa efterlevnad av policyn? 

3. Planer/Program. Är policyn nedbruten i relevanta mål, och finns det 
konkreta handlingsplaner? 

4. Redovisning. Redovisar företaget information som gör det möjligt att 
utvärdera i vilken utsträckning förbättringar uppnås? 

5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern part? (Folksam, 
2006a, s.7).  
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Dessa komponenter bedöms utefter olika kriterier som är uppdelade efter 
huvudområde enligt tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4-1 Kriterier (Folksam, 2006a, s.8-9) 

Huvudområde Kriterier 
(bedömningsgrund)

Miljöanalys  

Miljöledning Miljöpolicy & planer 

 Ledningssystem & organisation 

 Extern certifiering 

 Miljöredovisning 

 Leverantörsstyrning 

Miljöprestanda Utsläpp av växthusgaser 

 Energianvändning 

 Verksamhetsspecifika kriterier 

Analys Mänskliga 
rättigheter 

 

Anställda Hälsa & säkerhet 

 Diskriminering 

 Associationsfrihet 

 Arbetstid & löner 

 Barnarbete 

 Tvångsarbete 

Samhället Verksamhetsrelaterat socialt ansvar 

 Korruption 

Leverantörer Uppförandekod 

 Ledningssystem och planer 

 Redovisning 

 

4.2.1 Poängbedömning 
Poängbedömningen innebär att företag tilldelas poäng 1 till 7 där 1 är sämst och 
7 är bäst. För varje kriterium som undersökningen omfattar summeras sedan 
dessa för varje huvudområde och slutligen beräknas ett medelvärde. Dessa 
medelvärden tilldelas betyg utifrån vilket intervall som det hamnar enligt tabell 5 
nedan. 

 

Tabell 4-2 Betygsintervall (Folksam, 2006a, s.10) 

Skala Betyg 

0,00 0 

0,01-0,69 (10%) 1 

0,70-1,74 (15%) 2 

1,75-2,79 (15%) 3 

2,80-4,19 (20%) 4 
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4,20-5,24 (15%) 5 

5,25-6,29 (15%) 6 

6,30-7,00 (10%) 7 

   

4.3 Statistiskt tillvägagångssätt 
För att kunna pröva samband med hållbarhetsprestanda användes de betyg som 
Folksam (2006a) tilldelade alla bolag för deras miljöengagemang respektive 
sociala engagemang. Dessa två betyg adderades och delades sedan på två. Det 
betyg som författarna fick fram användes för att med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS söka korrelation mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet, värdering 
respektive storlek. När korrelation mellan två variabler undersöks måste det först 
testas om det finns någon signifikans. För att ett samband ska vara signifikant ska 
en konfidensnivå antas, vilken för denna studie är 95%. Om utfallet hamnar inom 
signifikansen innebär det att det finns ett samband i minst 95% av fallen. 

Vid test av korrelation ges ett värde mellan -1,0 och 1,0. Maximalt negativt 
samband visas som -1,0 och maximalt positivt samband är således 1,0. Om det 
inte finns något samband mellan variablerna ger det ett värde på 0,0 (Aczel, 
2006). För att söka samband mellan de ekonomiska nyckeltalen, branscher och 
storlek används hållbarhetsbetyget från Folksam (2006a) som nyckeltal för 
företagens hållbarhetsprestanda vid alla statistiska tester.  

När det gäller bransch så har en variansanalys genomförts, även kallad ANOVA14-
test. ANOVA-testet används i detta fall för att jämföra om branschernas 
genomsnittliga hållbarhetsbetyg skiljer sig åt. 

4.4 Företagens hållbarhetsprestanda kontra lönsamhet 

4.4.1 Statistiska variabler 
Författarna har valt nyckeltal för att på bästa sätt representera lönsamheten på 
företagen och samtidigt vara jämförbart oberoende av bransch och storlek på 
företagen. ”Avkastning på Totalt kapital” är ett av de viktigaste nyckeltalen och 
visar verksamhetens effektivitet (Ax m.fl., 2005). Med detta som grund har detta 
nyckeltal valts som huvudhypotes för det statistiska testet. Som underhypoteser 
har nyckeltalen ”Resultat före dispositioner och skatt per anställd”, ”Avkastning 
på Eget kapital” samt ”Resultat före avskrivningar/Eget kapital” valts för att 
komplettera resultatet från huvudhypotesen.  

4.4.2 Statistiskt test 
Den enda hypotesen som visar på signifikans är huvudhypotesen ”Avkastning på 
Totalt kapital” vilken har en mycket god signifikansnivå på 0,008. Korrelationen 
som råder mellan hållbarhetsprestanda och ”Avkastning på Totalt Kapital” är 
positiv men relativt svag, 0,163. Sambandet har trots allt en stark signifikans vilket 
innebär att det positiva sambandet ändå är tydligt. I motsats till den funna 

                                       
14 Analysis of Variance 
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korrelationen så har ”Avkastning på Eget Kapital” och ”Resultat före 
avskrivningar/Bokfört värde” en väldigt svag signifikansnivå vilket talar starkt 
emot ett samband mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet. Vidare så visar 
vårt sista nyckeltal ”Resultat före dispositioner och skatt per anställd” på en 
signifikansnivå starkare än de två tidigare nämnda men dock för svag för att vara 
tillitlig. Skulle signifikansen av det sist nämnda nyckeltalet varit fullgod hade 
korrelationen visat sig svagt negativt, -0,068. 

 

Tabell 4-3 Korrelationer, lönsamhet 

 
 
Huvudhypotesen; H1: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och lönsamhet med avseende på ”Avkastning på Totalt Kapital”, antas. 

Underhypotesen; H1A: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och lönsamhet med avseende på ”Resultat före dispositioner och skatt/anställd”, 
avfärdas.  

Underhypotesen; H1B: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och lönsamhet med avseende på ”Avkastning på Eget Kapital”, avfärdas. 

Underhypotesen; H1C: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och lönsamhet med avseende på ”Resultat före avskrivningar/Bokfört värde”, 
avfärdas. 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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4.5 Företagens hållbarhetsprestanda kontra värdering 

4.5.1 Statistiska variabler 
För att på bästa sätt söka samband mellan hållbarhetsengagemang och värdering 
av företag har författarna använt sig av nyckeltalen ”P/e-tal”, där priset på 
företagets aktier divideras med företagets ekonomiska resultat, och 
”Marknadsvärde/Eget kapital” där priset på företagets aktier divideras med det 
egna kapitalet i företaget. Då p/e-talet är ett av de mest förekommande 
nyckeltalen vid aktievärdering valdes det som huvudhypotes för testet. 
”Marknadsvärde/Eget kapital” valdes som underhypotes i syfte att komplettera 
”P/e-tal” för att få ett säkrare resultat vid det statistiska testet.  
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4.5.2 Statistiskt test 
Korrelationstestet visade på bästa tänkbara signifikans mellan 
hållbarhetsprestanda och ”P/e-tal”, signifikansnivån var i detta fall 0,000. 
Korrelationen var även den tydlig och visade på negativ korrelation på -0,337. 
Signifikansen för ”Marknadsvärde/Eget kapital” gav en mycket svag signifikans 
0,802 och visar därmed inget samband alls. 

 

Tabell 4-4 Korrelationer, värdering 

 

 

Huvudhypotesen; H2: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och värdering med avseende på ”P/e-tal”, antas.  

Underhypotesen; H2A: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda 
och värdering med avseende på ”Marknadsvärde/Eget kapital”, avfärdas. 

4.6 Företagens hållbarhetsprestanda kontra 
branschtillhörighet 

4.6.1 Statistiska variabler 
De variabler som används för testet om samband mellan hållbarhetsprestanda 
och bransch är endast de olika branscherna. De genomsnittliga värdena för 
respektive bransch prövas mot varandra genom ett ANOVA-test. ANOVA-testet 
visar det genomsnittliga betyget för respektive bransch vilket gör det möjligt att 
jämföra hållbarhetsprestanda branscher emellan.  

4.6.2 Statistiskt test 
Jämförelsen av hållbarhetsbetyget visar att det finns en tydlig skillnad i 
hållbarhetsengagemang branscherna emellan. Det högsta branschgenomsnittet 
hade ”skogsbranschen” med ett genomsnittligt betyg på 4,50 och ”IT-branschen” 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
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var den sämst presterande branschen med ett branschgenomsnitt på 0,83. Vidare 
redovisar ANOVA-resultatet vilka min- och maxbetyg som finns för respektive 
bransch. Dessa värden visar att skogsbranschen som enhet presterar bra 
hållbarhet utan att något bolag sticker ut mycket varken uppåt eller neråt. 
Skogsbranschen har de bästa värdena på både min- och maxvärde. Åtta av 
branscherna har ett mer varierande hållbarhetsengagemang med minst ett företag 
med ett betyg på 0,00 och i flertalet av dessa branscher finns företag som har 
presterat ett bra hållbarhetsarbete. Den bransch där det skiljer mest mellan lägsta 
och högsta betyg är ”Konsumentvaror” där bottenbetyget är 0,00 och det högsta 
är 5,49. 

Överlag är det branscher med någon form av tillverkning alternativt med stor 
energiförbrukning som har presterat ett bra hållbarhetsarbete och till stor del 
olika former av servicebranscher samt icke tillverkande branscher som har en 
sämre hållbarhetsprestanda. 

ANOVA-testet visar vidare hur många företag som varje bransch består av. ”Kemi, 
olja och gas” är, för studien, den minsta branschen med endast ett företag. Detta 
ger att vi inte kan generalisera denna bransch endast på resultat av ett bolag. ”IT” 
är den största branschen där 44 företag ingår. 

 

Tabell 4-5 ANOVA-test, Branscher 

Bransch Antal 
företag 

Genomsnitts
betyg 

Minbetyg i 
branschen 

Maxbetyg i 
branschen 

Skog 7 4,50 2,87 5,71 

Fordon & maskin 13 3,69 0,65 5,51 

Bygg 7 3,01 1,42 4,74 

Gruv & metall 6 2,68 0,74 4,76 

Kemi, olja & gas 1 2,57 2,57 2,57 

Konsumentvaror 32 2,36 0,00 5,49 

Transport 4 2,32 0,90 4,39 

Fastigheter 15 2,13 0,00 3,84 

Telekommunikation 16 1,77 0,00 5,08 

Övrig industri 40 1,76 0,13 5,31 

Hälsovård 31 1,56 0,00 5,40 

Finans 35 1,16 0,00 4,10 

Tjänster 11 1,09 0,00 2,77 

Media & 
d håll i

7 0,90 0,00 2,90 

IT 44 0,83 0,00 3,50 

TOTAL 269 1,78 0,00 5,71 

 

Det är tydligt att ett samband finns mellan bransch och hållbarhetsprestanda då 
det skiljer mycket mellan branschernas genomsnittliga hållbarhetsbetyg.  

Hypotesen; H3: Det finns ett samband mellan företags hållbarhetsprestanda och 
bransch, antas.  
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4.7 Företagens hållbarhetsprestanda kontra företagsstorlek 

4.7.1 Statistiska variabler 
För att testa om det finns något korrelation mellan hållbarhetsprestanda och 
storlek på företagen valdes ”Antal anställda” som variabel då det är det mest 
rättvisa måttet på företagsstorlek oberoende av verksamhet.  

4.7.2 Statistiskt test 
Korrelationstestet visade på bästa möjliga signifikans mellan hållbarhetsarbete och 
antal anställda med en nivå på 0,000. Korrelationen var även den bra och visade 
ett bra, positivt samband på 0,416. Detta samband visar att stora företag har 
begåvats med bättre hållbarhetsbetyg vilket innebär att de jobbar bättre med 
hållbar utveckling än mindre företag.  

    

Tabell 4-6 Korrelationer, storlek 

 

Av det statistiska testet framgår att det finns ett tydligt, positivt samband mellan 
hållbarhetsengagemang och företagsstorlek.  

Hypotesen; H4: Storleken på företaget har ett positivt samband med företagets 
hållbarhetsprestanda, antas.  
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
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5 Analys 
Här analyseras resultatet från föregående kapitel med hjälp av given 
referensramen. Vidare presenteras de samband som funnits och avfärdats och 
jämförelse görs med resultat från tidigare studier. 

5.1 Lönsamhet 
I huvudhypotesen för lönsamhet kontra hållbarhetsprestanda fann författarna ett 
signifikant samband. Signifikansen var stark, 0,008 medan korrelationen var 
positiv men relativt svag på 0,163. Avkastning på Totalt kapital är ett mått på 
lönsamheten i relation till totala tillgångar, man bortser alltså ifrån hur företaget är 
finansierat. Detta kan ses som en förklaring till skillnaden mot resultatet för 
”Avkastning på Eget kapital” där detta inte vägs in. ”Avkastning på Totalt kapital” 
är ett av de viktigaste nyckeltalen och visar verksamhetens effektivitet (Ax m.fl., 
2005). ”Resultat före dispositioner och skatt/anställd” och ”Resultat före 
avskrivningar/Eget kapital” ser författarna som intressanta nyckeltal men är inte 
lika nyttjade mått som ”Avkastning på Totalt kapital” i ekonomiska redovisningar. 
”Resultat före avskrivningar/Eget kapital” är ytterligare ett mått som författarna 
valt som kompletterande nyckeltal för att finna bästa möjliga relevans.  

En förklaring till det positiva sambandet för ”Avkastning på Totalt kapital” är att 
hållbarhetsengagemanget ger positiva ekonomiska effekter enligt den 
värdeskapande skolan som Azomahou m.fl. (2002) skriver om. Detta innebär att 
företagen genom sitt hållbarhetsarbete ökar sin konkurrenskraft och därigenom 
förbättrar det finansiella resultatet. Schaltegger och Synnestvedt (2002) skriver att 
ett ökat hållbarhetsengagemang bidrar till ökat kostnadsmedvetande och en ökad 
försäljning vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet. 

Graves och Waddock (1997) beskriver en positiv korrelation med att företag med 
en hög finansiell prestanda väljer att spendera mer resurser på att utveckla 
hållbarhetsprestandan. Detta ger dessutom bieffekten att de enligt den 
värdeskapande inriktningen ytterligare förbättrar sitt resultat. 

I vilken ände sambandet börjar är svårt att sia om. Tjänar de företag som 
engagerar sig i hållbarhetsarbete mer pengar tack vare detta enligt Azomahou 
m.fl. (2002) och Schaltegger och Synnestvedt (2002) eller beror sambandet på att 
företag som presterar bra i ekonomiskt avseende har råd att lägga resurser på 
hållbarhetsarbete vilket Graves och Waddock (1997) talar för. Författarna anser 
det senare resonemanget vara det som ligger närmast verkligheten. Detta då det 
viktigaste för företaget är att utveckla sin verksamhet och sina produkter för att 
nå en bättre lönsamhet och att det därmed är det högst prioriterade för företagen. 
Först när man ser sin ekonomi som tryggad med ett överskott tillräckligt för 
investeringar på andra, något lägre prioriterade plan, vigs resurser till 
hållbarhetsprojekt. Detta för att hållbarhetsengagemanget är resurskrävande och 
därmed inte självklart för alla företag. För många företag är inte 
hållbarhetsengagemanget självklart eller det som är avgörande utan ses snarare 
som en bonus när man ser att man har råd med det. Då ger det också ett ökat 
överskott till verksamheten tack vare en bättre konkurrenskraft och en högre 
status. 
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Då det bara var huvudhypotesen som visade signifikans är det svårt att dra en 
tillförlitlig slutsats om ett samband mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet. 
Detta trots att samband rådde med det för testet viktigaste nyckeltalet men 
korrelationen ser författarna som för svag för att påvisa ett totalt samband.  

5.2 Värdering 
Korrelationstestet mellan ”P/e-tal” och hållbarhetsbetyg ger en god signifikans 
och en tydlig negativ korrelation. P/e-tal är ett av de mest använda nyckeltalen 
för värdering av företag varför det även är det som författarna ser som mest 
tillförlitligt och har valt som huvudhypotes för korrelationstestet. 
”Marknadsvärde/Eget kapital” valdes för att komplettera ”P/e-tal” och då få fram 
ett säkrare resultat. ”Marknadsvärde/Eget kapital” ger vidare inte någon 
signifikans alls. 

I artikeln av Hassel m.fl. (2005) framgick att de i sin undersökning, i enlighet 
med den kostnadsinriktade skolan kom fram till ett tydligt negativt samband 
mellan företags hållbarhetsprestanda och värdering. Detta är den enda svenska 
studien som författarna funnit, varför inget så här långt talar varken för eller emot 
resultatet. Företag som aktivt jobbar med en hållbar utveckling har enligt 
Papmehl (2002) tvärtom visat att detta medför flera egenskaper som alla 
medverkar till en högre värdering av företaget. Exempel på dessa egenskaper är 
att överflödet av material och energiförbrukning minskar samtidigt som de lättare 
blir accepterade på nya marknader. Lo & Sheu (2007) fann också de ett positivt 
samband och hävdar vidare att företag som jobbar med en hållbar utveckling är 
mer troliga att bli belönade av investerare genom en högre värdering på den 
finansiella marknaden. Resultatet av innevarande studie visar på negativt 
samband mellan värdering och hållbarhetsprestanda likt resultatet av Hassel m.fl. 
(2005). 

En förklaring till den negativa korrelationen med ”P/e-tal” är att engagemanget i 
hållbarhetsfrågor kräver mycket resurser och kapital. Denna analys ligger i linje 
med det kostnadsinriktade synsättet som Azomahou m.fl. (2002) och Hassel m.fl. 
(2005) skriver om. Synsättet innebär att även om hållbarhetsarbetet genererar 
större intäkter kvarstår faktum att kostnaderna för engagemanget överstiger 
intäkterna. Då det är mycket kostsamt att engagera sig i hållbarhetsarbete anser 
författarna detta som en relevant förklaring. 

En annan förklaring på att den negativa korrelationen för ”P/e-tal” är så pass 
stark är att mindre företag som är noterade på börsen ofta är mer expansiva och 
därför värderas högre. De större och mer etablerade företagen värderas inte lika 
högt per intjänad krona då utvecklingspotentialen, som de till stor del värderas 
på, inte är lika stor. Detta för att investerarna tror på företaget i ett längre 
perspektiv trots att de inte redovisar ett bra ekonomiskt resultat idag (Wramsby & 
Österlund, 2004). Till detta resonemang hör också att de större företagen har 
betydligt bättre hållbarhetsbetyg än de mindre vilket framgick i testet av hypotes 
H4. 

Författarna menar att det senare resonemanget där små företag värderas högre 
tack vare sin utvecklingspotential är den förklaring som är mest trolig. De stora 
företagen växer ofta sakta men säkert med avseende på både storlek och resultat. 
Detta gör de med en låg risk och ägarna vet relativt väl hur 
utvecklingspotentialen för företaget ser ut. Den måttliga tillväxten gör att dessa 
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företag inte värderas lika högt som mindre, ofta yngre och mer expansiva bolag. 
De större företagen är vidare de som presterar bäst i hållbarhetsfrågor medan de 
mindre generellt sett inte arbetar lika mycket med dessa frågor och har därmed 
ett lägre hållbarhetsbetyg. 

”Marknadsvärde/Eget kapital” användes som underhypotes för att undersöka 
samband men gav inte någon signifikans. Detta väcker nyfikenhet vad skillnaden 
mellan de två lönsamhetsmåtten beror på. En möjlig förklaring av detta bygger 
vidare på författarnas förklaring om det negativa sambandet mellan 
hållbarhetsprestanda och lönsamhet. Ett mindre företag med stor potential till 
goda framtida ekonomiska resultat kan idag ha väldigt svaga resultat. Då 
investerarna till stor del värderar företaget på framtida utsikter ger detta vid ett 
svagt resultat idag, ett p/e-tal som är betydligt högre än för normalt växande 
företag. Vidare kan samma snabbväxande företag ha ett relativt stort eget kapital 
som inbringats genom emissioner. Med detta resonemang innebär det att 
resultatet för ett företag inte alltid överensstämmer med det egna kapitalet. Detta 
ger vidare en skillnad i värderingen nyckeltalen emellan. 

Då p/e-talet är det mått på värdering som författarna ser som mest tillförlitligt och 
mest använt för företagsvärdering dras slutsatsen att det finns ett negativt 
samband mellan hållbarhetsprestanda och värdering. I denna slutsats inverkar 
även det faktum att korrelationen dem emellan visade sig med god tydlighet och 
bästa tänkbara signifikans. Detta resultat stämmer vidare väl överens med det 
resultat som den tidigare svenska studien av Hassel m.fl. (2005) kom fram till. 

5.3 Bransch 
ANOVA-testet som genomfördes för att söka samband mellan branschernas 
genomsnittliga hållbarhetsbetyg visade på en tydlig skillnad branscherna emellan. 
De branscher som ligger på den övre halvan av listan är också de som har störst 
påverkan på framförallt miljön men som också har en högre risknivå vad gäller 
sociala frågor och mänskliga rättigheter (Folksam, 2006a). I topp ligger 
skogsbranschen en god bit före tvåan ”Fordon och maskin” och vidare återfinns 
här bland andra ”Gruv & metall” och ”Kemi, olja & gas”. 

Whittaker (1999) hävdar att de branscher som har störst miljöpåverkan som olje-, 
kemikalie-, skogs-, och energibranschen också har en god hållbarhetsprestanda. 
Detta förklaras vidare med att de har fått mycket kritik för sina utsläpp och 
föroreningar och är tvungna att engagera sig för att bli respekterade i samhället. 
Utting (2000) skriver om samma samband där högpåverkande branscher vad 
gäller både miljöfrågor och sociala frågor idag har ett hållbarhetsarbete som är 
bättre än genomsnittet. Vidare menar Folksam (2006a) att gruvbolag, oljebolag 
och stålverk hör till de branscher som har det bästa hållbarhetsarbetet och det är 
också de som har störst påverkan på miljö och hög risknivå för mänskliga 
rättigheter. Teorierna av bland andra Whittaker (1999) och Utting (2000) som 
talar för att de branscher som har störst påverkan på miljö och har en högre nivå 
av hållbarhetsarbete stämmer väl in på resultatet av innevarande studie.  

Nieuwenhuis och Wells (2003) skriver att fordonsbranschen har haft och 
fortfarande har en stor påverkan på miljön och att de är på väg mot ett mer 
hållbart synsätt men fortfarande bör förbättra detta för att betecknas som hållbar. 
Betygen för fordons- och maskinbranschen presterar näst bäst hållbarhetsarbete 
efter skogsbranschen vilket tyder på att de sedan Nieuwenhuis och Wells skrev 
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sin rapport 2003 har förbättrat sig. Samtidigt så ligger branschen betygsmässigt en 
bra bit från skogsbranschen med ett snittbetyg på 3,69 mot 4,50 för 
skogsbranschen.  

Schmidheiny & Zorraquín (1996) menar i sin artikel om finansbranschen att de 
överlag är väl medvetna om hållbarhetsproblemen men att de till stora delar 
bortser från detta. Bland investerare finns det de som endast investerar i etiska 
bolag och detta är något som är på frammarsch. Revisionsbranschen har svårt att 
påverka men fyller en viktig funktion när de värderar företag inför förvärv. 
Finansbranschens snittbetyg på 1,16 stämmer väl överens med nämnda teori trots 
att det är ett antal år sedan studien gjordes. Finansbranschen hör vidare till en av 
de branscher som har liten påverkan på miljö och har en låg risknivå vad gäller 
mänskliga rättigheter. Detta ger att det stämmer väl in i mönstret om bättre 
hållbarhetsprestanda ju högre påverkan. 

I studien av Jones m.fl. (2007) fanns ett starkt samband mellan företag som verkar 
inom branscher som arbetar med naturtillgångar och hur mycket information som 
delges. I studien låg dessa branscher väl till vilket stämmer mycket bra med 
resultaten i innevarande studie där skogsbranschen låg bäst till och även ”Gruv & 
metall” och ”Kemi, olja och gas” presterade bättre än genomsnittet. 

När författarna undersökte om det fanns samband mellan hållbarhetsprestanda 
och bransch så fanns ett klart samband. Branscher som exempelvis ”Skog”, 
”Fordon & maskin” och ”Bygg” låg i topp med högst genomsnittsbetyg medan 
branscher som ”IT”, ”Media & Underhållning” och ”Tjänster” låg längst ner på 
listan. Detta resultat stämmer mycket väl överens med de teorier som funnits på 
området som menar att hög miljömässig och social påverkan ofta innebär en god 
hållbarhetsprestanda. En anledning till detta är att de har ett större ansvar tack 
vare detta och ockå erfar en större press från samhälle och intressenter. 
Hypotesen talar sitt tydliga språk och visar på att det finns ett samband mellan 
hållbarhetsprestanda och bransch. 
 

5.4 Storlek 
Korrelationstesten mellan hållbarhetsarbete och storlek på företaget visade på 
bästa tänkbara signifikans och även på en god positiv korrelation om 0,416 där 
större företag generellt har en bättre hållbarhetsprestanda. Hur stor påverkan 
företagen har på miljön framstår som en avgörande faktor för hur företaget i fråga 
engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Teorierna om hållbarhetsarbete kontra storlek 
stämmer till största del överens med det resultat som framkommit i det statistiska 
testet. 
 
Utting (2000) hävdar att de stora företagen idag är mer lyhörda för intressenterna. 
Då intressenterna har ett intresse i miljöfrågor och sociala frågor nöjer sig inte de 
stora företagen med att följa strömmen vad gäller hållbarhetsprestanda utan ligger 
i framkant i detta arbete. Enligt Schmidheiny och Zorraqúin (1996) beror den 
bättre hållbarhetsprestandan på att de stora företagen har ett större ansvar 
gentemot samhället än de mindre företagen. Teorin enligt nämnda rapporter 
stämmer väl in på resultatet från innevarande studie och är ett resonemang som 
författarna stödjer. Det ter sig högst rimligt att företagen väljer sin väg på 
grundval av vad intressenterna tycker är viktiga prioriteringar. I ett samhälle där 
medborgarna visar ett större engagemang för miljöfrågor måste de drivande 
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aktörerna på marknaden ta sitt ansvar och visa var de står i dessa frågor. Detta 
för att framstå i en god dager och för att behålla och utveckla sin image genom 
att förknippas med goda gärningar. 
 
Vidare skriver Folksam (2006a) att de mindre företagen har sämre förutsättningar 
än de större att prestera ett bra hållbarhetsarbete men också när det gäller att 
redovisa resultaten därifrån. Till denna förklaring kan paralleller dras till teorin av 
Graves och Waddock (1997) som nämndes i teorin om lönsamhet, att företag 
med hög finansiell prestanda väljer att spendera mer resurser på att utveckla 
hållbarhetsprestandan. Detta anser författarna vara en del av förklaringen till stora 
företags goda hållbarhetsarbete. De stora företagen har större kapacitet till 
investeringar och andra projekt än vad mindre har. Detta gör att de vid sidan om 
sina högst prioriterade investeringar kan satsa resurser i projekt som inte är 
avgörande för dess överlevnad eller är självklara för alla företag.  
 
Rapporten av Koyuncugil m.fl. (2006) är den som talar emot övriga teorier där de 
skriver om att små och medelstora företag är elastiska och därmed mer 
anpassningsbara till att anta nya marknadsstrategier. De stora företagen har den 
finansiella kraften men saknar elasticiteten. Denna teori stämmer inte överens 
med de resultat som framkommit i innevarande studie. Att mindre företag är mer 
elastiska är något som författarna håller med om när det gäller mindre, ej så 
resurskrävande och mer högprioriterade beslut. När det gäller att engagera sig i 
hållbarhetsarbete är detta ett allt för resurskrävande projekt för många mindre 
bolag. I detta fall är den finansiella kraften av större vikt än en generell 
anpassningsbarhet. Detta stämmer också väl överens med resultatet i studien av 
Wu (2006) som kom fram till att stora företag har en större konkurrenskraft än 
sina mindre konkurrenter genom deras överlägsna tillgång till resurser och deras 
större marknadskraft. Vidare skrev Graves och Waddock (1997) att 
hållbarhetsprestanda har ett positivt samband med finansiell prestanda. 
Författarna anser också att en förklaring till att större företag presterar bättre i 
hållbarhetsavseende är att kraven och förväntningarna från marknad och 
intressenter är större än för mindre bolag. Detta för att de inte har lika stor 
påverkan i miljöfrågor och sociala frågor som större företag och därmed inte ett 
lika stort ansvar.  
 
Med denna analys kan summeras att resultaten från innevarande studie väl 
överensstämmer med den teori som finns på området. Den teori som talar emot 
resultatet är den av Koyuncugil m.fl. (2006) som skriver att mindre företag är mer 
elastiska. Detta motverkas i detta sammanhang av att de har mindre ekonomiska 
resurser och inte kan införliva ett bra hållbarhetsengagemang då det är mycket 
resurskrävande. Vidare erfar de ett mindre tryck från intressenter då de inte har 
en lika stor påverkan i hållbarhetsfrågor som större bolag har. Med detta 
summerar författarna att det finns ett positivt samband mellan storlek på företag 
och deras hållbarhetsengagemang. 
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6 Slutliga reflektioner 
I detta avslutande kapitel framhålls intressanta aspekter från analysen . Vidare 
dras slutsatser om sambanden och vad som ligger som grund för dessa. Kapitlet 
avslutas med egna reflektioner och kritik samt förslag till vidare studier. 

6.1 Slutdiskussion 
Syftet med innevarande studie var att beskriva och förklara eventuella samband 
mellan företags hållbarhetsprestanda och deras ekonomiska resultat respektive 
börsvärdering. Även motsvarande samband för företagsstorlek och eventuella 
skillnader mellan branscher avsågs att undersökas. 

Vad gäller det första undersökningsområdet, lönsamhet, fann författarna genom 
statistiskt test korrelation för huvudhypotesen mellan hållbarhetsprestanda och 
”Avkastning på Totalt kapital”. Signifikansen var mycket god och korrelationen 
var svagt positiv. 

Resultatet på sambandet kan på grundval av teorin förklaras på två sätt. Det 
första är att ett bra hållbarhetsengagemang leder till en ökad konkurrenskraft 
bland annat genom att företaget gynnas av en marknad som belönar 
hållbarhetsarbete. Detta ger vidare ett förbättrat finansiellt resultat genom en ökad 
marknadsandel. Den andra förklaringen är att företag med en hög finansiell 
prestanda har kapacitet att utveckla det resurskrävande hållbarhetsarbetet. Den 
sistnämnda förklaringen är den som författarna anser riktig. Detta för att företag 
har högprioriterade investeringar och projekt för sin överlevnad och primära 
utveckling. Först när detta är gjort kan investeringar i hållbarhetsarbete göras och 
då endast om resurserna tillåter det. 

Då övriga tre underhypoteser inte visade på samband och nämnda korrelation 
var relativt svag, kan en slutsats om totalt samband dock inte fastställas.  

Det andra undersökningsområdet, värdering, visade på bästa signifikans och god, 
negativ korrelation på 0,337 för huvudhypotesen mellan hållbarhetsprestanda och 
”P/e-tal”.  
 
Även detta samband kan genom given referensram framförallt förklaras på två 
sätt. Den första är att det är dyrt att engagera sig i hållbarhetsarbete och att 
kostnaderna överstiger intäkterna. Detta ger ett försämrat resultat vilket även 
dämpar värderingen. En annan förklaring är att mindre, expansiva företag 
värderas betydligt högre per intjänad krona än vad stora, etablerade och sakta 
men säkert växande bolag gör. Detta då investerare förväntar sig en god 
avkastning i framtiden trots att de inte visar ett starkt ekonomiskt resultat idag. 
Författarna anser båda förklaringarna som riktiga och att de samverkar till 
sambandet. Dock så förklaras sambandet till störst del av att de mindre och mer 
expansiva bolagen har ett betydligt högre p/e-tal. 
 
P/e-talet är det nyckeltal som är mest frekvent använt vid företagsvärdering har 
detta valts som huvudhypotes. Underhypotsen ”Marknadsvärde/Eget kapital” 
visade ej på signifikans. Då p/e-talet är det nyckeltal av störst vikt så konstaterar 
författarna ett samband mellan hållbarhetsprestanda och värdering. Denna slutsats 
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stämmer även väl överens med den tidigare svenska studien av Hassel m.fl. 
(2005). 
 
Den tredje undersökningen för studien var om sambandet mellan 
hållbarhetsprestanda och bransch och visade på tydligt samband. De som 
presterade bäst hållbarhetsarbete var skogsbranschen och därefter placerade sig 
”Fordon & maskin”, ”Bygg” och ”Gruv & metall”. De sämst placerade var olika 
tjänstebranscher som ”IT”, ”Media & underhållning” samt ”Tjänster”. 
 
Sambandet kan förklaras genom framförallt en teori. Den är att branscher med 
stor miljöpåverkan tidigare har kritiserats för sin avsaknad av 
hållbarhetsengagemang och har idag stora krav från intressenter. Detta har 
påverkat dem till att inte nöja sig med att följa strömmen vad gäller 
hållbarhetsarbete utan är de som leder utvecklingen av hållbarhetsarbetet. 
Resultatet från innevarande studier stödjer teorierna ovan och det är de branscher 
med störst påverkan i miljöfrågor och sociala frågor som presterar bäst 
hållbarhetsarbete. Denna teori anser författarna riktig och förklarar resultatet med. 
 
ANOVA-testet visar ett starkt samband beroende på vilken bransch företaget 
tillhör där de högpåverkande presterar bäst hållbarhetsarbete. Med detta som 
grund dras slutsatsen att det finns ett samband mellan hållbarhetsarbete och 
bransch. 
 
Den sista undersökningen för studien är om sambandet mellan 
hållbarhetsprestanda och företagsstorlek. Teorin förs i termer som stämmer väl 
överens med teorin om branscher där de som påverkar mest har störst krav på 
sig och även engagerar sig mest. 
 
Teorin om företagsstorlek talar för att större företag har ett större ansvar gentemot 
samhället då de har större påverkan i hållbarhetsfrågor. Samtidigt har de större 
resurser för att engagera sig och även en större konkurrenskraft än vad mindre 
företag har. Detta utnyttjas av de större företagen som ett sätt att konkurrera som 
mindre företag ej har förutsättningar till. Vidare så har företagen blivit mer 
lyhörda för intressenternas intressen och anstränger sig därför för att leda 
utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Den funna teorin på området stämmer väl 
överens med det resultat som framkommit i innevarande studie. Författarna 
trycker på att det är den finansiella kapaciteten som avgör om företagen kan 
avsätta resurser till hållbarhetsarbete men att även deras hållbarhetspåverkan och 
därmed tryck från intressenter har stor inverkan. Med detta som grund 
konstaterar författarna att storleken har betydelse. 
 
Korrelationstestet mellan hållbarhetsprestanda och företagsstorlek visar på bra 
korrelation och slutsatsen om samband mellan företagsstorlek och 
hållbarhetsprestanda antas. 
 

6.2 Egna reflektioner och kritik 
Som reflektion av resultatet konstateras att företag som engagerar sig i 
hållbarhetsarbete inte belönas för detta. Författarna anser dock att det är troligt att 
förändring i detta avseende kommer att ske i framtiden. Detta då man idag ser ett 
ökat engagemang och intresse för hållbarhetsfrågor i samhället. Enligt teorierna 
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för studien innebär det att företagen måste anpassa sig till detta för att visa var 
man står och upprätthålla sin image. 
 
En annan reflektion om resultatet är den positiva, om än svaga korrelationen för 
lönsamhet och den negativa korrelationen för värdering. Detta resultat kan 
uppfattas som motsägelsefullt då de bör vara tätt knutna till varandra. Om 
relationen mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet är positiv innebär det att 
företagen presterar ett bättre ekonomiskt resultat om de engagerar sig i 
hållbarhetsarbete. Detta bör rimligen avspeglas i värderingen då investerare, 
enligt teori och resultat från studien, ser det ekonomiska resultatet som det 
primära för sin investering. 
 
Vidare finns för området lönsamhet endast tre tidigare studier presenterade. Alla 
dessa studier visade på ett positivt samband. Flera äldre studier har funnits på 
området men har valts bort på grund av att författarna ansett dem som för gamla. 
Studier med negativt samband är bland andra Bromiley och Marcus (1989, 
återgiven i Griffin & Mahon, 1997), Davidson och Worell (1988, återgiven i Griffin 
& Mahon, 1997) och Shane och Spicer (1983, återgiven i Griffin & Mahon, 1997). 
 
En vidare svaghet för studien är risken för subjektivitet i Folksams (2006a) 
bedömning av företagen. Att genomföra en egen bedömning av företagens 
hållbarhetsprestanda hade dock varit allt för omfattande för denna uppsats.   
 

6.3 Förslag till vidare studier 
Då resultaten för sambanden mellan hållbarhetsprestanda och lönsamhet 
respektive värdering gav mer eller mindre tvetydiga resultat skulle vidare studier 
på detta område vara intressant. Vid nya studier kan andra nyckeltal användas 
vad gäller både hållbarhetsprestanda och ekonomiska nyckeltal. Vad gäller 
bedömning av hållbarhetsprestanda fann författarna inte någon annan bedömning 
än Folksams (2006a).  
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Bilagor 
Bilaga 1, Outputs från SPSS 
 

Lönsamhet 

 

Descriptive Statistics

1,7789 1,45991 269

2960,6227 23930,62606 240

16,8763 132,08797 266

7,7284 21,93648 267

,3903823 1,94346990 242

Hållbarhetsbetyg
Res. f. disp. o
skatt/anst (Tkr)
Avkastning på Eget
kapital (%)
Avkastning på Totalt
kapital (%)
Resultat före
avskrivningar/Bokfört
värde

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1 ,163** -,068 ,005 -,020
,008 ,292 ,935 ,751

269 267 240 266 242
,163** 1 ,155* ,220** ,217**
,008 ,016 ,000 ,001
267 267 240 266 242

-,068 ,155* 1 ,014 -,003
,292 ,016 ,834 ,965

240 240 240 240 239

,005 ,220** ,014 1 ,800**
,935 ,000 ,834 ,000
266 266 240 266 242

-,020 ,217** -,003 ,800** 1
,751 ,001 ,965 ,000
242 242 239 242 242

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Hållbarhetsbetyg

Avkastning på Totalt
kapital (%)

Res. f. disp. o
skatt/anst (Tkr)

Avkastning på Eget
kapital (%)

Resultat före
avskrivningar/Bokfört
värde

Hållbarhe
tsbetyg

Avkastning
på Totalt

kapital (%)

Res. f. disp.
o skatt/anst

(Tkr)

Avkastning
på Eget

kapital (%)

Resultat före
avskrivningar/
Bokfört värde

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Värdering 

 

Descriptive Statistics

1,7789 1,45991 269
22,38 14,910 201

13,93189 101,71564130 240

Hållbarhetsbetyg
P/e-tal
Marknadsvärde/Bokfört
värde

Mean Std. Deviation N

 

 

Correlations

1 -,337** -,016
,000 ,802

269 201 240
-,337** 1 -,050
,000 ,504
201 201 184

-,016 -,050 1
,802 ,504

240 184 240

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Hållbarhetsbetyg

P/e-tal

Marknadsvärde/Bokfört
värde

Hållbarhe
tsbetyg P/e-tal

Marknadsvär
de/Bokfört

värde

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Bransch 

 

Descriptives

Hållbarhetsbetyg

7 4,4971 1,15574 ,43683 3,4283 5,5660 2,87 5,71
13 3,6946 1,31160 ,36377 2,9020 4,4872 ,65 5,51
6 2,6767 1,57069 ,64123 1,0283 4,3250 ,74 4,76
7 3,0057 1,25318 ,47366 1,8467 4,1647 1,42 4,74
4 2,3225 1,49565 ,74782 -,0574 4,7024 ,90 4,39

15 2,1313 1,31293 ,33900 1,4043 2,8584 ,00 3,84
32 2,3609 1,38324 ,24452 1,8622 2,8596 ,00 5,49
1 2,5700 . . . . 2,57 2,57

40 1,7550 1,24611 ,19703 1,3565 2,1535 ,13 5,31
16 1,7738 1,78926 ,44732 ,8203 2,7272 ,00 5,08
31 1,5623 1,19696 ,21498 1,1232 2,0013 ,00 5,40
35 1,1609 1,20932 ,20441 ,7454 1,5763 ,00 4,10
7 ,9043 1,12034 ,42345 -,1319 1,9404 ,00 2,90

11 1,0891 ,83869 ,25288 ,5256 1,6525 ,00 2,77
44 ,8316 ,69103 ,10418 ,6215 1,0417 ,00 3,50

269 1,7789 1,45991 ,08901 1,6037 1,9542 ,00 5,71

Skog
Fordon och maskin
Gruv och metaller
Bygg
Transport
Fastigheter
Konsumentvaror
Kemi, olja och gas
Övrig industri
Telekommunikation
Hälsovård
Finans
Media och underhållning
Tjänster
IT
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

ANOVA

Hållbarhetsbetyg

194,236 14 13,874 9,349 ,000
376,959 254 1,484
571,195 268

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Storlek 

 

Descriptive Statistics

1,7789 1,45991 269
5837,7663 18842,10038 261

Hållbarhetsbetyg
Antal anställda

Mean Std. Deviation N

 

 

Correlations

1 ,416**
,000

269 261
,416** 1
,000
261 261

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Hållbarhetsbetyg

Antal anställda

Hållbarhe
tsbetyg

Antal
anställda

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

 

 


