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Sammanfattning  
 

Denna studie undersöker sambandet mellan hållbarhetsarbete och den marknadsbaserade samt 

redovisningsbaserade finansiella prestationen hos svenska, börsnoterade bolag. Studiens 

observationer utgörs av bolag som är noterade vid Stockholmsbörsen åren 2017 och 2018. 

Hållbarhetsarbetet har bedömts genom att ta del av dels ESG Score, dels ESG Controversy 

Score (ESGC Score). Det första måttet utgör ett betyg som presenterar ett helhetsomdöme av 

bolagens samlade arbete inom parametrarna miljö, bolagsstyrning och hantering av sociala 

frågor. Det senare måttet mäter graden av negativ exponering i samband med ESG-relaterade 

kontroverser. Studien har företagits genom multipla regressionsanalyser där sambandet mellan 

ESG Score respektive ESGC Score och den finansiella prestationen har undersökts. Finansiell 

prestation har mätts genom användandet av de finansiella måtten Tobins Q och ROA. 

Resultaten uppvisar statistiskt säkerställda negativa samband mellan de finansiella måtten och 

ESG Score, vilket i viss mån motsäger forskningen, men kan förklaras av teorier såsom 

Shareholder Theory. Gällande ESGC Score uppvisas ett statistiskt säkerställt positivt samband 

med Tobins Q. Studien bidrar till forskningen genom att ESGC Score, enligt studieförfattarnas 

kännedom, inte undersökts på förevarande vis.  
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund  

Frågor som rör hållbarhet har fått en framträdande roll i dagens samhälle. Högre krav har börjat 

ställas från allmänheten, vilket lett till att bolag och andra institutioner har agerat därefter. 

Denna förändring har lett till att bolag i hög grad har inkorporerat hållbarhet i sitt policyarbete 

och varumärkesbyggande. År 2000 grundades The United Nations Global Compact (UNGC), 

på initiativ av Förenta Nationerna (FN). Ramverket består av tio principer rörande bland annat 

miljö, mänskliga rättigheter, arbetskraft och korruption (UNGC, 2019). UNGC, som uppmanar 

bolag att inkorporera hållbarhet i sitt arbete, är ett resultat av allt större problem kring ovan 

nämnda områden. Ramverket är frivilligt att ta del av, men trots avsaknaden av ett tvingande 

regelverk har mer än 9000 bolag i 161 länder antagit principerna i sitt arbete. Vidare har FN 

lanserat Principles for Responsible Investment (PRI), ett incitamentsprogram för investerare 

(PRI, 2019). PRI pekar på vikten av hållbarhetsarbete samt den positiva effekten på avkastning 

som en naturlig konsekvens. I och med dessa två initiativ har bolagens inkorporering av 

hållbarhet ökat på ett internationellt plan. Detta skapar goda förutsättningar för investerare att 

skapa portföljer som innehåller hållbara bolag. På såväl statlig som överstatlig nivå har 

hållbarhet aktualiserats genom initiativ, lagstiftning och andra åtgärder. FN har utvecklat 17 

globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, vilka uppges fungera som riktmärke för ett stort antal 

svenska bolag i deras dagliga verksamhet (Svenskt Näringsliv, 2017). Det tydliga fokuset på 

miljöpåverkan, sociala rättigheter och bolagsstyrning ställer samtidigt ökade krav på bolagens 

praktiska hantering av dessa frågor. Sedan årsskiftet 2017/18 är vissa svenska bolag skyldiga 

att redovisa kring hållbarhetsfrågor. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) är dessa bolag skyldiga 

att upprätta en hållbarhetsrapport, som ska innehålla hållbarhetsupplysningar som är 

nödvändiga för att förstå bolagens utveckling, resultat och konsekvenser av verksamheten. 

Bolagen avsätter stora resurser till att upprätta dessa redovisningar och kommunicera dem till 

sina investerare och andra intressenter (Prop. 2015/16:193).  

 

Även på investeringssidan finns det ett starkt fokus på bolagens hållbarhetsarbete. På senare år 

har investeringar i hållbara bolag ökat påtagligt (Bauer et al., 2005). Marknadsandelen av 

hållbara investeringar har ökat historiskt och ökningen förväntas fortsätta, något som påvisas i 

en enkätstudie av Boersch (2010), där experter kring pensionsfonder tillfrågats. Vidare har en 

investeringsundersökning visat på den ökade relevansen av hållbarhet vid investeringsbeslut 

inom kapitalmarknaden (Novethic, 2010). Även politiker och andra framstående aktörer ställer 
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allt hårdare krav på att bolag ska bedömas enligt fler måttstockar än att maximera 

aktieägarvärdet och den finansiella prestationen. Christine Lagarde, chef för den Europeiska 

Centralbanken (ECB), har uttalat att ECB bör överväga att använda monetära styrmedel och 

tillsynsarbete i syfte att bekämpa klimatförändringar. I samma anda har Mark Carney, chef för 

Bank of England, propagerat för större transparens i fråga om bolags klimatpåverkan (The 

Economist, 2019). Idag är ESG ett internationellt utvärderingsmått som tar sikte på bolagens 

arbete inom ramen för de tre hållbarhetsparametrarna Environment (miljöpåverkan), Social 

(sociala frågor) och Governance (bolagsstyrning).  

 

1.2 Problematisering 

Frågor som rör bolagens arbete med hållbarhetsfrågor har undersökts i en rad studier genom 

åren. Ämnet är emellertid komplext och tidigare forskning har utrett olika aspekter av frågan. 

Kritik har riktats mot hållbarhetsbegreppet som sådant och det har bland annat uttalats att det i 

själva verket rör sig om en vilseledande stämpel som rättfärdigar bolag att med en liten ändring 

på sina produkter sälja dem till ett högre pris (DI, 2018). Utifrån ett liknande resonemang har 

en äldre studie visat att hållbarhetsarbete är en extra kostnad för bolag, som ytterst bidrar till att 

hållbarhetssatsningar är ofördelaktiga (Aupperle et. al, 1985). Samtidigt har viss forskning 

funnit ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och bolagsvärde (Malik, 2015., Miralles-

Quirós et. al, 2018). Andra studier har påvisat motsatsen, det vill säga att hållbarhetsarbete inte 

genererar förbättrad finansiell prestation eller att sambandet till och med är negativt (Aupperle 

et. al, 1985., Barnea & Rubin, 2010). Vidare tycks bolagens fokus på hållbarhet skilja sig åt 

beroende på vilken bransch de är verksamma inom. Bolag som bedriver miljöskadlig 

verksamhet, såsom oljebolag, är utsatta för starka påtryckningar från omvärlden att uppvisa 

transparens kring sitt miljöarbete (Capelle-Blancard & Petit, 2017). Transparens överlag är en 

viktig aspekt för att bolag ska uppnå legitimitet kring sitt hållbarhetsarbete. I en amerikansk 

studie visas att bolag som inte är transparenta kring sina utsläppssiffror värderas lägre än 

jämförliga bolag som inte brister i transparens (Matsumura et. al, 2014).  

 

Ytterligare en faktor som gör det önskvärt för bolag att inkorporera hållbarhetsarbete i sina 

verksamheter är att hållbarhetsinvesteringar kan minska den upplevda risken (Goss & Roberts, 

2011). Inom branscher där bolagens arbete riskerar att leda till externa kostnader för samhället, 

såsom exempelvis sanering av förorenad mark eller sanering av nedskräpat vatten, kommer 

dessa kostnader i förekommande fall behöva tas upp då de härrör från bolagsspecifik risk. I fall 
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då hållbarhetsarbetet tar sikte på att undvika sådana oönskade konsekvenser kan bolagen på så 

vis föregå kostnader av sådant slag. Detta kan förklaras som en slags kompromiss mellan bolag 

och samhälle gällande vem som hålls ansvarig för externa kostnader. I förlängningen riskerar 

bolag med ett otillräckligt hållbarhetsfokus att i större utsträckning tvingas stå till svars för sitt 

handlande (Heal, 2005). När det kommer till bolagsstyrning har en studie visat att bolag med 

välutvecklad, fungerande bolagsstyrning har ett högre bolagsvärde (Hoje & Maretno, 2012). 

ESG-perspektivet ”bolagsstyrning” handlar om hur bolag ska hanteras och styras, vilket bland 

annat inkluderar CSR-strategier (Corporate Social Responsibility). Enligt Clark et al. (2015) 

kan en gedigen bolagstyrningsstrategi minska kapitalkostnaden under förutsättning att strategin 

är transparent. En illa fungerande styrstrategi kan motsatsvis generera försämrad finansiell 

prestation och leda till en lägre värdering (Clark et al., 2015). Vidare finns det branscher som 

fäster större vikt kring sociala aspekter av sitt hållbarhetsarbete. Ett sådant exempel är 

banksektorn, där exempelvis förhindrandet av penningtvätt och annan otillbörlig verksamhet 

står högt på agendan. 

 

Bilden är således inte helt entydig när det kommer till hållbarhetsarbete och dess inverkan på 

företagens finansiella prestation. Som tidigare nämnt belyses arbetet med integrering av 

hållbarhet i verksamheten genom miljöarbete, bolagsstyrning och socialt arbete (ESG). 

Investerare riktar idag ett stort fokus på bolagens ESG-arbete (Gates, 2013). I syfte att på ett 

enkelt sätt jämföra bolagets prestation i förhållande till hållbarhet används frekvent ESG Score. 

Ett ESG Score är en poängsättning av bolagets hållbarhetsarbete, från 0–100, som bygger på 

sammanställda data. Dessa ligger sedermera till grund för bolagsanalyser och beslutsfattande 

för investerare. 

 

Velte (2017) undersöker sambandet mellan ESG Score och finansiell prestation i en studie som 

inriktar sig på noterade tyska bolag från åren 2010–2014. Enligt studien tillkom en stor mängd 

regleringar efter finanskrisen 2007–08 i syfte att förbättra företagens bolagsstyrning. I likhet 

med förevarande studie användes de finansiella måtten ROA och Tobins Q som beroende 

variabler, varvid författaren fann ett positivt samband mellan ROA och ESG Score. Däremot 

var inte sambandet mellan Tobins Q och ESG Score statistiskt signifikant.  Vidare utreder Han 

et. al (2016) sambandet mellan ESG Score och finansiell prestation bland 94 noterade 

koreanska bolag. De finansiella måtten som undersöktes var Return on Equity (ROE), Market-

to-Book ratio (MBR) samt avkastning. Studien fann att de olika komponenterna inom E, S och 

G hade olika samband med den finansiella prestationen. Styrningsfaktorn (G) uppvisade ett 
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positivt samband med finansiell prestation, medan miljöfaktorn (E) renderade ett negativt 

samband. Den sociala faktorn (S) påvisade inget statistiskt signifikant samband 

överhuvudtaget.  

 

Ett annat mått inom ESG är ESGC Score, som tar sikte på kontroversiella och negativa aspekter 

inom företagens verksamheter. I likhet med ESG Score tilldelas bolag ett poäng på skalan 0–

100. Det som ligger till grund för ESGC Score är en omfattande utvärdering av bolag baserat 

på information som rapporterats inom ESG-området. ESGC Score grundar sig på 23 kategorier 

som kan utsättas för kontroverser, vilka är kopplade till de tre perspektiven E, S och G och är 

observerade under den senaste avklarade perioden (Refinitiv, 2019). ESGC Score är ett 

intressant studieobjekt eftersom det inte är ett frekvent använt mått i publicerade studier.  

 

Trots att hållbarhet är ett högaktuellt ämne har få studier undersökt sambandet mellan olika 

typer av ESG-mått och den finansiella prestationen hos svenska börsnoterade bolag, varför det 

är av intresse att undersöka frågan. Vidare rankas svenska bolag kontinuerligt i topp när det 

kommer till hållbarhetsarbete, varför frågan uppenbarligen är prioriterad bland 

företagsledningar och aktieägare.  

1.3 Syfte  

Syftet är att undersöka sambandet mellan ESG Score respektive ESGC Score och den 

marknadsbaserade samt redovisningsbaserade finansiella prestationen hos börsnoterade 

svenska bolag.  

1.4 Disposition  

Studien består av fem avsnitt. I det följande avsnittet presenteras definitioner av ESG-begrepp. 

I avsnitt tre beskrivs studiens teoretiska ramverk samt den tidigare forskningen inom området, 

medan avsnitt fyra behandlar metodvalet och datainsamlingen. I avsnitt fem presenteras 

resultat- och analysdelen, vilket sker med utgångspunkt i vald teori och tidigare forskning. I 

avsnitt sex sker en sammanfattning av studiens fynd samt förslag till vidare forskning.  
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2. Definitioner av ESG-begrepp   

2.1 ESG Score  

Hållbarhetsarbete utvärderas som tidigare nämnt genom ESG. Uppföljningen underlättas 

genom att bolagens ESG har blivit kvantifierbart, i form av ESG Score. Detta påminner på så 

vis om kreditbetyg, som åsätts bolag av de internationellt verksamma 

kreditvärderingsinstituten. ESG Score fyller en viktig funktion som ett användbart och relevant 

mått för investerare, men kritik har även riktats mot betygsskalan (The Economist, 2019). Till 

en början finns det ett flertal aktörer såsom Refinitiv, Bloomberg m.fl. som tillhandahåller ESG 

Score, vilket gör det vanskligt att jämföra de olika skalorna. Det har nämligen visats att ESG 

Scores i stor utsträckning skiljer sig åt, olika aktörer sinsemellan. The Economist (2019) 

jämförde ESG Score mellan två av leverantörerna, varvid det framgick att resultaten endast 

korrelerade svagt med varandra. Detta gällde såväl för det kombinerade ESG-betyget som för 

betygen inom respektive område för sig. Detta vittnar naturligtvis om att det är svårt att använda 

sig av ett ESG Score, om ambitionen är att tolka det som ett enhetligt mått för hela 

marknaden. Vidare finns det olika syften med måttet, vilket inte är fallet på samma sätt när det 

kommer till exempelvis kreditbetyg. För somliga mottagare av ESG Score är målsättningen att 

uppnå fördelar gentemot andra investerare; för andra finns en genuin önskan att stävja 

otillbörligt handlande inom ESG-området.  

 

Ökad insyn i bolagens ESG-arbete möjliggör djupare förståelse kring kvaliteten på 

företagskulturen, styrelsens strategiska prioriteringar och styrelsens kvalitet. En fördel med 

användandet av ett kombinerat ESG-mått är att goda resultat inom ett enskilt område (E, S eller 

G) inte med säkerhet innebär att verksamheten är hållbar i sin helhet. Ett bolag kan exempelvis 

ha låga utsläppssiffror, men tillverka engångsprodukter som i hög grad förorenar naturen. ESG 

Score har således blivit ett allmänt accepterat mått för att utröna bolagens hållbarhetsarbete. 

ESG som betyg kan dock beskrivas som otydligt och i viss mån otillräckligt för att kunna visa 

på bolags arbete kring hållbarhet. Det finns inte ett tydligt definierat sätt för hur man skall räkna 

ut betyget och inte heller vad som bör ingå i kategorierna miljö, sociala frågor och 

bolagsstyrning. Således är det upp till var och ett av de finansiella informationsföretagen, såsom 

Refinitiv, RobecoSAM och Sustainalytics, att avgöra hur ESG Score bör beräknas. Samtidigt 

är det av stort intresse att undersöka investerarnas inställning till det samlade hållbarhetsarbetet, 

varför det förefaller mindre lämpligt att enbart undersöka en variabel.  
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I förevarande studie används Refinitivs ESG-Score. Poängsättningen bygger på sammanställda 

data, där betyg från 0–100 tilldelas de undersökta bolagen. Ett högt poäng påvisar ett väl utfört 

ESG-arbete medan ett lågt betyg påvisar det motsatta. Utifrån poängen tilldelas därefter ett ESG 

Score på skalan A+ till D- (Refinitiv, 2019). Som bekant granskas bolagens hållbarhetsarbete 

inom parametrarna miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Vid beräknandet av ESG-Score tar 

Refinitiv hänsyn till tio kategorier, vilka viktas beroende på hur många underkategorier som 

finns inom respektive kategori. Således värderas inte E, S och G exakt lika, utan det område 

med flest underkategorier har störst påverkan på det övergripande betyget.  

2.2 Kategorierna E, S och G 

Miljöarbetet innefattar bolagens arbete med att främja hållbarhetsperspektivet i relation till 

miljöfrågor. På ett övergripande plan är målsättningen att bolag ska vara medvetna om hur de 

allokerar sina resurser, vilka utsläppssiffror de ger upphov till samt hur innovationsarbetet är 

utformat (Refinitiv, 2019). Mer konkret inkluderas aspekter såsom energiförbrukning, 

avfallshantering, koldioxidutsläpp, klimatförändring, gasutsläpp, gröna byggnader, 

vattenförbrukning, trädskövling och förnybar energi.  

 

Kategorin som tar sikte på socialt ansvarstagande handlar om hur bolagen bygger sina 

affärsmässiga relationer. I detta arbete ingår att bolagen förväntas följa samhällets normer och 

regler, men likaså föregå med gott exempel (Refinitiv, 2019). Här ingår ett antal frågor såsom 

till vilken grad anställdas hälsa och trygghet prioriteras. Andra frågor som aktualiseras är om 

bolaget tar sina samtliga intressenter i beaktande i samband med beslutsfattande. Därutöver 

inkluderar kriteriet aspekter som mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, humankapital, 

datasäkerhet, mångfald och anställningsförhållande.  

 

Vad gäller bolagsstyrning aktualiseras ett antal frågor som inte sällan berör ledning och 

aktieägare (Refinitiv, 2019). Här kan frågor kring bolagets redovisningsmässiga transparens 

vara av intresse. Vidare framkommer situationen för aktieägare och deras rättigheter. Därutöver 

fokuserar kriteriet på arbetet med att undvika jäv och andra typer av intressekonflikter. 

Däribland finns aspekter såsom mutor och korruption, politisk lobbyverksamhet, löner, 

skatteplanering, bedrägeri och affärsetik. 
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2.3 ESG Controversy Score 

ESGC Score utgör en omfattande utvärdering av ett bolag baserat på information som 

rapporterats inom ESG-området. ESGC Score baseras på 23 kategorier som kan utsättas för 

kontroverser, vilka är kopplade till de tre perspektiven E, S och G och är observerade under den 

senaste avklarade perioden (Refinitiv, 2019). Liksom för ESG Score graderas ESGC Score på 

en skala D- till A+, vilken översatts till 0–100. Syftet med ESGC Score är att kvantifiera 

effekten av skadlig rapportering på bolagets anseende. Vidare finns det ett mått vid namn ESG 

Combined Score, som tar hänsyn till såväl ESG Score som ESGC Score. Måttet konstrueras 

genom att vikta respektive betyg till ett sammantaget mått. I förevarande studie används 

emellertid måtten ESG Score och ESGC Score, vilket följaktligen är poängsatta utifrån olika 

variabler. I tidigare forskning har inte ESGC Score undersökts, såvitt kunnat utrönas, varför det 

är ovisst om liknande resultat är att vänta som för vanligt ESG Score.  
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3. Teori och tidigare forskning  

3.1 Shareholder Theory   

Shareholder Theory framhåller att bolagens, och därmed bolagsledningens, övergripande 

ansvar är att maximera aktieägarvärdet. Enligt Friedman (1962) utgör beslutsfattare inom bolag 

agenter, som verkar på uppdrag av aktieägarna, principalen. Således är det deras plikt att agera 

i enlighet med aktieägarnas önskan, vilket i regel torde vara vinstmaximering. Detta ska ske 

inom ramen för samhällets regler, det vill säga i enlighet med gällande lagstiftning och 

sedvänja. Enligt Friedman utgör konceptet socialt ansvarstagande för bolag ett hot mot det fria 

samhället. Orsaken till det sagda är att det i så fall är individer som avgör vilka intressen som 

ska främjas. I själva verket bör bolagens sociala ansvar vara uppfyllt i form av den beskattning 

som staten ombesörjer. Gällande socialt ansvarstagande bör det enligt Friedman ske på en 

individuell basis, genom donationer eller andra typer av riktade insatser. Bolagen kan förvisso 

ägna sig åt annan verksamhet än sådan som är strikt vinstmotiverad, men detta förutsatt att det 

utgör ägarnas uttalade vilja. Enligt Shareholder Theory bör eventuella konflikter mellan 

aktieägarna och övriga intressenter lösas genom att välja ett tillvägagångssätt som är 

tillfredsställande för aktieägarna (Mansell, 2013). Sålunda är teorin svårförenlig med att 

prioritera frågor kring hållbarhet före vinstmaximering. I och för sig kan man tänka sig att en 

nonchalant inställning till hållbarhet kan komma att straffa sig för bolag, då medvetenheten 

bland konsumenter ökat. Enligt teorin lär emellertid socialt ansvarstagande inte främja bolagets 

finansiella prestation, eftersom följden bör vara att aktieägarna endera avsätter ledningen eller 

väljer att investera i bolag som inte ägnar sig åt icke vinstmaximerande verksamhet. Friedmans 

föreslagna linje kan sägas utgöra den legala utgångspunkten för svenska aktiebolag. Enligt 3 

kap 3 § aktiebolagslagen (ABL) (SFS 2005:551) ska bolagets syfte vara att göra vinst, om inte 

annat anges i bolagsordningen. Det finns således en presumtion för att vinst är det primära 

målet, förutsatt att bolagsstämman inte har gett styrelsen och ledningen ett annat uppdrag. 

Huruvida bolaget gör avsteg från den principen är emellertid svårt att avgöra, eftersom beslut 

oftast kan motiveras av flera skäl.  

 

Ovan presenterade ansats har kritiserats i litteraturen. Fontrodona och Sison (2006) påtalar att 

investerare har möjlighet att diversifiera sina portföljer i syfte att minska risken, till skillnad 

från andra intressenter, såsom anställda, vilka är beroende av bolagens agerande.  Vidare har 

det hävdats att bolag i själva verket går miste om lönsamhet, om de inte tar hänsyn till samtliga 

intressenter. Även Lazonick och O’Sullivan (2000) riktar kritik mot den utbredda principiella 
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vikt som Shareholder Theory kommit att få de senaste decennierna. Enligt dem har fokuset på 

att till varje pris främja aktieägarvärdet inneburit att samhällsekonomins hållbarhet drabbats. 

Nedskärningar av olika slag samt vinstutdelningar har ersatt tidigare högre stående mål såsom 

investeringar i bolagets tillväxt. Samtidigt bör det påpekas att Shareholder Theory har sin grund 

i USA, varför det inte är uppenbart att teorin har samma bäring i Sverige.  

3.2 Stakeholder Theory 

I kontrast till Shareholder Theory framhåller Stakeholder Theory att bolagets primära ansvar 

inte består i att maximera aktieägarvärdet, utan snarare att verka för samtliga intressenter till 

bolaget (Freeman et. al, 2010). Med termen ”intressent” avses sådana grupper som bolaget är 

beroende av. Dessa grupper har traditionellt utgjorts av aktieägare, anställda, kunder, 

leverantörer, långivare och samhället i övrigt. Friedman (1970) för fram att bolagets 

intressenter måste beaktas vid beslutfattande, vilket ytterst antas utgöra god bolagsstyrning. I 

praktiken innebär detta att styrelsen och andra befattningshavare måste förstå vilka följder deras 

beslut har på bolagets intressenter. Enligt Freeman är ett sådant tillvägagångssätt optimalt för 

aktieägarna eftersom det i förlängningen kommer att leda till att aktieägarvärdet maximeras 

(Freeman et. al, 2010). En orsak till detta anges av Barnett (2007) som uttalar att gynnsamma 

kontakter och dialog med bolagets intressenter leder till att kapitalkostnaden minskar. 

Stakeholder Theory utgör således en teoretisk förklaringsmodell till varför det är berättigat för 

bolag att ägna sig åt hållbarhetsarbete. Det antas nämligen ligga i aktieägarnas intresse, 

samtidigt som det inte hotar marknadsekonomiska principer såsom äganderätten. I en studie 

kring hållbarhetsredovisning belyser Matthews (1997) att bolag kan drivas till transparens av 

flera skäl. En sådan är legitimitetsteorin, som kan sägas vara besläktad med Stakeholder 

Theory. Enligt teorin finns det ett tryck på bolag att verka på ett sådant sätt som visar respekt 

för samhället och miljön. Bolag som är framgångsrika med att uppnå legitimitet kan avvärja 

marknadens stigma som associeras med ett rykte av att vara hänsynslösa (Brammer & Pavelin, 

2006). Enligt teorin är organisationer inte isolerade entiteter, utan istället behöver de vårda sina 

relationer med samhället i stort. Det ligger i sakens natur att organisationer erhåller mänskliga 

och naturliga resurser från samhället samtidigt som de producerar tjänster och produkter till 

samhället. Förespråkare av teorin hävdar att organisationer har en skyldighet att möta alla sina 

samhälleliga förpliktelser och inte enbart aktieägares och investerares krav. I detta ingår att 

exempelvis bära kostnaden för sina utsläpp och nedskräpning. Ytterst kommer underlåtenhet 

att möta samhällets förväntningar leda till att organisationen inte kan bedriva sin verksamhet, 
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eftersom samhället kräver att dess värderingar överensstämmer med bolagets (Fernando & 

Lawrence, 2014).  

 

I en utveckling av Stakeholder Theory har Clarkson (1995) delat in bolagets intressenter i 

primära och sekundära intressenter, där den förra gruppen utmärker sig genom att de är absolut 

nödvändiga att beakta. Enligt Clarkson kommer underlåtenhet att ta hänsyn till dem, med 

följden att de blir missnöjda, leda till att bolaget skadas väsentligt alternativt tvingas upphöra 

sin verksamhet. Till denna grupp hör de traditionella intressenterna, det vill säga anställda, 

kunder, aktieägare och leverantörer. Sekundära intressenter utgörs i sin tur av aktörer såsom 

staten, konkurrenter, intressegrupper och media (Bourne & Walker, 2005). Stakeholder Theory 

har kritiserats för att vara otydlig och diffus, med följden att den är svår att tillämpa i praktiken 

(Key, 1999). Vidare hävdar Key att teorin är felaktigt konstruerad genom att den identifierar 

olika grupper, istället för olika intressen. Ett tidigt perspektiv belystes av Berle och Means 

(1932), som påtalade att ägarstrukturen på marknaden i stor grad överförts från individer till 

bolag. De menade att en sådan situation ofrånkomligen skulle leda till att ägarnas och 

ledningens intressen skulle skilja sig åt, ytterst agentteoretisk problematik. De framför 

emellertid inte endast en kritik som består i att agenten ska verka på uppdrag av principalen. I 

tillägg menar de att utvecklingen minskat förklaringsvärdet av traditionell ekonomisk teori 

kring den rationella nyttomaximerande individen. I ett samhälle där individen inte längre kan 

bära frukten av att nyttja sin personliga egendom, eftersom direkt kontroll över egendomen 

saknas, utmanas fundamentala principer om individuellt initiativtagande. Argumentet tolkas av 

Mansell (2013) som att det är nödvändigt att minska gapet mellan ägande och kontroll, eftersom 

det är viktigt för att skapa ekonomisk effektivitet. Ytterst är det alltså ett motargument till 

Stakeholder Theory. Vidare finns det ett etiskt perspektiv inom ramen för Stakeholder Theory, 

som framhåller att samtliga intressenter har rätt till samma behandling, oaktat deras makt inom 

organisationen. Perspektivet tillämpas brett, exempelvis inom redovisningen, där 

resultatmanipulering till förmån för vissa intressenter anses otillbörligt, eftersom det då sker på 

bekostnad av andra intressenter. Av teorin följer ett bolagsledningen förväntas bedriva 

verksamheten på ett sätt som gynnar samtliga intressenter, även om detta medför att finansiell 

prestation inte är det överordnade målet.  

 

Enligt Stakeholder Theory bör arbete med ESG-relaterade frågor främja den finansiella 

prestationen. Orsaken till detta är som bekant att ett aktivt arbete med frågor som rör även andra 

intressenter än aktieägarna antas maximera bolagsvärdet. Enligt Stakeholder Theory visar 
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Donaldson och Preston (1995) att CSR-aktiviteter ökar värdet för intressenterna, vilket därmed 

ökar bolagsvärdet. Vidare, när bolag är transparenta och delger sina intressenter information 

visar de att de accepterar att intressenterna har rätt att ta del av vissa aspekter av verksamheten 

(Fernando & Lawrence, 2014). I förlängningen innebär detta att informationsasymmetrierna 

mellan bolagsledningen och intressenterna minskar, vilket kan föra med sig en rad fördelar. 

Bolagets anseende kan exempelvis förbättras, eftersom bolaget uppfattas verka i samklang med 

samhällets normer. På ett finansiellt plan kan nya investerare lockas, vilket kan minska 

kapitalkostnaden. På ett socialt plan ökar möjligheterna att behålla anställda, locka nya 

anställda och ta fram nya strategier. I detta avseende är hållbarhetsarbete eftertraktat. Till att 

börja med kan alltså de etiska argumenten framhållas, det vill säga att samtliga intressenter har 

rätt att ta del av bolagets verksamhet. I tillägg kan sägas att hållbarhetsarbete och transparens 

är ett sätt för bolagsledningen att styra sina intressenter, eftersom man uppfattas ha kontroll 

över verksamheten och inte löper risken att straffas av samhället när det kommer till otillbörligt 

handlande.    

3.3 Tidigare forskning  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett samlingsbegrepp för bolagens ansvar i relation till 

deras påverkan på samhället ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. 

McWilliams och Siegel (2001) definierar CSR som handlingar i samhällets intresse som företas 

utan någon särskild föreskrift eller lagkrav samt vilka är i bolagets intresse. Denna definition 

tydliggör att CSR i hög grad är handlingar som vidtas frivilligt. Forskning som utvärderar CSR-

arbete kommer i det följande att inkluderas i litteraturöversikten, då det utgör en del av det 

generella hållbarhetsarbetet, som sedermera har kommit att granskas med hjälp av ESG Score. 

Tidigt anfördes det att hållbarhetsarbete utöver vad som var lagstadgat endast skulle betraktas 

som en överflödig kostnad för bolagen, vilket således antogs minska bolagsvärdet (Friedman, 

1970). Senare studier har, i likhet med Friedman, visat att hållbarhetsarbete utöver vad lag och 

föreskrifter kräver endast blir en extra kostnad för bolagen, vilket leder till att de investeringar 

som involverar hållbarhetsarbete blir ofördelaktiga (Aupperle et. al, 1985).  

 

På senare tid har dock forskningsläget kommit att förändras och nyanseras. I en studie av 

Waddock och Graves (1997) finnes att kostnaden som tillkommer av hållbarhetsarbete är 

mindre än den potentiella ekonomiska fördelen som hållbarhetsarbetet bidrar med. Nyare 

studier visar att bolagens hållbarhetsarbete har en positiv korrelation med bolagsvärdet (Malik, 

2015). En möjlig förklaring till detta är att ett bättre hållbarhetsarbete kan locka mer kompetent 
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arbetskraft samt att dessa aktiviteter kan förbättra bolagets rykte och förbättra relationen till 

aktieägarna (Branco & Rodrigues, 2006). Sahut och Pasquini-Descomps (2015) genomför en 

jämförelsestudie som involverar mer än 200 bolag från Storbritannien, Schweiz och USA. 

Studien utfördes med kvalitativa mått genom att jämföra ESG-rapporteringen i media. I 

Storbritannien fann författarna ett näst intill negativt förhållande till finansiell prestation medan 

det i Schweiz och USA påvisades ett motsatt resultat. Slutsatsen som författarna drog var att 

det varken kunde utläsas en högre risk eller lägre risk i att investera baserat på ESG Score. En 

studie av Dhaliwal et. al (2011) finner fyra områden där transparent hållbarhetsarbete har en 

positiv koppling till bolagspresentation. Transparent hållbarhetsarbete ökar investerarnas 

medvetenhet om bolaget, ökar riskdelningen, minskar informationsasymmetrierna mellan 

bolagsledare och investerare samt minskar kostnaden för det egna kapitalet. Således påvisar 

Dhaliwal att det bör föreligga starka incitament för bolag att bedriva ett mer transparent 

hållbarhetsarbete i relation till investerare. 

 

Hållbarhetsarbete i förhållande till prestation visas i en studie (Hoepner & Yu, 2010) skilja sig 

väsentligt baserat på branschtillhörighet. Studien påvisar fyra anledningar till detta. För det 

första har olika branscher olika typer av intressenter, vilka utövar olika sorters påtryckning på 

bolagens hållbarhetsarbete. Vidare har branschens närhet till den privata slutkonsumenten en 

inverkan, då slutkonsumenten i viss utsträckning tar ett större socialt ansvar än 

inköpsavdelningar hos bolag. Vilken nivå av differentiering av produkter och tjänster som 

branschen innefattar påverkar också hållbarhetsarbetets koppling till finansiell prestation, då 

hållbarhetsarbete kan användas för att differentiera sig ännu mer. Till sist pekar studien på hur 

branschspecifika sociala och miljörelaterade skador påverkar hållbarhetsarbetet i förhållande 

till finansiell prestation. Bolag som befinner sig i mer miljömässigt problematiska branscher 

påverkas mindre av hållbarhetsarbete, jämfört med bolag som verkar inom mindre 

kontroversiella branscher. Gällande miljöpåverkan har en amerikansk studie visat att 

marknaden straffar bolag med högre utsläpp (Matsumura et. al, 2014). I studien visas även att 

bolag som inte är transparenta med sina utsläppssiffror värderas lägre än jämförliga som är 

transparenta. När det kommer till Corporate Governance visar en studie att bolag med bättre 

bolagsstyrning har ett högre bolagsvärde, mätt med Tobins Q (Hoje & Maretno, 2012). I en 

studie från 2014 (Eccles et. al, 2014) visades att bolag med ett omfattande hållbarhetsarbete 

presterar bättre än liknande bolag som saknar ett sådant anslag. I studien undersöktes 180 

amerikanska bolag mellan åren 1993 och 2010. Hållbarhetsbolagen uppvisade högre 

avvikelseavkastning samt högre Return on Assets (ROA), vilket av författarna förklarades av 
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att det påtagliga fokuset på bolagens samtliga intressenter genererade mervärde för såväl de 

berörda parterna som aktieägarna.  

 

I en studie av Velte (2017) undersöks sambandet mellan ESG Score och finansiell prestation. 

Studieobjekten var noterade tyska bolag åren 2010–2014. Resultatet visade ett positivt samband 

mellan det finansiella måttet ROA och ESG Score, medan sambandet mellan Tobins Q och 

ESG Score inte var statistiskt signifikant. Enligt författaren berodde det positiva sambandet i 

viss utsträckning på högt ställda regulatoriska krav på bolagsstyrning i Tyskland. I en 

sydkoreansk studie (Han et. al, 2016) undersöktes sambandet mellan ESG Score respektive 

ROE, MBR och avkastning. Enligt studien var sambandet mellan bolagsstyrning (G) och 

finansiell prestation positivt medan sambandet mellan finansiell prestation och miljöarbete var 

negativt. Sambandet mellan finansiell prestation och arbetet med sociala frågor var inte 

statistiskt signifikant.  

3.4 Hypoteser 

Forskningsläget på senare år indikerar att det bör finnas ett positivt samband mellan ESG Score 

respektive ESGC Score och den finansiella prestationen bland svenska börsnoterade bolag. 

Sålunda formuleras följande hypoteser:  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och ESG Score. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och ESGC Score. 
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4. Data och metod 

4.1 Forskningsmetod 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan ESG Score respektive ESGC Score och 

den marknadsbaserade samt redovisningsbaserade finansiella prestationen hos börsnoterade 

svenska bolag. De finansiella måtten som används i denna studie är ROA och Tobins Q. Ett 

bolags ROA utgör avkastningen på totalt kapital, varför måttet är redovisningsbaserat. Tobins 

Q utgörs av kvoten mellan återanskaffningsvärdet för tillgångarna och marknadsvärdet och är 

istället marknadsbaserat. Studien utförs med en kvantitativ ansats, eftersom målet är att 

beskriva och förklara ett samband. Enligt Jacobsen (2002) är en kvantitativ metod effektiv vid 

genomförandet av numeriska studier där frågeställningen är tydlig. Till detta kommer ett 

deduktivt tillvägagångssätt att appliceras. Detta innebär att slutsatser kommer att dras kring de 

samband som undersöks, med stöd av hypoteser och tidigare forskning (Blomkvist & Hallin, 

2015). Vidare bör det understrykas att denna studie endast kommer att undersöka om 

korrelation föreligger och inte kausalitet. Således ska endast slutsatser dras kring huruvida ESG 

Score och ESGC Score har ett positivt eller negativt förhållande till Tobins Q och ROA och 

inte vice versa. I studien kommer det att utföras multipla linjära regressionsanalyser, det vill 

säga Ordinary Least Squares (OLS). Med denna ansats kan effekten av en variabel på en annan 

variabel mätas. Genom denna tillämpning kvadreras avstånden mellan de observerade värdena 

och regressionslinjen. Fyra stycken regressionsanalyser kommer att företas i syfte att utröna 

sambandet mellan ESG Score respektive ESGC Score samt Tobins Q och ROA.  

4.2 Data  

4.2.1 Insamling av data 

Studien använder sig av sekundärdata, som har inhämtats från Refinitiv Datastream för åren 

2017 och 2018. Vissa nyckeltal har beräknats manuellt med hjälp av datan. Urvalet består av 

bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och bolagen klassas antingen 

som Large-, Mid, eller Smallcap. Tidsperioden som undersöks är år 2018 för den finansiella 

datan samt året 2017 för ESG Score och ESGC Score. Till följd av tidsbrist och arbetets 

omfattning har studien begränsats till de angivna åren. Orsaken till att de finansiella måtten 

undersöks året efter tilldelandet av ESG Score samt ESGC Score är att det är av intresse att 

undersöka marknadens reaktion samt bolagens finansiella prestation efter ett år. Avgränsningen 

begränsas till de bolag som har tilldelats ESG Score samt ESGC Score under den valda 
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tidsperioden. Datan för samtliga variabler, det vill säga beroende variabler, oberoende variabler 

och kontrollvariabler har inhämtats från Refinitiv Datastream. Detta gör det möjligt för andra 

att replikera studien. 

 

4.2.2 Urval och bearbetning 

En större del av den tidigare forskningen på ämnet har skett i USA, men studier har även 

genomförts på den europeiska och den asiatiska marknaden. RobecoSAMs (2019) publikation 

från juni 2019 visar att Sverige hamnar på första plats sett till ESG Score. Utifrån detta förefaller 

bolag från Stockholmsbörsen vara intressanta studieobjekt. De bolag som analyseras i denna 

studie är noterade vid Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor åren 2017 och 

2018. Sedan 2002 har bolag tilldelats ESG Score enligt Refinitivs gradering. I denna studie 

kommer emellertid endast bolag med ett ESG Score för året 2017 att användas. Vidare 

exkluderas sådana bolag som har ett ESG Score för året 2017 men som har avnoterats under 

året 2018 eller saknar fullständiga uppgifter för året 2018. Urvalet är förhållandevis smalt, 

vilket motiveras av att datan ska bli mer lätthanterlig men även då de senast uppdaterade 

siffrorna förefaller vara av högst relevans som forskningsbidrag. Vidare har urvalet genomgått 

justeringar med anledning av bolagens branschtillhörighet. Bolag tillhörandes såväl den 

finansiella sektorn som banksektorn har exkluderats då dessa tillämpar en speciell 

redovisningsstandard, vilket gör det svårt att jämföra deras finansiella mått. Sålunda exkluderas 

fem finansiella bolag samt fyra bolag som utövar bankverksamhet. 

 

En risk som uppstår vid regressioner är skevhet vilket innebär att en variabels population är 

asymmetriskt fördelad (Sundell, 2010). En snedfördelning av datamaterialet riskerar att ge 

missvisande resultat. Vad som önskas är det motsatta förhållandet, det vill säga 

normalfördelning. I syfte att minska skevheten, och därigenom minska snedfördelningen, 

logaritmeras variablerna Tobins Q och bolagsstorlek med den naturliga logaritmen. Vidare 

önskas även en jämnare fördelning av variabeln ROA. Denna variabel kan dock inte 

logaritmeras då flera av värdena är negativa. Istället justeras extremvärden från materialet, 

genom winsorizing. Värden under 5:e percentilen ersättas med sista värdet innan 5:e percentilen 

och värden över 95:e percentilen ersätts med det sista värdet innan 95:e percentilen. Detta ger 

åtta extremvärden, fyra från respektive svans, varav de två av de fyra extremvärden från den 

lägre svansen är negativa.  
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4.3 Regressionsmodell  

Studien syftar till att undersöka vilken effekt ESG Score och ESGC Score har på den finansiella 

prestationen hos svenska börsnoterade bolag. För att mäta den finansiella prestationen används 

måtten Tobins Q och ROA, vilka beskrivs i nästa avsnitt. Den följande regressionsmodellen 

kommer att användas i studien:  

 

FINP = a + ß1ESGit + ß2Betait + ß3SkuldGit + ß4Ln(Storlek)it + ß5DummyIndit + ϵit 

 

Tabell 1. Modellens variabler. 

Variabel  Förklaring 

FINP  Ln(Tobins Q) och ROAW 

ESG ESG Score och ESGC Score 

Beta Risk  

SkuldG Skuldsättningsgrad 

Ln(Storlek)  Ln(Företagsstorlek) 

DummyInd  Bransch  

a Intercept  

i Företagsidentifikation  

t  Bokslutsår 

ϵ Felterm 

 

4.4 Beroende och oberoende variabler  

Tobins Q är ett mått som visar hur marknaden värderar installerat kapital i ett bolag. I dess 

enklaste form mäter Tobins Q förhållandet mellan ett bolags marknadsvärde och tillgångarnas 

återanskaffningsvärde. Logiken bygger på att marknadsvärdet på längre sikt ska motsvara 

kostnaden för att ersätta de totala tillgångarna. Q (kvoten) ger indikation på värderingen. Ett 

högt Q (Q > 1) innebär att marknadsvärdet är högre än återanskaffningsvärdet av de totala 

tillgångarna, medan ett lågt Q (Q < 1) påvisar att kostnaden för att ersätta de totala tillgångarna 

är högre än marknadsvärdet. Detta kan förklaras som att ett lågt Q visar på att bolagets aktier 

är lågt värderade medan ett högt Q indikerar att aktierna är högt värderade.  

 

Tobins Q =   
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
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ROA är ett redovisningsmått som visar på ett bolags finansiella prestation Ett högt ROA 

indikerar en stark finansiell prestation, medan ett lågt ROA påvisar en svagare finansiell 

prestation. Måttet bör i förhållande till ESG-betyg påvisa ifall bolagets finansiella prestation 

har en korrelation till hållbarhetsarbetet. Return on Asset har beräknats manuellt genom att 

dividera rörelseresultatet med det genomsnittliga bokförda värdet av tillgångarna under året.   

 

ROA =  
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Studiens oberoende variabler är ESG Score och ESGC Score. Båda måtten är hämtade från 

Refinitiv Datastream (2019). ESG Score påvisar ett bolags samlade poäng kring 

hållbarhetsarbetet. ESGC Score påvisar kontroverser som hänför sig till hållbarhet, vilka har 

nått marknaden. Bägge poängskalor sträcker sig från noll till hundra. Gällande ESG Score 

motsvarar hundra poäng det högsta betyget, det väl säga ett väl utfört hållbarhetsarbete, medan 

noll poäng påvisar motsatsen. ESGC Score är konstruerat på samma sätt, det vill säga sträcker 

sig från noll poäng till hundra poäng. I detta fall motsvarar hundra poäng få kontroverser 

rörande ESG medan noll poäng påvisar motsatsen.  

4.5 Kontrollvariabler 

Bolagsstorlek används regelmässigt som kontrollvariabel, exempelvis av Ferris et. al (2003). I 

likhet med vad som förekommit i tidigare forskning representerar variabeln de totala 

tillgångarna. Eftersom bolagen skiljer sig väsentligt i storlek är de totala tillgångarna inte 

normalfördelade vid medelvärdet. Av det skälet har de logaritmerats för att undvika höga 

kurtosisvärden och minska skevheten.  

 

Risk utgörs av bolagens betavärden. Måttet förklarar den systematiska risken i förhållande till 

marknadsportföljen. I tidigare studier används måttet eftersom risknivån antas påverka såväl 

kapitalkostnaden som hållbarhetsarbetet (Dhaliwal et. al, 2011). Enligt tidigare studier har 

likaså Tobins Q minskat när den totala risken ökat. Av det skälet används måttet som en 

kontrollvariabel i denna studie.  

 

Skuldsättningsgraden utgör kvoten mellan ett bolags skulder och det egna kapitalet. Bolag med 

en hög skuldsättningsgrad är mer riskfyllda än dito med en lägre skuldsättningsgrad. Detta är 

sålunda en variabel som kan komma att påverka ett bolags långsiktiga arbete, 
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investeringsstrategier och i förlängningen den finansiella prestationen. I likhet med tidigare 

forskning (Jiraporn et al, 2008) används nyckeltalet som en kontrollvariabel. Kvoten har 

beräknats genom att dividera de totala skulderna med det egna kapitalet.  

 

Branschtillhörighet är en frekvent använd kontrollvariabel i studier av förevarande slag (Eccles, 

2014). Orsaken är att graden av risk varierar mellan olika branscher, vilket i sin tur har en 

inverkan på den finansiella prestationen. Dummyvariabler har använts i syfte att kategorisera 

industrierna, baserat på bolagens GICS-koder. I de fall där branscher representeras av 5 % eller 

färre av bolagen har dessa delats in i en kategori vid namn “Annan bransch”. På detta vis blir 

regressionerna mer lätthanterliga. Denna uppdelning har lett till sju kategorier där branscher 

med färre än 4 bolag ingår i kategorin “Annan Bransch”.  

 

 

Tabell 2. Urvalets branschindelning. 

 

Bransch Antal Procent 

Retailing 4 6,1 

Capital Goods 21 31,8 

Materials 6 9 

Commercial & Professional Services 4 6,1 

Real Estate 7 10,6 

Consumer Durables & Apparel 4 6,1 

Annan Bransch  20  30,3 

Totalt  66 100 

 

4.6 Korrelation och multikollinearitet   

I tabell 3 presenteras en korrelationsmatris där korrelationen mellan de olika variablerna kan 

utläsas. Vidare är det möjligt att utläsa korrelationen i kvadrat, det vill säga förklaringsgraden. 

Det bör påpekas att matrisen uppvisar en svag negativ korrelation mellan ESG Score och ESGC 

Score om -0,036. Denna korrelation kan förklaras av att de två måtten ej är baserade på samma 

variabler. I datamaterialet visas en stor spridning mellan de två måtten, där exempelvis Svenska 

Cellulosa AB SCA visar ett ESG Score på drygt 72 medan bolagets ESGC Score för samma 

period är 4. Ytterligare ett exempel är Svedberg i Dalstorp AB där ESG Score är knappt 15 

medan ESGC Score är 57.  

 

En problematik som kan uppstå vid regressioner är multikollinearitet. Detta innebär att variabler 

är högt korrelerade med varandra vilket försvårar möjligheten att särskilja effekten av 
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variablernas påverkan på den beroende variabeln. Två tester görs för att utröna 

multikollineariteten (Sundell, 2010). För det första testas korrelationens nivå, varvid 

korrelationen mellan två variabler bör understiga 0,8. För det andra utförs ett test för oberoende 

variabler och kontrollvariabler kallat Variance Inflation Factor (VIF). Korrelationen mellan två 

variabler bör understiga 0,8 medan VIF-värdena bör understiga 4 för att undvika 

multikollinearitet. Korrelationsmatrisen visar att samtliga korrelationer understiger 0,8 och att 

samtliga VIF-värden understiger 4. 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris och VIF-värden. 

 

Korrelationsmatris där * visar en korrelation med en statistisk signifikans om 5 % samt där ** visar en 

korrelation med en statistisk signifikans om 1 %. Vidare inkluderas VIF-värden för variablerna ESG Score, 

ESGC Score, logaritmerad bolagsstorlek, risk, samt skuldsättningsgrad.   

 

4.7 Deskriptiv statistik  

I tabell 4 presenteras den deskriptiva statistiken för den bearbetade datan. I tabellen går det att 

utläsa variablernas medelvärde, standardavvikelse, median, minsta värde, största värde, skevhet 

samt kurtosis. Ett genomsnittligt ESG Score är 60,318, jämfört med ESGC Score där 

medelvärdet är 48,680. Det högsta ESG Score uppgår till 88,916, medan det högsta ESGC 

Score uppgår till 67. Det lägsta ESG Score är 14,945 och det lägsta ESGC Score är 1. Datasetets 

normalfördelning kan bland annat utläsas utifrån dess skevhet och kurtosis. Skevheten bör ligga 

kring 0 för att normalfördelning ska anses föreligga samt en kurtosis kring 3 (Ho och Yu, 2015). 

Den deskriptiva statistiken visar att samtliga variabler utom skuldsättningsgrad bör kunna anses 

vara normalfördelade. Vidare bör påpekas att ESG Score ges i Refinitiv med heltal följt av 

decimaler medan ESG Controversy Score endast ges i avrundade heltal.  

  

 

Variabel ESG Score ESGC Score Ln(Storlek) Beta SkuldG ROAW Ln(Tobins Q) VIF 

ESG Score  1       1,332 

ESGC Score -0,036  1      1,066 

Ln(Storlek)  0,465** -0,232  1     1,469 

Beta - 0,152  0,025 -0,035  1    1,029 

SkuldG -0,024  0,058  0,259* -0,053 1   1,088 

ROAW -0,137  0,157  0,065  0,178 0,347** 1   

Ln(Tobins Q) -0,131  0,216  0,163  0,074 0,31* 0,773** 1  
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Tabell 4. Deskriptiv statistik. 

Variabler Medel Min Max Median StAv Var Skevhet Kurtosis 

Ln(Tobins Q)  0,473 -0,421 1,887 0,383 0,461 0,212 1,115 1,291 

ROAW 0,094 0,031 0,192 0,083 0,050 0,003 0,594 -0,852 

ESG Score 60,318 14,945 88,916 63,828 17,359 301,345 -0,753 0,118 

ESGC Score  48,680 1 67 55 19,026 362,005 -1,616 0,980 

Beta 0,948 0,201 1,752 0,948 0,291 0,085 -0,063 0,278 

SkuldG 1,286 -14,193 2,405 1,189 5,405 5,783 -3,781 27,279 

Ln(Storlek) 16,920 11,470 19,370 17,163 1,508 2,270 -0,973 1,772 

 

Deskriptiv statistik för samtliga variabler förutom branschdummys.  

 

4.8 Metodkritik  

All data har inhämtats från Refinitiv Datastream. Däremot finns inte data för samtliga bolag på 

Stockholmsbörsen avseende de variabler studien ämnar att undersöka. Därmed har 

datamaterialet begränsat urvalet till 52 bolag. För att utöka urvalet från 52 bolag till 66 bolag 

har den beroende variabeln ROA räknats ut manuellt genom att dividera rörelseresultatet med 

bolagets genomsnittliga tillgångar för året 2018. Denna formel skiljer sig från den som används 

i Refinitiv Datastream. Detta innebär således en viss avvikelse mellan ROA beräknat manuellt 

och den färdiga ROA:n hämtat från Refinitiv Datastream. Studien kan kritiseras för att 

observationerna är relativt få, sett till vad som är normalt förekommande i andra studier av 

liknande slag. I och med att all sekundärdata har hämtats från Refinitiv Datastream är det 

möjligt för andra att replikera studien genom att följa metoden.  
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5. Resultat 
 

I det följande avsnittet presenteras resultaten från de fyra utförda regressionerna. Regression 1 

och regression 2 avser Tobins Q respektive ROA som beroende variabler och ESG Score som 

oberoende variabel. Regression 3 och regression 4 avser Tobins Q respektive ROA som 

beroende variabler och ESGC Score som oberoende variabel. Vidare tillkommer de valda 

kontrollvariablerna i samtliga regressioner. Initialt presenteras resultaten som hänför sig till 

hypotes 1, det vill säga där ESG Score utgör den oberoende variabeln. Därefter presenteras 

resultaten som är kopplade till hypotes 2, det vill säga där ESGC Score används som oberoende 

variabel. I resultatdelen anges variablernas regressionskoefficienter, vilka är av stor vikt för att 

förstå hur en beroende variabel förhåller sig till en enskild oberoende variabel. Vidare 

presenteras förklaringsgraden samt den justerade förklaringsgraden. Dessa är nödvändiga 

verktyg för att förstå hur stor del av variationen bland de beroende variablerna kan förklaras av 

de oberoende variablernas variation. I och med att en oberoende variabel tillförs modellen ökar 

förklaringsgraden, varför den justerade förklaringsgraden är mer användbar vid en tolkning av 

resultaten. Orsaken till detta är att den justerade förklaringsgraden tar hänsyn till antalet 

oberoende variabler. Slutligen visas modellernas F-värden och statistiska signifikansnivå. 

5.1 Regressionsanalyser för hypotes 1  

Till en början kommenteras regression 1, det vill säga där Tobins Q utgör den beroende 

variabeln och ESG Score utgör den oberoende variabeln. ESG Score och skuldsättningsgrad 

har ett negativt och statistiskt signifikant samband med Tobins Q, medan variabeln 

bolagsstorlek har ett positivt och statistiskt signifikant samband med Tobins Q. Variabeln beta 

visar däremot inget signifikant samband med Tobins Q. Regressionskoefficienten för ESG 

Score uppgår till -0,008 och är statistiskt signifikant på 5 % signifikansnivå. Allt annat lika 

medför en ökning med en enhet av ESG Score en statistiskt signifikant minskning om -0,008 

av Tobins Q. Vidare uppgår den justerade förklaringsgraden till 0,266 då Tobins Q är den 

beroende variabeln. Detta innebär att 26,6 % av variationen förklaras av modellen, medan 

resterande del av variationen beror på oförklarade variabler. 

  

I det följande kommenteras regression 2, det vill säga där ROA utgör den beroende variabeln 

och ESG Score utgör den oberoende variabeln. Variablerna ESG Score och skuldsättningsgrad 

har ett negativt och statistiskt signifikant samband med ROA. Variablerna beta och storlek visar 

inget statistiskt signifikant samband med ROA. Regressionskoefficienten för ESG Score 
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uppgår till -0,0008 och är i likhet med resultatet i regression 1 statistiskt signifikant på 5 % 

signifikansnivå. Det kan således konstateras att inom ramen för denna modell motsvarar en 

enhets ökning av ESG Score en minskning av ROA med 0,08 procentenheter, under 

förutsättning att samtliga övriga variabler hålls konstanta. Ur tabell 5 kan utläsas att den 

justerade förklaringsgraden uppgår till 0,238 i den utökade modellen. Innebörden av detta är att 

endast 23,8 % av variationen i ROA förklaras av modellen.  

 

Tabell 5. Resultat för regression 1–2. 

Variabel Regression 1  

Ln(Tobins Q) 

Regression 2 

ROAW 

ESG Score -0,008** -0,0008** 

Beta  0,134 0,017 

SkuldG -0,044** -0,007*** 

Ln(Storlek) 0,09** 0,006 

DummyInd Ja Ja 

Konstant  -0,58 0,046 

Förklaringsgrad 0,379 0,355 

Justerad förklaringsgrad 0,266 0,238 

F-värde 3,352*** 3,029*** 

Antal observationer 66 66 

 

Regressionstabell för regression 1–2. Tobins Q respektive ROA utgör beroende variabler och ESG Score utgör 

oberoende variabel. I tabellen visas regressionskoefficienter samt signifikans där * anger 10% statistisk 

signifikansnivå, ** anger 5 % statistisk signifikansnivå och *** anger en statistisk signifikansnivå om 1 %. 
 

5.2 Regressionsanalyser för hypotes 2   

I den följande delen kommenteras resultaten från regressionen 3, där ESGC Score utgör den 

oberoende variabeln och Tobins Q utgör den beroende variabeln. Kontrollvariabeln 

skuldsättningsgrad har ett negativt statistiskt säkerställt samband med Tobins Q medan 

bolagsstorlek har ett statistiskt signifikant positivt samband. Övriga kontrollvariabler är inte 

statistiskt signifikanta. Regressionskoefficienten för ESGC Score är 0,006, vilket är statistiskt 

signifikant på 5 % signifikansnivå. Således kan det utläsas ett positivt samband mellan ESGC 

Score och Tobins Q. Allt annat lika medför en ökning med en enhet av ESGC Score en ökning 

av Tobins Q om 0,006. Gällande regression 3 framgår det av tabell 6 att modellens justerade 

förklaringsgrad uppgår till 0,26 vilket innebär att 26 % av variationen i Tobins Q kan förklaras 
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av modellen medan den övriga delen av variationen förklaras av okända variabler.  

 

Vid en läsning av resultaten som rör regression 4 framgår det av tabell 6 att 

regressionskoefficienten för ESGC Score inte är statistiskt signifikant. Den uppgår till 0,0004, 

vilket indikerar ett svagt positivt samband mellan ROA och ESGC Score, men resultatet kan 

lika gärna bero på slumpen. En ökning med en enhet av ESGC Score motsvarar emellertid en 

ökning om 0,04 procentenheter i bägge modeller, givet att samtliga övriga variabler hålls 

konstanta. I likhet med regression 3 har kontrollvariabeln skuldsättningsgrad ett statistiskt 

säkerställt negativt samband med ROA medan bolagsstorlek har ett statistiskt signifikant 

positivt samband. Övriga kontrollvariabler är inte statistiskt signifikanta. Den justerade 

förklaringsgraden för modellen uppgår till 0,203.  

 

Tabell 6. Resultat för regression 3–4. 
 

Variabel Regression 3  

Ln(Tobins Q) 

Regression 4 

ROAW 

ESGC Score 0,006** 0,0004 

Beta  0,164 0,02 

SkuldG -0,049** -0,007*** 

Ln(Storlek) 0,06* 0,002 

DummyInd Ja Ja 

Konstant  -0,872 0,038 

Förklaringsgrad 0,374 0,325 

Justerad förklaringsgrad 0,26 0,203 

F-värde 3,281*** 2,653** 

Antal observationer 66 66 

Regressionstabell för regression 3–4. Tobins Q respektive ROA utgör beroende variabler och ESGC Score utgör 

oberoende variabel. I tabellen visas regressionskoefficienter samt signifikans där * anger 10% statistisk 
signifikansnivå, ** anger 5 % statistisk signifikansnivå och *** anger en statistisk signifikansnivå om 1 %. 

5.3 Diskussion 

Resultaten från de två första regressionerna motsäger hypotes 1, i denna studie finnes inte ett 

positivt, statistiskt signifikant samband mellan ESG Score och bolagens finansiella prestation, 

uttryckt i form av Tobins Q och ROA. Istället är sambandet negativt och statistiskt säkerställt 

på 5 % signifikansnivå. Detta avviker i hög grad från tidigare forskning på området, där 

exempelvis Malik (2015) funnit att bolagens hållbarhetsarbete har en positiv korrelation med 

bolagsvärdet. Även Velte (2017) fann vid undersökning av den tyska marknaden ett statistiskt 
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signifikant positivt samband mellan ESG Score och ROA, däremot fann inte studien ett 

statistiskt signifikant samband mellan ESG Score och Tobins Q. Forskningen är emellertid inte 

entydig och andra studier (Han et. al, 2016; Eccles et. al, 2014) har funnit blandade samband 

utifrån vilken ESG-faktor som undersökts samt i viss utsträckning uppvisat resultat som inte 

varit statistiskt signifikanta. Värt att nämna är att den oberoende variabeln ESG Score har en 

större effekt på Tobins Q än på ROA samt att den justerade förklaringsgraden är större i 

regression 1 än i regression 2. En skillnad mellan Tobins Q och ROA är att det senare måttet är 

redovisningsbaserat, varför det i teorin går att hantera genom exempelvis resultatmanipulering. 

Ur det perspektivet är det intressant att Tobins Q uppvisar ett negativt samband med ESG Score, 

då måttet anses spegla marknadens förväntningar och syn på bolaget.    

 

Med utgångspunkt i den omfattande teoribildningen bekräftar resultatet Friedmans hållning 

kring Shareholder Theory, nämligen att hållbarhetsarbete svårligen kan förenas med ett 

aktieägarmaximerande synsätt. Detta bekräftas av resultaten från regression 1 och regression 2, 

det vill säga att hållbarhetsarbete inte premieras, åtminstone inte inom ramen för denna modell 

med dess observationer. Samtidigt bör det påpekas att rapportering i The Economist (2019) 

visat att ESG Score överlag är ovisst som utvärderingsunderlag, eftersom olika aktörer utfört 

ESG-analys på samma bolag med väsentligt olika resultat. Av det skälet är det inte uppenbart 

att det går att anta att Refinitivs ESG Score fungerar som en standard för marknaden. Vidare 

har författarna inte kunnat finna statistik som visar vilken tillhandahållare av ESG Score som 

har den största marknadsandelen och som således bör vara av störst intresse för en studie av 

förevarande slag. Slutligen är det värt att nämna att statistisk säkerställda samband bör skiljas 

från ekonomiskt säkerställda samband. Ett statistiskt säkerställt resultat behöver inte 

nödvändigtvis innebära en påvisbar effekt i praktiken. I det här fallet medför en enhets ökning 

av ESG Score endast en svag minskning av den finansiella prestationen, uttryckt i form av 

Tobins Q och ROA. 

 

Utifrån studieförfattarnas kännedom har ingen tidigare forskning inkluderat ESGC Score som 

studerad variabel. Således är resultaten ej jämförbara med tidigare studier, med följden att 

regressionerna samt de justerade förklaringsgraderna är svåra att bedöma. Resultatet för 

regression 3 uppvisar ett statistiskt säkerställt resultat för ett positivt samband mellan ESGC 

Score och Tobins Q, vilket således bekräftar hypotes 1. Resultatet är i linje med Stakeholder 

Theory, som framhåller att bolag inte endast bör förhålla sig till aktieägarnas intresse utan verka 

för bolagets samtliga intressenter. Teorin framhåller att arbete kring ESG bör gagna den 
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finansiella prestationen. Detta är vidare i linje med Donaldson och Preston (1995), där 

författarna hävdar att aktiviteter kring CSR ökar värdet för intressenterna, vilket i sin tur ökar 

bolagsvärdet. I regression 4 uppvisas ej ett statistiskt säkerställt resultat. Av resultaten att döma 

har ESGC Score ett positivt samband med Tobins Q medan ESG Score har ett negativt samband 

med Tobins Q och ROA. En tänkbar förklaring till denna skillnad kan vara att kontroverser 

kring bolags hållbarhetsarbete reflekterat i media har en stor inverkan på institutionella och 

privata investerare.  

 

Resultatet i regression 1 och 2 gick emot vad studiens första hypotes förutspådde. Dock bör 

inga förhastade slutsatser dras gällande huruvida ESG har en negativ inverkan på finansiell 

prestation. Ett flertal aspekter som kan ha påverkat resultatet bör här nämnas. Till att börja med 

saknade en kontrollvariabel statistisk signifikans i regression 1 medan två kontrollvariabler i 

regression 2 inte var statistiskt säkerställda. Vidare uppvisades en förhållandevis låg justerad 

förklaringsgrad i båda regressionerna, vilket medför en minskad pålitlighet till resultatet. 

Vidare så kan det argumenteras för att datamaterialets urvalsstorlek var så pass litet att det 

påverkat resultatet. Detta beror emellertid till viss del på att det inte finns ESG Score och ESGC 

Score på ett stort antal bolag. Liknande problem förekommer i Veltes (2017) studie av den 

tyska marknaden, där urvalet är cirka 80 bolag årligen. Problemet återfinns även i Han et. als 

studie (2016) där 94 bolag undersöks årligen.  

 

Diskussionens fokus bör således till viss del läggas på studiens validitet. Vad som även kan ha 

en inverkan på studiens resultat är att endast ett års fördröjning studerats, att jämföra med 

tidigare studier av ESG-mått i relation till finansiell prestation (Han et. al, 2016; Velte, 2017) 

där tidsserier om minst fem år använts. Med fler studerade år blir det enklare att fånga in 

svängningar i både ESG-mått respektive finansiell prestation. Detta skulle ge en mer riktig bild 

av hur nivån av ESG förhåller sig till nivån av finansiell prestation. Med endast ett studerat år 

finns risk för ett snedförvridet resultat där det verkliga, långsiktiga förhållandet mellan 

variablerna inte fångas in. Som ovan nämnt visade resultatet avsaknad av statistisk signifikans 

hos flera av kontrollvariablerna samt låg justerad förklaringsgrad. Således kan tänkas att 

kontrollvariablerna som valdes inte var passande nog för situationen studien undersöker. Allt 

detta drar ner validiteten i studien och dess resultat och det blir således svårt att med säkerhet 

motbevisa hypotes 1. Resultatet från regression 3 men inte 4 kunde dock bekräfta studiens andra 

hypotes, men givet diskussionen ovan blir det svårt att även här med säkerhet bekräfta detta. 
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Vidare finns det till studieförfattarnas kännedom ingen tidigare forskning kring förhållandet 

mellan ESGC Score och finansiell prestation, således försvåras diskussionen. 
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6. Konklusion 

6.1 Slutsats 

Denna studie har syftat till att undersöka sambandet mellan ESG Score respektive ESGC Score 

och den marknadsbaserade samt redovisningsbaserade finansiella prestationen hos 

börsnoterade svenska bolag. I enlighet med rådande teori och tidigare forskning skrevs hypotes 

1 som att ESG Score skulle ha ett positivt samband med finansiell prestation. I likhet antog 

hypotes 2 att ESGC Score skulle ha ett positivt samband med finansiell prestation. Med avstamp 

i en kvantitativ metod har fyra regressionsanalyser utförts, med ESG Score respektive ESGC 

Score som oberoende variabler och Tobins Q samt ROA som beroende variabler. Därutöver 

har en rad kontrollvariabler tillförts modellerna. Av resultaten framgår en statistiskt signifikant 

negativ korrelation mellan Tobins Q och ESG Score. Vidare uppvisas även ett statistiskt 

säkerställt negativt samband mellan ROA och ESG Score. Det finns en rad teorier som söker 

förklara sambandet mellan finansiell prestation och hållbarhetsarbete. Studiens resultat kan 

delvis förklaras av Shareholder Theory som, i motsats till Stakeholder Theory, framhåller att 

hållbarhetsarbete är oförenligt med bolagets syfte, som enbart är att bedriva 

aktieägarmaximerande verksamhet. Det finns emellertid vissa hinder mot att applicera 

förevarande studie på ett generellt plan. Här kan nämnas det tämligen begränsade antalet 

observationer samt den korta tidsperioden. I fråga om sambandet mellan ESGC Score och 

finansiell prestation gäller ett statistiskt signifikant positivt samband i relation till den beroende 

variabeln Tobins Q. Då ROA utgör beroende variabel har ett positivt samband visats, däremot 

är inte resultatet statistiskt säkerställt, varför resultatet kan bero på slumpen. Förevarande studie 

utgör ett forskningsbidrag utifrån att det, enligt författarnas kännedom, saknas publicerade 

studier som utreder sambandet mellan ESGC Score och den finansiella prestationen hos 

svenska börsnoterade bolag.  

6.2 Förslag till framtida forskning  

Denna studie har genomförts under en begränsad tidsperiod och med begränsade resurser. Det 

avhandlade ämnet är av stort intresse i forskningshänseende, givet dess aktualitet och den stora 

mängden studier som publiceras regelbundet. Det finns en rad andra aspekter som vore 

intressanta att undersöka, utifrån ett antal frågor och brister som uppmärksammats i denna 

studie. Till en början är studiens datamaterial begränsad, i fråga om såväl antalet observationer 

som tidsspannet. Om en studie företas som undersöker den svenska marknaden bör tidsspannet 

förlängas, men det vore även av intresse att undersöka hela den nordiska marknaden. Ett 
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värdefullt komplement till förevarande studie skulle vara en kvalitativ studie, om ambitionen 

är att tolka ett kvantitativt resultat. Detta skulle med fördel kunna bestå i intervjuer med 

företrädare från bolag och investerare, där frågeställningen kretsar kring vikten av ESG-arbete. 

I denna studie har de två finansiella måtten, Tobins Q och ROA använts. De tjänar syftet att 

illustrera både ett redovisningsmässigt och ett marknadsbaserat perspektiv. Det finns emellertid 

en rad andra finansiella mått som skulle kunna användas för att undersöka relationen med ESG 

Score och ESGC Score. Beträffande ESG-mått finns det fler sådana, utöver ESG Score och 

ESGC Score. Exempelvis tillhandahåller de finansiella informationsföretagen avgränsade mått 

för områdena E, S och G. Det skulle vara av intresse att undersöka om det är någon av dessa 

delområden som korrelerar särskilt starkt med valda finansiella mått.  
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