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Sammanfattning 

Denna studie behandlar hur hållbarhetsfrågor kopplade till miljö-, socialt ansvar och 

bolagsstyrning (Environmental, Social & Governance, ESG) har ett samband och genererar 

monetära värden till investerare. Syftet är att beskriva och förklara vilken betydelse 

hållbarhetsredovisning får för riskbedömning. Urvalet är hämtat från Johannesburg Stock 

Exchange (JSE) i Sydafrika som innehar en lång tradition av standardiserat arbete med 

hållbarhetsredovisning. Noterade bolag på JSE redovisar i enlighet med King Code III sedan 

2010. Redovisningen innebär att bolag som avser ansöka om ett Socially Responsible 

Investment index (SRI index) måste uppfylla ett minimum av kriterier inom SRI. De bolag som 

uppfyller kriterierna bäst utses till ”best performers” och utgör en del av urvalet för denna 

studie. Andra delen utgörs av ett slumpmässigt urval av bolag som inte ansökt om att erhålla 

ett SRI index. Under processen med att beräkna bolagens unika risk fann vi att bolag med SRI 

index i högre grad följer marknaden, detta innebär att deras risk och avkastning kan estimeras. 

Sammanfattningsvis i en linjär regression visar vår studie att det finns ett negativt samband 

mellan unik risk och SRI index. Följaktligen bidrar ESG till att skapa monetära värden. Bolag 

som inte innehar ett SRI index bär en högre unik risk, som bidrar till en lägre aktiekurs och ett 

högre avkastningskrav. De bolag som innehar SRI index har en lägre unik risk, vilket innebär 

ett högre pris på aktien med ett lägre avkastningskrav.  
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Abstract 

This study explores whether environmental, social and governance (ESG) issues affect the 

monetary value of a company.The samples used in this study have been taken from the 

Johannesburg Stock Exchange (JSE) in South Africa. Since 2010, JSE have been categorizing 

companies using the King Code III criteria to establish a Socially Responsible Investment index 

(SRI index). Companies that fulfill the required number of criteria are classified as 'best 

performers' using the SRI index.  In this study the monetary value of a random sample of 'best 

performers' has been compared to the monetary value of a random sample of companies without 

an SRI index evaluation. 

This study found that companies without a SRI index have a higher unique risk, which means 

a lower stock price with a higher dividend yield. Companies with an SRI index evaluation have 

a lower unique risk, which means a higher stock price and lower dividend yield. In conclusion, 

this study shows that SRI adjusted companies have an enhanced monetary value in comparison 

to non- SRI adjusted companies.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett globalt ökat fokus på miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning har föranlett 

ett globalt ökat krav på miljöredovisning, social redovisning och redovisning av bolagsstyrning. 

Detta benämns inom kapitalmarknaden som Environmental, Social & Governance (ESG).  

  

ESG kan kopplas till legitimitetsteorin som hävdar att bolag inte har någon naturlig rätt att 

använda världens samlade resurser. En orsak till att bolag väljer att redovisa hållbarhetsfaktorer 

är viljan att legitimera vissa sidor av bolagets verksamhet. Gray, Owen och Adams (1996) 

menar att en organisation endast kan fortsätta att existera så länge organisationens värderingar 

och samhällets värderingar överensstämmer. Teorin visar även att de bolag som är utsatta för 

kritik frivilligt kommer att engagera sig inom hållbarhetsredovisning. Detta för att minimera 

tvivel och till och med avleda en misstänksamhet, rörande områden där det finns risk för kritik 

(Edeblom & Isaksson, 2009). 

  

Krav på ESG inom kapitalmarknaden medför ett ökat krav på miljö- och hållbarhetsredovisning 

där redovisningen i sig medför att bolag som behöver externt kapital tvingas att offentliggöra 

information till såväl interna som externa intressenter. Med externa intressenter avses 

organisationer eller individer som är intresserade av bolaget utan direkt koppling till bolaget. 

Dessa externa intressenter kan vara olika typer av miljöorganisationer eller potentiella 

investerare. Som interna intressenter avses de som har direkt koppling till företaget som 

leverantörer, kunder och ägare. ESG bidrar således till att intressenterna får större insikt i 

bolaget. Insikten i bolaget kan resultera i antingen i ett större ägande eller avyttring av aktier, 

allt beroende på vad bolaget redovisar och synliggör. 

  

Ett exempel på ökat fokus gällande ESG är Sydafrika där domare King, ordförande i kommittén 

för bolagsstyrning, under 1993 implementerat en kod för bolagsstyrning (King Code) för att ge 

möjlighet att demokratiskt utbilda sydafrikaner i marknadsekonomi. Denna rapport 

rekommenderar bolagen att producera en integrerad rapport i utbyte mot tidigare 

årsredovisningar inkluderat separata social- och hållbarhetsredovisningar. Det gör att bolagen 

numera redovisar hållbarhet enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning samt motsvarande Socially Responsible Investment (SRI). Under 2010 

blev King Code III ett krav för notering vid Johannesburg Stock Exchange (JSE).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mervyn_King_%28judge%29&usg=ALkJrhhnG7VUqeYWxhwjIHBvOv1P59UuGQ
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Under 2009 startade Förenta Nationerna (FN) i samarbete med Principles for Responsible 

Investment (PRI) en plattform, Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE). Plattformen 

syftar till att samla de marknadsplatser som avser att utveckla arbetet med ESG. Arbetet bedrivs 

via en peer-to-peer plattform för att utforska samarbetet mellan marknadsplatser, investerare, 

tillsynsmyndigheter och bolag (fig.1). Ambitionen är att förbättra bolagens öppenhet för att 

redovisa skyldigheter mot ESG samt uppmuntra till hållbara investeringar. SSE utgår från 

frivilliga åtaganden där Stockholmsbörsen och Johannesburg Stock Exchange (JSE) är 2 av de 

11 aktiva medlemmarna (Johannesburg Stock Exchange, 2013). 

Figur 1 Peer-to-peer 

 

Källa: Substainable Stock Exchange. 

  

Morgan Stanley Capital International (MSCI) redovisar ett index, kallat ESG 3.0, ett Global 

Sustainable Index. Indexet inkluderar de bolag som har högsta ESG värde och utgör 50 procent 

av det justerade marknadsvärdet inom varje sektor av det underliggande indexet. Indexen 

rekonstrueras årligen samt granskas halvårsvis. Indexet utgör riktmärken för investerare som 

söker exponering mot bolag med starka hållbarhetsprofiler. Nyckeltal för hållbarhetsfaktorer 

gör det möjligt för bolag att påtala den positiva effekt de har på samhället. Infrastrukturer för 

ESG 3.0 skapar mönster som kan bli svåra att utmana. En försäljningsstrategi, med 

utsläppsrätter mot klimatförändringar, kan enligt ESG 3.0 bli uppfattat som givet och ge 

organisationen en selektiv bild av hållbarhetsfaktorer. En sådan bild kan bidra till att ansvaret 

för att bilda nyckeltal läggs på finansmarknadens aktörer. Från en etisk synvinkel kan detta 

uppfattas som att bolagen inte längre behöver ta eget ansvar för hållbarhetsfaktorer; de kan 

överföra och begränsa ansvaret för tillämpningen av ESG 3.0 på andra aktörer (MSCI, 2015).  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.its.hku.hk/news/ccnews125/p2p.jpg&imgrefurl=http://driverlayer.com/img/peer to peer network ppt/20/any&h=299&w=323&tbnid=trGpDQIBax13oM:&zoom=1&docid=WQ7TbUc3144b2M&ei=5xEVVYjvGNDuaPWdgJAI&tbm=isch&ved=0CCgQMygFMAU
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I avsaknad av konsensus om alternativa regleringsåtgärder och med fokus på marknadsbaserade 

lösningar, har detta index fördelen i att omfatta kunskap om utvecklingen av 

hållbarhetsfaktorer. Den kunskapen möjliggör de beslut investerare och organisationsaktörer 

har att bearbeta. Trots kritik mot finansiering av hållbarhetsfaktorer kan det vara det enda 

alternativet då världen öppnas mer och mer för globaliseringen (Hiss, 2013).  

1.2 Problem 

Eftersom ett bolags huvudsyfte är att generera vinst åt ägarna, kan svårigheter att implementera 

ESG i noterade bolag uppstå om positiva finansiella effekter inte uppnås på kort eller lång sikt. 

Priset på en aktie beror dels på historisk avkastning, dels på beräknad risk. Risk består av två 

delar; marknadsrisk och unik risk. Markowitz (1952) menade att den unika risken går att 

diversifiera bort genom portföljteorin. Den unika risken är den risk som bolagen själva kan 

påverka. 

Rudd (1981) fastslog att ESG faktorer i investeringsprocessen har en negativ inverkar på en 

portföljs diversifiering med ett ökat risktagande som följd. Cirka trettio år senare motsatte sig 

Hoepner (2010) Rudds rapport. Hoepner (2010) visade ett samband mellan ESG faktorer och 

en lägre unik risk som hade betydelse för portföljteorin. I takt med ökad forskning inom 

finansiell ekonomi i kombination med hållbarhetsfaktorer framträder slutligen ett skiftande 

resultat. En genomgående svårighet för att bedriva avancerade studier runt dessa två ämnen i 

kombination med varandra är bristen på standardiserad rapportering runt ESG faktorerna (Hiss, 

2013). Problemet bekräftas av fler forskare där bland annat Baldgrim och Wahlberg (2013) 

redovisar ett samband mellan bolagens värde och bruket av hållbarhetsredovisning. Samtidigt 

påtalade de att studien har vissa brister, varav ett är hur svenska bolag inte redovisar hållbarhet 

på ett jämförbart sätt. Gemensamt för alla ovanstående författare är det faktum att det för ESG 

faktorernas framtida legitimitet krävs någon form av monetärt värdeskapande. Enligt Friedman 

(2007) så kan bolagen endast genom att generera ekonomiska värden bidra till socialt ansvar.  

Monetärt värdeskapande kan definieras på flera sätt. Ett exempel på monetärt värdeskapande är 

avkastning på kapital, det vill säga en form av värde på bolaget. Ett annat sätt att definiera 

monetärt värdeskapande är genom risk i enlighet med moderna portföljteorin, där risk har en 

avgörande betydelse för förväntad avkastning samt en korrekt prissättning (Markowitz, 1952). 

Den unika risken har ett samband med bland annat bransch och storlek och aspekter som direkt 

berör bolaget (Brealey, Myers & Allen, 2011). Vidare kan den unika risken delvis eller helt 

diversifieras bort i en välsorterad portfölj (De Ridder, 2003).  
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Då marknadsrisken har samband med omvärldshändelser kan den omöjligt påverkas. Ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv drabbar den marknaden på lika villkor och kan inte diversifieras 

bort (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 

1.3 Problematisering 

Som inledningsvis nämns måste ett bolag som avser erhålla ett SRI index producera och 

offentliggöra detaljerad information. Den detaljerade informationen medför en kostnad för 

bolaget som påverkar ägarnas kapital. Informationen riskerar även att påverka vem eller vilka 

som väljer att köpa eller sälja sina aktier i bolaget. Således påverkas bolagets värde, det vill 

säga, ägarnas kapital. Monetärt värdeskapande är en förutsättning för att ESG ska vara 

berättigat om Friedman (2007) har rätt i att bolag endast genom att generera ekonomiska värden 

kan bidra till socialt ansvar. Tidigare forskning inom området är inte entydig och det är allmänt 

omtvistat huruvida ESG bidrar till att skapa monetära värden eller bara är att anse som en 

kostnad där aktieägarna är de stora förlorarna. 

Fokus på denna studie kommer mot bakgrund av ovanstående behandla ESG i samband med 

monetärt värdeskapandet på enskilda marknadsplatser som i hög grad använder sig av 

jämförbara, standardiserade hållbarhetsredovisningar. Då risk i termer av varians har samband 

med ägarnas avkastning är det den delen vår studie behandlar, mer specifikt, den unika risken 

som går att påverka enligt Markowitz (1952). 

Vi ställer oss frågan om en standardiserad form av hållbarhetsredovisning kan skapa monetära 

värden för aktieägarna genom ett minskat risktagande?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara om det finns ett samband mellan ESG och 

monetärt värdeskapande. Om ett samband påvisas ska denna studie beskriva och förklara hur 

det får betydelse för riskbedömning och om det i så fall kan skapa värde för investerare. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till noterade bolag på Johannesburg Stock Exchange (JSE) under perioden 

2011 till 2014. JSE har en lång tradition av hållbarhetsredovisning och redan 2004 lanserades 

SRI indexet som en frivillig åtgärd på börsen. Under mars 2010 implementerade JSE nya regler 

som innebar att endast bolag som följer King Code III och därmed integrerar ESG i sin 

rapportering får noteras på börsen. Detta innebär att alla bolag måste redovisa en standardiserad 

form av hållbarhetsredovisning för att erhålla ett SRI index. De bolag som på ett godtagbart sätt 
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kan motivera varför ESG inte i sin helhet kan integreras erhåller inget SRI index men tillåts 

ändå vara noterade, dock krävs det att de rapporterar inom de delar som inte kan motiveras 

(Johannesburg Stock Exchange, 2013). 

1.6 Disposition 

Uppsatsen struktur är följande: 

Kapitel 2 innehåller teoretisk referensram rörande finansiell ekonomi och Environmental, 

Social and Governance (ESG). Kapitel 3 utvecklar de metoder och det tillvägagångsätt som 

används för att forma denna studie. Kapitel 4 innehåller en presentation av de empiriska 

resultaten och analysen av hur vida ESG kan skapa monetära värden. Kapitel 5 innehåller en 

slutdiskussion utifrån studiens teoretiska referensram, samt förslag till vidare studier. 

2 Teoretisk referensram 

2.1 Modern Portfolio Theory (MPT) 

Modern Portfolio Theory introducerades av Harry Markowitz redan 1952 i syfte att visa 

investerare hur den unika risken kan diversifieras bort i en välsorterad portfölj (Brealey et. al., 

2011). Den unika risken i en portfölj är andelen, eller den så kallade vikten, i kvadrat 

multiplicerad med den unika risken av ett aktieslag adderad med nästa vikt multiplicerad med 

nästa aktieslag och så vidare. Det är tydligt hur den unika risken avtar ju fler aktier som adderas 

till portföljen, vilket medför att portföljens totala varians sjunker (fig.2). 

Figur 2 Riskreducering genom diversifiering 
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2.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Capital Asset Pricing Model är en vidareutveckling av Markowitz (1952) portföljteori, då den 

beskriver ett linjärt samband mellan risk och avkastning. Formellt gäller ekvation: 

Ekvation 1 CAPM 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓].                                                                    

Där E(𝑅𝑖) är den förväntade avkastningen för aktie i och 𝐸(𝑅𝑚) den förväntade avkastningen 

för hela aktiemarknaden. 𝑅𝑓 utgör den riskfria räntan och 𝛽𝑖 är betavärdet för aktie i. 𝛽i beräknas 

enligt ekvation: 

Ekvation 2 Betavärde 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝜎2(𝑅𝑚)
,                                                                                              

där kovariansen 𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖,𝑅𝑚) skattas enligt ekvation: 

Ekvation 3 Kovarians 

𝐶𝑂𝑉𝑅𝑖,𝑅𝑚
=

∑(𝑅𝑖− 𝑅𝑖 ̅̅̅̅ )(𝑅𝑚− 𝑅𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅)

𝑛−1
,                                                                          

och där 𝑅𝑖, 𝑅𝑚 utgör den faktiska avkastningen för aktie i och vidare för marknaden m.  𝑅𝑖 
̅̅ ̅ och 

𝑅𝑚 
̅̅ ̅̅ ̅ är det beräknade medelvärdet av avkastningen för aktie i och marknaden m under den 

period som beräknas; n är antalet observationer. 
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2.3 Unik risk 

Variansen utgör ett bolags totala risk och den i sin tur består av unik risk samt marknadsrisk. 

CAPM ansatsens styrka ligger i att den klargör bolagets marknadsrisk, det vill säga betavärdet. 

Utgår vi från marknadsportföljen så ser vi att ett bolags totala risk (varians) kan beräknas enligt 

ekvation: 

Ekvation 4 Varians  

𝜎𝑖
2 = 𝛽𝑖

2𝜎𝑚
2 + 𝜎𝑒,𝑖

2 ,                                                                                               

det vill säga, den totala variansen 𝜎𝑖
2 i aktie i utgörs av betavärdet i kvadrat 𝛽𝑖

2 multiplicerad 

med marknadsvariansen 𝜎𝑚
2  adderad med den unika risken i kvadrat 𝜎𝑒,𝑖

2 . Omvänt utgörs den 

unika risken av variansen subtraherad med betavärdet i kvadrat multiplicerad med 

marknadsvariansen enligt ekvation:  

Ekvation 5 Unik risk 

𝜎𝑒,𝑖
2 = 𝜎𝑖

2 − 𝛽𝑖
2𝜎𝑚

2 ,                                                                                             

betavärdet är således en produkt knuten till den marknadsbetingade risken (De Ridder, 2003). 

Med kännedom om en portföljs unika risk kan portföljens totala risk beräknas. Ju större 

portföljen är, ju mer minskar den unika risken (Brealey et. al., 2011). 

2.4 Environmental, Social and Governance (ESG) 

Arbetet med hållbarhetsfaktorer för investeringar integrerar miljöansvar, socialt ansvar och 

bolagsstyrnings genom Environmental, Social and Governance (ESG) som ligger till grund för 

investeringsanalyser och beslutsfattande. De syftar till att ge en hög avkastning genom att 

kombinera en ekonomisk analys av ESG i försök att identifiera bolag som beaktar 

hållbarhetfaktorer i affärsmodeller. Hållbarhetsfaktorer är på snabb frammarsch och ligger till 

grund för ekonomiska uppmaningar inför det kommande århundradet. Dessa strategiska-, 

ekonomiska- och konkurrensfördelar är förknippade med prestanda och det känner de globalt 

placerade organisationerna numera av. Det finns studier som tyder på att dessa ESG faktorer, 

när det integreras inom en investeringsanalys och beslutsfattande, kan erbjuda investerare 

potentiellt långsiktiga prestandafördelar. Genom dessa faktorer går det att presentera för 

portföljförvaltare en inblick i kvaliteten på en bolagsledning, dess kultur, riskprofil samt andra 

egenskaper genom att utnyttja en ökad granskning i samband med genomförandet av en ESG 

analys. Strävan för dessa portföljförvaltare är ett försök i att identifiera bolag genom att granska 

hur dominerande de är inom sin bransch, om de är framåttänkande, har fokus på riskreducering, 
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möter positiva normer för organisationsansvar samt har fokus på lång sikt (ESG Managers 

Portfolios, 2015).  

De skäl som ligger till grund för hållbara investeringar enligt ESG Managers Portfolios (2015) 

är: 

 Organisationer med stark miljöprestanda kan bära mindre risk, uppnå större effektivitet 

och är bättre rustade för att dra fördel av möjligheterna på en global marknad, en 

marknad som blir alltmer känslig för miljöpåverkan. 

 Organisationer med starka relationer till anställda och praxis på arbetsplatsen kan 

erhålla högre produktivitet, högre moral, lägre omsättning och frånvaro, de är därför 

bättre positionerade för tillväxt än sina mindre upplysta konkurrenter.  

 Organisationer med bättre förvaltningspraxis kan vara mindre benägna att uppleva 

"blow-ups", ekonomiska bakslag eller andra orosmoment. 

 Organisationer med särskild inriktning på teknik- och miljölösningar är bättre 

positionerade att dra fördel av miljölagstiftningen eller regleringar på områden som rör 

klimatförändringar, energieffektivitet och gröna-jobb-initiativ. 

Blowfield och Murray (2011) påtalar att 80 procent av de 250 största offentliga bolagen i 

världen utfärdar ESG rapporter. Ramen för rapporten och hur den används under ett antal år, är 

en viktig faktor för att påvisa effekten av den. 

2.5 Johannesburg Stock Exchange (JSE) 

Johannesburg Stock Exchange (JSE) bildades 1887 under den första Sydafrikanska guldrushen. 

1963 anslöts JSE till World Federation of Exchanges och under 1990-talets början uppgraderas 

JSE till ett elektroniskt handelssystem. Tio år senare lanserades en alternativ börs, AltX, för 

små och medelstora noteringar, följt av Yield X för ränte- och valutainstrument. JSE förvärvade 

Sydafrikanska Futures Exchange (SAFEX) under 2001 och Bond Exchange South Africa 

(BESA) under 2009. Idag erbjuder JSE handel inom fem produkter: a) aktier, b) obligationer, 

c) finansiella derivat, d) råvaruderivat och e) räntederivat. Som en av världens tjugo största 

börser och den största börsen i Afrika, eftersträvar JSE att erbjuda säkra, effektiva primära och 

sekundära kapitalmarknader genom en rad olika verktyg med stöd av kostnadseffektiva tjänster 

(Johannesburg Stock Exchange, 2013). 
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Frontlinjen för JSE är en regleringsanordning för utbyte, manövrering, upprätthålla notering, 

medlemskrav samt handelsregler. Financial Services Board (FSB) övervakar JSE i utförandet 

av sina myndighetsuppgifter där regleringsanordningen är inställd på att förändras avsevärt i 

framtiden då Sydafrika kommer att genomföra en ”twin peaks-modell”, en 

försiktighetsregulator gällande tillsyn. I det nya systemet kommer tillsyn att överföras till den 

Sydafrikanska Reserve Bank (SARB) och förordningen av marknadsstrategi kommer att ledas 

av en stärkt FSB. Börsen i Sydafrika är för närvarande rangordnad som nummer ett i världen i 

termer av reglering av börser i en undersökning gjord 2013-2014 av World Economic Forums 

Global Competitiveness. En annan regeländring som kan få stora konsekvenser är ett beslut 

från 2011 vad avser att ändra Sydafrikas aktiva noteringsregler, vilket gör att utländska bolag 

ska behandlas som inhemska noterade bolag. Även utländska bolag har tillåtits att noteras på 

JSE sedan 2004 och var tidigare föremål för valutaregler. Upphävandet av dessa valutaregler 

har varit en viktig förändring för börsen och gör JSE till en mer attraktiv destination för notering 

(Johannesburg Stock Exchange, 2013). 

2.6 Socially Responsible Investment (SRI) samt SRI index 

Bolag på den globala marknaden blir allt mer medvetna om behovet av att överväga en bredare 

påverkan, om olika risker och möjligheter i samband med sin verksamhet. I linje med det är det 

nödvändigt att bolagen bör balansera behovet av att generera avkastning till ägare med sina 

vidare skyldigheter gentemot miljö och samhället som helhet. På samma sätt har investerare 

alltmer övervägt hur de kan införliva dessa övervägande i bolagsvärdering och den åtföljande 

investeringsprocessen. Misslyckanden av styrning på både bolags- som regeringsnivå har visat 

sig påverka systemstabiliteten och bidra till volatilitet, även potentiellt påverkat effektiviteten 

och tillväxten i den lokala ekonomin (Johannesburg Stock Exchange, 2013). 

Figur 3 Triple bottom line 
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I Sydafrika uppmanades bolag under 2002 att engagera sig inom principerna för ”triple bottom 

line” (fig.3) genom King Code II. Under 2004 lanserade JSE sitt flaggskepp, SRI index, vilket 

manar till att påverka bolagets beteende och erkännande av att en hållbar verksamhet kan 

optimeras. Även investerare uppmanas till optimering via SRI index, genom förvaltning av yttre 

faktorer och integrering av dessa inom verksamhetsstrategin. Detta är ett banbrytande initiativ 

och det första exemplet av sådana index, som ska ägas av ett utbyte och den första i sitt slag för 

tillväxtmarknader. SRI index syftar ytterst till att uppmuntra och erkänna bolag som innehar 

hållbarhets- och riskhantering i sina affärsstrategier samt att underlätta för ansvarsfulla 

investeringar. Från och med 2010 främjades konceptet med King Code III till att sammanfläta 

en strategi om styrning och hållbarhet. Detta ligger till grund för en rekommendation för 

bolagen att integrera detta i sin inställning till att rapportera om risker och möjligheter över 

finans- och hållbarhethänsyn. JSE fick ett globalt mandat efter införandet av King Code III som 

noteringskrav, dock är ännu inte engagemanget från investerare till bolag med hållbarhetsfrågor 

utbredd. För att bidra till att främja miljön, där hållbarhet är en del av investeringsanalysen, 

utgår JSE från ett antal initiativ för att underlätta en ökad tillgång på investeringsnivån via ESG 

faktorer. Faktorerna som samlats in i syfte för Socially Responsible Investment (SRI) index, 

vilken JSE delar aktivt i den globala hållbarhetsdebatten genom UNPRI (FNs organ för 

Principles Responsible Investments) och SSE (Sustainable Stock Exchange Initiativ). 

(Johannesburg Stock Exchange, 2013). 

Noterade bolag, med SRI index, revideras årligen. Mätningen utförs mot en helhetssyn för 

uppsättningen av miljömässiga, sociala och bolagsstyrningar (ESG) tillhörande hållbarhet samt 

ett fjärde område inom klimatförändringar. Införandet av detta SRI index fastställs genom ett 

adderat tillvägagångssätt i förhållande till de indikatorer som bygger på en analys av den 

offentliga information bolagen producerar. Innehavet för SRI index granskas mot kriterierna på 

årsbasis. Översynen inleds traditionellt i maj med datainsamling och med resultat klara i 

september. JSE och Empowering Responsible Investment (EIRIS) utför den slutliga 

kvalitetskontrollen under oktober. Den rådgivande kommittén sammanträder i mitten av 

november för att godkänna processen, resultaten brukar tillkännages i slutet av november. 

Kriterierna för inträde till SRI index bestäms av JSE i samråd med den rådgivande kommittén, 

en panel bestående av hållbarhetsutövare från ett brett spektrum hemmahörande inom industrin 

som omfattar fondförvaltare, börsnoterade bolag, experter på hållbarhet samt akademiker 

(Johannesburg Stock Exchange, 2013). 
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Bolagen ansöker till JSE för ett engagemang inom SRI index och detta index har utvecklats 

betydligt sedan den lanserades i maj 2004. Tillkomsten av hållbarhetsfaktorer internationellt 

och King Code lokalt har även indexet skapat metoder för att främja en god 

samhällsmedborgare och främja en hållbar utveckling. Vid lansering av SRI index ingick 51 av 

74 bolag och nio år senare ingick 72 bolag. Under 2013 bedöms de sex bästa länderna samt hela 

FTSE (aktieindex över 100 noterade bolag med högst värde på Londonbörsen) inklusive JSE 

All Share automatiskt för första gången på allmänt tillgänglig information (Johannesburg Stock 

Exchange, 2013). 

Alla enheter inom bolaget bör tillämpa principerna för King Code III 

och överväga rekommendationer om bästa praxis i rapporten. Alla 

enheter bör genom förklaring göra ett positivt uttalande om hur 

principer har tillämpats eller inte har tillämpats. Denna nivå av 

offentliggörande kommer att tillåta berörda parter att kommentera och 

utmana styrelsen om dess kvalité på styrning. Ansökan kommer att 

skilja sig åt för varje enhet och kommer sannolikt att förändras i takt 

med målsättningen av koden som driver enheter till att kontinuerligt 

förbättra sin förvaltningspraxis. Det är viktigt att förstå att 

tillvägagångssätt som ”tillämpa eller förklara” är begrepp som kräver 

mer uppmärksamhet och förklaring av vad som faktiskt gjorts för att 

genomföra de principer och bästa rekommendationer för utövandet av 

styrelseformer.1 

  

Vidare hävdar Institute of Directors SA att varje princip är lika viktig och tillsammans bildar 

de en helhetssyn på samhällsstyrning (Institute of Directors SA, 2009). John Giles (2013) 

redogör för att det finns krav för notering på Johannesburg Stock Exchange (JSE) vilket gör att 

bolagen måste uppfylla vissa principer inom King Code III. Strategierna för notering inom JSE 

är att endast vissa principer är obligatoriska och måste följas, John Giles (2013) redogör för 

vilka principer. 

2.7 SRI kriterier 

Indikatorer för mätning av Socially Responsible Investment (SRI) index är delade mellan 

bolagets kärnverksamhet och dess önskvärda indikatorer. Kärnindikatorer omges av element 

som bolaget bör ha som ett minimum, medan önskvärd indikator är en målsättning eller mer 

avancerad och syftar till att vägleda bolaget genom att identifiera alla relevanta frågor som de 

                                                           
1 Utdrag ur King Code Principer för bolagsstyrning, vår översättning (Institute of Directors SA, 2009). 

 

 



12 
 

behöver för att adresseras. Dessa indikatorer kommer också att underlätta identifieringen av 

avancerade bolag. Över tid kan önskvärda indikatorer utvecklas till bolagets kärna för att få 

förståelse och där kriterier för SRI index blivit mer krävande. All verksamhet har någon form 

av effekt på miljön, dock kan utsträckningen variera (Johannesburg Stock Exchange, 2013).  

Klassificeringen för SRI index och dess system har utvecklats av EIRIS, en globalt ledande 

leverantör av forskning inom ESG (EIRIS, 2015). De olika sektorerna konstrueras och används 

av EIRIS för att klassificera miljöpåverkan, vilket är baserat på sektorer inom Industry 

Classification Benchmark (ICB) som används av JSE. Bolagens klassificering för 

miljöpåverkan delas in i grupper med liknande verksamhet snarare än med ekonomiska 

kompositioner. Principen är att en sektors totala miljöpåverkan bör bedömas i förhållande till 

det ekonomiska bidraget inom relevant verksamhet för denna sektor. Den grundläggande 

indikatorn som används är förhållandet mellan miljöskador och den ekonomiska betydelsen. 

Varje sektor med direkta effekter i samband med nyckelfrågor gällande klimatförändring, luft- 

och vattenföroreningar, avfall samt vattenförbrukning granskas. Påverkan uppstår indirekt 

genom uppströms (varukedja) eller nedströms (produktens livscykel) och ska också övervägas, 

främst i kvalitativa termer. Varje sektor är profilerad i termer av dess effekter (hög, medel eller 

låg) för nyckelfrågor som anges ovan och den övergripande klassificeringen av en sektor beror 

på antal utsläppsområden där sektorn har visat sig ha en hög eller medellång påverkan. Sektorer 

som har ett högt genomslag i åtminstone en nyckelfråga eller en medellång inverkan på mer än 

fyra nyckelfrågor klassificeras "hög" och sektorer med ett medium på effekt i åtminstone två 

frågor klassificeras med "medium" totalt. Den återstående sektorn klassificeras som "låg" 

effekt. Som ett resultat av detta klassificerar SRI index bolagen efter ändamål gällande 

miljökriterier och rangordnas med; hög-, medel- eller låg effekt (Johannesburg Stock Exchange, 

2013).  

Ett visst bolag kan tilldelas en eller fler sektorer som grundar sig på alla bolagets verksamheter 

som genererar 15 procent eller mer av omsättningen och klassificeras därefter som hög, medel 

eller låg beroende på högsta effektklassificeringen av alla sektorer. I dessa ICB sektorer kan 

klassificeringar utvecklas över tiden. Kriterierna identifierar de frågor som bolagen måste 

uppfylla för att visa att de har integrerat processerna för ”triple bottom line” (fig.3) genom hela 

sin verksamhet. Indikatorerna är uppbyggda kring tre breda kategorier av miljö, samhälle och 

styrelseformer samt relaterade problem inom hållbarhet (ESG) och från och med 2010 har den 

särskilda kategorin av klimatförändringarna, som ett ytterligare fokuserat område för mätning 

adderats (Johannesburg Stock Exchange, 2013). 
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Kriterierna för SRI består av: 

Miljö 

Ett bolag bör fortsätta att sträva efter att förbättra sin miljöprestanda genom att arbeta för att 

minska och kontrollera sina direkta negativa miljöeffekter genom att öka medvetenheten om 

dess betydande direkta och indirekta effekter. Ett bolag bör arbeta för att utnyttja 

naturresurserna på ett hållbart sätt för att åta sig att minska risker, rapportering och revision. 

Samhälle 

Ett bolag ska åskådliggöra ett engagemang för social hållbarhet och goda relationer med 

intressenter genom att behandla alla intressenter med värdighet, rättvisa och respekt, 

erkännande av deras rätt till liv, säkerhet och fri association samt deras rätt till frihet från 

diskriminering. Aktivt främja utveckling och egenmakt för sina anställda och dess gemenskap 

samt se till att grundläggande arbetsnormer är uppfyllda och att goda relationer till anställda 

bibehålls.  Ett bolag ska arbeta för att främja hälsa och säkerheten för de anställda via kontroll 

och prestanda samt sträva mot mål och rapportering. Kritiska frågor som hiv/aids och Black 

Economic Empowerment (BEE) mäts separat. 

Styrning  

Ett bolag ska upprätthålla och stödja goda samhällsmässiga styrelseförfaranden som inrättats 

för sin affärsverksamhet, politik och praxis genom strategier för att uppnå och upprätthålla 

internationellt erkänd bolagsstyrning, standarder samt genomföra en sund etisk praxis. Ett bolag 

ska verka för långsiktig tillväxt och hållbarhet genom att bedöma och hantera riskerna för att 

upprätthålla sin verksamhet under anpassning till förändrade krav, trender och 

makroekonomiska drivkrafter. Ett bolag ska identifiera och hantera en bredare inverkan inom 

bolagets intressesfär eller där bolaget verkar ur ett socialt, miljömässigt, etiskt och ekonomiskt 

perspektiv både direkt och indirekt (Johannesburg Stock Exchange, 2013). 
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Denna studie baseras på kvantitativ data. Genom att samla in månadsdata under perioden 2011-

2014 för ett urval av bolag noterade på Johannesburg Stock Exchange (JSE) avser vi förklara 

sambandet mellan ett bolags risk, den unika risken, och dess bruk av standardiserade 

hållbarhetsredovisning. Valet av tidsperiod baseras på JSEs noteringskrav, King Code III, som 

infördes mars 2010. Mot bakgrund av vad vilka problem vi inledningsvis belyste utifrån tidigare 

studier gällande standardiserad hållbarhetsredovisning så är urvalet hämtat från JSE. 

3.2 Hypotesprövning 

Bryman och Bell (2013) beskriver hur hypoteser härleds ur teorier i syfte att pröva dess giltighet 

och kan därefter antas eller förkastas beroende på dess utfall. Ett medvetet eller omedvetet val 

av hypoteser kan styras åt visst håll, beroende på uppsatsens syfte. 

I syfte att kunna besvara frågan huruvida en standardiserad form av hållbarhetsredovisning kan 

skapa monetära värden för aktieägarna genom ett minskat risktagande, kommer studien att 

pröva följande hypotes. 

H0 - Det finns ett negativt samband mellan låg unik risk och högt SRI index. 

Ett negativt samband innebär att om unik risk minskar så ökar SRI, och omvänt att om SRI 

minskar så ökar den unika risken. 

3.3 Urval 

Vårt urval sker stegvis. Första kriteriet för urval är att bolagen skall ha varit noterade på JSE 

under perioden mars 2010 till december 2014. Därefter görs en indelning av bolag som under 

perioden 2011 till 2014 erhållit SRI index, samt de som inte erhållit ett SRI index. Tredje steget 

i urvalsprocessen är att identifiera bolag som utgör JSEs årliga ”best performers”, det vill säga 

de bolag som presterat bäst i enlighet med kriterier för SRI. De bolagen kommer sedan att 

jämförs med ett slumpmässigt urval av lika många bolag noterade på JSE som inte har SRI 

index (Bilaga 1). 

Under processens gång med att samla in data för de bolag som ingick i urvalet var det två bolag 

med SRI index under 2012 som saknade fullständig månadsdata varför de och ytterligare två 

slumpmässigt utvalda bolag utan SRI index föll bort ur vår analys. Bortfallsanalysen omfattar 

därför totalt fyra bolag under året 2012 (Bilaga 2). 
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3.4 Datainsamling 

För att kunna pröva vår hypotes är det nödvändigt att kunna beräkna den unika risken för det 

urval av bolag som ingår i vår studie. Genom att samla in månadsdata över stängningskursen 

per den sista börsdagen i varje månad, under perioden 2011-2014 och jämföra den förändringen 

med förändringen på marknaden för samma period, så kan vi beräkna varians och betavärde för 

bolagen. Data hämtas från Google Finance och noteras manuellt i ett Excel dokument.  

Efter sammanställning prövas de enskilda bolagens betavärden i en regressionsanalys där t-

värden för betavärdet noteras. För de bolag vars betavärde erhåller ett t-värde över 2 eller lägre 

än -2 beräknas den unika risken genom att andel unik risk dividerad med den totala variansen i 

bolaget och erhålla den procentuella unika risk som bolaget utgörs av. Övriga bolag erhåller en 

teoretisk 100 procentig unik risk då de inte samvarierar med marknaden.  

Då vi sammanställt de årliga urvalet och beräknat unik risk avser vi i årliga linjära regressioner 

pröva sambandet mellan unik risk och SRI index, som utgörs av en dummyvariabel.  

I ett sista steg ämnar vi sammanställa alla bolagen i en regressionsanalys där vi prövar om 

perioderna har betydelse för resultatet. 
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4 Analys och resultat 

4.1 Analys av enskilda bolag 

Under processen med att beräkna de enskilda bolagens unika risk noterade vi att bolag med SRI 

index i högre grad än bolag utan SRI index erhöll ett signifikant betavärde.  

Tabell 1 Sammanställning 2011  
 

Denna tabell utgör grund för 2011 års regression av unik risk i förhållande till SRI index. SRI index utgörs av 

dummyvariabel där 1 avser bolag med SRI index och 0 avser bolag utan SRI index. 

Bolagsnamn Bolagskod Betavärde t-värde Unik risk % SRI index 

dummy 

Anglo American Plc AGL 1,49*** 5,37 61,48 1 

AngloGold Ashanti Ltd ANG 1,10** 1,97 92,95 1 

ArcelorMittal South Africa Ltd ACL 1,20** 2,48 88,20 1 

Exxaro Resources Ltd EXX 1,16*** 3,60 78,03 1 

Gold Fields Ltd GFI 0,51 0,93 100,00 1 

Impala Platinum Holdings Ltd IMP 1,31*** 4,38 70,56 1 

Kumba Iron Ore Ltd KIO 1,22*** 3,89 75,27 1 

Lonmin Plc LON 1,95*** 3,63 77,22 1 

Merafe Resources Ltd MRF 0,44 1,03 100,00 1 

Mondi Ltd MND 1,31*** 4,42 70,20 1 

Sappi Ltd SAP 0,52 1,60 100 1 

Woolworths Holdings Ltd WHL 1,23*** 3,99 74,32 1 

PPC Ltd PPC 0,56 1,78 100,00 1 

Adcock Ingram Holdings Ltd AIP 0,64** 2,93 84,25 0 

Afrimat Ltd AFT 0,41 1,28 100,00 0 

Bowler Metcalf Ltd BCF 0,08 0,34 100,00 0 

Cargo Carriers Ltd CRG -0,24 -0,63 100,00 0 

Coronation Fund Managers Ltd CML 0,99*** 3,75 76,60 0 

Eqstra Holdings Ltd EQS 0,44 1,32 100,00 0 

Hospitality Property Fund Ltd HPA -0,21 -0,63 100,00 0 

Insimbi Refractory & Alloy Supplies Ltd ISB 1,16** 2,27 89,90 0 

Nutritional Holdings Ltd NUT 3,16 1,31 100,00 0 

Pioneer Food Group Ltd PFG 0,18 0,63 100,00 0 

RBA Holdings Ltd RBA 0,71 0,64 100,00 0 

Sentula Mining Ltd SNU -0,41 -0,65 100,00 0 

ZCI Ltd ZCI -1,33 -1,03 100,00 0 

Medelvärde för signifikanta betavärden            1,23    

      

Bolag utan signifikanta betavärden har ingen koppling till variationen på marknaden och därför 

kan inte förväntad avkastning eller unik risk estimeras för bolagen. Vi noterar vidare att de 
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signifikanta betavärdena är generellt sett låga, vilket innebär att avkastningen inte skiljer sig så 

mycket från förväntningarna på marknaden.  

4.2 Analys av enskilda år 

Under perioden 2010 till 2014 var i genomsnitt 363 bolag noterade vid Johannesburg Stock 

Exchange (JSE).  Bortfallet utgjordes av 73 bolag som på grund av att de inte varit noterade 

under hela den undersökta perioden. Under 2011 var det totalt 74 bolag som erhöll SRI index, 

2012 erhöll 76 bolag SRI index, 2013 erhöll 72 bolag SRI index och under 2014 erhöll 82 bolag 

SRI index.  

Denna studie baserades på alla årliga ”best performers” samt samma antal av bolag som inte 

erhållit SRI index. Tabell 2 presenterar antalet årliga bolag som vår analys grundar sig på. Under 

2012 var det två bolag som saknade fullständig månadsdata varför totalt fyra observationer föll 

bort, två med SRI index och två som inte erhållit SRI index för perioden (Bilaga 2). 

Tabell 2 Medelvärden unik risk 

Medelvärden av procentuell unik risk under perioden 2011-2014. 

Årtal Antal 

observationer 

Samtliga  

observationer 

Observationer 

best performers 

Observationer 

utan SRI index 

2011 26 89,96% 83,71% 96,21% 

2012 16 93,70% 88,33% 99,08% 

2013 12 91,78% 83,56% 100,00% 

2014 18 91,16% 83,43% 98,88% 

 

Av tabell 2 framgår det att ”best performers” har ett lägre medelvärde gällande unik risk än 

bolag utan SRI index. Vi noterar även att medelvärdet för samtliga observationer under enskilda 

år ökar något jämfört med år 2011. Som framgår av tabellen beror detta på de bolag som inte 

har något SRI index. Trenden i denna studie pekar på ökad unik risk bland bolag utan SRI index. 

Då bolagens unika risk var fastställd, prövade vi vår hypotes i syfte att förklara om det fanns 

något signifikant samband mellan unik risk och SRI index som kunde utgöra underlag för 

monetärt värdeskapande. Sambanden visade sig vara signifikanta under samtliga år, dock 

inledningsvis låga med ett förklaringsvärde som dubblerades under de två sista åren. Under år 

2014 förklarades cirka 50 procent av förändringen i unik risk av förändringen i SRI index. Då 

sambandet är negativt korrelerat innebär detta att bolag med SRI index bär en lägre unik risk 

än bolag utan SRI index. 
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Tabell 3 Sammanställning årliga regressioner 

Denna tabell beskriver sambandet mellan procentuell unik risk i förhållande till SRI index som utgörs av dummy 

variabel för med (1) eller utan (0) SRI index. Regressionsmodellen är som följer; 𝜎𝑒
2 = 𝛼 + 𝛽 + 𝜀, där 𝜎𝑒

2 är den 

unika risken. 

 2011 2012 2013 2014 

Intercept 108,71*** 109,83*** 116,44*** 114,32*** 

 (15,80) (13,80) (16,40) (19,00) 

SRI index -12,50** -10,75** -16,44*** -15,44*** 

 (-2,87) (-2,14) (-3,66) (-4,06) 

R2 0,2554 0,2467 0,5700 0,5076 

Antal 

observationer 

26 16 12 18 

** Statistiskt signifikant på 5% nivån, ***Statistiskt signifikant på 1% nivån. 

4.3 Analys av hela undersökningsperioden 

För att försäkra oss om tidigare resultat vägde vi samman samtliga observationer i två olika 

regressioner, där syftet var att se om årtalen hade signifikant betydelse för unik risk. Årtalen 

saknade signifikant betydelse, medan både unik risk och SRI index visade sig vara signifikant. 

Förklaringsvärdet för alla observationer minskade något (tabell 4) jämfört med 2014 enskilda 

år (tabell 3), notera dock att de ändå är högre än inledningsvis år 2011 (tabell 3) då endast 25,54 

procent av förändringen i unik risk förklarades av SRI index. Förklaringsvärdet ökade 

marginellt i vår totala analys då vi tog hänsyn till kalenderåren. 

Tabell 4 Regressioner totalt urval 

Denna tabell beskriver sambandet mellan procentuell unik risk i förhållande till SRI index som utgörs av 

dummyvariabel för med (1) eller utan (0) SRI index, samt dummyvariabel för åren 2011-2014. Regressionsmodell 

1 är som följer: 𝜎𝑒
2 = 𝛼 + 𝛽 + 𝜀 och 2 är: 𝜎𝑒

2 = 𝛼 + 𝛽 [2011] + [2012] + [2013] + [2014] + 𝜀, där 𝜎𝑒
2 utgör 

den unika risken. 

 

*** Statistiskt signifikant på 1% nivån 

 Regression 1  Regression 2 

Intercept 98,15***  100,45*** 

 (62,37)  (38,09) 

SRI index -13,48***  -13,48*** 

 (-6,06)  (-6,00) 

Year dummy  Nej  Ja 

R2 0,3441  0,3587 

Observationer 72  72 
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5 Slutsats 

5.1 Slutdiskussion 

Kraven på legitimitet har inom kapitalmarknaden medfört ett ökat krav på miljö- och 

hållbarhetsredovisning genom Enviromental, Social and Governance (ESG). Tidigare studier 

av Rudd (1981) och Hoepner (2010) motsäger sig varandra då de analyserar huruvida ESG 

bidrar till att skapa monetära värden. Inledningsvis nämnda tidigare studier påtalar svårigheten 

med att mäta effekten av ESG då redovisningen utförs på flera olika sätt. Det är kanske inte så 

förvånande att studier under så långt tidsperspektiv skiljer sig något då utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning går framåt. Problematiken med hur ESG redovisning skiljer sig åt ansåg 

vi oss kunna lösa genom att studera en homogen marknad som använder sig av standardiserade 

metoder i sin redovisning. Resultatet är överraskande, vi väntade oss inget samband mot 

bakgrund av den stora arbetsinsats som krävs för att redovisa i enlighet med gällande kriterier.  

Vårt urval från Johannesburg Stock Exchange (JSE) baserades på börsens noteringskrav. Sedan 

2010 måste bolagen utföra hållbarhetsredovisning enligt standardiserade metoder, för att få vara 

noterade. Detta leder till att bolagen uppvisar en högre grad av transparens för intressenter. 

Arbetet med att redovisa enligt riktlinjerna för SRI index kräver stort engagemang och innebär 

kostnader för bolagen. Vår analys tyder på att den transparens som redovisningen är med och 

bidrar till skapar värde i form av ett lägre risktagande. För att kunna beräkna ett bolags 

förväntade avkastning och priset på en aktie krävs att investerare har kännedom om 

aktiekursens rörelse i förhållande till marknaden, vilket förklaras av kovarians. En allt för stor 

volatilitet bidrar till att en sådan beräkning inte blir tillförlitlig. Vår studie visar att bolag med 

SRI index är en säkrare investering än bolag utan SRI index, eftersom risken kan estimeras. 

I enlighet med Markowitz (1952) portföljteori kan den unika risken diversifieras bort i en 

välsorterad portfölj, men detta förutsätter att den unika risken går att beräkna. Vår slutsats är 

därför att portföljer innehållande bolag med SRI index och tillhörande lägre unik risk medför 

ett högre värde, genom att den unika risken inledningsvis är säkerställd och därmed kan 

diversifieras bort.   

Vi undersökte om det fanns ett negativt samband mellan låg unik risk och hög grad av SRI 

index.  Resultatet visar att det finns ett signifikant samband. Förklaringsvärdet är inledningsvis 

lågt, då endast 25 procent av förändringen i unik risk förklaras av förändringen av SRI index. 

Under 2013 och 2014 ökade dock förklaringsvärdet med nära 100 procent. Trenden i vår analys 

måste beaktas utifrån att JSE införde de nya kraven för att få noteras på börsen först under mars 
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2010. Trenden antyder vidare att SRI index faktiskt har betydelse för att skapa värde då 

förklaringsvärdet ökar. Ovanstående innebär att en lägre unik risk, därmed lägre total risk, 

delvis kan förklaras av ett högt SRI index. Vi kan således besvara frågeställningen med att 

standardiserad hållbarhetsredovisning skapar monetära värden i form av minskat risktagande.  

Utifrån ett kritiskt perspektiv anser vi att urvalet är i minsta laget, mätt i förhållande till 

populationen, och det försämrar validiteten för denna studie. Urvalet baseras dessutom på de 

bolag som är ”best performers” med SRI index i förhållande till bolag helt utan SRI index, 

något som måste beaktas då resultaten analyseras.  Vi kan inte utesluta att en mer omfattande 

studie av alla bolag med SRI index i förhållande till bolag utan SRI index ger samma resultat 

som vår studie. Denna studie har endast fokuserat på det värdeskapande som en låg unik risk 

medför, andra monetära värdeskapande faktorer har inte beaktats. 

5.2 Förslag till vidare studier 

Som tidigare nämnts bygger denna studie på två extremer; de bolag som helt saknar SRI index 

och de bolag som presterat bäst, så kallade ”best performers”, vad gäller SRI index. Tidsramen 

för studien samt svårigheten med att inhämta och säkerställa data från Johannesburg Stock 

Exchange (JSE) begränsade storleken på vårt urval. Det är vår uppfattning att en mer 

omfattande studie vid JSE är av större värde och skulle vara mycket intressant. I en fördjupad 

studie kunde alla bolag som ansökt om ett SRI index och erhållit det, jämföras mot alla bolag 

som ännu inte innehar SRI index.   

En annan tanke är att jämföra fler marknadsplatser som tidigt engagerat sig inom standardiserad 

hållbarhetsredovisning med liknande noteringskrav som JSE. 

Den unika risken utgör endast en del av det totala värdeskapandet. Det hade varit intressant att 

fördjupa sig i fler värdeskapande faktorer, för att få en bättre helhetssyn av det totala 

värdeskapandet som Environmental, Social and Governance (ESG) medför.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Totala urvalet 

Bilaga 2: 2012 års urval och bortfall 
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Bilaga 1 

Bolag Unik risk       SRI 2011 2012 2013 2014 

AGL 61,48 1 1 0 0 0 

ANG 92,95 1 1 0 0 0 

ACL 88,61 1 1 0 0 0 

EXX 78,3 1 1 0 0 0 

GFI 100 1 1 0 0 0 

IMP 70,56 1 1 0 0 0 

KIO 75,27 1 1 0 0 0 

LON 77,22 1 1 0 0 0 

MRF 100 1 1 0 0 0 

MND 70,2 1 1 0 0 0 

SAP 100 1 1 0 0 0 

WHL 74,32 1 1 0 0 0 

PPC 100 1 1 0 0 0 

AIP 84,25 0 1 0 0 0 

AFT 100 0 1 0 0 0 

BCF 100 0 1 0 0 0 

CRG 100 0 1 0 0 0 

CML 76,6 0 1 0 0 0 

EQS 100 0 1 0 0 0 

HPA 100 0 1 0 0 0 

ISB 89,9 0 1 0 0 0 

NUT 100 0 1 0 0 0 

PFG 100 0 1 0 0 0 

RBA 100 0 1 0 0 0 

SNU 100 0 1 0 0 0 

ZCI 100 0 1 0 0 0 

ACL 88,61 1 0 1 0 0 

BAW 100 1 0 1 0 0 

BVT 72,35 1 0 1 0 0 

PPC 100 1 0 1 0 0 

SNT 100 1 0 1 0 0 

SAP 100 1 0 1 0 0 

SBK 79,3 1 0 1 0 0 

SHF 66,38 1 0 1 0 0 

BEG 100 0 0 1 0 0 

FBR 100 0 0 1 0 0 

IRA 100 0 0 1 0 0 

SNU 100 0 0 1 0 0 

STA 100 0 0 1 0 0 

TLM 100 0 0 1 0 0 

VUN 100 0 0 1 0 0 

ZED 92,62 0 0 1 0 0 

AMS 86,67 1 0 0 1 0 

ILV 100 1 0 0 1 0 

NTC 86,75 1 0 0 1 0 

SBK 79,3 1 0 0 1 0 



2 
 

SHF 66,38 1 0 0 1 0 

VOD 82,28 1 0 0 1 0 

ACE 100 0 0 0 1 0 

BRT 100 0 0 0 1 0 

DAW 100 0 0 0 1 0 

HWN 100 0 0 0 1 0 

MML 100 0 0 0 1 0 

PET 100 0 0 0 1 0 

IVL 100 1 0 0 0 1 

AGL 61,13 1 0 0 0 1 

AMS 86,67 1 0 0 0 1 

BAW 93,74 1 0 0 0 1 

LON 77,72 1 0 0 0 1 

NTC 86,75 1 0 0 0 1 

RBP 83,31 1 0 0 0 1 

SBK 79,3 1 0 0 0 1 

VOD 82,28 1 0 0 0 1 

BLU 100 0 0 0 0 1 

ELI 100 0 0 0 0 1 

ISB 89,9 0 0 0 0 1 

MMG 100 0 0 0 0 1 

PNC 100 0 0 0 0 1 

RDI 100 0 0 0 0 1 

SOV 100 0 0 0 0 1 

TRE 100 0 0 0 0 1 

ZCI 100 0 0 0 0 1 

 

1 = Ja 

0 = Nej 
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Bilaga 2       

       

Bolag  Beta t-värde Unik risk % SRI  

ACL  1,182234 2,431928 88,61 1  

BAW  0,589083 1,752982 100 1  

BVT  0,755541 4,192352 72,35 1  

PPC  0,560761 1,776014 100 1  

SNT  0,281543 1,157233 100 1  

SAP  0,583503 1,789258 100 1  

SBK  0,696825 3,465166 79,3 1  

SHF  1,205293 4,826453 66,38 1  

BEG  -0,14165 -0,14118 100 0  

FBR  0,242958 0,884409 100 0  

IRA  0,33058 0,642341 100 0  

SNU  -0,40952 -0,64966 100 0  

STA  4,789631 1,041915 100 0  

TLM  1,738792 1,569237 100 0  

VUN  0,46232 0,484281 100 0  

ZED  0,559324 1,914596 92,62 0  

       

Bortfall på grund av att månadsdata saknas för hela perioden  

       

MSM  0,829708 3,01428 85,26 1  

OML  0,743898 4,849705 66,17 1  

ADR  0,813181 4,538042 69,68 0  

PMV  -1,41199 -2,07086 61,47 0  

       

 


