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Sammanfattning 
 

Hållbarhet och socialt ansvarstagande är inget nytt koncept för företag, men dess 

popularitet och bredare användning växer i takt med ökad medvetenhet om företags och 

människors miljöpåverkan. ESG-betyget har blivit ett av de mest välkända måtten för att 

mäta ett företags prestation i hållbarhet och konceptet för större uppmärksamhet hos 

investerare runt om i världen. Energisektorn i USA står inför stora utmaningar såsom 

växthusgasutsläpp, jämställdhet och konkurrens från teknologisk utveckling. Samtidigt 

ställer investerare högre krav på sektorns hållbarhetsarbete. Det återstår fortfarande behov 

av forskning på sambandet mellan ESG och företags finansiella prestation då tidigare 

forskning uppvisat varierande resultat. 

 
Syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation hos amerikanska energibolag. I studien analyseras finansiell 

prestation genom det marknadsbaserade måttet, Tobin’s Q och det redovisningsbaserade 

måttet, ROA. I studien undersöks det även vilket samband som finns mellan de tre pelarna 

i ESG-konceptet (miljö, social och bolagsstyrning) enskilt med finansiell prestation. För 

att kunna besvara studiens frågeställningar utfördes multipla regressionsanalyser för åren 

2009–2018 på 68 amerikanska energibolag. Slutsatserna från resultat är att 

hållbarhetsaktiviteter, avspeglat i ESG-betyg, har ett negativt signifikant samband med 

redovisad prestation (ROA) samt ett neutralt samband (varken signifikant positivt eller 

signifikant negativt samband) med marknadsbaserad prestation (Tobin’s Q). Resultatet 

visar också att ingen av E-, S och G-betyget individuellt har något positivt signifikant 

samband med varken Tobin’s Q eller ROA. 

 

Resultatet från studien går i linje med den traditionella aktieägarteorin där företag enbart 

bör engagera sig i aktiviteter som vinstmaximerar för dess aktieägare. Resultatet utmanar 

samtidigt intressentteorins synsätt där företag, enligt teorin, vinstmaximerar genom att 

fokusera på en större grupp av intressenter än bara aktieägarna. Resultatet implicerar att 

amerikanska energibolag, enligt aktieägarteorin, inte bör engagera sig i olönsamma 

aktiviteter eftersom det innebär en kostnad för aktieägare. Ingen tidigare studie på 

området har hittats på amerikanska energibolag och studien kompletterar således ett 

forskningsområde som visat varierande resultat med en bransch och landspecifik studie. 

 

Nyckelord: ESG, finansiell prestation, hållbarhet, aktieägarteorin, intressentteorin, 

amerikanska energibolag 
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Definitioner  
 

Amerikanska energibolag – Energibolag listade i USA 

  

Eikon – Thomson Reuters databas 

  

ESG – Hållbarhetsmått baserat på tre pelare Miljö, Social, Bolagsstyrning (eng. 

Environmental, Social, Governance). 

  

FLEV – Finansiell hävstång, givet av totala skulder i förhållande till totala tillgångar 

 

Investerare - Aktieinvesterare  

  

IPCC – Internationella klimatpanelen 

  

ROA – Nyckeltal som mäter avkastning på företagets totala tillgångar. Beräknas i 

studien enligt följande: Resultat före skatt + räntekostnader 

(rörelseresultat)/genomsnittliga totala tillgångar 

  

RobecoSAM – Investeringsspecialist med fokus på hållbarhet 

  

SIZE – Bolagsstorlek, givet av den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

  

SRI – Socialt ansvarsfulla investeringar (eng. Socially Responsible Investments) 

  

S&P 1500 – Index som inkluderar de tre ledande amerikanska indexen: S&P 500, S&P 

MidCap 400 och S&P SmallCap 600 

 

Tobin’s Q – Kvot som jämför börsnoterade företags marknadsvärde i förhållande till 

dess totala tillgångar. Beräknas i studien enligt följande: Marknadsvärde stamaktier + 

Likvidationsvärde preferensaktier + Skulder/Bokförda totala tillgångar 

 

UNGC – FN:s Global Compact 

  

PRI – Internationellt nätverk av investerare som bland annat arbetar för att de sex 

principerna för hållbara investeringar praktiseras 
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1. Introduktion 
Studiens introduktionskapitel kommer att inledas med en presentation av 

problembakgrunden till det valda forskningsområdet. Därefter följer 

problemdiskussionen där problemet och forskningsgapet beskrivs. Slutligen presenteras 

studiens problemformulering och syfte följt av ämnesval och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 
Klimatfrågan har länge varit ett omdiskuterat ämne och klimatförändringar får alltmer 

komplexa konsekvenser på världsekonomin och livet på jorden (WWF, 2019). IPCC, den 

internationella klimatpanelen, släppte 2018 en rapport av konsekvenserna av fortsatta 

växthusgasutsläpp. Global uppvärmning är en konsekvens av växthusgasutsläpp som 

huvudsakligen drivs av ekonomisk tillväxt samt befolkningstillväxt (Allen et al., 2018, s. 

51). Ökad medvetenhet om företags och människors miljöpåverkan har ökat pressen på 

myndigheter och företag att agera i en mer hållbar och ansvarsfull riktning. Som ett 

resultat av ökad uppmärksamhet har forskare presenterat de länder som står för störst 

mängd växthusgasutsläpp där USA står på andra plats efter Kina (UCSUSA, 2015). 
 
Företags negativa påverkan på sin omgivning har resulterat i bildandet av fördraget 

United Nations Global Compact (UNGC) med syfte att uppmuntra företag att agera 

hållbart och ansvarsfullt. Ramverket består av tio principer gällande miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetskraft och korruption (UNGC, u.å a). Ramverket är frivilligt men har 

trots det blivit implementerat av cirka 13,000 företag i över 170 länder. Antalet företag 

som frivilligt implementerar principerna i verksamheter ökar successivt och senaste året 

har antalet ökat med cirka 4,000 företag och ytterligare 9 länder (UNGC, u.å. b). 
  
Initiativ som UNGC har lett till att företag i större utsträckning tar hållbarhet i beaktning 

i sina investeringar. Det amerikanska forumet för hållbara och ansvarsfulla investeringar, 

US SIF, visar i sin senaste rapport att trenden mot att ta ESG i beaktning vid 

investeringsbeslut successivt ökar på USA:s marknad (US SIF Foundation, 2018, s. 1). 
Ett annat ord för hållbara investeringar är ESG-investeringar (eng. environmental, social, 

governance). ESG förklaras, enligt Robeco (u.å.), som användandet av miljö-, social- och 

bolagsstyrningssfaktorer för att utvärdera företag i hur långt de kommit med 

hållbarhetsarbete. Hur företag arbetar med ESG har blivit viktigare i värderingen av 

företagsprestation (MSCI, u.å.). Koehler & Hespenheide (2013, s. 102–103) menar också 

att företag förbättrar sin ESG-prestation i takt med ökad medvetenhet om företags 

miljöpåverkan. Med hjälp av rankinginstitut som sätter ESG-betyg kan dessa faktorer 

integreras i exempelvis portföljanalys, kvantitativ analys eller aktievärdering (Thomson 

Reuters, 2017). 

 
Företags införande av hållbara aktiviteter är inget nytt fenomen och kan härledas tillbaka 

till 1900-talets andra hälft då företag ökade sitt ansvarstagande gentemot samhället och 

anställda genom att implementera CSR i sina verksamheter (Rosamaria et al. 2011, s. 1). 

Enligt Hopkins (2007, s. 20) baserar företag sitt arbete med CSR huvudsakligen på 

Brundtlandrapporten (Brundtland et al., 1987) och Elkingtons (1997) Triple Bottom Line 

- Planet, People and Profit. Brundtlandrapporten belyser tre dimensioner av hållbarhet: 

miljö, social och ekonomisk (Brundtland et al., 1987). Konceptet Planet, People, Profit 

refererar på liknande sätt till företags ansvar gentemot miljön, människor och samhället 

(Elkington, 1997). Senare forskning (Galbreath, 2013, s. 530; Saltaji 2013, s. 145–146) 

menar dock att bolagsstyrning och hållbarhet inte kan behandlas separat.  
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Trots att diskussionen kring hållbarhet ständigt växer finns det skilda teorier om vad 

företag bör ha för ansvar gentemot intressenter, samhället och aktieägare. Under 1970-

talet introducerades aktieägarteorin (eng. shareholder theory) där Milton Friedman 

uttryckte sin syn på vilket socialt ansvarstagande företag och individer bör ta och menade 

att företag tar sitt sociala ansvar genom att engagera sig i aktiviteter som maximerar 

vinsten för dess aktieägare (Friedman, 1970, s. 6). Företag som spenderar kapital på 

socialt ansvarstagande aktiviteter spenderar i själva verket aktieägarnas pengar för ett 

generellt socialt intresse (Friedman 1970, s. 2).  

 

På andra sidan finns de som förespråkar att företag bör engagera sig i socialt 

ansvarstagande aktiviteter genom att fokusera på en större grupp intressenter.  

Synsättet att företag bör fokusera på ett större antal intressenter än bara aktieägarna för 

att vinstmaximera härstammar från intressentteorin (eng. stakeholder theory) (Freeman, 

1984; Freeman et al, 2008; Freeman, 2010). Genom att fokusera på en större grupp 

intressenter än bara aktieägarna anser Freeman et al. (2008, s. 165) att bolaget blir mer 

välskött och kommer att kunna vinstmaximera. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det råder inga tvivel om att hållbara och ansvarsfulla investeringar blir allt viktigare och 

fler företag anammar de riktlinjer som UNGC upprättat. Det ökade fokuset på hållbarhet 

ger utrymme för vidare forskning på sambandet mellan hållbarhetsarbete och företags 

finansiella prestation. Från ett akademiskt perspektiv återstår fortfarande behovet av 

studier eftersom tidigare forskning uppvisat varierande resultat på sambandet mellan ESG 

och finansiell prestation (Friede et al., 2015, s. 217). Trots omfattningen av tidigare 

forskning på finansiell prestation i relation till företags hållbarhetsarbete finner vi att 

forskningsområdet kan kompletteras. 

 

Soana (2011, s. 133–134) menar att flertalet studier inom forskningsområdet har försökt 

fastställa sambandet mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation på urval som 

inkluderar flera branscher. Soana (2011, s. 133–134) menar också att tidigare 

forskningsresultat misslyckats med att finna ett generellt samband eftersom resultaten 

varit varierande. Tidigare forskning har dessutom visat på vikten av studier på landnivå 

eftersom skillnader i institutionella strukturer och regleringar påverkar hållbarhetsarbete 

olika (Doh & Guay, 2006, s. 57 & 68). USA har sedan millennieskiftet präglats av 

företagsskandaler, finanskriser och en enorm klimatskuld (Världsbanken, 2014), vilket 

gör landet intressant att studera när det kommer till ansvarsfulla och hållbara 

investeringar. 

 

Det finns i vår mening anledningar till ytterligare branschspecifika studier eftersom bland 

annat PRI (2017, s. 12) visar hur ESG skiljer sig branscher emellan samt att Soana (2011, 

s. 133–134) menar att forskning på övergripande nivå misslyckats med att finna ett 

generellt samband. På grund av bristen av forskning på branschnivå samt skillnader i 

kultur och regleringar på landnivå kommer studien att vara fokuserad på USA:s 

energisektor. Aktualiteten inom områdena koldioxidutsläpp, förbränning av fossila 

bränslen, uranium och arbetsförhållanden (Henning, 2018) visar ytterligare på relevansen 

av att studera energisektorn. PRI (2017, s. 12) visar i en nyligen publicerad studie att 

energisektorn var den mest volatila industrin i förhållande till förändringar i ESG bland 

12 studerade industrier. Resultatet visar att om ESG implementeras framgångsrikt hos 

energibolag kan risker minskas och avkastning öka (PRI, 2017, s. 12). Med hänsyn till 



3 
 

det resultat PRI (2017) presenterar samt aktualiteten i energibranschens olika områden 

finner vi branschen relevant och intressant att studera. 

 

Eftersom Friede et al. (2015, s. 217) visar varierande resultat på sambandet mellan ESG 

och finansiell prestation finns i vår mening behov av vidare forskning. Vi undersöker 

därför vilket samband som finns mellan ESG-betyg och finansiell prestation hos 

amerikanska energibolag. Ett resultat i studien som uppvisar ett negativt eller neutralt 

samband är i linje med aktieägarteorin då Friedman (1970, s. 2) menar att företag som 

engagerar sig i socialt ansvarsfulla aktiviteter spenderar aktieägarnas pengar för ett 

generellt socialt intresse och därför vinstmaximerar inte företaget. Friede et al. (2015, s. 

225) förklarar att de positiva samband som forskare har funnit mellan ESG och finansiell 

prestation har haft varierande metoder samt studerat olika regioner och tillgångsklasser. 

Dessa resultat kan, enligt Friede et al. (2015, s. 225), vara en anledning till en 

missuppfattning om relationen mellan ESG och finansiell prestation. Institutionella och 

privata investerare drar generellt sett slutsatsen att sambandet mellan ESG och finansiell 

prestation är som bäst neutral - vilket, enligt Friede et al. (2015, s. 225), är i linje med 

Friedmans (1970 syn på den finansiella marknaden. Rajput et al. (2012, s. 44) och Soana 

(2011, s. 134–135) menar just att Friedmans (1970) teorier ger stöd åt resultat som 

uppvisar ett negativt samband mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation. 

 

Intressentteorin ger på motsatt sätt stöd för resultat i studien som uppvisar ett positivt 

samband mellan ESG-betyg och finansiell prestation i linje med tidigare studier (Godfrey 

et al., 2009; Barnett & Salomon, 2006). Velte (2017, s. 171) menar att studier som funnit 

positiva samband mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation är i linje med 

intressentteorin. Enligt Freeman (2010, s. 9) innebär teorin att genom att fokusera på fler 

intressenters intressen än bara aktieägarna kommer bolaget att kunna vinstmaximera. Ett 

positivt samband mellan ESG-betyg och finansiell prestation skulle därmed innebära att 

genom att företaget tar fler intressenter i beaktning kommer den finansiella prestationen 

att förbättras. 

 

Tidigare studier som undersökt sambandet mellan ESG och finansiell prestation har mätt 

finansiell prestation genom ett marknadsbaserat mått och ett redovisningsbaserat mått 

(Velte, 2017; Choi & Wang, 2009; Fischer & Sawszyn, 2012). Bassen & Kovacs (2008, 

s. 183) förklarar att ett företags finansiella prestation inte enbart motsvaras av den 

redovisade prestationen eftersom immateriella tillgångar också förklarar hur ett företag 

presterar. För att skapa ett brett perspektiv på finansiell prestation kommer således ett 

marknadsbaserat prestationsmått (Tobin’s Q) och ett redovisningsbaserat prestationsmått 

(ROA) att inkluderas, på samma sätt som tidigare studier inom forskningsområdet (Velte, 

2017; Choi & Wang, 2009). 

 

Galbreath (2013, s. 530) menar att det finns begränsad forskning som tar hänsyn till alla 

pelare i ESG-konceptet och dess påverkan på finansiell prestation över tid. Friede et al. 

(2015, s. 217) visar att studier inom forskningsområdet som undersökt sambandet mellan 

ESG disaggregerat och finansiell prestation har resulterat i varierande resultat, vilket 

pekar på behovet av fortsatt forskning på ESG-variablerna individuellt. Denna studie 

kommer därför också undersöka vilket samband som finns mellan E-, S och G-betyg och 

finansiell prestation.  
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1.3 Problemformulering och syfte 
Friede et al. (2015, s. 217) menar att resultatet från ledande studier sedan 1970-talet har 

visat varierande resultat på sambandet mellan ESG och finansiell prestation. Soana (2011, 

s. 133–134) menar att flertalet studier inom forskningsområdet som har försökt fastställa 

sambandet mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation på urval som inkluderar 

flera branscher har misslyckats med att generalisera ett samband. Studier på landnivå har 

visat sin relevans eftersom skillnader i institutionella strukturer och regleringar påverkar 

hållbarhetsarbete i företag olika (Doh & Guay, 2006, s. 57 & 68). Trots spridda 

forskningsresultat på sambandet mellan ESG och finansiell prestation visar US SIF 

Foundation (2018, s. 1) att trenden mot att ta ESG i beaktning vid investeringsbeslut 

successivt ökar på USA:s marknad. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation, där både redovisad prestation och marknadsbaserad prestation 

inkluderas. I studien analyseras finansiell prestation genom det marknadsbaserade måttet, 

Tobin’s Q och det redovisningsbaserade måttet, ROA. Samband i studien avser: positivt 

samband, neutralt samband och negativt samband. Studien kommer att vara koncentrerad 

till energibolag listade på den amerikanska börsmarknaden. För att kunna besvara 

studiens syfte presenteras följande frågeställning: 

 

Vilket är sambandet mellan ESG-betyg och amerikanska energibolags finansiella 

prestation? 

 

Forskning på de enskilda ESG-variablerna ökar, men det behövs fortsatt forskning på 

variablerna individuellt för att kunna generalisera ett samband mellan ESG och finansiell 

prestation. Denna studie kommer därför också undersöka vilket samband som finns 

mellan E-, S och G-betyg enskilt med finansiell prestation. Studiens sekundära 

frågeställning är: 

 

Vilket är sambandet mellan E-, S och G-betyg individuellt och amerikanska energibolags 

finansiella prestation? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att vara koncentrerad till energibolag listade på den 

amerikanskabörsmarknaden. Enligt Thomson Reuters företagsklassifikation (Thomson 

Reuters, 2012) täcker den amerikanska energisektorn följande område: 

 

• Fossila bränslen 

• Förnyelsebar energi 

• Uranium 
 
De bolag som inkluderas i studien är listade på det amerikanska indexet S&P 1500. S&P 

1500 inkluderar de tre ledande amerikanska indexen: S&P 500, S&P MidCap 400 och 

S&P SmallCap 600 och täcker cirka 90 procent av USA:s totala börsvärde (S&P Dow 

Jones Indices, 2019). Genom avgränsningen kan vi erhålla ett relativt stort urval som 

återspeglar majoriteten av listade energibolag i USA. 
 

• ESG-betyg och finansiell information hämtas uteslutande från Thomson Reuters 

Eikon databas. 
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• Studien kommer att avgränsas till åren 2009–2018, vilket enligt författarna 

kommer möjliggöra att undersöka sambandet mellan ESG och finansiell 

prestation över tid. 

•  Urvalet kommer att bestå av 68 energibolag. 
 

1.5 Ämnesval och bidrag 
Ämnesvalet grundas i intresset för företagens roll i ett samhälle hotat av bland annat 

klimatpåverkningar, bristande arbetsförhållanden och andra externa såväl som interna 

motstånd.  Under utbildningen har intresset väckts för frågor inom hållbart företagande, 

cirkulär ekonomi men även ansvarsfulla investeringar. Då vi är en del av generationen 

som i närtid öppnar dörren till en karriär i arbetslivet där ansvarsfulla och hållbara 

investeringar är viktiga anser vi att forskningsområdet är relevant och intressant att 

studera. 
 
Genom att undersöka sambandet mellan ESG och finansiell prestation kan företag förstå 

betydelsen av hållbara och ansvarsfulla investeringar, inte bara finansiellt utan också för 

intressenters och samhällets bästa. Som tidigare nämnts är studien avgränsad till en 

specifik industri i ett specifikt land, något som kommer att bidra till forskningen genom 

att ge en mer precis bild av sambandet mellan ESG och finansiell prestation. Studier på 

landnivå kan bidra med kunskap om hur intensiteten av hållbarhetsarbete skiljer sig länder 

emellan och hur hållbarhetsarbete kan implementeras olika. 
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2. Tidigare forskning och definitioner av koncept 
Följande kapitel kommer beskriva koncept såsom CSR samt härkomsten av ESG. Vidare 

kommer även ESG-konceptet, den amerikanska energisektorn, finansiella 

prestationsmått och samvariation mellan E, S, G och finansiell prestation att beskrivas. 

Den andra delen av kapitlet presenterar tidigare forskning inom området samt motiverar 

hur dessa studier influerat den aktuella studien. 
 

2.1 Definitioner av koncept 
 

2.1.1 CSR och bolagsstyrning 
Hopkins (2007, s. 15–16) menar att CSR handlar om att företag behandlar sina 

intressenter etiskt och ansvarsfullt. Vidare innebär CSR att företag arbetar etiskt och 

ansvarsfullt med sociala och miljömässiga frågor (Hopkins, 2007, s. 16). Rosam & Peddle 

(2004, s. 3–9) menar att CSR och bolagsstyrning täcker olika områden, men kan 

sammanfogas då de erbjuder en komplementär syn på frågor som omger hållbar och 

ansvarsfull affärsverksamhet. Konvergensen mellan CSR och bolagsstyrning har 

påverkats av ökade regleringar, efterfrågan på företagsetik och uppkomsten av finansiella 

skandaler. Enligt Rosam & Peddle (2004, s. 3–9) är både CSR och bolagsstyrning begrepp 

som hjälper företag att bedriva verksamheter lönsamt och samtidigt ansvarsfullt för att 

tillfredsställa företagets intressenter. Konvergensen fungerar som en drivkraft för 

långsiktig prestation och utgör ett effektivt verktyg för riskhantering samt förbättrar 

företagets rykte genom att undvika företagsskandaler. Senare forskning (Galbreath, 2013, 

s. 530; Saltaji 2013, s. 145–146) menar att bolagsstyrning och hållbarhet inte kan 

behandlas separat. 

 

2.1.2 ESG 
ESG härstammar från SRI (Social Responsible Investments) men tar inte bara hänsyn till 

miljö och sociala frågor utan även bolagsstyrning (MSCI, u.å.). ESG kallas också för “the 

three pillars of sustainability” (Staub-Bisnang, 2012, s. 1). ESG-betyget visar hur väl ett 

företag presterar i miljö-, social- och bolagsstyrningsfrågor. ESG-betyget är konstruerat 

i syfte att hjälpa intressenter och investerare att förstå risker och möjligheter med ESG 

samt att integrera dessa faktorer i investeringsprocessen (MSCI, u.å.). De tre faktorerna i 

ESG-konceptet är fördelade i ett antal underliggande faktorer såsom mänskliga 

rättigheter, koldioxidutsläpp, löner, ledarskap, och samhälle (Thomson Reuters, 2017, s. 

6). I tabell 1 presenteras de olika underliggande faktorerna i ESG-variablerna. 
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Tabell  1. ESG-faktorer 

 

Miljöfaktorer 

 

Sociala faktorer 

 

Bolagsstyrningssfaktorer 

Klimatförändringar 

Gasutsläpp 

Ekologisk byggnadsteknik 

Vattenstress 

Naturkapital 

Avskogning 

Humankapital 

Arbetsstandarder 

Opposition från intressenter 

Medarbetarrelationer 

Hälso- och 

säkerhetsförhållanden 

Mänskliga rättigheter 

Mutor och kurroption  

Politisk lobbying och 

donationer 

Skattestrategi 

Styrelsens mångfald och 

struktur 

Lön 

Affärsetik och bedrägeri 

Förvaltning 

Aktieägare 

 
Källa: MSCI (u.å.); Thomson Reuters (2017) 

 

2.1.3 Miljö 
Miljöfaktorer omfattar det bidrag ett företag eller en regering gör till klimatförändringar 

genom att arbeta för minskade växthusgasutsläpp, avfallshantering och energieffektivitet. 

Nya ansträngningar i energisektorn för att bekämpa den globala uppvärmningen har lett 

till att utsläpp och kolanvändning minskat betydande (Robeco, 2014). Thomson Reuters 

betygsätter företags arbete med miljö utifrån tre huvudsakliga kategorier: 

resursanvändning, utsläpp och innovation. Innovation i sammanhanget baseras på ett 

företags kapacitet att minska miljökostnaden för deras kunder, vilket leder företag till nya 

hållbara produkter, teknologier och processer (Thomson Reuters, 2017, s. 16).  
 

2.1.4 Sociala 
De sociala faktorerna omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsstandarder i 

försörjningskedjan, eventuell exponering för olagligt barnarbete och mer rutinmässiga 

problem, exempelvis överensstämmelse med arbetsplatsens hälsa och säkerhet. Thomson 

Reuters betygsätter företag utifrån kategorierna: produktansvar, arbetskraft, mänskliga 

rättigheter och gemenskap. Mänskliga rättigheter syftar till vilken omfattning företag 

respekterar fundamentala mänskliga rättigheter. Arbetskraft syftar till hur effektivt 

företaget arbetar med jämställdhet, säker arbetsmiljö och mångfald. Gemenskap handlar 

slutligen om hur företag tar ansvar för den allmänna hälsan i samhället genom att 

respektera företagsetik samt att vara en god samhällsmedborgare. (Thomson Reuters, 

2017) 

 
2.1.5 Bolagsstyrning 
Mansur & Tangl (2018, s. 97) förklarar att bolagsstyrning är en form av system med vilket 

företaget styrs och kontrolleras. Strukturen på ett företags bolagsstyrning specificerar 

fördelningen av rättigheter och ansvar mellan olika deltagare i företaget såsom styrelse, 

ledning och aktieägare (Mansur & Tangl, 2018, s. 97). På mikronivå kan företag förbättra 

bolagsstyrning genom att integrera hållbarhetsprincip i sin verksamhet och i sina 

relationer, vilket möjliggör större transparens och ansvarsskyldighet (UNGC, u.å. c). På 

makronivå kan företag bidra till utveckling och implementering av internationella normer 

och standarder (UNGC, u.å. c). 

 

Thomson Reuters (2017, s. 15) delar in bolagsstyrning i tre huvudsakliga kategorier: 

aktieägare, CSR strategi och ledning. Kategorin aktieägare undersöker hur företaget 

behandlar dess aktieägare samt hur och vilka strategier de använder för att undvika ett så 
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kallat “fientligt övertagande”. Kategorin ledning undersöker huruvida företaget följer och 

anpassar sig till principer för god bolagsstyrning. CSR strategi innebär att Thomson 

Reuters undersöker hur företaget kommunicerar sin strategi för att integrera finansiella, 

sociala och miljömässiga aspekter i deras dagliga verksamhet (Thomson Reuters, 2017, 

s. 15). 

 
2.1.6 USA:s energisektor 
Studien kommer, som tidigare nämnts, att vara fokuserad på USA:s energisektor. Enligt 

Thomson Reuters företagsklassifikation består USA:s energisektor av företag som arbetar 

med fossila bränslen, förnybar energi och uranium. Dessa industrier är specificerade i 

tabell 2.  

 
Tabell  2. USA:s energisektor 

Sektor Industrigrupp Industri 

Fossila bränslen Kol Kol 

 Olja & gas Integrerad olja och gas 

  Olja & gas, utvinning och 

produktion 

  Olja & gas, raffinering och 

marknadsföring 

 Olja & gas relaterad 

utrustning och tjänster 

Olja & gas, borrning 

  Oljerelaterade tjänster och 

utrustning 

  Olja & gas, 

transporttjänster 

Förnyelsebar energi Förnyelsebar energi Förnyelsebar energi, 

utrustning & tjänster 

  Förnyelsebara bränslen 

Uranium Uranium Uranium 
Källa: Thomson Reuters (2012) 

 

USA:s energisektor är inne i en förändringsperiod där hållbara alternativ såsom 

vattenkraft, vindkraft och solenergi utmanar de traditionella 

energiförsörjningsmetoderna. Genom den teknologiska utvecklingen i sektorn har 

förnyelsebar energi både ökat effektiviteten i form av energiutvinning och samtidigt 

reducerat kostnader (Roberts 2019, s. 14–16). Den teknologiska utvecklingen har ökat 

konkurrensen och utbudet av energi, vilket förväntas resultera i att USA år 2020 kommer 

att exportera mer energi än de importerar. Genom en ökad effektivitet hos 

konsumentprodukter förväntas inte efterfrågan på energiprodukter öka, trots förutspådd 

fortsatt ekonomisk tillväxt. Detta visar på vikten för amerikanska energibolag att fortsatt 

vara konkurrenskraftiga då marknadsutbudet av energi förväntas vara bestående (EIA, 

2019). 
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Energisektorn står inför stora utmaningar från bland annat ökade regleringar, politiska 

åtgärder, åldrande arbetskraft, modernisering av infrastrukturer och cyberattacker 

(Infinitireasearch, u.å.). Enligt Robeco (2014) är följande områden i energisektorn mer 

utsatta för hållbarhetsutmaningar: energianvändning och utsläpp av växthusgaser, hälsa- 

och samhällsrelationer, mutor och korruption samt bolagsstyrning. Sektorns rådande 

utmaningar leder dessutom till ökade krav från investerare och konsumenter. 

Energibolagens förmåga att vara transparenta med hur dessa utmaningar hanteras blir 

också mer värdefullt för investerare och konsumenter (Robeco, 2014). 

 

Den globala uppvärmningen ses som den största utmaningen energibolagen står inför 

(Robeco, 2014). Energianvändning och utsläpp av växthusgaser blir viktigare för 

investerare eftersom det ger en bild av ett företags position i förhållande till den 

genomsnittliga koldioxidintensiteten för industrin. I USA måste företag ha noggrann 

uppsikt till de lokala eller statliga regler som bestämmer nivåspecifika växthusutsläpp för 

energibolag. Kolbaserade energikällor svarar för cirka 30 procent av energiförsörjningen 

i USA och visar på negativa klimateffekter i form av luftföroreningar, vattenförorening 

samt global uppvärmning (UCS, u.å.). 

 

2.2 Finansiella prestationsmått 
 
2.2.1 Tobin’s Q 
Tobin’s Q är en kvot som jämför börsnoterade företags marknadsvärde i förhållande till 

dess totala tillgångar (Lindenberg & Ross, 1981, s. 1) och populariserades efter att 

nobelpristagaren James Tobins introducerade teorin bakom kvoten i sin artikel “A 

General Equilibrium Approach to Monetary Theory” (Tobin, 1969). Lindenberg & Ross 

(1981, s. 1–2) menade att måttet huvudsakligen används för att prediktera vilka 

investeringsbeslut ett företag kan ta men att det också är ett sätt att mäta ett företags 

finansiella prestation. Värdet på kvoten säger något om aktieägarnas avkastningskrav då 

kvoten talar om hur finansiella marknader värderar företaget relativt 

återanskaffningskostnaden för tillgångarna. Ursprungsversionen av Tobin’s Q beräknas 

således genom att marknadsvärdet divideras med återanskaffningsvärdet på företagets 

totala tillgångar (Lindenberg & Ross, 1981, s. 1). Om Q> 1 värderar marknaden företaget 

högre än dess tillgångar, det omvända förhållandet gäller om Q <1 (Tobin, 1969).  

 

Lindenberg & Ross (1981, s. 10–11) presenterar ett tillvägagångssätt för att beräkna 

Tobins Q. Chung och Pruitt (1994, s. 70) kritiserar dock denna metod för att vara allt för 

komplicerad och menar att Lindenberg & Ross (1981) beräkningar kräver svårtillgänglig 

information från de undersökta bolagen. Lindenberg & Ross (1981) beräkning är enligt 

följande: 

 
Tobin’s Q = Pref + Stam + Långsk + Kortsk - Korttill/Tottill - Bokakt + Infakt 

där, 

 

Pref = likvidationsvärdet av företagets preferensaktier 

Stam = priset på företagets stamaktier multiplicerat med antalet utestående aktier 

Långsk = värdet av företagets långsiktiga skulder justerade för åldersstrukturen 

Kortsk = det bokförda värdet av företagets korta skulder 

Korttill = värdet av företagets omsättningstillgångar 

Tottill = det bokförda värdet av företagets totala tillgångar 

Bokakt = det bokförda värdet av företagets aktiekapital 
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Infakt = företagets inflationsjusterade aktiekapital  

 

Ovanstående beräkning är synnerligen komplex och kräver, precis som Chung och Pruitt 

(1994, s. 70) menar, mer svårtillgänglig information från de undersökta bolagen. Chung 

och Pruitt (1994) utvecklade en förenklad approximation som kräver mindre finansiell 

information och som kan beräknas utifrån offentlig tillgänglig information med 

bibehållen tillförlitlighet. Chung och Pruitt (1994) presenterade formeln: 

 

Tobin’s Q = Stam + Pref + skulder/Totala tillgångar 

där, 

 

Stam = priset på företagets stamaktier multiplicerat med antalet utestående aktier 

Pref = likvidationsvärdet av företagets preferensaktier 

Skulder = värdet av företagets kortsiktiga skulder minus företagets omsättningstillgångar 

plus det bokförda värdet av företagets långsiktiga skulder 

Totala tillgångar = det bokförda värdet av företagets totala tillgångar 

 

Chung & Pruitts (1994) beräkning skiljer sig från den Lindenberg & Ross (1981) 

presenterade genom att det implicit antar att återanskaffningsvärdet för ett företags 

tillgångar är lika med deras bokförda värden. En ytterligare skillnad är sättet på vilket 

marknadsvärdet av företagets långsiktiga skulder beräknas. Chung & Pruitt (1994, s. 70) 

menar att deras alternativa sätt att beräkna Tobin’s Q ger samma värde till 96,6 procent 

med de beräkningar som Lindenberg & Ross (1981) presenterade och kan därför 

användas för beräknandet av Tobin’s Q. 

 

Användandet av Tobin’s Q för att representera ett företags marknadsvärde har fått kritik 

från Dybvig & Warachaka (2015) som menade att måttet kan vara uppdrivet av 

underinvesteringar hos företag med tillgång till skuldfinansiering (Dybvig & Warachaka, 

2015, s. 2–3). Dybvig & Warachaka (2015, s. 2–3) föreslog två alternativa 

tillvägagångssätt för att beräkna företags marknadsprestation: det första bedömer 

skaleffektivitet och den andra bedömer kostnadsdiciplin. Tidigare studier som undersökt 

sambandet mellan ESG och finansiell prestation (Velte, 2017: Choi & Wang, 2009) har 

dock använt Tobin’s Q som mått för att representera ett företags prestation på marknaden. 

För att vara i linje med metodiken i forskningsområdet kommer denna studie att förhålla 

sig till de prestationsmått som använts av tidigare forskare som undersökt sambandet 

mellan ESG och finansiell prestation. 

 

Velte (2017, s. 172) och Choi & Wang (2009) har beräknat Tobin’s Q genom att beräkna 

företagets marknadsvärde dividerat med bokfört värde av totala tillgångar, under liknande 

principer som Chung & Pruitt (1994, s. 70) presenterade. Choi & Wang (2009, s. 895–

900) menar att Tobin’s Q vanligtvis studeras genom att beräkna ration mellan 

marknadsvärdet av ett bolag dividerat med det bokförda värdet av dess tillgångar, 

eftersom det finns svårigheter med att beräkna återanskaffningsvärdet för tillgångarna. 

Med anledning av komplexiteten av beräkningen av återanskaffningsvärdet av totala 

tillgångar har således Tobin’s Q i tidigare studier (Velte, 2017: Choi & Wang, 2009) 

beräknat Tobin’s Q genom att dividera marknadsvärdet med bokfört värde av totala 

tillgångar. Med hänsyn till hur tidigare forskning i området har beräknat Tobin’s Q samt 

komplexiteten i att beräkna återanskaffningsvärdet på totala tillgångar kommer denna 

studie att beräkna Tobin’s Q enligt Chung & Pruitts (1994) metod. 
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2.2.2 Avkastning på tillgångar (ROA) 
För att få en bredare bild och ett större perspektiv på finansiell prestation kommer även 

en redovisningsbaserad variabel användas. Tidigare studier inom forskningsområdet 

(Choi & Wang, 2009, s. 898; Velte, 2017, s. 172) har använt sig av avkastning på totala 

tillgångar (ROA) för att representera ett företags redovisningsbaserade prestation. Enligt 

Derwall (2007, s. 106) är måttet passande för att representera den operationella 

prestationen samt lönsamhet. Crosson et al. (2011, s. 204) förklarar att måttet visar hur 

väl ett företags tillgångar genererar avkastning och att ROA är det vanligaste måttet för 

att mäta lönsamhet. Crosson et al. (2011, s. 204) definierar ROA enligt följande: 

 

ROA = Resultat före skatt + räntekostnader (rörelseresultat)/genomsnittliga totala 

tillgångar 

 

Nassim & Penman (2001, s. 115–116) menar att ROA inkluderar finansiella tillgångar 

och exkluderar skulder relaterade till rörelsen i beräkningen, vilket skapar en förväxling 

mellan finansiella aktiviteter och aktiviteter tillhörande rörelsen. Nassim & Penman 

(2001) utvecklade därför ett tillvägagångssätt för att separera finansiella aktiviteter och 

aktiviteter från rörelsen genom att omformulera resultaträkningen. Nassim & Penman 

(2001, s. 115) beräknar därför nyckeltalet, RNOA, genom att dividera nettotillgångar med 

rörelseintäkter. Nassim & Penman (2003, s. 554) menar att ett bolag kan låna pengar på 

den finansiella marknaden för att skapa en finansiell hävstång. Bolagen lånar även av sina 

leverantörer, kunder och anställda i form av exempelvis leverantörsskulder och 

innestående löner vilket skapar en hävstång från rörelsen (Nissim & Penman, 2003, s. 

554). Nissim & Penman (2003, s. 554) argumenterar även för att hävstång relaterad till 

rörelsen vanligtvis är bättre i form av lönsamhet än finansiell hävstång. 

 

RNOA är således definierat som rörelseresultat (OI) dividerat med netto rörelsetillgångar 

(NOA) (Nissim & Penman, 2001, s. 115). Rörelseresultat (OI) är skillnaden mellan 

rörelseintäkter och rörelsekostnader som hämtas från den omformulerade 

resultaträkningen (Penman, 2013, s. 243). Netto rörelsetillgångar (NOA) är skillnaden 

mellan rörelsetillgångar och skulder tillhörande rörelsen som hämtas från den 

omformulerade balansräkningen (Penman, 2013, s. 241). 

 

OI = Rörelseintäkter - rörelsekostnader 

 

NOA = Rörelsetillgångar - skulder tillhörande rörelsen 

 

RNOA = OI/NOA 

 

Denna studie kommer att använda sig av det mer traditionella prestationsmåttet, ROA, 

enligt den formel som Crosson et al. (2011, s. 204) presenterar. Anledning till valet av 

ROA som redovisningsbaserat prestationsmått grundar sig huvudsakligen i att det är det 

vanligaste måttet för att mäta lönsamhet (Crosson et al., 2011, s. 2014) samt att det är mer 

förekommande i tidigare studier inom det valda forskningsområdet (Choi & Wang, 2009, 

s. 898; Velte, 2017, s. 172). Det finns uppenbarligen fördelar med att använda sig av 

RNOA eftersom de skiljer på hur rörelsen är finansierad och hur rörelsen presterar, men 

med anledning av att studien ämnar bidra till ett existerande forskningsområde anser 

författarna att ROA det mest lämpliga redovisningsbaserade prestationsmåttet att använda 

i studien. 
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2.3 Samvariation mellan E, S, G och finansiell prestation  
 
2.3.1 Samvariation mellan E (miljö) och finansiell prestation 
Världens utvecklingsländer står för mer än 75 procent av världens totala energi- och 

resursförbrukning och skapar huvuddelen av industri-, gift- och konsumtionsavfall (Hart, 

1997, s. 68). Vernon (1992, s. 63–64) menar att multinationella företag flyttar produktion 

till länder med mindre krav på miljöstandarder för att kostnadsminimera. Gray & 

Shardbegian (1993, s. 14–15) visar också att strikta kontroller av föroreningar i bland 

annat USA leder till försämrad produktivitet bland företag. Florini & Saleem (2011, s. 

149) menar samtidigt att energibolag möter stora finansiella kostnader från ökade 

regleringar för att reducera växthusgasutsläpp. Å andra visar Hart & Ahuja (1996, s. 33–

34) att företag som arbetar för minskade föroreningar och utsläpp får bättre finansiell 

prestation, mätt genom avkastning på omsättning och avkastning på tillgångar.  

 

Dowell et al. (2000) undersökte om multinationella företags marknadsvärde är relaterat 

till de miljöstandarder företaget anammar. Dowell et al. (2000, s. 1071–1072) förklarar 

att multinationella företag som anammar globala miljömässiga standarder är positivt 

associerade med högre bolagsvärde, mätt genom Tobin’s Q. Författarna menar att företag 

som arbetar enligt högre miljöstandarder kan dra fördel av ökad positiv ryktesspridning 

och kan således vara konkurrenskraftiga (Dowell et al., 2000, s.1063). Samtidigt visar 

studien att utvecklingsländer med lägre krav på miljöstandarder för att locka utländska 

investerare kan istället påverkas negativt genom sämre kvalité och sämre konkurrens 

(Dowell et al., 2000, s. 1072). Studien motbevisar därför teorier om att företag som 

arbetar enligt globala miljöstandarder får större skulder, som i sin tur minskar 

marknadsvärdet (Dowell et al., 2000).  

 

Feldman, Soyka och Ameer (1996, s. 5) menar att det finns ett samband mellan ett 

företags arbete med miljöfrågor och risken i investeringar (bland annat mätt genom Beta), 

vilket bestäms av kapitalmarknaden. Feldman, Soyka och Ameer (1996, s. 5) menar 

vidare att när det finns betydande osäkerhet på marknaden kväver investerare ytterligare 

kompensation till följd av denna osäkerhet. När ny information blir tillgänglig för 

kapitalmarknaden som minskar osäkerheten, kan investerare anpassa förväntningarna och 

effekterna av denna osäkerhet på företagets värde kan minskas (Feldman, Soyka och 

Ameer, 1996, s. 6). Feldman, Soyka och Ameer (1996, s. 6) menar att tillgängligheten av 

information om arbetet med miljöfrågor påverkar investerares uppfattning av företagets 

risk. Den studie Feldman, Soyka och Ameer (1996) genomförde indikerar att företag som 

kommunicerar relevant information om sina miljöprogram generellt sett uppfattas av 

investerare som att ha en lägre risk jämfört med liknande företag som inte ger ut 

information. Investerare drar slutsatsen att företag som arbetar med miljöfrågor är mindre 

benägna att råka ut för miljöolyckor och som ett resultat ger företaget en lägre upplevd 

risk i form av en minskad Beta (Feldman, Soyka och Ameer, 1996, s. 8).  

 

Zhang & Chen (2017, s. 1) menar att ett företags investeringar i miljö kan leda till ökade 

initiala kostnader, generera stora variationer i intäkter samt öka företagets skuldsättning. 

Kortsiktig skuldsättning kan således skapa en likviditetsrisk, vilket också kan leda till att 

företag avstår från fortsatta investeringar (Zhang & Chen, 2017, s. 3). Samtidigt visar 

Zhang & Chen (2017, s. 3) att investeringar i miljö på lång sikt förbättrar företagets 

relation till dess intressenter, som i sin tur förbättrar lönsamheten. Företag som aktivt 

investerar miljöfrågor kan å andra sidan erhålla ekonomiska bidrag, gynnas av fördelaktig 
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företagspolitik eller andra förmånliga ekonomiska stöd som i sin tur minskar företagets 

affärsrisk (Zhang & Chen, 2017, s. 5).  

 

2.3.2 Samvariation mellan S (social) och finansiell prestation  
Jones et al. (2018) undersökte huruvida ett företags relation med dess intressenter kan 

påverka den finansiella prestationen. Studien grundar sig i den instrumentella 

intressentteorin som Donaldson & Preston (1995, s. 71) presenterade, vilket är 

inriktningen av intressentteorin som används för att beskriva kopplingen mellan företags 

lönsamhet och vilka intressenter företagsledningen fokuserar på. Jones et al. (2018, s. 

375) förklarar att begreppet CSRE innebär att företagens ledare försöker stärka sin 

relation med en intressentgrupp genom exempelvis samarbete och utbyte av förtroende, 

vilket kan leda till förbättrade finansiell prestation.  

 

En framgångsrik implementering av CSRE kan resultera i att intressenten förändrar sin 

syn på företaget och därmed får en närmare relation till företaget (Jones et al., 2018, s. 

376).  En förbättrad relation mellan företag och intressent kan exempelvis visas i att 

företagets medarbetare trivs bättre på arbetsplatsen. Harter et al. (2002) genomförde en 

meta-studie för att förklara om det finns något samband mellan medarbetarnas trivsel och 

tillfredsställelse på jobbet och företags finansiella prestation. Måtten för finansiell 

prestation beskrivs i studien bland annat som lönsamhet, produktivitet och omsättning 

(Harter et al., 2002, s. 271). Resultatet från studien visar att det finns ett positivt samband 

mellan de anställdas trivsel på arbetsplatsen och företagets finansiella prestation (Harter 

et al., 2002, s. 276).  

 

Jones et al. (2018, s. 384) förklarar även att det finns tillfällen då CSRE, eller det faktum 

att intressenten får en närmare relation till företaget, kan ha en negativ effekt på företagets 

resurser. Detta kan förekomma om den tilltänkta relationsförbättringen mellan företag 

och intressent inte inträffar och intressenten istället utnyttjar denna mer generösa 

inriktning som företaget uppvisar för egen vinning (Jones et al., 2018, s. 384). 

Implementationen av CSRE och närmare relationer mellan företag och intressent kan visa 

sig vara ett kostsamt initiativ om kulturen inom företaget är att tillgodose sina egna 

intressen framför andras (Jones et al., 2018, s. 384). 

 

Orlitzky & Benjamin (2001) undersökte sambandet mellan företags CSP (Corporate 

Social Performance) och finansiell risk. Ett företag med högt CSP kännetecknades i 

studien som att de arbetar för en god relation med dess intressenter, där de anställda ingår 

i gruppen primära intressenter (Orlitzky & Benjamin, 2001, s. 372). Bolagens risk mättes 

genom en redovisningsbaserad risk (ROIC) och en marknadsbaserad risk (Beta) (Orlitzky 

& Benjamin, 2001, s. 379). Resultatet visade att ett högre CSP-betyg leder till minskad 

finansiell risk (Orlitzky & Benjamin, 2001, s. 388). Detta kan förklaras av att ett högt 

CSP innebär att företagsledningen har fler intressenter i beaktning, vilket tillåter 

företagsledningen att agera proaktivt och kan därav minska risken för oförutsedda 

händelser som kan leda till ekonomiska förluster (Orlitzky & Benjamin, 2001, s 373). 

Genom att stärka relationen med intressenter kan företagets rykte stärkas, deras 

transaktionskostnader minska och följaktligen minskar osäkerheten kring företagets 

finansiella prestation (Orlitzky & Benjamin, 2001, s 391). 

 

Lin et al. (2016) undersökte relationen mellan finansiell hävstång och anställdas makt i 

företags ledningsarbete. Lin et al. (2016, s. 305) menar att desto mer makt och inflytande 

anställda får i företagsledningen desto mer reduceras agentkonflikter mellan företag och 
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dess långivare. Lin et al. (2016, s. 305) menar att företag där anställda har mer makt och 

inflytande får signifikant lägre spridning på lånen samt längre löptider, vilket i sin tur 

minskar företagets risk.  

 

2.3.3 Samvariation mellan G (bolagsstyrning) och finansiell prestation 
Stuebs & Sun (2015, s. 40) menar att god bolagsstyrning påverkar ett företags finansiella 

rapportering och prestation positivt. Kanagertnam et al. (2007, s. 498) förklarar att högre 

nivå av bolagsstyrning i ett företag gör att informationsasymmetri minskar i samband med 

bland annat kvartalsrapporter. Enligt Florini & Saleem (2011, s. 152) har stor del av 

energisektorn blivit allt mer privatiserad, vilket har skapat en bredare debatt kring vikten 

av god bolagsstyrning, ansvarsskyldighet och transparens. Florini & Saleem (2011, s. 

152) menar också att det har krävts förbättrad transparens för att öka effektiviteten på 

oljemarknaden och för den demokratiska processen i ledningsgrupper. 

 

Bebchuk & Weisbach (2010, s. 941) förklarar att tidigare forskning har fokuserat på 

effekten aktieägares aktivism (exempelvis “takeover bids” och “proxy fights”) har på ett 

företags lönsamhet. Bebchuk & Weisbach (2010, s. 941) förklarar att forskare dragit 

slutsatser att denna typ av aktivism från aktieägarna ökar deras rättigheter, intressen och 

inflytande i bolaget de äger aktier. Samtidigt är denna relation mellan aktieägare och 

företag både av privat karaktär men också svår att kvantifiera (Bebchuk & Weisbach, 

2010, s. 942). Det är också viktigt, poängterar Bebchuk & Weisbach (2010, s. 943), att 

förstå att denna relation mellan aktieägare och företag också beror på legala aspekter, där 

exempelvis aktieägare i vissa länder tillåts ha större makt och inflytande än aktieägare i 

andra länder. 

 

En annan aspekt för att öka övervakning och kontrollering av aktieägarna är styrning från 

bolagsstyrelsen, vilken är vald av aktieägarna (Bebchuk & Weisbach, 2010, s. 943). Ett 

sätt att förbättra styrelsens arbete är att göra styrelsen oberoende från verksamheten, något 

som växte fram kraftigt efter bland annat Enron- och WorldCom-skandalen (Bebchuk & 

Weisbach, 2010, s. 943). Bebchuk & Weisbach, (2010, s. 943) menar att tidigare 

forskning visat en positiv relation mellan oberoende styrelser och högre bolagsvärde. 

Bebchuk & Weisbach, (2010, s. 940) lyfter fram flera aspekter inom bolagsstyrning som 

kan ha substantiella implikationer på ett företag finansiell prestation såsom 

kompensationssystem, företag utan kontrollerande aktieägare, jämförelser mellan länder 

och politisk ekonomi av bolagsstyrning. 

 

Stuebs & Sun (2015, s. 40) menar vidare att en god relation mellan företaget och dess 

intressenter är baserat på tillit, vilket byggs på att kontinuerligt möta sitt ansvar gentemot 

varandra. Empirisk forskning har visat en positiv relation mellan god bolagsstyrning och 

olika dimensioner av finansiell prestation (Stuebs & Sun, 2015, s. 40). Brown & Caylor 

(2009, s. 130) argumenterar att god bolagsstyrning skapar ett system av bättre kontroll 

över ledningsåtgärder, vilket i sin tur minskar agent-problemet samt förbättrar tilliten 

mellan företaget och dess intressenter. Brown & Caylor (2009) fann att god 

bolagsstyrning förbättrar ett företags avkastning på tillgångar (ROA). Brown & Caylor 

(2009, s. 144) menar dock att deras resultat mellan bolagsstyrning och avkastning på 

tillgångar inte kan tolkas helt och hållet med kausalitet. Brown & Caylor (2006) fann 

dessutom att god bolagsstyrning förbättrar ett företags marknadsprestation, mätt genom 

Tobin’s Q. Den positiva relationen mellan bolagsstyrning och Tobin’s Q kan heller inte 

uttalas med kausalitet eftersom högre värderade bolag troligt kan arbeta för förbättrad 

bolagsstyrning (Brown & Caylor, 2006, s. 424). 
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Jensen & Meckling (1976, s. 308) beskriver en agentrelation som ett kontrakt där en ägare 

involverar en agent som ska utföra en tjänst, vilket innebär ett överförande av 

beslutsfattande till agenten. Agentproblem kan uppstå om agenten inte har incitament att 

agera i ägarnas bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Ett företags systematiska 

risk kan, enligt Van Horne (1998, s. 780), påverkas av företagsledningens beslut hänförda 

till verksamheten, investeringar och finansiering. Syftet med bolagsstyrning är att ge 

ledningen incitament att agera ur aktieägarnas bästa intresse, vilket resulterar i att de tar 

mindre riskfyllda beslut (Djoutsa Wamba et al., 2018, s. 297). Resultatet från den studie 

Djoutsa Wamba et al. (2018, s. 306) genomförde visar att högre nivå av bolagsstyrning 

är förenat med en lägre systematisk risk. 

 

Berger et al. (1997) undersökte sambandet mellan företagsledningens ägarskap och 

finansiell hävstång. Studien grundar sig i Jensen & Mecklings (1976, s. 308) tankar om 

att agentkostnader kan uppstå om företagsledningen inte har incitament att agera i ägarnas 

bästa intresse. Studien visar att ett företag där företagsledningen även är aktieägare är 

mindre skuldsatta än företag som har en företagsledning som inte äger aktier (Berger et 

al., 1997, s. 1436). Berger et al. (1997, s. 1411) menar att förklaringen till detta kan vara 

att en företagsledning som även är aktieägare har större incitament att minska företagets 

risk och därmed den finansiella hävstången. 

 

2.4 Tidigare forskning   
I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom området att presenteras i syfte att 

redogöra för bland annat metodval och vikten av fortsatt forskning. Studierna kommer att 

användas som utgångspunkt för att analysera resultatet i denna studie i förhållande till 

tidigare forskningsresultat. Studierna nedan presenteras i bokstavsordning efter 

författarens efternamn. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de studier som 

presenterats. 

 

2.4.1 Environmental, Social and Governance Key Performance Indicators from a Capital 
Market Perspective. Bassen & Kovacs, 2008 
Bassen & Kovacs (2008) förklarar i sin studie att det finns mer i företagets resultat än vad 

traditionell redovisad information kan illustrera och att exempelvis ESG som är av 

kvalitativ natur därför inte fångas upp. I en metastudie samlades data in från tidigare 

forskning på sambandet mellan immateriella tillgångar och finansiell prestation. 

Studierna visar att det ökade gapet mellan redovisade data och bolagsvärde beror på den 

bristande förmågan att redovisa immateriella tillgångar, något som är användbart vid 

bedömning av det faktiska bolagsvärdet. Bassen & Kovacs (2008, s. 183) menar att det 

är därför företag anstränger sig för att ge investerare upplysningar om extra-finansiella 

aspekter som tar upp ytterligare dimensioner av företagsprestation. De sammanställda 

studierna visar att företag i västerländska länder har drastiskt minskat informationsflödet 

av materiella tillgångar till dess intressenter. Följaktligen får immateriella tillgångar allt 

större betydelse för bedömning av ett företags värde, särskilt på längre sikt. Globala 

undersökningar visar att dessa utgör upp till 66 procent av marknadsvärdet för globalt 

noterade bolag (Bassen & Kovacs, 2008, s. 182). 
 
Från tidigare studier i området drar Bassen & Kovacs (2008, s. 190) slutsatsen att ESG 

möjliggör en grundlig förståelse för de risker och möjligheter ett företag står inför. ESG-

prestation kan indikera på kvalitet i företagsledningen och speglar företagets förmåga att 

agera konkurrenskraftigt på lång sikt. Dessutom leder arbete med ESG till förbättrad 

förståelse över hur framtida trender kan påverka en viss industri eller det ekonomiska 



16 
 

landskapet som helhet. Bassen & Kovacs (2008, s. 183) menar att ett företags arbete med 

ESG kan ses som en immateriell tillgång som inte visas i den finansiella informationen. 

Denna studie indikerar vikten av att inkludera ett mått för finansiell prestation som är 

marknadsbaserad. Detta motiverar att det marknadsbaserade prestationsmåttet Tobin’s Q 

inkluderas i studien. 

 

2.4.2 Corporate Social Responsibility, Public Policy, and NGO Activism in Europe and 
the United States: An Institutional-Stakeholder Perspective. Doh & Guay 2006 
Doh och Guay (2006, s. 47–48) menar att CSR och bolagsstyrning är en växande 

angelägenhet för såväl företag som forskare. För att kunna implementera 

hållbarhetsarbete i företag effektivt krävs dessutom en större förståelse för hur 

geografiska skillnader påverkar företagsklimatet.  I en metastudie undersökte Doh och 

Guay (2006) skillnader mellan Europa och USA när det kommer till hur olika regelverk 

och institutionella miljöer påverkar förväntningarna på företagens ansvar gentemot 

samhället. Resultatet indikerade på stora skillnader mellan de undersökta länderna 

gällande företagens roll i hållbarhetsfrågor samt de förväntningar som fanns på företag. 

Författarna avslutade studien med att förklara vikten av fortsatta gränsöverskridande 

studier inom CSR och bolagsstyrning för en djupare förståelse av hur arbete med 

hållbarhet skiljer sig länder emellan. Studier på landnivå menar Doh och Guay (2006, s. 

48–49) kan bidra till att belysa uppfattning om CSR, hur politiska frågor som rör företags 

ansvar i hållbarhet kan lösas samt vilka intressenter som kan betraktas som legitima 

aktörer i lösningen av hållbarhetsfrågor. 

 

Författarnas resonemang tas i beaktning i vår studie där undersökning är fokuserad på 

USA och energisektorn. Syftet med att studera en bransch på landnivå är att ge en bredare 

bild över företags hållbarhetsarbete, vilket påverkas av skillnader i kultur och regleringar. 

Vår studie bygger därmed på tron att ESG varierar mellan olika länder och resultatet från 

vår studie kan därför inte tillämpas på något annat land än USA. 
 

2.4.3 Sustainable investing: Establishing Long-term Value and performance. Fulton 
et.al., 2012 
I en metastudie undersökte Fulton et al. (2012) 36 ledande studier i området hållbarhet 

och finansiell prestation. Efter sammanställning av de inkluderande studierna fann Fulton 

et al. (2012, s. 19–28) att innebörden av hållbarhet skiljde sig mellan företag och delade 

därför upp hållbarhet i tre kategorier: CSR, ESG och SRI. Studierna delade in finansiell 

prestation i två områden som skulle visa både den redovisade prestationen och 

marknadsprestationen. Studierna kategoriserades sedan efter hur de korrelerade med 

finansiell prestation: positiv korrelation, negativ korrelation eller neutral korrelation. 

Syftet med sammanställningen av studierna menar Fulton et al. (2012, s. 5) var för att 

undersöka den metodologi som bäst förklarar om hållbart agerande i företag kan generera 

bättre finansiell prestation. Resultatet från studien visade att ESG-måttet hade högre 

korrelation med finansiell prestation än CSR- och SRI-baserade mått. Anledningen beror 

främst på bolagsstyrningsaspekten i ESG-konceptet som påverkar den finansiella 

prestationen mest av de tre pelarna i ESG (Fulton et al., 2012, s. 51). 
 
Fulton et al. (2012, s. 40) noterade också att studierna undersökte korrelation mellan 

hållbarhetsmått och finansiell prestation och inte ett kausalt samband. Studierna visade 

också att hållbara investeringar kan vara till fördel för investerare i form av högre 

avkastning och för företag i form av lägre kapitalkostnad (Fulton et.al., 2012, s. 5). 

Anledningen till att vår studie undersöker sambandet mellan ESG och finansiell 
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prestation grundar sig i vad Fulton et al., (2012, s. 19–28) förklarar vara den metod som 

bäst visar om hållbarhetsmått kan generera bättre finansiell prestation. Anledningen till 

att ESG anses vara det bästa måttet framför CSR- och SRI-baserade mått förklarar Fulton 

et al., (2012, s. 6) vara på grund av att investerare förstår fördelarna med ESG-konceptet 

då måttet ger den tydligaste indikationen på hur finansiell prestation påverkas. 
 
2.4.4 ESG in focus: The Australian evidence. Galbreath 2013 
Galbreath (2013) genomförde en longitudinell studie på den australiensiska börsen, ASX 

300, med syfte att undersöka hur listade företag presterar i ESG samt hur ESG-betyget 

påverkar rörelseresultatet. Studiens resultat visade att företag, listade på ASX 300, 

generellt sett förbättrar sin ESG-prestation jämfört med mindre företag, vilket även 

Galbreath (2013, s. 529) förutspådde. Under den studerade tidsperioden, 2002–2009, 

visade bolagsstyrningsaspekten på störst förbättring jämfört med miljöaspekten och den 

sociala aspekten (Galbreath, 2013, s. 537). 

  

Galbreath (2013, s. 530) menar vidare att det finns begränsad forskning som tar hänsyn 

till alla pelare i ESG-konceptet och dess påverkan på finansiell prestation över tid. Att 

enbart studera ESG-betyget på aggregerad nivå mot finansiell prestation ger inte en bred 

bild över betydelsen av ESG. Eftersom bolagsstyrningsaspekten visar på störst förbättring 

hos de studerande bolagen förklarar Galbreath (2013, s. 530) att forskning på de enskilda 

ESG-variablerna är nödvändigt för att få en större förståelse för konceptet. Den andra 

frågeställningen i vår studie som syftar att undersöka varje ESG-variabel enskilt mot 

finansiell prestation bygger på Galbreath (2013, s. 530) förklaring till vikten av att studera 

varje variabel enskilt mot finansiell prestation. 

 

2.4.5 The Relationship between Corporate Social Performance and Corporate Financial 
Performance in the Banking Sector. Soana, 2011 
Soana (2011) undersökte kopplingen mellan CSP (Corporate Social Performance) och 

finansiell prestation på banksektorn. Finansiell prestation delades upp i två olika mått för 

att belysa både den redovisade och marknadsbaserade prestationen. Den redovisade 

prestationen mättes med hjälp av genomsnittlig avkastning på eget kapital (ROAE), 

genomsnittlig avkastning på tillgångar (ROAA) och förhållandet mellan kostnader och 

inkomster. Den marknadsbaserade prestationen mättes med hjälp av nyckeltalet P/B och 

ett justerat P/E-värde (Soana, 2011, s. 140). 
 
Resultatet från studien visade att de inte fanns något positivt samband mellan CSP och 

finansiell prestation. På grund av studiens resultat menar författaren att tidigare forskning 

kan vara missvisande då skillnader mellan branscher kan påverka urvalet och därmed 

resultatet. Soana (2011, s. 133–134) menar att på grund av det faktum att tidigare 

forskning har varit på en mer övergripande nivå, kan det vara orsaken till att man ännu 

inte funnit konsensus på forskningsområdet. Dessa tankar är något vi applicerat på vår 

studie då vi valt att avgränsa vår forskning till en specifik bransch. 

 

2.4.6 Does ESG performance have an impact on financial performance? Evidence from 
Germany. Velte, 2017 
Velte (2017) publicerade en studie i Journal of Global responsibility där kopplingen 

mellan ESG-prestation och finansiell prestation undersöktes på tyska Prime Standard 

(DAX30, TecDAX och MDAX) mellan åren 2010–2014. Velte (2017, s. 169) förklarar 

att studien var av extra intresse eftersom den Europeiska kommissionen nyligen 

implementerat en reform som eftersträvade en förbättrad bolagsstyrning hos företag. 
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Reformen sågs som en motreaktion på den finansiella krisen år 2008. Velte (2017, s. 171) 

presenterade hypotesen: ESG-betyg leder till bättre finansiell prestation och använde 

intressentteorin som teoretisk utgångspunkt. Velte (2017, s. 169) studerade detta genom 

korrelations och regressionsanalys. De beroende variablerna för den 

redovisningsbaserade prestationen var ROA och för den marknadsbaserade prestationen, 

Tobin’s Q. Velte (2017, s. 170) använde Tobin’s Q för den marknadsbaserade 

prestationen, vilket oftast mäts genom bolagets börsvärde i förhållande till totala 

tillgångar. 

 

Som oberoende variabler i studien användes dels en aggregerad ESG-prestation samt 

varje ESG-variabel individuellt. Anledningen till att ESG-variablerna undersöktes enskilt 

var för att se vilka av variablerna som har ett samband med finansiell prestation (Velte, 

2017, s. 172). Ett antal kontrollvariabler inkluderades även i regressionsmodellen, vilket 

motiverades med att dem är vanligt förekommande i forskningsområdet. 

Kontrollvariablerna som användes var: forskning och utveckling, bolagsstorlek, 

bolagsspecifik risk, systematisk risk samt en dummyvariabel för att särskilja industrier. 

Resultatet av studien uppvisade ett positivt signifikant samband mellan både ESG-betyget 

och ESG-variablerna individuellt mot ROA. Av ESG-variablerna enskilt visade 

bolagsstyrning på ett signifikant samband med ROA. Däremot uppvisades inget 

signifikant samband mellan ESG-betyget och den marknadsbaserade variabeln, Tobin’s 

Q (Velte, 2017, s. 170). 

 

De metodologiska och teoretiska utgångspunkter Velte (2017, s. 169) baserar sin studie 

på kommer även användas i vår studie som utgångspunkt eftersom vi undersöker samma 

forskningsområde. Tobin’s Q kommer därmed representera den marknadsbaserade 

variabeln på samma sätt som tidigare studier (Choi & Wang, 2009; Velte, 2017) och ROA 

kommer att representera den redovisningsbaserade variabeln. 

 

2.4.7 Sammanfattning och koppling av tidigare forskning 
Det har genomförts en mängd olika studier som undersökt om hållbara initiativ kan öka 

den finansiella prestationen för företag. Tidigare studier har genomförts på olika 

marknader och tidsperioder med varierande resultat. Både primär- och metastudier har 

granskats i syfte att få en övergripande bild av de metoder och teoretiska utgångspunkter 

som tillämpats inom forskningsområdet. De studier som granskats har bidragit till att 

positionera denna studie i relation till existerande studier. 

 

Det generella resultatet från tidigare forskning visar ett positiv samband mellan ESG och 

finansiell prestation, trots att många resultat kan variera. Förklaringen till variationen kan 

vara de analyserade variablerna, tidsperiod, bransch eller land som studerats. Fulton et al. 

(2012, s. 19–28) menar att relationen mellan ESG-betyget och finansiell prestation är den 

metod som bäst visar om hållbara initiativ är finansiellt lönsamt. Eftersom studier på 

sambandet mellan ESG-betyg som hållbarhetsmått och finansiell prestation är det mest 

förekommande, kommer även vår studie använda ESG-betyget som hållbarhetsmått. 

Sambandet mellan ESG och finansiell prestation har mestadels studerats på aggregerad 

nivå men senare forskning visar på vikten av att studera de olika variablerna individuellt 

(Galbreath, 2013, s. 530; Velte, 2017, s. 170), vilket denna studie också kommer att 

undersöka. 

 

För att mäta finansiell prestation har tidigare studier framförallt använt både ett 

redovisningsbaserat och marknadsbaserat mått. Bassen & Kovacs (2008, s. 182) menar 



19 
 

att det finns en stor del kvalitativa värden som inte syns i den redovisade prestationen. Ett 

företags arbete med hållbarhetsfrågor skulle därför kunna ses som ett kvalitativt värde 

som inte syns i den redovisade prestation. Med anledning av detta är ett marknadsbaserat 

mått lämpligt att inkludera för att få en större bild av finansiell prestation. Då Tobin’s Q 

är det mest förekommande marknadsbaserade prestationsmåttet i tidigare studier kommer 

det även att användas i vår studie. Det mest förekommande måttet för redovisad prestation 

i forskningsområdet är avkastning på tillgångar (ROA), vilket bland annat motiverar valet 

av ROA i den aktuella studien. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Intressentteorin samt 

aktieägarteorin är de teorier som används i studien för att ge stöd åt studiens resultat. 
 

3.1 Aktieägarteorin 

Milton Friedman (1962, s. 112) kommenterade i sin bok ”Capitalism and freedom” ett 

synsätt på företag där företagsledningen har ett socialt ansvar som sträcker sig längre än 

att tillfredsställa enbart aktieägarnas intressen. Friedman (1962, s. 112) motsatte sig detta 

synsätt då han ansåg att synen på socialt ansvar inte är i linje med tankar om en fri 

marknad. Vidare motiverar Friedman (1962, s. 112–114) att ett företags sociala ansvar är 

uppfyllt genom att de maximerar vinsten för sina aktieägare. 

 

Grunden till aktieägarteorin introducerades senare av Friedman (1970) i artikeln “The 

Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” där Friedman skiljer på vilket 

socialt ansvarstagande företagsledare och individer bör ta. Friedman (1970, s. 2) 

argumenterar att företagsledare som spenderar kapital på socialt ansvarsfulla aktiviteter i 

själva verket spenderar aktieägarens pengar för ett generellt socialt intresse. 

Företagsledare som använder kapital på socialt ansvarsfulla aktiviteter kan därmed 

minska avkastningen på aktieägare eftersom det spenderade kapitalet kan gå emot 

aktieägarnas intresse (Friedman, 1970, s. 2). 

 

Friedman (1970, s. 2) förklarar att en företagsledare är en individ som har sina rättigheter 

och ansvar samt är fri att ta socialt ansvar för egna pengar, tid eller andra resurser. Om 

företagsledare vill arbeta för att förbättra samhället, bör detta göras som privatpersoner 

på egen bekostnad och inte på aktieägarnas bekostnad. En företagsledare skall dock inte 

agera på ett sätt som är emot aktieägarens eller den anställdes intresse, även om detta 

skulle vara i ett generellt socialt intresse. Vidare menar Friedman (1970, s. 2) att 

aktieägare, kunder eller anställda individuellt kan spendera pengar vad dem anser vara 

socialt ansvarsfullt. 

 

"There is one and only one social responsibility of business - to use its resources and 

engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of 

the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or 

fraud." (Friedman, 1970, s. 6) 

 

Friedman (1970, s. 6) menar att företag bör sträva efter att maximera vinsten för dess 

aktieägare så länge som företaget inte agerar ur eget intresse samt engagerar sig i 

aktiviteter som inte önskas av aktieägare. Aktieägarteorin indikerar på separationen 

mellan aktieägare och företag där den ena parten potentiellt kan agera ur eget intresse på 

den andra partens bekostnad (Friedman, 1970, s. 1). Företaget utövar därmed en aktivitet 

som ligger utanför vinstmaximering, som i sin tur påverkar aktieägaren negativt 

(Friedman, 1970, s. 2). Friedman (1970, s. 4) förklarar dessa agentkonflikter som en form 

av brott mot etiska principer i en fri marknadsekonomi där individuella företagsledare 

beslutar om det sociala intresset. 

 

Falck & Heblich (2007, s. 249) menar att den relevanta frågan i Friedmans (1970) tankar 

inte handlar om huruvida ett företag agerar på ett socialt önskvärt sätt, utan om befintliga 

lagkrav ger incitament till företag att agera på ett sådant sätt. På grund av företags ökade 

klimatpåverkan är företag inte längre bara subjekt av en enda nationell miljölagstiftning, 

utan ställs under flera lagar och miljöstandarder (Falck & Heblich, 2007, s. 249). Ett 
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företagsklimat som alltmer ställs under fler krav och regleringar hamnar därmed i konflikt 

med Friedmans (1970) tankar om vinstmaximering och vilket socialt ansvar företag och 

individer bör ta i ett samhälle (Falck & Heblich, 2007, s. 249). 

 

Mansell (2013, s. 11) förklarar att den ursprungliga aktieägarteorin innebär att om 

eventuella avvägningar mellan intressenter måste göras bör företagsledningen prioritera 

de val som är mest fördelaktiga för aktieägarna. Mansell (2013, s. 11) menar dock att 

synen på socialt ansvarstagande har förändrats sedan publiceringen av aktieägarteorin och 

att företag i dagsläget kan behöva agera mer socialt ansvarstagande än tidigare för att 

vinstmaximera. Att inte ta ett socialt ansvar som företag kan i dagens företagsklimat leda 

till efterlevnadskrav och hållbarhetsrapportering som innebär en kostnad, och är således 

inte i linje med den traditionella aktieägarteorin, menar Mansell (2013, s. 11). 

 

Sheehy (2005, s. 202) är kritisk till aktieägarteorin och menar att det är vilseledande att 

hävda att aktieägare är de enda återstående fordringsägarna i bolaget, särskilt under 

omständigheter när företaget inte är i konkurs. Det är inte aktieägarnas specifika 

investeringar som försatt deras ställning mer sårbar jämfört med andra intressegrupper 

såsom anställda, leverantörer och kunder, vilka också bidragit till företagets framgång. 

Sheehy (2005, s. 220) argumenterar att det på så sätt inte är motiverat att fokusera enbart 

på att skydda aktieägarnas intressen utifrån argumentet att de är de enda återstående 

fordringsägarna. 

 

Magill et al. (2013, s. 2) menar att bolag med ett enda syfte att skapa avkastning för 

aktieägarna kommer att gå miste om potentiella fördelar som kan uppstå för andra 

intressenter. Att enbart fokusera på företagets vinst kommer i längden påverka företagets 

relation till kunder, medarbetare och leverantörer negativt och företaget kommer därför, 

enligt Magill et al. (2013, s. 2), misslyckas att göra tillräckliga investeringar. Genom att 

fokusera på andra investeringar än bara sådana som gynnar aktieägarna kommer företags 

andra intressenter att gynnas (Magill et al, 2013, s. 2).  

 

Freeman (1984) argumenterar i sin bok, Strategic Management: A Stakeholder Approach, 

att det finns externa effekter som ännu inte är internaliserade och hävdade att det har skett 

ett skifte i de traditionella relationerna mellan företaget och dess intressenter (Freeman, 

1984, s. 27). Denna insikt var drivkraften bakom Freemans teori, intressentteorin (eng. 

stakeholder theory), som fokuserar på företagets externa miljö istället för enbart företags 

aktieägare. 

 

3.2 Intressentteorin 
Freeman (1984, s. 53) menar att en intressent är en grupp eller individ som kan påverka 

eller påverkas av uppnåendet av organisationens mål. Således kan samhället delas upp i 

kluster av olika intressenter genom att analysera dess förhållande till företaget, 

exempelvis aktieägare, anställda, strategiska partners och leverantörer. Teorin innebär att 

intresset för intressenterna, oavsett om det är aktieägare, anställda, kunder eller 

leverantörer, är gemensamt och för att skapa värde måste fokus ligga på att skapa värde 

för samtliga intressenter (Freeman, 2010, s. 9). Intressentteorin beskriver hur företag på 

bästa sätt ska styras för att vara effektiva och vinstmaximera (Freeman. 2010, s. 9). 

 

Freeman et al. (2008, s. 166) förklarar att företagsledningen primärt bör fokusera på att 

maximera alla intressenters intresse, vilket i sin tur leder till att aktieägarnas intresse 

maximeras. Intressentteorin innebär, till skillnad från aktieägarteorin, att bolagets 
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huvudsakliga ansvar inte är att maximera aktieägarnas välstånd, utan att ha alla 

intressenter i beaktning då bolaget är beroende av hela sin omgivning (Mansell, 2013, s. 

2). Genom att fokusera på en större grupp intressenter än bara aktieägarna anser Freeman 

et al. (2008, s. 165) att bolaget blir mer välskött, och ett välskött bolag kommer att kunna 

vinstmaximera. 

 

Cleland (1999, s. 151) menar att företag i ett första steg bör identifiera lämpliga 

intressenter och specificera deras intressen för att på bästa sätt hantera dem. Att kunna 

identifiera företagets intressenter är högst angeläget för att kunna visualisera hur olika 

grupper eller individer påverkar företaget (Freeman, 1984, s. 54). Ett sätt att identifiera 

företagets intressenter kan vara att upprätta en intressentkarta, vilket ger en övergripande 

bild över de grupper och individer som har en tydlig koppling till företaget (Bourne & 

Walker, 2005, s. 655). Företagets intressenter delas vanligtvis upp i två kategorier: 

primära intressenter och sekundära intressenter. De primära intressenterna inkluderar 

företagets kunder, leverantörer, aktieägare och anställda. De sekundära intressenterna 

inkluderar myndigheter, konkurrenter, speciella intressentgrupper, media och andra 

konsumentgrupper. De primära intressenterna är de med starkast påverkan på företaget 

och dess aktiviteter medan de sekundära intressenterna inte har lika stark influens, även 

fast deras intressen kan ha viss påverkan på företagets aktiviteter. (Bourne & Walker, 

2005, s. 656). 

 

Donaldson & Preston (1995, s. 66) noterade att det fanns varierande tolkningar av 

intressentteorin och genomförde därför en studie för att visa olika skillnader på 

tolkningarna och för att specificera teorins grundläggande innehåll. De kunde urskilja tre 

områden där intressentteorin används på varierande sätt (Donaldson & Preston, 1995, s. 

70). Det första området benämndes som deskriptiv där teorin användes för att beskriva 

eller förklara olika egenskaper eller fenomen inom ett företag. Det andra området 

definierades som instrumentell där teorin i större utsträckning användes för att finna 

kopplingar mellan intressenthantering och traditionella lönsamhetsmått för företag. Den 

tredje variationen var normativ och används för att tolka och förstå hur ett företag borde 

agera ur ett mer moraliskt och filosofiskt synsätt (Donaldson & Preston, 1995, s. 71). 

Författarna fann att alla tre tolkningar av teorierna var korrekta men att den normativa 

tolkningen var fundamental för de andra två variationerna (Donaldson & Preston, 1995, 

s. 88).  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-

betyg och finansiell prestation och därför är den instrumentella tolkningen lämpligast. 

 

Key (1999, s. 320–321) är kritisk till intressentteorin och anser att den saknar tillräckligt 

teoretiskt stöd samt menar att kopplingen mellan intressenterna och företaget är diffus. 

Istället för att kategorisera intressenter som separata enheter, föreslår Key (1999, s. 322) 

att företag bör identifiera intressenter utifrån deras intressen, vilket möjliggör att fånga 

komplexiteten hos olika intressenter. Otydligheten kring vilka som företags intressenter 

kan, enligt Jensen (2002, s.238, citerad i Mansell 2013, s. 135), leda till förvirrade 

företagsledare utan tydliga mål som kan leda till att ledare agerar ur eget intresse istället 

och den teoretiska utgångspunkten blir istället kontraproduktiv. 

 

Coelho et al. (2003, s. 21) menar att det kapitalistiska samhället inte kan fortlöpa utan 

kapitalister och därför skall företag sätta deras intressen före andra intressenter. Coelho 

et al. (2003, s. 21) menar vidare att kapitalister med ett enda mål att vinstmaximera är 

essentiella för samhällets tillväxt. 
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4. Vetenskaplig metod 
Följande kapitel redogör och rättfärdigar den vetenskapliga metoden för denna studie. 

Forskningsfilosofi, forskningsdesign och forskningsansats kommer att motiveras och 

sedan kommer litteratursökningsprocessen och källkritiken att behandlas. Den sista 

delen av kapitlet behandlar de forskningsetiska överväganden vi tagit hänsyn till under 

studiens gång.     

 

4.1 Forskningsfilosofi 
Forskningsfilosofi innebär, enligt Jensen (1995, s. 32), reflektion över härkomsten och 

utvecklingen av kunskap som författarna bör genomgå innan genomförandet av en studie. 

Förkunskaper, syn på verkligheten och de antaganden som görs kommer att påverka 

processen och de resultat som upptäcks. Epistemologi visar undersökarens syn på den 

kunskap som alstras (Jensen, 1995, s. 32–33), det vill säga vilken kunskap som kan 

betraktas som godtagbar (Wallén, 1996, s. 2). Ontologi, enligt Jensen (1995, s. 32), är 

forskarens verklighets- och människouppfattning. 

 
4.1.1 Ontologi 
Ontologi behandlar synen på verkligheten och delas upp i två perspektiv: objektivism och 

konstruktionism (Bryman & Bell, 2015, s. 32). Objektivism grundar sig i att sociala 

entiteter är objektiva och inte influeras av sociala aktörer. Konstruktionism innebär 

istället att sociala entiteter kan influeras av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2015, s. 32). 

Ur en objektiv synvinkel ses verkligheten som mätbar och jämförbar eftersom alla 

upplever samma verklighet. Ur en subjektiv synvinkel är istället verkligheten uppbyggd 

av mänskliga uppfattningar och interaktioner, vilket påverkar verkligheten (MacIntosh & 

O’Gorman, 2015, s. 56). Detta leder till att vid en objektiv studie finns det inget utrymme 

för egna tolkningar av resultatet, medan vid en subjektiv studie kan resultatet influeras av 

forskaren. 

  

För att besvara studiens frågeställning kommer hypoteser konstrueras vilka sedan 

kommer att testas med multipla regressionsanalyser. Objektivismens synsätt kommer 

anammas eftersom studien önskar uppvisa ett generaliserbart resultat som inte påverkats 

av sociala aktörer. Ett subjektivt synsätt där författarens egna åsikter kan färga resultatet 

kan leda till bristande reliabilitet och är därför inte passande för denna studie. Holme & 

Solvang (1997, s. 151) anser däremot att individer i sin natur inte är helt objektiva och 

värderingsfria mot det objekt som studeras. Detta är något vi har i åtanke och skall 

genomgående försöka att vara objektiva i största möjliga mån. 

 

4.1.2 Epistemologi 
Epistemologi är den del i filosofin som berör kunskapsteorin och vad som anses vara 

acceptabel kunskap (Bryman & Bell, 2015, s. 26). Epistemologi behandlar frågor kring 

kunskapens natur, giltighet och uppkomst. Synsättet delas upp i två metoder som används 

vid forskning: positivism och interpretivism. Metoderna ses som motsatser där 

positivismen fokuserar på fakta och orsakssamband samt konstruerar hypoteser för att 

testa samband. Kunskap inom positivismen alstras från objektiva bevis samt från mätbara 

händelser. Interpretivismen fokuserar istället på den underliggande meningen och söker 

förståelse för vad som händer. Synsättet menar att idéer utvecklas från data, mindre 

prover och applicerar flera metoder för att hitta olika synvinklar på situationen 

(MacIntosh & O’Gorman, 2015, s .60). Kunskap inom interpretivismen kommer från 

subjektiva bevis från deltagarna i en undersökning (MacIntosh & O’Gorman, 2015, s. 
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61). Enligt MacIntosh & O’Gorman (2015, s. 59–60) utförs vanligtvis en kvantitativ 

metod vid test på fakta och teorier när ett positivistiskt synsätt appliceras, och på omvänt 

sätt används vanligtvis en kvalitativ forskningsmetod vid ett interpretivistiskt synsätt. 
  
Denna studie fokuserar på fakta och undersökning av samband samt formulering av 

hypoteser för att testa samband. Interpretivism som vanligtvis syftar till att utveckla idéer 

och hitta flera synsätt på insamlade data (MacIntosh & O’Gorman, 2015, s. 60) kommer 

inte att passa för ändamålet med vår studie. Positivismen är därför mer passande då 

hypotesprövning är i fokus med målet att finna samband mellan ESG och finansiell 

prestation. Enligt Bryman & Bell (2015, s. 26) skiljer positivismen mellan forskning och 

teori, vilket menas att forskning bidrar med ytterligare kunskap genom att testa teorier. 

Denna skiljaktighet mellan forskning och teori visar att denna studie är i linje med 

positivismen. 
 

4.2 Forskningsdesign och metodologiskt urval 
Saunders et al. (2009, s. 138–139) nämner tre typer av forskningsdesigner som kopplar 

forskningsfrågan till data och analys: explorativ, deskriptiv och förklarande design. 

Explorativ forskning används vanligtvis när forskningsfrågan inte är särskilt välstuderat 

av andra forskare och syftet är att leta efter trender och hypoteser istället för att testa dem. 

Deskriptiv forskning försöker beskriva problemets egenskaper i sin nuvarande form. 

Deskriptiv forskning beskriver händelser djupare än en explorativ studie (Collis & 

Hussey, 2014, s. 4). En förklarande studie är en utveckling av den deskriptiva designen 

eftersom den inte bara beskriver de särskilda egenskaperna av ett problem utan också 

försöker förklara hur ett fenomen uppkommer genom analytisk forskning (Collis & 

Hussey, 2014, s. 5; MacIntosh & O’Gorman, 2015, s. 82). 
 
Det finns två olika forskningsmetoder som forskare kan välja vid utförandet av studier: 

kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ forskning innebär att forskningsfrågan kvantifieras 

på ett sätt att en eller flera variabler kan påverka varandra (MacIntosh & O’Gorman, 2015, 

s. 155). Bryman & Bell (2015, s. 38) menar att kvalitativ forskning fokuserar mer på ord 

än kvantifiering vid insamling och analys av data. Vid kvalitativa studier är målet oftast 

att generera nya teorier, vilket leder till att en induktiv ansats används för att finna en 

koppling mellan teori och forskning. Kvantitativ forskning använder istället en deduktiv 

ansats för att testa existerande teorier. Som epistemologiska och ontologiska antagande 

är kvalitativa studier synonymt med interpretivism och konstruktionism. Kvantitativa 

studier har motsatta antaganden där positivism och objektivism är vanligast (Bryman & 

Bell, 2015, s. 37–38). 
 
En kvantitativ metod är mer passande vid utförandet av denna studie eftersom en koppling 

mellan tidigare teorier och forskning genomförs. Studien har inte som syfte att generera 

nya teorier vilket även motiverar det faktum att en kvantitativ forskningsmetod används 

då en kvalitativ forskningsmetod inte hade varit lämplig. Den kvantitativ 

forskningsmetoden används även genomgående i tidigare forskning inom 

forskningsområdet (Velte, 2017; Fulton et al., 2012; Galbreath, 2013; Soana, 2011). 
 

4.3 Angreppssätt och forskningsmetod 
Forskningsmetoden är vad som beskriver förhållandet mellan forskning och teori. 

Bryman & Bell (2015, s. 22–23) beskriver två olika synsätt på förhållandet, induktivt och 

deduktivt. Induktiv forskningsmetod innebär att forskare drar generaliserbara slutsatser 
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från observationer, vilket menas att teorin är resultat från den genomförda forskningen. 

Deduktiv forskningsmetod innebär istället att hypoteser härleds från en eller flera teorier, 

vilka i sin tur testas för att förkasta eller inte förkasta de formulerade hypoteserna 

(Bryman & Bell, 2015, s. 23). När data testas statistiskt kan forskare använda resultaten 

för att förklara förhållandet mellan olika variabler och koppla till de teorier som användes 

som grund för forskningen (Saunders et al., 2009, s. 124–125). 
 
Denna studie utgår från den deduktiva forskningsansatsen, vilket till viss del grundar sig 

i Johansson-Lindfors (1993, s. 56) argument där författaren menar att deduktiv 

metodansats och den positivistiska synen går i hand. Det induktiva angreppssättet menar 

motsatt att forskningen skall bidra till att generalisera teorier utifrån empiriska data 

(Bjereld et al., 2002, s. 88). Eftersom målet med en induktiv forskningsinriktning är att 

skapa en ny teori från empirisk forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 13), skulle det inte 

vara ett lämpligt tillvägagångssätt för ändamålet med denna studie. Denna studie 

kommer, i linje med en deduktiv metodansats, att analysera befintliga teorier, genom att 

testa vilket samband som finns mellan ESG-betyget och finansiell prestation. Den 

deduktiva metodansatsen är därför det rätta valet för denna studie där vi har som mål att 

analysera befintlig teori och inte skapa ny teori. 
 

4.4 Litteratursökning 
I litteratursökningen av vetenskapliga artiklar har databaserna EBSCO Business Source 

Premier, Umeå Universitets databas, Google Scholar och DiVa använts. Referenslistor 

från tidigare studier inom området har också använts i syfte att få inspiration och förslag 

på relevant forskning. Vetenskapligt granskade och utvärderade studier har använts för 

att få så hög pålitlighet som möjligt. Böcker inom företagsekonomisk vetenskaplig metod 

har också använts för att beskriva studiens vetenskapliga utgångspunkter. Böckerna som 

använts i studien är hämtade från Umeå Universitetsbibliotek. Det första steget i 

litteratursökningen var att hitta tidigare forskning i området ESG och finansiell prestation 

för att se vad existerande forskning har behandlat. Initialt var också målet att undersöka 

olika databaser för att se möjligheterna med att samla in ESG-data och finansiell 

information. 

 
Tabell  3. Engelska och svenska sökord i studiens litteratursökning 

  

4.5 Litteraturgranskning 
Förstahandskällor är till största möjliga mån refererade i denna studie, vilket Thurén 

(2013) föreslår i akademisk forskning. Förstahandskällor är mer tillförlitliga än 

andrahandskällor eftersom de kan förvränga eller misstolka den ursprungliga kontexten 

ur förstahandskällor (Thurén, 2013). Trots detta har många andrahandskällor i form av 

metastudier inkluderats i studien, vilka anses har varit relevanta i det avseendet att de 

Svenska Engelska 

ESG-faktorer ESG (Environmental, Social, Governance) 

Finansiell prestation Shareholder Theory 

Hållbarhet Stakeholder Theory 

Hållbara investeringar CFP (Corporate Financial Performance) 

Aktieägarteorin Financial Performance 

Intressentteorin CSR (Corporate Social Responsibility) 

 SRI (Socially Responsible Investments) 
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presenterat och sammanställt information från tidigare forskningsresultat. Flera 

utgångspunkter i denna studie bygger på tidigare forskning och att granska varje enskild 

studie hade varit för omfattande. 
 
Tidsaspekten i de valda studierna anser vi vara viktiga att diskutera eftersom ett antal 

äldre studier använts som utgångspunkt i studien. Exempelvis används Doh & Guay 

(2006, s. 68) som utgångspunkt för resonemanget om att hållbarhetsarbete behöver 

analyseras landsöverskridande då skillnader i institutionella strukturer och regleringar 

påverkar hållbarhetsarbete olika. Vidare används Bassen & Kovacs (2008) studie som 

utgångspunkt för diskussionen om att hållbarhetsarbete ses som en immateriell tillgång 

som investerare värderar utöver redovisad prestation. Johansson-Lindfors (1993, s. 89) 

menar dock att en studiens resultat inte behöver vara inaktuell bara för att den 

publicerades för länge sedan. Författaren bör dock vara påläst på forskningsområdet för 

att göra noga övervägningar vid användningen av äldre studier (Johansson-Lindfors, 1993 

s. 89). Med tanke på det valda forskningsområdet anser författarna att aktualitet av 

tidigare studier är av hög relevans, men eftersom innehållet i dessa studier fortfarande är 

av betydelse kommer dessa inkluderas som teoretisk utgångspunkt. 
 

4.6 Val av databas 
På marknaden finns ett antal olika aktörer som sätter ESG-betyg på företag, exempelvis 

MSCI, Thomson Reuters och FTSE Russell. I denna studie hämtas ESG-data från 

Thomson Reuters Eikon databas. Databasen valdes då den är en av de mest refererade 

databasen gällande ESG-betyg men också för att den var tillgänglig via Umeå 

Universitetsbibliotek. Skillnader mellan aktörerna som betygsätter företag är att de 

använder olika underliggande faktorer vid betygsättning. Detta innebär att det ESG-betyg 

vi använder i studien troligen kan skilja sig från en annan databas. Skillnaderna skall dock 

inte vara av större karaktär och eftersom Eikon används i tidigare studier i området anses 

den enligt författarna vara en pålitlig källa för inhämtning av ESG-betyg. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 2) är det viktigt att forskning utförs ansvarsfullt och att 

forskaren därmed diskuterar forskningsetiska frågor. Det är följaktligen viktigt i en studie 

som denna att finna en balans mellan kunskapsintresset och integritetsintresset. Dessa 

etiska grundprinciper handlar om hur forskningen kopplas till individens integritet, 

transparens och hur relationen emellan ser ut. 

 

Vid utformningen av studien har etiska och sociala effekter genomgående tagits i 

beaktning. För att kunna generera en pålitlig och generaliserbar studie har författarna 

strävat efter en hög transparens då studiens olika val och tillvägagångssätt har redogjorts, 

såväl praktiska som vetenskapliga. Studien kommer därför reflekteras av transparens och 

öppenhet. Eftersom inga respondenter deltagit i undersökningen kommer de etiska 

övervägandena som inkluderar individens integritet och fria val vara uteslutande och 

behöver därför inte beaktas. Inga konfidentiella problem har heller uppstått då studien 

baseras på existerande offentliggjord information. På så sätt kommer sekretessfrågan inte 

att utgöra något problem i studien. Innebörden av det slutliga resultatet kan dock medföra 

samhälleliga och etiska konsekvenser som är viktiga diskutera. Diskussionen om dessa 

konsekvenser presenteras under avsnitt 9.2. 
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I studien har författarna medvetet valt att nämna enskilda företag vid företagsnamnet. 

Valet att nämna energibolagen vid namn gör att bolagens resultat kan signaleras som bra 

eller dåliga. De företag som visat sig prestera bra eller dåligt kan därmed bli positivt eller 

negativt påverkade av denna studie. Anledningen att nämna bolagen vid namn var att 

skapa en djupare analys av deskriptiva data. Författarna anser också att omfattningen av 

detta i studien är så pass liten att implikationerna av valet att namne företagen inte bör 

vara av större karaktär. 

 

Det är också viktigt att författarna tar ställning till huruvida resultatet av forskningen kan 

misstolkas genom subjektiva inslag (Guchteneire, u.å.). I denna studie har författarna valt 

att exkludera personliga åsikter kring de möjliga utfallen av studien. Författarnas egna 

värderingar kring studiens genomförande kommer således inte att påverka studiens 

resultat, analys och slutsatser. 
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5. Forskningsmetod  
I följande kapitel kommer studiens forskningsmetod att presenteras. Kapitlet inleder med 

att förklara studiens urval och population och statistiska hypoteser. Vidare förklaras den 

regressionsanalys och regressionsmodell som kommer att användas. Slutligen 

presenteras de variabler som inkluderas i regressionsmodellen samt studiens 

sanningskriterier. 

 

5.1 Urval och population 
Hållbart och socialt ansvar i företag är ett område som får allt större uppmärksamhet och 

mycket forskning har genomförts på sambandet mellan ESG och finansiell prestation. En 

svaghet i tidigare forskning är bristen på studier på industrinivå eftersom 

hållbarhetsarbete kan variera mycket från en industri till en annan (Soana, 2011, s. 133–

134). Enligt vår kännedom existerar ingen studie som studerat sambandet mellan ESG-

betyg och amerikanska energibolags finansiella prestation. Anledningarna till valet av 

industri grundar sig dels i den rapport PRI (2017, s. 12) presenterar där energisektorn var 

den mest volatila industrin i förhållande till förändringar i ESG, men också i författarnas 

intresse för branschen. Thomson Reuters (2012) företagsklassificering används för att 

välja ut de företag som ingår i urvalet. Anledningarna till valet av USA grundar sig i 

landet som en av de ledande länderna när det kommer till växthusgasutsläpp (UCSUSA, 

2015), men också då landet präglats av finanskriser och företagsskandaler, vilket har visat 

vikten av stark bolagsstyrning (Världsbanken, 2014). 

 

Lantz (2014, s. 108) menar att studier bör eftersträva ett urval som består av den totala 

populationen, men i de fall det inte är möjligt bör studier eftersträva ett så stort urval som 

möjligt. Vidare förklarar Lantz (2014) att totalundersökning är kostsamt, vilket ofta är 

anledningen till att ett statistiskt urval används. Vi har därför valt att avgränsa studien till 

bolag listade på indexet S&P 1500, vilket omfattar cirka 90 procent av USA:s totala 

börsvärde (S&P Dow Jones Indices, 2019). Detta innebär dock inte att 90 procent av de 

amerikanska energibolagen representeras. Energibolag som har ett börsvärde mindre än 

600 miljoner dollar är inte inkluderade i detta index (S&P Dow Jones Indices, 2019) 

vilket leder till att de minsta bolagen i energibranschen exkluderas. Då de minsta bolagen 

exkluderas kan det innebära att studiens resultat inte är representativt för branschen som 

helhet. Då indexet innehåller en stor variation på storlek av energibolag anses det ändå 

som en rimlig avgränsning för att representera branschen. 

 

Urvalet från avgränsningen anser vi vara tillräckligt stort för att dra generaliserbara 

slutsatser. Vi anser dessutom att urvalet representerar energisektorn väl då S&P 1500 

innefattar både små bolag, medelstora bolag och stora bolag. S&P 1500 innehåller 91 

energibolag, men alla bolag har inte erhållit ESG-betyg av Eikon. På samma sätt som 

Velte (2017, s. 172) kommer ESG-betygen ingå i en tidsserie. För den aktuella studien 

resulterar det i att företag som erhållit färre än tre ESG-betyg i följd över de tio studerade 

åren exkluderats. 91 energibolag på S&P 1500 kunde sålunda erhållas via Eikon, men 

endast 68 av dessa hade åtminstone tre ESG-betyg i följd. Detta resulterade i ett slutgiltigt 

urval på 68 bolag (se appendix 1). Studenmund (2017, s. 17–19) förklarar att individuella 

effekter kan resultera i en större differens mellan regressionsmodellens uppskattning och 

det sanna värdet på mindre urval och att genom ett större urval kan dessa individuella 

effekter minimeras och uppskattningen kommer närmare det sanna värdet. Eftersom 

denna studie baseras på ett urval av 68 bolag och det faktum att tidsperioden är tio år leder 

till ett stort antal observationer i båda regressionsmodellerna och därför antas individuella 

effekter inte påverka resultatet i någon större utsträckning. 



29 
 

5.1.1 Bortfall  
Lantz (2014) beskriver bortfall som de individer som fanns med i det ursprungliga urvalet 

men som av olika anledningar har fallit bort från det slutliga urvalet. Vidare menar Lantz 

(2014) att det är viktigt att beskriva bortfallets storlek och att författarna reflekterar över 

bortfallets effekter på resultatet. Winter (1992, s. 37–38) förklarar att då data inte finns 

tillgänglig för alla individer i urvalet kan ett bortfall uppstå, vilket kan resultera i att det 

initiala urvalet blir ofullständigt. Vidare anser Winter (1992, s. 37–38) att det kan 

granskas huruvida bortfallet genereras av specifika egenskaper, vilket resulterar i att 

bortfallet inte blir slumpmässigt. 
 
I denna studie har författarna valt att manuellt exkludera företag där mindre än 25 procent 

av data fanns tillgänglig för den valda tidsperioden. Detta resulterade i att 23 bolag 

exkluderades från studien eftersom de inte uppvisade tillräckligt många ESG-betyg. 

Författarna anser att ett ESG-betyg på endast ett år osannolikt kan avspegla sig finansiellt 

och har därför valt ett längre tidsintervall av ESG-betyg. Bodie et al. (2011, s. 421–423) 

förklarar att det är viktigt att välja en tidsperiod som kan uppvisa en trend för att undvika 

missvisande resultat. 

 
5.1.2 Täckningsfel 
Täckningsfel vid statistiska undersökningar innebär att ram- och målpopulationen inte 

överensstämmer. Det totala antalet enheter eller individer som är intressanta i en 

undersökning kallas för målpopulation, medan rampopulationen är den population som 

det finns täckning för. Täckningsfel inträffar således när rampopulationen inte återspeglar 

den faktiska populationen korrekt. Det finns två typer av täckningsfel: övertäckning och 

undertäckning. Övertäckning innebär att rampopulationen har individer som inte borde 

vara med och undertäckning inträffar när ramen saknar individer som egentligen skall 

ingå. (Frisk, 2019) 
 
Då denna studie undersöker energisektorn utgör målpopulationen alla verksamma 

energibolag listade i USA. Urvalet har avgränsats och en rampopulation har skapats som 

består av energibolag listade på S&P 1500. Indexet motsvarar 90 procent av den 

amerikanska marknadens totala börsvärde och skapades för att investerare skall kunna 

använda indexet som en referenspunkt för den amerikanska börsmarknaden som helhet 

(S&P Dow Jones Indices, 2019). De 23 bortfall som uppstår skulle kunna anses som en 

form av undertäckning då de egentligen skall ingå i rampopulationen, men eftersom de är 

manuellt exkluderade och motiverade anser vi att något täckningsfel inte har förekommit. 

 

5.1.3 Survivorship bias 
Survivorship bias förekommer ofta i studier på aktiemarknaden där historiska data 

undersöks (Studenmund, 2014, s. 523). Om forskaren avgränsar studien till företag som 

för närvarande är noterade på det undersökta index kommer data riskera att bli utsatt för 

surviorship bias eftersom forskaren ignorerar företag som varit noterade tidigare men 

försatts i konkurs (Studenmund, 2014, s. 523). Om forskaren vill uppskatta den 

genomsnittliga avkastningen för en investering i det studerade indexet över en lång 

tidsperiod och inte tar hänsyn till bolag som tidigare varit noterade men försatts i konkurs, 

kommer den genomsnittliga avkastningen att bli överestimerad (Studenmund, 2014, s. 

523). 

 

En risk i den aktuella studien skulle kunna vara att bolag, som i själva verket skulle varit 

inkluderade i urvalet, har upphört att vara verksamma, försatts i konkurs eller på annat 
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sätt fallit bort. Detta skulle därför kunna innebära att bolag som endast presterat bra under 

den valda tidsperioden är inkluderade i urvalet. Konsekvensen av detta skulle vara, precis 

som Studenmund (2014, s. 523) förklarar, att prestationen hos företag skulle vara 

överestimerad. Företagen i studiens urval har existerat under hela den valda tidsperioden 

2009–2018 och inga bolag exkluderades med anledning av att de försatts i konkurs eller 

på annat sätt fallit bort från tidsperioden. Eftersom samtliga bolag i studiens urval varit 

verksamma under hela tidsperioden kan eventuella problem med survivorship bias inte 

förekomma. 

 
5.1.4 Tidsperiod 
Eftersom författarna eftersträvar fånga långsiktiga effekter på sambandet mellan ESG och 

finansiell prestation används en tidsperiod på tio år, vilket författarna anser vara 

tillräckligt för att observera dessa effekter. Tidsperioden som används i studien är åren 

2009–2018. Detta tidsintervall anses enligt Bodie et al. (2011, s. 421–423) vara 

tillräckligt för att uppvisa en trend. Tidsperioden är även av särskilt intresse eftersom 

uppkomsten av finanskrisen 2008 har ökat företagens uppmärksamhet åt ESG-frågor på 

grund av den växande tron om att ESG-prestation och långsiktig värdeskapande är 

relaterade (KPMG, 2011). 

 

5.2 Statistiska hypoteser 
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan 

ESG-betyg och finansiell prestation, där både redovisad prestation och marknadsbaserad 

prestation inkluderas. I studien analyseras finansiell prestation genom det 

marknadsbaserade måttet, Tobin’s Q och det redovisningsbaserade måttet, ROA. 

 

Statistiska hypoteser relaterade till studiens första frågeställning: Vilket är sambandet 

mellan ESG-betyg och amerikanska energibolags finansiella prestation? 

 

H01: Det finns inget signifikant samband mellan ESG-betyg och Tobin’s Q 

HA1: Det finns ett signifikant samband mellan ESG-betyg och Tobin’s Q 

 

H02: Det finns inget signifikant samband mellan ESG-betyg och ROA 

HA2: Det finns ett signifikant samband mellan ESG-betyg och ROA 

 

Det sekundära syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan E-, S 

och G-betyg enskilt med finansiell prestation. Statistiska hypoteser relaterade till studiens 

andra frågeställning: Vilket är sambandet mellan E-, S och G-betyg individuellt och 

amerikanska energibolags finansiella prestation? 

 

Miljö 

H03a: Det finns inget signifikant samband mellan miljöbetyg och Tobin’s Q 

HA3a: Det finns ett signifikant samband mellan miljöbetyget och Tobin’s Q 

 

H03b: Det finns inget signifikant samband mellan miljöbetyg och ROA 

HA3b: Det finns ett signifikant samband mellan miljöbetyg och ROA 

 

Social 

H04a: Det finns inget signifikant samband mellan socialbetyg och Tobin’s Q 

HA4a: Det finns ett signifikant samband mellan socialbetyg och Tobin’s Q 
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H04b: Det finns inget signifikant samband mellan socialbetyg och ROA 

HA4b: Det finns ett signifikant samband mellan socialbetyg och ROA 

 

Bolagsstyrning 

H05a: Det finns inget signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyg och Tobin’s Q 

HA5a: Det finns ett signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyg och Tobin’s Q 

  

H05b: Det finns inget signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyg och ROA 

HA5b: Det finns ett signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyg och ROA 

 

5.3 Regressionsanalys  
Regressionsmodeller används i syfte att förklara rörelser i en beroende variabel. Beroende 

variabeln är därmed en funktion av oberoende variabler (Studenmund, 2014, s. 5). I linje 

med tidigare forskning (Velte, 2017, s. 174) används regressionsmodeller för att 

undersöka sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation, vilket även kommer 

att användas i den aktuella studien. ESG-betyget som oberoende variabel är mest troligt 

inte den enda variabeln som förklarar förändringar i finansiell prestation. Newbold et al. 

(2013, s. 571) förklarar att det troligtvis finns fler kontrollvariabler än de som ingår i 

modellen som förklarar den beroende variabeln, men att dessa fångas upp av feltermen. 

Däremot kan det uppstå problem om en variabel som ska vara inkluderad exkluderas, 

vilket kallas för en omitted variable bias (Newbold et al., 2013, s. 571). Tidigare studier 

inom området (Velte, 2017, s. 172) har inkluderat kontrollvariabler i 

regressionsmodellen, vilket ytterligare motiverar valet att inkludera ett antal 

kontrollvariabler i den aktuella studien och följaktligen valet av en multipel 

regressionsmodell. 

 

Studenmund (2014, s. 6) förklarar vidare att oavsett hur stark korrelationen är mellan 

variablerna i en regressionsmodell kan den inte förklara orsakssambandet mellan 

variablerna. Denna studies syfte är att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-

betyg och finansiell prestation. Den ämnar inte slå fast om det förekommer någon 

kausalitet eller vilken riktning den potentiellt har. Med hänsyn till att ingen kausalitet 

kommer att undersökas samt att ett antal kontrollvariabler kommer inkluderas kommer 

en multipel regressionsmodell att vara mest lämplig för att besvara forskningsfrågan.  

 

5.3.1 Ordinary Least Squares (OLS) 
OLS-metoden är den vanligaste metoden för beräkning av regressionslinjen i en 

regressionsanalys och tekniken går ut på att skapa en regressionslinje som minimerar 

summan av alla observationers fel (Studenmund, 2014, s. 37). Genom att minimera 

summan av kvadrerade residualer kommer den estimerade regressionsekvationen komma 

så nära observerade data som möjligt (Studenmund, 2014, s. 38). Regressionen kommer 

följaktligen att förklara om det föreligger ett signifikant samband mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation genom att estimera Tobin’s Q och ROA så nära de observerade 

värdena som möjligt. Regressionslinjen hamnar ibland mitt på en del datapunkter, vilket 

innebär att regressionslinjen lyckats att prediktera värdet med litet eller inget fel. På 

motsvarande sätt innebär det att där datapunkter hamnat långt ifrån regressionslinjen har 

linjen inte lyckats prediktera värdet med lika hög precision. Regressionslinjen kommer 

att förflyttas fram och tillbaka tills lutningen på linjen minimerar summan av kvadrerade 

residualer (Studenmund, 2014, s. 38). För att säkerställa att modellen är väl specificerad 

måste följande sju OLS-antaganden uppfyllas (Studenmund, 2014, s. 98). 
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I. Regressionsmodellen är linjär och inkluderar en felterm 

II. Feltermen har ett urvalsmedelvärde av 0 

III. De oberoende variablerna är inte korrelerade med feltermen 

IV. Det finns ingen seriell korrelation mellan observationerna av feltermen 

V. Det finns ingen heteroskedasticitet 

VI. Det finns ingen perfekt multikolinjäritet 

VII. Feltermen är normalfördelad 

 
5.3.2 Fixed Effects Model och Random Effects Model 
Studenmund (2017, s. 475) förklarar att det finns två huvudsakliga metoder för att hantera 

regressionsmodeller tillhörande paneldata: Fixed Effects Model (FE) eller Random 

Effects Model (RE). Enligt Wooldridge (2012, s. 849) är FE en statistisk modell där de 

icke-observerbara effekterna tillåts vara godtyckligt korrelerad med de oberoende 

variablerna i varje tidsperiod. Studier med paneldata innebär generellt sett att många olika 

enheter analyseras över en tidsperiod (Studenmund, 2017, s. 476). Studenmund (2017, s. 

476) menar att alla de olika enheterna kan tillhöra samma kategori men ha egna 

individuella effekter. Exempelvis om enheten är länder så kan kultur och historia vara två 

individuella effekter som kan påverka resultatet. Dessa effekter är vanligtvis svåra att 

mäta men eftersom de kan påverka resultatet ska de vara inkluderade i modellen och 

därför finns risken för omitted variable bias (se 5.3.5) om de inte gör det (Studenmund, 

2017, s. 476). FE hanterar denna bias eftersom dummy-variabler kan inkluderas som gör 

att enheterna tillåts ha olika så kallade intercept (Studenmund, 2017, s. 475). Nackdelen 

med att dummy-variabler inkluderas, och följaktligen nackdelen med FE, är att antalet 

frihetsgrader minskar i takt med att fler dummy-variabler inkluderas (Studenmund, 2017, 

s. 476). 

 

Random Effects Model (RE) är en statistisk modell som är passande att använda när de 

icke-observerbara effekterna förväntas vara icke-korrelerade med alla förklarande 

variabler (Wooldridge, 2012, s. 501). Skillnaden mot FE är att interceptet för alla enheter 

är hämtad från en distribution som är centrerad runt ett medelvärdesintercept, vilket 

resulterar i att alla intercept är oberoende av feltermen för alla observationer 

(Studenmund, 2017, s. 483). Detta leder till att de icke-observerbara effekterna kan vara 

kvar i feltermen och den seriella korrelation som förekommer över tid kan hanteras med 

hjälp av en så kallad GLS-estimation (Wooldridge, 2012, s. 501). GLS-estimationen 

används således för att eliminera seriell korrelation i RE-modellens sammansatta felterm 

(Wooldridge, 2012, s. 501). Fördelen med RE är att det vanligtvis resulterar i ett större 

antal frihetsgrader än FE-modellen då det endast behövs en estimation av de parametrar 

som beskriver distributionen av intercepten (Studenmund, 2017, s. 484). Den största 

nackdelen med RE är att den icke-observerbara effekten av omitted variables måste antas 

vara icke-korrelerad med de oberoende variablerna för att undvika omitted variable bias 

(Studenmund, 2017, s. 484). 

 

För att välja vilken av FE och RE som bör användas i den statistiska undersökningen 

menar Studenmund (2017, s. 484) att forskaren kan undersöka relationen mellan den icke-

observerbara individuella effekten och feltermen. Om de antas vara korrelerade så är FE 

att föredra eftersom den icke-observerbara effekten exkluderas och risken för omitted 

variable bias försvinner (Studenmund, 2017, s. 484). Wooldridge (2012, s. 501) menar 

dock att FE inte är den mest lämpliga statistiska modellen när det förekommer seriell 

korrelation eller heteroskedasticitet. 
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5.3.3 Generalised Least Squares (GLS) 
Seriell korrelation leder till att OLS inte längre är den modell som estimerar den minsta 

variansen (Studenmund, 2017, s. 282). GLS är en metod som kan eliminera problem med 

seriell korrelation och även säkerställa att den lägsta variansen uppskattas (Studenmund, 

2017, s. 292). GLS börjar med en ekvation som inte möter antagande IV och 

transformerar det till en ekvation som möter detta antagande (Studenmund, 2017, s. 292). 

Wooldridge (2012, s. 296) förklarar även att om antagande V, gällande 

heteroskedasticitet, inte skulle uppfyllas är OLS inte längre den bästa statistiska 

estimatorn. Studenmund (2014, s. 338) förklarar att användningen av GLS löser 

problemen gällande seriell korrelation och minskar variansen i skattningarna, vilket 

resulterar i att antagande IV sålunda kan uppfyllas. Vi kommer alltså att behöva testa 

OLS-antagandena för att försäkra oss kring vilken metod som är bäst lämpad för den 

aktuella studien (se kapitel 6). 

 

5.3.4 Omitted variable bias 
En oberoende variabel som ska vara inkluderad i regressionsmodellen men av olika 

anledningar inte är inkluderad kallas för en Omitted Variable (Studenmund, 2017, s. 158). 

Att utelämna en betydande variabel kan skapa en bias i de uppskattade koefficienterna av 

de variabler som är inkluderade. Detta fenomen kallas för Omitted Variable Bias 

(Studenmund, 2017, s. 158). I en ekvation som innehåller flera oberoende variabler 

representerar koefficienten förändringen i den beroende variabeln vid en ökning av en 

enhet av en oberoende variablerna förutsatt att de andra oberoende variablerna är 

konstanta. Om det är en variabel som inte är inkluderad i regressionsmodellen men 

egentligen borde vara det kommer den variabeln således inte att hållas konstant, vilket 

kan påverka värdet på koefficienten. Påverkas värdet på koefficienten kan det skilja sig 

från det sanna värdet av populationskoefficienten och uppskattningen kan således bli 

felaktig (Studenmund, 2017, s. 158) 

 

Studenmund (2017, s. 435) förklarar även att variabler kan vara endogena eller exogena. 

Exempelvis om utbud och efterfrågan av mat undersöks i en ekvation så kommer pris och 

kvantitet att utgöra endogena variabler eftersom deras värden är förklarade av modellen. 

Exogena variabler är variabler som är förutbestämda och påverkar modellen utifrån. I 

exemplet om utbud och efterfrågan av mat så skulle en exogen variabel exempelvis kunna 

vara väder (Studenmund, 2017, s. 435).  

 

En vanlig effekt av att en variabel som ska inkluderas i en regressionsmodell men av olika 

anledningar inte är inkluderad är att antagande III i OLS modellen bryts (Studenmund, 

2017, s. 96). Det vill säga att de oberoende variablerna är korrelerade med feltermen. För 

att hantera det faktum att antagande III bryts kan en instrumentvariabel inkluderas. En 

instrumentvariabel har en hög korrelation med den endogena variabeln och är samtidigt 

icke-korrelerad med feltermen (Studenmund, 2017, s. 421–422). 

 
5.4 Variabler 
 

5.4.1 Beroende variabler 
Eftersom ett företags arbete med ESG kan ses som en immateriell tillgång (Bassen & 

Kovacs, 2008) söker forskare svar på vilka variabler som bäst reflekterar sambandet 

mellan ESG och finansiell prestation. Både marknadsbaserade och redovisningsbaserade 

variabler har i tidigare studier använts (Choi & Wang, 2009; Derwall, 2007; Velte, 2017), 
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vilket ligger till grund för valet av studiens beroende variabler. Tobin’s Q och ROA 

kommer således användas som beroende variabler i studien. 
 
I denna studie kommer Tobin’s Q beräknas enligt de principer som Chung & Pruitt (1994) 

presenterade och som tidigare studier inom det valda forskningsområdet använt. Tobin’s 

Q kommer därför beräknas genom att marknadsvärdet divideras med bokfört värde av 

totala tillgångar. Tobin’s Q i studien beräknas enligt följande: 

 

Tobin’s Q = Stam + Pref + skulder/Totala tillgångar 

där, 

 

Stam = priset på företagets stamaktier multiplicerat med antalet utestående aktier 

Pref = likvidationsvärdet av företagets preferensaktier 

Skulder = värdet av företagets kortsiktiga skulder minus företagets omsättningstillgångar 

plus det bokförda värdet av företagets långsiktiga skulder 

Totala tillgångar = det bokförda värdet av företagets totala tillgångar 

 

Samtlig finansiell information hämtas från Thomson Reuters Eikon Databas. Chung & 

Pruitt (1994, s. 70) förklarar att de värden som används i beräkningen av Tobin’s Q är 

värden hämtade vid slutet av varje räkenskapsår. Värdet av stamaktier och 

likvidationsvärdet av preferensaktier från varje företag är hämtade direkt från Eikon och 

är således värdet vid slutet av varje räkenskapsår under hela den studerade tidsperioden. 

Värdet på företagets kortsiktiga och långsiktiga skulder, omsättningstillgångar och totala 

tillgångar är nedladdade från Eikon och är baserade på bokförda värden vid slutet av varje 

räkenskapsår. Tobin’s Q har sedan tagits fram genom att manuellt beräkna kvoten för 

varje enskilt företag enligt ovanstående formel. 

 

För att få en bredare bild och ett större perspektiv på finansiell prestation används också 

ett redovisningsbaserat mått. Vi kommer i studien, på samma sätt som tidigare forskning 

(Choi & Wang, 2009; Velte, 2017) att använda ROA som mått för att undersöka 

sambandet mellan ESG-betyg och redovisad prestation. Enligt Derwall (2007, s. 109) är 

måttet det mest använda för att mäta ett företags prestation från rörelsen. I denna studie 

kommer ROA att beräknas enligt den formel Crosson et al. (2011, s. 204) presenterar: 

 

ROA = Resultat före skatt + räntekostnader (rörelseresultat)/genomsnittliga totala 

tillgångar 

 

Den finansiella informationen för att beräkna ROA är hämtat från Thomson Reuters 

Eikon. Rörelseresultatet för samtliga bolag hämtades vid slutet av varje räkenskapsår 

under hela den studerade tidsperioden. Crosson et al. (2011, s. 203) förklarar att 

genomsnittliga totala tillgångar beräknas genom att addera värdet för totala tillgångar vid 

räkenskapsårets början med värdet på totala tillgångar vid slutet av räkenskapsåret för att 

sedan dividera med två. Genomsnittliga totala tillgångar beräknas med samma metodik i 

den aktuella studien. ROA beräknas således manuellt enligt den formel Crosson et al. 

(2011, s. 204) presenterar. 

 

5.4.2 Oberoende variabler 
Studien kommer att inkludera ett flertal oberoende variabler där ESG betyget kommer att 

utgöra den huvudsakliga oberoende variabeln. Övriga variabler kommer att benämnas 

som kontrollvariabler och redogörs för i avsnitt 5.4.3. 
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ESG-betyget från Thomson Reuters är vanligt förekommande inom forskningsområdet 

(Eccles et al., 2014; Garcia et al., 2017; Velte, 2017) och Thomson Reuters har ESG-

betyg på över 6500 företag baserat på 400 olika mätvärden (Thomson Reuters, 2017, s. 

3). ESG-betyget rankas mellan D- och A+ där den sistnämnda är det högsta ESG-betyg 

ett företag kan erhålla. Betyget transformeras sedan till ett numeriskt värde mellan 1–100. 

Rankningssystemet baseras på hur många företag som erhållit samma betyg, hur många 

företag som är sämre än det undersökta samt hur många företag som överhuvudtaget 

erhållit betyg (Thomson Reuters, 2017, s. 7). 

 

För att kunna mäta ESG-betyget delas de enskilda ESG-variablerna upp i tio olika 

underkategorier. Underkategorierna är exempelvis: resurshantering, arbete med 

mänskliga rättigheter och CSR-strategi. Underkategorierna baseras på information som 

tillhandahålls av företagen och varje underkategori viktas sedan mot ESG-variablerna 

enskilt. De 400 initiala mätvärden Thomson Reuters använder reduceras ned till de 178 

mest relevanta och jämförbara, vilket det slutliga ESG-betyget baseras på (Thomson 

Reuters, 2017, s. 6). 

 

Det finns dock problem med ESG-betyget från Thomson Reuters Eikon, men även från 

andra aktörer som sätter ESG-betyg. Eftersom betygen baseras på företagens egna 

rapporter finns det risker att de inte är objektiva eller att data som framställs inte är helt 

verklighetsförankrat. Eftersom olika databaser baserar sitt ESG-betyg på olika mätvärden 

kan resultatet variera beroende på vilken databas som används. Vi anser dock att Eikon 

är pålitlig och eftersom den är vanligt förekommande inom det studerade 

forskningsområdet anser vi den som en lämplig databas för att inhämta ESG-betyg. 

 

5.4.3 Kontrollvariabler  
Ett problem som kan uppstå vid tidsseriedata är att de oberoende variablerna kan tyckas 

vara mer betydande än vad de i själva verket är om det har samma underliggande trend 

som den beroende variabeln (Studenmund, 2017, s. 376). Om en regression genomförs 

där den beroende variabeln och en eller flera oberoende variabler är felaktigt korrelerade 

riskerar man att dra felaktiga slutsatser om huvudsambandet (Studenmund, 2017, s. 376). 

Det vanligaste skälet till inkluderingen av oberoende variabler (kontrollvariabler) i en 

regressionsanalys är, enligt Studenmund (2017, s. 376), att man vill utesluta ett att 

eventuellt samband är ett så kallat spuriöst samband. Ett sådant samband uppstår vanligen 

när man tycker sig se ett samband mellan två variabler, men samvariationen i själva verket 

orsakas av en tredje variabel. 

 

Studenmund (2017, s. 166) förklarar det finns fyra viktiga kriterier som hjälper till att 

visa om en variabel bör finnas med i ekvationen. Det första kriteriet handlar om variabelns 

teoretiska relevans i ekvationen. Det andra kriteriet handlar om att titta om variabelns 

estimerade koefficient är i förväntad riktning. Det tredje handlar om att titta efter om 

ekvationens övergripande roll förbättras (benämnd r-sq overall i Stata) när variabeln läggs 

till. Det fjärde kriteriet handlar om att titta efter om andra variablernas koefficienter 

förändras signifikant när den nya variabeln adderas Studenmund (2017, s. 166). Om 

samtliga kriterier håller tillhör variabeln i ekvationen. Om en Omitted variable är 

inkluderad kommer det troligen att öka “r-sq overall” och förändra åtminstone en annan 

koefficient (Studenmund, 2017, s. 166–167). För att bestämma om en oberoende variabel 

är teoretiskt relevans föreslår Studenmund (2017, s. 175) att söka efter vad litteratur 

antyder vara relevant. 
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Tidigare studier inom det aktuella forskningsområdet (Garcia et al., 2017; Velte, 2017) 

har inkluderat kontrollvariabler såsom bolagsstorlek, R&D, beta och finansiell hävstång 

samt en dummyvariabel för att skilja på industrier. Bolagsstorlek är en särskilt intressant 

kontrollvariabel att inkludera i den aktuella studien då tidigare forskning (Waddock & 

Graves, 1997, s. 308) visat att mindre bolag inte visar samma beteende kring hållbarhet 

som större bolag. Waddock & Graves (1997, s. 308) förklarar vidare att större bolag 

attraherar mer uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till att de yttrar mer information för 

att tillfredsställa intressenternas efterfrågan. Velte (2017, s. 173) motiverar att 

bolagsstorlek kan mätas genom den naturliga logaritmen av totala tillgångar i syfte att 

erhålla en mer lätthanterlig data. 

 

Ett företags riskprofil kan fördelas i två olika komponenter där den första är benämnd 

som systematisk risk och den andra som osystematisk risk (Feldman, Soyka och Ameer, 

1996, s. 6). Enligt finansiell portföljteori kräver investerare en avkastning för att acceptera 

systematisk risk eftersom företagsspecifik risk (osystematisk risk) kan diversifieras bort 

(Feldman, Soyka och Ameer, 1996, s. 6). Detta innebär, menar Feldman, Soyka och 

Ameer (1996, s. 6), att företag som minskar den systematiska risken belönas med en lägre 

kostnad för finansiellt kapital, och för ett givet kassaflöde, en högre aktiekurs. 

 

Beta är ett vanligt förekommande riskmått för att representera den systematiska risken i 

ett företag (Bacon, C. R., 2012, s. 82). Beta som mått för den systematiska risken har även 

använts i tidigare studier inom forskningsområdet (Velte, 2017, s. 173; Fischer & 

Sawszyn, 2012, s. 36). Feldman, Soyka och Ameer (1996, s. 5) menar vidare att det finns 

ett tydligt samband mellan ett företags arbete med miljöfrågor och systematisk risk. 

Feldman, Soyka och Ameer (1996, s. 8) förklarar att företag som arbetar med miljöfrågor 

ger en upplevd lägre risk i form av beta. Att inkludera beta som riskmått anses relevant 

då studiens beroende variabler är finansiell prestation. Avkastning eller lönsamhet, vilket 

motsvarar finansiell prestation, är en funktion av den risk som tagits för att generera en 

viss avkastning (Sharpe, 1964, s. 425–426). 

 

Gällande osystematisk risk har tidigare studier (Waddock & Graves, 1997, s. 309) använt 

finansiell hävstång som kontrollvariabel. Opler & Titman (1994, s. 1037) förklarar att 

bolag med hög finansiell hävstång har en större risk att förlora en väsentlig del av deras 

börsvärde samt minska det operationella resultatet vid en negativ marknadstrend. Zhang 

& Chen (2017, s. 1) menar också att företag som investerar i miljö på kort sikt ökar sin 

skuldsättning eftersom investeringar medför ökade initiala kostnader. Denna kortsiktiga 

skuldsättning skapar i sin tur en ökad likviditetsrisk för bolaget (Zhang & Chen, 2017, s. 

3). I denna studie har därför finansiell hävstång inkluderats för att representera den 

osystematiska risken. Finansiell hävstång och har beräknats manuellt genom ration av 

totala skulder dividerat med totala tillgångar. Den finansiella informationen som var 

nödvändig för att beräkna finansiell hävstång har hämtats manuellt från Eikon. 

 

Ett företags satsningar i miljöfrågor medför ökade initiala kostnader i form av forskning 

och utveckling (Research and Development, R&D) (Zhang & Chen, 2017, s. 1). 

McWilliams & Siegel (2000, s. 603–604) argumenterar att intensiteten i R&D är en viktig 

komponent som bland annat kan influera relationen mellan CSP (Corporate Social 

Performance) och finansiell prestation.  

 

Sammantaget visar tidigare forskning inom området att bolagsstorlek, finansiell hävstång, 

beta samt R&D är av teoretisk relevans. För att säkerställa att dessa oberoende variabler 
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tillhör ekvationen behöver övriga tre kriterier, enligt Studenmund (2017, s. 166), 

uppfyllas. Det data som var tillgänglig för kontrollvariablerna visade att R&D endast 

kunde erhållas på cirka hälften av de bolag som ingick i urvalet. På grund av bristen i 

antalet observationer kommer vi därför att exkludera R&D som kontrollvariabel. Beta har 

även exkluderats från ekvationen eftersom värden endast kunde erhållas för totalt fyra år. 

Beta-värden för övriga år kunde visserligen beräknas manuellt via data som kan erhållas 

från Eikon, men eftersom arbetet med studien är tidsbegränsat har författarna beslutat att 

inte manuellt beräkna betavärden för bolagen i urvalet under hela den valda tidsperioden.  

 

Tidigare studier (Garcia et al., 2017; Velte, 2017) har dessutom inkluderat en 

dummyvariabel för att skilja på industrier i urvalet. Eftersom den aktuella studien enbart 

undersöker en specifik industri kommer således inte en dummyvariabel att inkluderas. 

Efter att ha kontrollerat de oberoende variablerna finansiell hävstång och bolagsstorlek 

enligt de kriterier som Studenmund (2017, s. 166) föreslår kunde det fastslås att dessa 

tillhör ekvationen. Bolagsstorlek erhålls genom den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar. Finansiell hävstång är givet av ration mellan totala skulder och totala 

tillgångar. 

 

Eftersom förhållandet mellan regressionsmodellens variabler och beroende variabeln inte 

kommer att vara exakt inkluderas en variabel benämnd slumpmässig felterm. Denna 

variabel inkluderas i en regressionsmodell för att fånga de rörelser i beroende variabeln 

som inte förklaras av de oberoende variablerna eller kontrollvariablerna (Studenmund, 

2014, s. 9). De oidentifierade variablerna som påverkar finansiell prestation kommer 

därför att fångas upp av variabeln.  

 

5.5 Sanningskriterier 

 
5.5.1 Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett sanningskriterium som undersöker mätningarnas pålitlighet, om de tester 

som genomförs verkligen mäter det som studien vill undersöka. Huruvida resultatet är 

pålitligt eller inte beror på vilken metod som använts för att komma fram till utfallet 

(Bryman & Bell, 2011, s. 159). Ett vanligt tillvägagångssätt för att undersöka studiens 

validitet är att författaren reflekterar över om resultatet rimligtvis kan förklaras av de 

mätningar som genomförts. Vidare bör författarna bedöma om den mätningsmetod som 

använts är den bästa eller om det finns andra metoder som kan generera ett mer pålitligt 

resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 160). 
 
I den aktuella studien har kontrollvariabler inkluderats i syfte att ge ett mer pålitligt 

resultat. Beta och R&D är två vanligt förekommande kontrollvariabler som i tidigare 

forskning (Velte, 2017) inkluderats i regressionsmodellerna. Dessa kontrollvariabler har 

exkluderats från den slutliga regressionsmodellen eftersom den mängd data som erhölls 

från Eikon inte fanns tillgänglig på tillräckligt många bolag och år. De kontrollvariabler 

som inkluderats i studien är finansiell hävstång och bolagsstorlek där data fanns 

tillgänglig för samtliga bolag i urvalet. 
 
Intern validitet handlar om orsakssamband mellan variablerna och vilken riktning det 

kausala sambandet har (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Vår studie ämnar inte undersöka 

kausalitet utan undersöker relationen mellan de beroende och oberoende variablerna. 

Detta medför att bristen på intern validitet inte är något problem. 
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Reliabilitet och validitet hänger till stor del ihop då mätningarnas reliabilitet ligger till 

grund för validiteten i resultatet och slutsatserna (Bryman & Bell, 2011, s. 42). För att 

säkerställa att resultaten av den empiriska forskningen är tillförlitliga måste vissa punkter 

tas i beaktande (Bryman & Bell, 2011). För att göra det måste vi vara säkra på att vi 

minimerar alla typer av fel i undersökningen. En första möjlig fråga kommer från 

följdriktigheten av studiens datainsamling. För det första används de flesta uppgifterna 

från företagens bokslut. För det andra används Eikon för att samla in ESG-betyg, 

finansiell information samt för att välja ut företag för urvalet. Databasen används i stor 

utsträckning av akademiker och utövare och kan därför betraktas som en pålitlig källa. 

Genom att använda samma källa både för att samla in ESG-betyg och finansiell 

information kan vi vara konsekventa i datainsamlingen och kan därmed minimera 

problem med intern reliabilitet. Alla statistiska tester har genomförts i programmet Stata 

och samtliga resultat har objektivt presenterats. Det finns emellertid ingen garanti för att 

inga fel föreligger, men åtgärder har vidtagits för att minska risken med alla medel. 
 
Eftersom reliabiliteten påverkas mycket av hur mätningarna är genomförda menar 

Bjereld et al. (2002, s. 111) att reliabiliteten blir starkare då andra forskare genomfört 

samma mätning och genererat jämförbara resultat. Då vi strävar efter att vara så 

transparenta som möjligt anser vi att denna studie är replikerbar, vilket kan ge ytterligare 

reliabilitet. 
 

5.5.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, visar huruvida studiens resultat kan 

generaliseras eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Det är därför viktigt att studiens 

urval reflekterar energibolag som är listade i USA. Den rampopulation vi valt för att 

representera målpopulationen är S&P 1500, där vi fångar 90 procent av det totala 

börsvärdet i USA. Att 90 procent av det totala börsvärdet i USA fångas upp av detta index 

innebär däremot inte att 90 procent av energibranschen är representerat i urvalet. Dock 

fångar indexet upp ett relativt stort urval av bolag och en stor variation av storlek på 

bolagen, vilket motiverar att resultatet ändå är generaliserbart på branschnivå. S&P 1500 

anses dessutom vara ett bra index för att studera amerikanska listade bolag då det täcker 

en så stor del av det totala marknadsvärdet (S&P Dow Jones Indices, 2019), vilket 

motiverar att studien kan generaliseras till målpopulationen.  

 

Soana (2011, s. 133–134) menar att det finns en brist på branschspecifika studier eftersom 

flertalet tidigare studier inom forskningsområdet har genomförts på urval som inkluderar 

flera branscher menar. Resultatet och slutsatserna från denna studie kan därför inte kunna 

appliceras på andra branscher. Samma resonemang gäller på studier på landnivå då 

skillnader i institutionella strukturer och regleringar påverkar hållbarhetsarbete olika 

(Doh & Guay, 2006, s. 57 & 68). Studiens resultat kommer därför inte presentera 

generaliserbara resultat för energisektorn som helhet eller för den amerikanska 

börsmarknaden som helhet. Studiens resultat kommer istället kunna ligga till grund för 

vidare studier på energibranschen i andra länder, men även vid jämförelse på andra typer 

av branscher.  
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6. Data 
Detta kapitel inleds med en beskrivning om hur och var data samlats in. Sedan 

presenteras deskriptiv statistik för att sammanfatta den data som inkluderats följt av en 

korrelationsmatris. I kapitlets sista del undersöks OLS-antagandena för att säkerställa 

att regressionsmodellen kan generera ett pålitligt resultat. 

 

6.1 Datainsamling  
I linje med tidigare forskning (Eccles et al., 2014; Garcia et al., 2017; Velte, 2017) 

kommer data hämtas uteslutande från Eikon. Eftersom Eikon har en av de mest 

omfattande ESG-databaserna i branschen som täcker över 7000 företag världen över 

(Thomson Reuters, 2019) anser vi databasen passande för studien. Eikon har dessutom 

fördelen att ESG-data finns tillgängligt från år 2002 och framåt (Thomson Reuters, 2019), 

vilket möjliggör att undersöka sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation 

över tid. 
 
I tidigare forskning finns det ett tydligt underskott på longitudinella studier som 

undersöker sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation ur ett 

branschperspektiv och över tid. Eftersom det finns många eventstudier på 

forskningsområdet (Waddock & Graves, 1997) undersöks i denna studie sambandet under 

åren 2009–2018 i form av en paneldatainsamling. Paneldata har fördelen att både ta 

hänsyn till tvärsnittsvariationer och variationer över tid i en tidsserie. Till skillnad från 

endimensionella metoder kan paneldata vara mer informativt och resultaten kan vara 

lättare att generalisera då det minskar risken av temporära fel som kan påverka data 

(Bryman & Bell, 2011). Då prestationsmåtten i denna studie påverkas av 

marknadsklimatet skulle en endimensionell studie kunna baseras på ett avvikande år som 

inte är representativt för det studerade sambandet. 
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6.2 Deskriptiv statistik 
Nedan presenteras deskriptiv statistik för alla inkluderande beroende och oberoende 

variabler i regressionsanalysen. I urvalet har totalt 572 ESG-betyg erhållits där det högst 

noterade betyget är 91.890 och det lägsta 17.516. Medelvärdet för samtliga ESG-betyg 

var 53.034. Vidare visar tabellen nedan att socialbetyget har det högsta medelvärdet och 

miljöbetyget det lägsta bland de inkluderade variablerna i ESG. Det kan även noteras att 

antalet observationer varierar mellan variablerna, detta förklaras av att det fanns en 

varierande mängd data för de inkluderade bolagen över tidsperioden. 

 
Tabell  4. Deskriptiv statistik över alla variabler inkluderade i regressionsmodellen 

Variabel Obs. Medelvärde Standardavvikelse Min. Max. 

ESG (betyg 1–100) 572 53.034 15.552 17.516 91.890 

Miljöbetyg (betyg 1–100) 543 64.329 21.095 33.334 99.767 

Socialbetyg (betyg 1–100) 543 75.767 17.920 29.536 99.790 

Bolagsstyrningsbetyg 

(betyg 1–100) 

543 75.635 20.561 18.499 99.850 

Finansiell prestation      

Tobin’s Q (kvot) 647 1.003 1.091 0.069 13.105 

ROA (procent) 542 0.046 0.056 -0.141 0.390 

Kontrollvariabler      

Finansiell hävstång (kvot) 668 0.257 0.154 0 1.227 

Bolagsstorlek (naturliga 

logaritmen av totala 

tillgångar) 

668 22.896 1.510 15.391 26.581 

 

Intressant att notera är det genomsnittliga ESG-betyget hos energibolag som ökat under 

den studerade tidsperioden från 50.23 år 2009 till 55.59 år 2018 (se figur 1). Förbättringen 

korresponderar dels med UNGC’s riktlinjer som uppmuntrar företag att agera mer 

hållbart och ansvarsfullt men också med Koehler & Hespenheide (2013, s. 102–103) som 

menar att företag förbättrar sin ESG-prestation i takt med ökad medvetenhet om företags 

miljöpåverkan. Det genomsnittliga ESG-betyget visade å andra sidan inte på någon 

särskild riktning under tidsperioden 2009–2016 då betyget fluktuerade mellan 50.23 och 

53.24. Med hänsyn till de senaste två studerade åren (2018, 2017) kan det dock tydas att 

riktningen ter sig positivt, vilket förväntas öka det genomsnittliga medelvärdet på 53.034. 

 

 
Figur 1. Genomsnittligt ESG-betyg 
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Antal erhållna observationer från Tobin’s Q uppgår till 647 där det högsta noterade värdet 

är 13.105, vilket kan anses högt jämfört med urvalets medelvärde på 1.003. Medelvärdet 

på samtliga 542 observationer för ROA noteras till 4,6 procent medan det högsta värdet 

noteras till 39 procent och lägsta till -14 procent. Det högsta värdet för ROA kan härledas 

till företaget Oil State International Inc och innebär således att företaget, jämfört med 

övriga bolag i urvalet, utnyttjar sina tillgångar väl för att generera vinst. Ett högt ROA 

innebär därmed att Oil State International Inc’s resurser hanteras effektivt och förhåller 

sig därmed högt i jämförelse med urvalets genomsnitt på 4,6 procent. 
 
Vidare kan det utläsas att finansiell hävstång visar ett minsta värde av 0, vilket kan 

härledas till oljebolaget Dril-Quip som visar sig skuldfria sedan 2011. Intressant är också 

den stora skillnaden i bolagsstorlek (lägsta värde 15.391 och högsta 26.581), vilket kan 

förklaras genom urvalet som består av bolag listade på S&P 1500, vilket inkluderar små 

bolag, medelstora bolag och stora bolag. 

 
Tabell  5. Korrelationsmatris 

 ESG Miljö Social Bolags- 

styrning 

Tobin’s 

Q 

ROA Finansiell 

hävstång 

Bolags 

storlek 

ESG 1.000        

Miljö 0.791 1.000       

Social 0.678 0.566 1.000      

Bolags 

styrning 

0.555 0.367 0.327 1.000     

Tobin’s Q -0.101 -0.049 0.032 -0.167 1.000    

ROA -0.049 0.042 -0.014 -0.085 0.585 1.000   

Finansiell 

hävstång 

-0.091 -0.220 -0.041 0.058 -0.026 -0.240 1.000  

Bolags 

storlek 

0.608 0.618 0.462 0.234 -0.264 -0.021 -0.196 1.000 

 

Conover (1999, s. 313) förklarar att Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient är 

det vanligaste korrelationstestet, vilket används vid numerisk samt normalfördelade data. 

Då denna studie behandlar denna typ av data används Pearsons metod vid utförandet av 

korrelationsmatrisen. Tabell 5 presenterar korrelationsmatrisen mellan de inkluderande 

variablerna i studien. De enskilda variablerna miljö, social och bolagsstyrning har, som 

förväntat, en hög korrelation med ESG eftersom de ingår i ESG-betyget. Den starkaste 

korrelationen noteras mellan miljöbetyget och ESG på 0.791. Vi finner det även intressant 

att det finns en relativt stark korrelation mellan socialbetyget och miljöbetyget vilket 

indikerar att företag som fokuserar på en av variablerna kan vinna fördelar i den andra 

variabeln. 
 

Bolagsstorlek har en av de starkaste korrelationerna med ESG-betyget. Resultatet är i 

linje med det som Waddock & Graves (1997) presenterat där stora bolag som har fler 

intressenter som efterfrågar hållbara initiativ, presterar bättre än mindre bolag när det 

gäller hållbarhetsmått. Det stärker även vår motivering att integrera variabeln 

bolagsstorlek i regressionsmodellen. Studiens beroende variabler ROA och Tobin’s Q har 

också en av de starkaste korrelationerna (vilket går i linje med våra förväntningar att det 

finns en relation mellan de två prestationsmåtten). 
 
Vi finner också att bolagsstorlek har den starkaste negativa korrelationen med beroende 

variabeln Tobin’s Q. Resultatet indikerar att i takt med att bolag växer presterar de sämre 
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på marknaden. Vi finner även att båda måtten för finansiell prestation har en negativ 

relation med ESG. Korrelationsmatrisen testar däremot bara korrelationen mellan två 

variabler utan att ta hänsyn till effekter från andra variabler, vilket innebär att den endast 

används för att få en överblick och indikation på trender utan att dra slutsatser (Bock, 

u.å.).  
 

6.3 Regressionsmodellens antaganden  
 

6.3.1 Linjäritet  
Regressionsanalysen bygger, som tidigare nämnts, på att samtliga OLS-antaganden 

uppfylls. Linjäritet är det första antagandet som kommer att testas. För att uppskattningen 

av koefficienterna i analysen skall vara tillförlitliga krävs det att regressionsmodellen är 

någorlunda linjär. För att kontrollera linjäritet plottas residualerna mot de anpassade 

värdena av Tobin’s Q och ROA. Residualerna representerar skillnaderna mellan de 

observerade värdena och de anpassade värdena av studiens beroende variablerna 

(Newbold et al., 2013, s. 422). Om regressionsmodellen är linjär kommer residualerna att 

inte visa något mönster kring de anpassade värdena för beroende variabeln (Newbold et 

al., 2013, p. 47). I figuren nedan visas spridningsdiagrammet över de anpassade värdena 

av Tobin’s Q mot residualerna från ESG, finansiell hävstång samt bolagsstorlek. 
 

 
 

Figur 2. Spridningsdiagram över residualer mot anpassade värden, Tobin's Q 

Från spridningsdiagrammet kan vi utläsa att större värden av Tobin’s Q leder till både 

negativa och positiva mönster av residualerna. Mönstret i figur 2 tyder på ett icke-linjärt 

samband. Enligt Changyong (2014, s. 105–106) är det fördelaktigt att transformera 

variablerna till logaritmer i data som innehåller extrema värden. Eftersom responsen på 

en enhetsförändring i ESG-värden förväntas bli en procentuell förändring i Tobin’s Q, 

omvandlades den beroende variabeln Tobin’s Q till en logaritm. I figuren nedan visas 

spridningsdiagrammet över de anpassade värdena av en logaritmerad Tobin’s Q mot 

residualerna från ESG, finansiell hävstång och bolagsstorlek. Till skillnad från 

föregående figur uppnås nu antagande I för linjäritet. 
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Figur 3. Spridningsdiagram över residualer mot anpassade värden för en logaritmerad Tobin's Q 

Då studien inkluderar två beroende variabler (Tobin’s Q och ROA) genomfördes samma 

test på ROA i syfte att kontrollera linjäritet. Från spridningsdiagrammet i figur 4 kunde 

inget tydligt mönster uppvisas och vi anser att linjäritetsantagandet är uppfyllt. 

Sammanfattningsvis anses antagandet om linjäritet vara uppfyllt för de två beroende 

variablerna Tobin’s Q och ROA. 

 

 
 

Figur 4. Spridningsdiagram över residualer mot anpassade värden, ROA 

6.3.2 Seriell korrelation  
Det fjärde OLS-antagandet behandlar seriell korrelation (även kallat autokorrelation) och 

uppfylls om det inte finns någon seriell korrelation mellan observationerna av feltermen 

(Studenmund, 2017, s. 273). Studenmund (2017, s. 273) förklarar att seriell korrelation 

kan förekomma i studier där tidsordningen på observationerna är viktiga och att det är 

mest vanligt förekommande i tidsseriedata. Det finns två typer av seriell korrelation, ren 

seriell korrelation där antagande IV bryts i en ekvation som är korrekt hanterad, och oren 

seriell korrelation där antagande IV bryts av att ekvationen är felaktig, i form av 

exempelvis omitted variables (Studenmund, 2017, s. 275–278). 

 

Effekten av seriell korrelation är att det påverkar den uppskattade ekvationen på ett sätt 

som är svårt att undersöka eftersom det inte kan observeras genom att undersöka resultatet 

likt andra antaganden som bryts (Studenmund, 2017, s. 282). Studenmund (2017, s. 282) 

beskriver tre konsekvenser av seriell korrelation och att antagande IV bryts: den första är 

att vid ren seriell korrelation så uppstår ingen bias i uppskattningarna av koefficienterna. 

Den andra konsekvensen är att seriell korrelation påverkar OLS-modellen så att det inte 

längre är en modell som uppskattar den minsta variansen. Den sista konsekvensen innebär 
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att OLS-modellen kommer att producera felaktiga t-tester, vilket kan resultera i felaktig 

hypotesprövning. 

 

För att upptäcka seriell korrelation konstrueras vanligtvis ett spridningsdiagram av de 

observerade feltermerna. Finns det en korrelation mellan observationerna av feltermen 

existerar följaktligen seriell korrelation (Studenmund, 2014, s. 325). Drukker (2003, s. 

168) beskriver att ett Wooldridge-test också är ett lämpligt test för att upptäcka seriell 

korrelation eftersom det kräver få antaganden samt är enkelt att genomföra.  Ett 

Wooldridge-test genomfördes på en 95 % signifikansnivå och slutsatsen kunde dras att 

seriell korrelation existerar (se appendix 2). 

 

För att hantera det faktum att seriell korrelation förekommer och antagande IV bryts finns 

det olika metoder att tillämpa. Ett tillvägagångssätt är att använda sig av en GLS-

estimation eftersom GLS kan transformera ekvationen från att inte möta antagande IV till 

att det blir uppfyllt (Studenmund, 2017, s. 291–292). 
 

6.3.3 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet bryter mot OLS antagande V som innebär att variansen hos 

feltermerna inte är konstant (Studenmund, 2017, s. 306). Detta innebär att när värdet på 

den oberoende variabeln ökar så minskar eller ökar den oförklarade variationen i 

beroende variabeln. Antagande V håller om variansen av feltermen är enhetlig, vilket 

menas att storleken på feltermerna för olika observationer i urvalet inte är korrelerade 

med andra variabler i modellen (Studenmund, 2017, s. 306). Antagandet förutsätter 

således att feltermerna är konstanta (homoskedastiska), vilket innebär att observationerna 

av feltermerna från distributionen har konstant varians för alla observationer 

(Studenmund, 2017, s. 308). Studenmund (2017, s. 306) förklarar att heteroskedasticitet 

förekommer mer ofta i tvärsnittsmodeller än i tidsseriemodeller, men att 

heteroskedasticitet i tidsseriemodeller inte är omöjligt. För att antagande V skall uppfyllas 

krävs det således att det inte föreligger någon heteroskedasticitet i regressionsmodellen. 

 

Om det finns misstanke om det föreligger heteroskedasticitet kan ett Breusch-Pagan och 

ett White-test upprättas (Studenmund, 2017, s. 314). Breusch-Pagan testet innebär att de 

kvadrerade residualerna regresseras från ursprungsmodellen på alla förklarande variabler. 

Om signifikans visas kan slutsatser dras att de förklarande variablerna har en effekt på 

variansen av feltermerna och att det därmed föreligger heteroskedasticitet (Studenmund, 

2017, s. 316). White-test är en av de mest populära testerna för att undersöka 

heteroskedasticitet eftersom det kan hitta flera typer av heteroskedasticitet. Båda testerna 

visade, med 5 % signifikansnivå, att nollhypotesen kunde förkastas och att modellen 

därmed är heteroskedastisk (se appendix 3). Genom att använda robusta standardfel kan 

standardfelen som är estimerade av regressionen bli robusta mot heteroskedasticitet 

(Wooldridge, 2012, s. 271–273). De robusta standardfelen är konsistenta oavsett om 

feltermen är homoskedastisk eller heteroskedastisk, och oavsett vilken typ av 

heteroskedasticitet som det avser (Wooldridge, 2012, s. 271–273). 

 

6.3.4 Multikolinjäritet 
Perfekt multikolinjäritet innebär att det finns en stark korrelation mellan de oberoende 

variablerna i en regressionsmodell (Studenmund, 2014, s. 262). Ordet perfekt innebär i 

sammanhanget att variationen i en förklarande variabel helt och hållet kan förklaras av 

rörelser i en annan förklarande variabel (Studenmund, 2014, s. 262) 
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För att antagande VI skall uppfyllas krävs det att det inte föreligger någon perfekt 

multikolinjäritet. Om perfekt multikolinjäritet mellan de oberoende variablerna finns 

genereras inte några uppskattningar av regressionskoefficienterna, vilket är en effekt av 

att de oberoende variablerna inte kan särskiljas. Vid perfekt multikolinjäritet är den linjära 

relationen mellan de oberoende variablerna identiskt. Icke-perfekt multikolinjäritet är 

mer förekommande (Studenmund, 2014, s. 261), vilket innebär att det föreligger ett linjärt 

samband mellan åtminstone två av de oberoende variablerna i regressionsmodellen 

(Studenmund, 2014, s. 264). Effekten av multikolinjäritet är att variansen och 

standardfelen ökar, vilket leder till problem vid identifiering av variablernas individuella 

påverkan (Studenmund, 2014, s. 266). 

 

En vanligt förekommande metod för att undersöka multikolinjäritet är att kontrollera 

Varians Inflationsfaktorer (VIF) (Studenmund, 2017, s. 234). VIF kvantifierar hur hög 

grad av multikolinjäritet som existerar i en regression genom att estimera hur mycket av 

en koefficients varians som inte kan förklaras genom skattade parametrar (Studenmund, 

2017, s. 234). Ett annat vanligt förekommande test för att undersöka detta är ett 

korrelationstest. där relationen mellan de enskilda oberoende variablerna undersöks. Vid 

en korrelation över 0.8 mellan två variabler finns det en hög risk för multikolinjäritet. Då 

det finns en risk att variabler som har en svag korrelation ändå kan skapa multikolinjäritet 

genomförs vanligtvis även ett VIF-test. Detta test undersöker i vilken utsträckning en 

oberoende variabel förklaras av övriga oberoende variabler i modellen. Vid ett VIF-test 

som resulterar i ett värde större än fem finns stor risk att multikolinjäritet förekommer 

(Studenmund, 2014, s. 274). I det genomförda VIF-testet förelåg ingen korrelation mellan 

två oberoende variabler som är starkare än 0,8 och heller inget värde över fem för någon 

av de oberoende variablerna (se appendix 4). Dessa två tester visar att det inte finns några 

tecken på multikolinjäritet regressionsmodellen. 

 

6.4 Regressionsmodell 
Från Eikon kunde inte tillräcklig finansiell data erhållas från de initialt planerade 

kontrollvariablerna R&D och beta, vilket motiverade att exkludera dessa från 

regressionsmodellen. Kontrollvariablerna blev därför: bolagsstorlek, som erhölls genom 

den naturliga logaritmen av totala tillgångar samt finansiell hävstång, givet av ration 

mellan totala skulder och totala tillgångar. Eftersom förhållandet mellan 

regressionsmodellens variabler och beroende variabeln inte kommer att vara exakt 

kommer även en variabel för slumpmässiga fel att inkluderas i den slutliga modellen. 
 
Studenmund (2017, s. 475) presenterar, som tidigare nämnt, de två huvudsakliga 

metoderna för att hantera regressionsmodeller tillhörande paneldata: Fixed Effects Model 

(FE) och Random Effects Model (RE). FE är inte den mest lämpliga statistiska modellen 

om det skulle förekomma heteroskedasticitet eller seriell korrelation (Wooldridge, 2012, 

s. 501). RE-modellen anses mer lämplig om de icke-observerbara effekterna förväntas 

vara icke-korrelerade med alla förklarande variabler (Wooldridge, 2012, s. 501). Detta 

leder till att de icke-observerbara effekterna kan vara kvar i feltermen och den seriella 

korrelation som förekommer kan således hanteras med GLS-estimation (Wooldridge, 

2012, s. 501). Ovanstående motiverar såldes användningen av en RE-modell och en GLS-

transformation för att eliminera seriell korrelation i RE-modellens sammansatta felterm. 

 

Eftersom vi genom ett Wooldridge-test (se appendix 2) kunde fastställa seriell 

korrelation, kommer en GLS-estimation att användas för att uppfylla antagandet. Vidare 

fann vi även att heteroskedasticitet föreligger. Genom att använda robusta standardfel kan 
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standardfelen som är estimerade av regression bli robusta mot heteroskedasticitet 

(Wooldridge, 2012, s. 271–273). Den slutgiltiga modellen möter därför de antaganden 

som krävs för att framställa tillförlitliga resultat. I tabellen nedan presenteras samtliga 

variabler som kommer att inkluderades i regressionsmodellen. 

 
Tabell  6. Variabler för slutlig regressionsmodell 

 

Tobin’s Q_logit = i +1ESGit + 2SIZEit + 3FLEVit + it 

 

ROAit = i +1ESGit + 2SIZEit + 3FLEVit + it 

  

Variabel Förklaring 

ROA Resultat före skatt + räntekostnader (rörelseresultat)/genomsnittliga 

totala tillgångar 

Tobin’s Q Marknadsvärde stamaktier + Likvidationsvärde preferensaktier + 

Skulder/Bokförda totala tillgångar 

 Icke-observerbar individuell effekt 

ESG ESG-betyg hämtat från Eikon 

SIZE Bolagsstorlek, givet av den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

FLEV Finansiell hävstång, givet av totala skulder/totala tillgångar 

ꞵ1–3 Koefficienter 

𝛆 Robust slumpmässig felterm 
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7. Empiriskt resultat 
I följande kapitel presenteras utfallet från de hypotesprövningar som genomförts för att 

besvara forskningsfrågorna. Kapitlet inleds med att varje enskild hypotes presenteras 

mer utförligt och avslutas med en sammanställning av de hypotesprövningar som 

genomförts.  

 

7.1 Statistisk hypotesprövning 
Den slutliga regressionsmodellen testas genom statistisk hypotesprövning. Resultaten 

från testerna av RE-modellen med en GLS-estimation presenteras i form av z-värden, 

vilket i studien används för att utvärdera signifikans. Ett dubbelsidigt z-test används vid 

hypotesprövningen eftersom ett samband undersöks, oavsett om det föreligger ett positivt 

eller negativt samband. Studenmund (2017, s. 123) förklarar att för att kunna bestämma 

om en nollhypotes ska förkastas eller accepteras används ett kritiskt värde. Detta kritiska 

värde härstammar från vilken signifikansnivå som undersökaren valt att använda 

(Studenmund, 2017, s. 123). I denna studies hypotesprövning används en 5 % 

signifikansnivå och förkastelsegränserna för nollhypoteserna blir följande: observerat z-

värde> 1.96 eller < -1.96. Om z-värdet är utanför förkastelsegränserna förkastas 

nollhypotesen, vilket i denna studie innebär att variabeln har signifikant påverkan på den 

beroende variabeln. Ett z-värde under -1.96 indikerar ett negativt samband mellan 

beroende och oberoende variabel och ett z-värde över 1.96 indikerar ett positivt samband 

mellan beroende och oberoende variabel. Ett samband som varken är positivt signifikant 

eller negativt signifikant benämns som ett neutralt samband. 

 

7.2 ESG-betyg och marknadsprestation 

I följande del kommer resultat för sambandet mellan ESG-betyg och marknadsprestation, 

Tobin’s Q, att presenteras. Som nämndes under avsnitt 6.3.1 transformerades Tobin’s Q 

till en logaritm i syfte att överkomma problemet med icke-linjäritet. Detta innebär 

följaktligen att det finns en semi-logaritmerad funktion i regressionsmodellen. 

Studenmund (2014, s. 230) förklarar att om det finns en semi-logaritmerad relation mellan 

beroende och oberoende variabler behöver koefficienterna tolkas annorlunda jämfört med 

icke-logaritmerade variabler. I en semi-logaritmerad relation när den oberoende variabeln 

förändras med 1 enhet, kommer den beroende variabeln att förändras i procent. Detta 

kommer att innebära att koefficienterna i modellen som inkluderar den logaritmerade 

Tobin’s Q kommer multipliceras med 100 för att tolkas korrekt (Studenmund, 2014, s. 

230). 

 

7.2.1 ESG-betyg och Tobin’s Q 
Följande hypotesprövning testar om det finns ett signifikant samband mellan ESG-betyg 

och Tobin’s Q. Genom att transformera Tobin’s Q till en logaritm kan vi se att om ESG-

betyget ökar med en enhet kommer företagets Tobin’s Q att minska med 0.3 procent. På 

5 % signifikansnivå kan vi konstatera att nollhypotesen “Det finns inget signifikant 

samband mellan ESG-betyg och Tobin’s Q” inte kan förkastas då z-värdet är -0.75. 

Eftersom värdet på z, enligt förkastelsegränserna, skall vara z> 1.96 eller z< -1.96 för att 

kunna förkastas, kommer detta z-värde på -0.75 inte att förkastas. Med andra ord 

föreligger det ett neutralt samband mellan amerikanska energibolags ESG-betyg och det 

marknadsbaserade värdet, Tobin’s Q. 
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Tabell  7. Regression, ESG & Tobin's Q 

Tobin’s Q 

log 

Koefficient Robust 

Std. Err. 

z-

värde 

P>|z| 95 % konfidens 

intervall 

< 

95 % konfidens 

intervall 

> 

ESG -0.003 0.002 -0.75 0.453 -0.009 0.004 

Bolags 

storlek 

-0.204 0.045 -3.05 0.002 -0.241 -0.116 

Finansiell 

hävstång 

-1.985 0.216 -9.2 0.000 -2.408 -1.563 

Konstant 3.927 2.082 3.28 0.001 -0.153 8.007 

 

Tidigare forskning (Garcia et al., 2017; Velte, 2017) inkluderade bland annat 

kontrollvariabeln Beta i regressionsmodellen, vilken exkluderades i denna studie 

eftersom det endast kunde erhållas värden för de senaste fyra åren. Eftersom Beta mäter 

den systematiska risken hos företag anser vi att variabeln skulle kunna ha betydelse för 

resultatet. En regressionsanalys utfördes för enbart åren 2015–2018 där beta inkluderades 

vid testerna för både ROA och Tobin’s Q. Slutsatsen från testerna är intakt och inget 

signifikant positivt eller negativt samband kunde finnas mellan ESG och finansiell 

prestation (se appendix5). Beta som kontrollvariabel visade heller inte på något samband 

med ESG, (z-värde för ROA = 1.06 och z-värde för Tobin’s Q = -0.46), vilket visar att 

Beta inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. 

 
Tabell  8. Regression, E, S, G & Tobin's Q 

 
7.2.2 Miljöbetyg och Tobin’s Q 
Nollhypotesen H03a “Det finns inget signifikant samband mellan miljöbetyget och 

Tobin’s Q” kan inte förkastas då z-värdet är -1.60. Resultatet innebär att vi kan konstatera 

att det inte finns ett signifikant samband mellan miljöbetyget och Tobin’s Q. På samma 

sätt som sambandet mellan ESG-betyget och Tobin’s Q är sambandet neutralt mellan 

miljöbetyget och Tobin’s Q. Tabellen ovan visar att om miljöbetyget för amerikanska 

energibolag ökar med en enhet kommer det marknadsbaserade prestationsmåttet, Tobin’s 

Q, att minska med 0.3 procent.  

 
7.2.3 Socialbetyg och Tobin’s Q 
Nollhypotesen H04a “Det finns inget signifikant samband mellan socialbetyget och 

Tobin’s Q” kan inte förkastas då z-värdet på 0.55. Resultatet visar att om socialbetyget 

ökar med en enhet, ökar Tobin’s Q med 0.1 procent. Jämfört med miljöbetyget har 

socialbetyget därmed en svagare korrelation med Tobin’s Q.  

 

 

Tobin’s Q log Koeffic

ient 

Robust 

Std. Err. 

z-

värde 

P>|z| 95 % konfidens 

intervall 

< 

95 % konfidens 

intervall 

> 

Miljöbetyg -0.003 0.002 -1.60 0.109 -0.007 0.001 

Socialbetyg 0.001 0.0102 0.55 0.581 -0.003 0.005 

Bolags 

styrningsbetyg 

-0.004 0.002 -2.48 0.013 -0.008 -0.001 

Bolags 

storlek 

-0.320 0.059 -5.35 0.000 -0.437 -0.203 

Finansiell 

hävstång 

-1.557 0.246 -6.34 0.000 -2.038 -1.075 

Konstant 9.166 1.373 6.67 0.000 6.475 11.857 
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7.2.4 Bolagsstyrningsbetyg och Tobin’s Q 
Nollhypotesen H05a “Det finns inget signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyget 

och Tobin’s Q” kan förkastas då resultatet från tabellen nedan visar ett z-värde på -2.48. 

Resultatet visar att det således finns ett signifikant samband mellan 

bolagsstyrningsbetyget och Tobin’s Q. Alternativhypotesen H05b “Det finns ett 

signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyget och Tobin’s Q” håller. För ett 99 % 

konfidensintervall ligger förkastelsegränserna på 2.326 och -2.326. Eftersom z-värdet är 

-2.48 innebär det dessutom att vi med 1 % signifikansnivå kan konstatera att ett 

signifikant samband föreligger. Resultatet uppvisar dock ett negativt signifikant samband 

och innebär att om bolagsstyrningsbetyget ökar med en enhet minskar Tobin’s Q med 0.4 

procent. 

 

7.3 ESG-betyg och redovisad prestation 
Den redovisningsbaserade variabeln i studien är företagens avkastning på tillgångar 

(ROA). I följande avsnitt kommer resultatet från regressionen mellan ROA och de 

oberoende variablerna att presenteras. Till skillnad från föregående avsnitt där resultatet 

mellan ESG och Tobin’s Q föreligger det här ingen logaritmerad relation mellan beroende 

variabeln, ROA. Eftersom ROA presenteras i sitt ursprungliga format kommer 

koefficienterna här, till skillnad från Tobin’s Q, att tolkas på ett annorlunda sätt. 

Koefficienterna kommer istället att tolkas som data visar, det vill säga i procentenheter 

och inte i decimalform. 

 

7.3.1 ESG-betyg och ROA 
Nollhypotesen H02 “Det finns inget signifikant samband mellan ESG-betyget och ROA” 

kan förkastas då z-värdet är -2.84. Resultatet visar att det föreligger ett negativt 

signifikant samband mellan ROA och ESG. Om ESG-betyget ökar hos amerikanska 

energibolag med en enhet kommer följaktligen ROA att minska med 0.009 

procentenheter.  

 
Tabell  9. Regression, ESG & ROA 

ROA Koefficient Robust 

Std. Err. 

z-värde P> |z| 95 % konfidens 

intervall 

< 

95 % konfidens 

intervall 

> 

ESG -0.009 0.000 -2.84 0.004 -0.002 -0.001 

Bolags 

storlek 

0.005 0.006 0.75 0.454 -0.007 0.017 

Finansiell 

hävstång 

-0.137 0.035 -3.86 0.000 -2.072 -0.068 

Konstant 0.019 0.146 0.13 0.894 -0.267 0.306 
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Tabell  10. Regression, E, S, G & ROA 

 
7.3.2 Miljöbetyg och ROA 
Nollhypotesen H03b “Det finns inget signifikant samband mellan miljöbetyget och 

ROA” kan inte förkastas då z-värdet är -1.75. Eftersom inget signifikant positivt eller 

negativt samband kunde visas är således sambandet neutralt. Koefficienten visar också 

att det föreligger en negativ relation mellan miljöbetyget och ROA då en ökning med en 

enhet i miljöbetyget minskar ROA med 0.001 procentenheter. 

 

7.3.3 Socialbetyg och ROA 
Nollhypotesen H04b “Det finns inget signifikant samband mellan socialbetyget och 

ROA” kan inte förkastas då z-värdet är -0.80. Eftersom inget signifikant positivt eller 

negativt samband kunde visas är således sambandet neutralt. Koefficienten indikerar att 

det, på samma sätt som miljöbetyget, föreligger en negativ relation med ROA. 

Följaktligen minskar ROA med 0.001 procentenheter när socialbetyget ökar med en 

enhet. 

 
7.3.4 Bolagsstyrningsbetyg och ROA 
Nollhypotesen H05b “Det finns inget signifikant samband mellan bolagsstyrningsbetyget 

och ROA” kan inte förkastas då z-värdet visar -0.44. Eftersom inget signifikant positivt 

eller negativt samband kunde visas är således sambandet neutralt. Gemensamt för 

samtliga variabler i ESG visar även bolagsstyrningsbetyget genom koefficienten att det 

föreligger en negativ relation med ROA. Om bolagsstyrningsbetyget ökar med en enhet 

kommer ROA att minska med 0.001 procentenheter. 

 

Det kan noteras att sambandet mellan ESG-betyget och ROA är signifikant negativt och 

trots det uppvisas inget signifikant samband mellan någon av ESG-variablerna enskilt 

mot ROA. Utfallet kan möjligen förklaras genom att det ändå föreligger en negativ 

relation mellan variablerna enskilt och ROA, dock inget signifikant samband. 

  

ROA Koeffic

ient 

Robust 

Std. Err. 

z-

värde 

P>|z| 95 % konfidens 

intervall 

< 

95 % konfidens 

intervall 

> 

Miljöbetyg -0.001 0.000 -1.75 0.080 -0.001 0.000 

Socialbetyg -0.001 0.000 -0.80 0.423 -0.004 0.000 

Bolags 

styrningsbetyg 

-0.001 0.000 -0.44 0.663 -0.000 -0.001 

Bolags 

storlek 

0.000 0.004 0.17 0.867 -0.007 0.008 

Finansiell 

hävstång 

-0.151 0.021 -7.20 0.000 -0.192 -0.109 

Konstant 0.103 0.086 1.20 0.229 -0.065 0.2710 
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7.4 Sammanfattat resultat av hypotesprövningar 
I tabell 11 presenteras en sammanställning av statistiska hypotesprövningar samt 

resultatet för varje formulerad hypotes. Sammanställningen visar en utförligare 

redogörelse för varje hypotes att presenteras. Utfallet från testerna visade att endast två 

utav åtta hypoteser kunde förkastas medan resterande inte kunde förkastas på 5 % 

signifikansnivå. 

 
Tabell  11. Sammanställning hypotesprövningar 

 

7.5 Kontrollvariabler och finansiell prestation 
De regressionsmodeller vi använt för att testa hypoteser har även inkluderat 

kontrollvariabler. Dessa kontrollvariabler påverkas beroende på vilka variabler som 

inkluderas i modellen och ger därför olika z-värden. Vi kan se att exempelvis finansiell 

hävstång ständigt har ett signifikant negativt samband med båda prestationsmåtten 

Tobin’s Q och ROA. Det uppmärksammades även att bolagsstorlek har ett signifikant 

negativt samband med Tobin’s Q, vilket var genomgående oavsett om det var ESG 

aggregerat eller disaggregerat. Liknande tester mot ROA visade att det inte förekom något 

signifikant samband med bolagsstorlek. Resultatet visar att ESG-betyget mest troligt inte 

är den enda variabeln som förklarar rörelser i finansiell prestation och kontrollvariabler 

är därmed nödvändiga för att erhålla ett tillförlitligt resultat.  

   
Nollhypotes Z-värde Resultat 

 

H01: Det finns inget signifikant 

samband mellan ESG-betyg och 

Tobin’s Q 

-0.75 H01 kan inte förkastas på 5 % 

signifikansnivå. 

H02: Det finns inget signifikant 

samband mellan ESG-betyg och 

ROA 

 

-2.84 H02 förkastas på 5 % signifikansnivå 

H03a: Det finns inget 

signifikant samband mellan 

miljöbetyg och Tobin’s Q 

  

-1.60 H03a kan inte förkastas på 5 % 

signifikansnivå. 

H03b: Det finns inget 

signifikant samband mellan 

miljöbetyg och ROA 

-1.75 H03b kan inte förkastas på 5 % 

signifikansnivå. 

H04a: Det finns inget 

signifikant samband mellan 

socialbetyg och Tobin’s Q 

 

0.55 H04a kan inte förkastas på 5 % 

signifikansnivå 

H04b: Det finns inget 

signifikant samband mellan 

socialbetyg och ROA 

-0.80 H04b kan inte förkastas på 5 % 

signifikansnivå 

H05a: Det finns inget 

signifikant samband mellan 

bolagsstyrningsbetyg och 

Tobin’s Q 

-2.48 H05a förkastas på 5 % signifikansnivå. 

H05b: Det finns inget 

signifikant samband mellan 

bolagsstyrningsbetyg och ROA 

-0.44 H05b kan inte förkastas på 5 % 

signifikansnivå. 
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8. Analys 
Analyskapitlet kommer att sammanlänka studiens empiriska resultat och det teoretiska 

ramverket i syfte att besvara de två forskningsfrågorna som presenterades i 

introduktionskapitlet. 
 

Syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation, där både redovisad prestation och marknadsbaserad prestation 

inkluderas. För att uppfylla studiens syfte genomfördes tester på sambandet mellan ESG-

betyg och finansiell prestation (ROA och Tobin’s Q). Testerna ämnade besvara studiens 

första och andra frågeställning och konverterades därför till åtta formulerade hypoteser. 

Genom att analysera de empiriska resultaten i förhållande till tidigare forskning och 

studiens teoretiska ramverk skapas koherens mellan resultat och teori. 

 

Analysen av studiens resultat kommer dels att grundas i aktieägarteorin där företag bör 

sträva efter att maximera vinsten för dess aktieägare så länge företaget inte agerar ur eget 

intresse och engagerar sig i aktiviteter som inte önskas av aktieägare. Analysen kommer 

även grundas i intressentteorin där företag inte bara ska fokusera på aktieägarnas intressen 

utan även på andra intressenter som påverkar och påverkas av företagets verksamhet för 

att vinstmaximera. Ett positivt signifikant samband mellan ESG och finansiell prestation 

kommer att vara i linje med intressentteorin där företag kommer att vinstmaximera genom 

att engagera sig i socialt ansvarsfulla aktiviteter genom att fokusera på en större grupp 

intressenter. Ett negativt signifikant samband och ett neutralt samband kommer vara i 

linje med intressentteorin då Friedman (1970, s. 2) menar att företags aktiviteter inom 

socialt ansvarstagande innebär att aktieägarnas pengar spenderas på aktiviteter för ett 

generellt socialt intresse och att företaget inte vinstmaximerar. 

 

8.1 ESG och finansiell prestation 
Syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation, där både redovisad prestation och marknadsbaserad prestation 

inkluderas. Syftet undersöktes genom att testa två hypoteser på sambandet mellan ESG-

betyg och finansiell prestation. Eftersom finansiell prestation delas upp i två olika mått 

(Tobin’s Q och ROA) konstruerades två separata hypoteser. Nollhypotesen “Det finns 

inget signifikant samband mellan ESG-betyg och Tobin’s Q” kunde inte förkastas. 

Däremot kunde nollhypotesen “Det finns inget signifikant samband mellan ESG-betyg 

och ROA” förkastas då ett negativt signifikant samband mellan ESG betyget och ROA 

uppvisades på ett 99% konfidensintervall.   

 

Velte (2017, s. 176) undersökte sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation 

på den tyska marknaden där inget signifikant samband mellan ESG och Tobin’s Q 

förelåg, däremot fanns ett positiv signifikant samband mellan ESG-betyg och ROA. 

Friede et al. (2015, s. 217) visar dock att enbart 62,6 procent av cirka 2000 ledande studier 

inom området visar ett positivt signifikant samband mellan ESG och finansiell prestation 

och att mer forskning behövs för att kunna dra generaliserbara slutsatser. De empiriska 

resultaten från vår studie på sambandet mellan ESG och finansiell prestation 

överensstämmer således inte med de forskningsresultat som (Friede et al., 2015; Velte, 

2017) presenterar. Eftersom resultatet från denna studie visar ett avvikande resultat från 

tidigare forskning visar det att sambandet mellan ESG och finansiell prestation skiljer sig 

länder och branscher emellan. Dessa skillnader indikerar ytterligare vikten av studier på 

bransch- och landnivå. Precis som PRI (2017, s. 12) visar är energisektorn den mest 
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volatila industrin i förhållande till förändringar i ESG, vilket resultatet från denna studie 

även indikerar på. 

 

Velte (2017, s. 172) valde att lagga variablerna för finansiell prestation med ett år 

eftersom effekten av ESG-betyg inte kommer att visa sig på finansiell prestation på en 

gång. Denna studie testar endast om det finns något samband mellan ESG och finansiell 

prestation och inte vilken riktning den har, vilket kan ha påverkat resultatet. Valet av att 

inte lagga variablerna för finansiell prestation grundar sig i det faktum att studien ämnar 

bidra till en utveckling av forskningsområdet. Fulton et al. (2012) genomförde en 

metastudie av forskningsområdet med syfte att undersöka den metodologi som bästa 

förklarar om hållbart agerande i företag kan generera bättre finansiell prestation. Fulton 

et al. (2012, s. 8) noterade att de ledande studierna inom forskningsområdet inte 

undersökte något kausalt samband, utan endast relationen mellan hållbarhetsmått och 

finansiell prestation. 

 

Koehler & Hespenheide (2013, s. 102–103) menar att företag förbättrar sin ESG-

prestation i takt med ökad medvetenhet om företags miljöpåverkan. Eftersom det 

genomsnittliga ESG-betyget för amerikanska energibolag under den studerade 

tidsperioden mestadels fluktuerat och inte visat någon särskild riktning, kan det styrka det 

faktum att sektorn står inför stora utmaningar i hållbarhetsarbetet (Infinitireasearch, u.å.; 

Robeco, 2014) och därmed inte uppvisat någon positiv trendriktning. Detta stigande och 

fallande ESG-betyg genom åren kan vara en förklaring till att inget positivt signifikant 

samband kunde finnas mellan ESG och finansiell prestation. En ESG-prestation i 

branschen som inte visat någon tydlig riktning under många år skulle kunna förklara 

svårigheterna att dra några precisa slutsatser om sambandet. Med tanke på det 

genomsnittliga ESG-betyget för de senaste två studerade åren (2018, 2017) kan det dock 

tydas att trenden ser mer positiv ut, vilket skulle göra det intressant att studera sambandet 

i framtiden för att se om en förändring kan visas på det finansiella resultatet. 

 

Vi är medvetna om att de finansiella prestationsmåtten (Tobin’s Q och ROA) påverkas 

av fler faktorer än ESG-betyget och de kontrollvariabler som inkluderats i 

regressionsmodellerna. Den amerikanska energisektorn har under de senaste åren präglats 

av stora utmaningar från bland annat ökad energieffektivitet, vilket minskat efterfrågan 

på energi och marknadsutbudet förväntas därför vara bestående (EIA, 2019). Vi menar 

att detta visar på en ökad konkurrens inom sektorn som kan påverka bolagens avkastning 

på tillgångar och följaktligen ha en effekt på studiens resultat. På samma sätt finns det 

givetvis fler faktorer än bara ESG-betyget som påverkar det marknadsbaserade 

prestationsmåttet, Tobin’s Q. Eftersom aktiekursen är en beståndsdel i beräkningen av 

Tobin’s Q-ration finns det naturligtvis många faktorer som påverkar ett bolags aktiekurs. 

Eftersom vi undersökt ett relativt stort antal observationer samt över en längre tidsperiod 

anser vi att ett tillförlitligt resultat bör kunna erhållas, trots att andra faktorer påverkar de 

variabler vi inkluderat i regressionsmodellen. 

 

8.2 Resultat i förhållande till aktieägarteorin och intressentteorin 
Studiens primära forskningsfråga “Vilket är sambandet mellan ESG-betyg och 

amerikanska energibolags finansiella prestation?” syftar åt att undersöka sambandet 

mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell prestation. Då resultatet från 

hypotesprövningen visade ett neutralt samband mellan ESG-betyg och Tobin’s Q samt 

ett negativt signifikant samband mellan ESG-betyg och ROA visar det att resultatet är i 

linje med aktieägarteorin. Ytterligare bevis på att det inte föreligger något positivt 
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signifikant samband mellan ESG-betyg och finansiell prestation är testet som 

genomfördes med beta inkluderat som kontrollvariabel (se appendix 5). 

 

Testerna visar att intressentteorin inte kommer att stödja resultatet då ett inget positivt 

signifikant samband kunde uppvisas mellan ESG-betyg och finansiell prestation. Ett 

negativt signifikant samband och ett neutralt samband mellan ESG-betyg och finansiell 

prestation är i linje med Friedmans (1970, s. 2) tankar om att företag inte bör spendera 

aktieägarnas kapital på vad de tror är av god gärning eftersom det kan innebära att de 

spenderar kapital för ett generellt socialt intresse. Det enda sociala ansvar ett företag har 

är att engagera sig i aktiviteter som vinstmaximerar (Friedman, 1970, s. 6). Resultatet 

från studien kan därmed tolkas som att företagen i urvalet utövar aktiviteter som ligger 

utanför vinstmaximering, som i sin tur inte påverkar aktieägaren positivt. Friedman 

(1970, s. 4) förklarar dessa agentkonflikter som en form av brott mot etiska principer i en 

fri marknadsekonomi där individuella företagsledare beslutar om det sociala intresset. 

Det går emellertid att argumentera att aktieägarna samtidigt kan ha önskemål om att 

företagsledare borde engagera sig mer i socialt ansvarsfulla aktiviteter trots påverkan på 

det finansiella resultatet. Å andra sidan argumenterar Friedman (1970, s. 1–2) att det är 

viktigt att skilja på företagsledarens ansvar och en individs ansvar när det gäller socialt 

ansvarstagande. Det negativa signifikanta sambandet mellan ESG och ROA som 

uppvisades i studien innebär att i takt med att ESG-betyget ökar hos amerikanska 

energibolag så minskar företagens ROA. Aktiviteter inom socialt ansvarstagande som 

leder till försämrad finansiell prestation tolkas därför som icke-vinstmaximerande och är 

därför i linje med Friedmans (1970) tankar om att företagets enda sociala ansvar är att 

vinstmaximera för dess aktieägare. 

 

Studier som funnit ett positivt samband mellan hållbarhetsaktiviteter och finansiell 

prestation är, enligt Velte (2017, s. 171), i linje med intressentteorin. Enligt teorin skulle 

företags engagemang i aktiviteter inom socialt ansvarstagande leda till förbättrad 

finansiell prestation eftersom företag tar fler intressenters intressen i beaktning. 

Företagets engagemang att ta samtliga intressenter i beaktning kommer, enligt teorin, att 

förbättra lönsamheten. 

 

Enligt Mansell (2013, s. 11) har synen på ett företags sociala ansvarstagande förändrats 

sedan publiceringen av aktieägarteorin. I dagens företagsklimat där 

hållbarhetsrapportering och andra krav på företag att redovisa och agera hållbart kan 

medföra kostnader som inte är i linje med den traditionella aktieägarteorin (Mansell, 

2013, s. 11). Detta innebär alltså att ett positivt samband mellan ESG och finansiell 

prestation även kunna kopplas till aktieägarteorin eftersom det är i aktieägarnas bästa 

intresse att vara hållbara för att vinstmaximera. Eftersom vidare studier kring detta krävs 

så har denna studie tolkat resultatet utifrån Friedmans (1970) traditionella synsätt på 

företagsledarens roll inom socialt ansvarstagande. 
 

8.3 Miljö-, social- och bolagsstyrningsbetyg  
Studiens sekundära syfte var att undersöka vilket samband som finns mellan E, S och G-

betyg enskilt med finansiell prestation. På samma sätt som studiens primära syfte 

besvarades detta genom att utföra en multipel regressionsanalys. För den sekundära 

frågeställningen utfördes en multipel regressionsanalys för E-, S och G-betyg samt för de 

båda finansiella prestationsmåtten, ROA och Tobin’s Q. Resultaten från studiens andra 

frågeställning kommer, på samma sätt som den primära frågeställningen, att analyseras i 

jämförelse med tidigare forskningsresultat. 
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 Tidigare forskning (Fulton et al., 2012, s. 28, 53; Galbreath, 2013, s. 530; Velte, 2017, s. 

170) visar på vikten av att undersöka ESG-variablerna individuellt mot finansiell 

prestation i syfte att få en bredare förståelse för konceptet. Galbreath (2013, s. 538) 

genomförde en studie på den australiensiska börsen, ASX 300, där 

bolagsstyrningsbetyget visade ett signifikant positivt samband med finansiell prestation. 

Fulton et al. (2012, s. 5) visade i en metastudie, som baserades på 36 ledande studier i 

området, att bolagsstyrningsbetyget är den variabel som påverkar finansiell prestation 

mest. Velte (2017, s. 169) fann inget positivt signifikant samband mellan ESG-

variablerna enskilt mot Tobin’s Q, men fann ett positivt signifikant samband mellan 

variablerna enskilt mot ROA. 

 

Resultatet från den aktuella studien visar att ingen av ESG-variablerna individuellt har 

något positivt signifikant samband med varken Tobin’s Q eller ROA. 

Bolagsstyrningsbetyget uppvisar däremot ett signifikant negativt samband med Tobin’s 

Q på 5 % signifikansnivå. Sambanden mellan E- och S-betyg individuellt mot finansiell 

prestation var således neutrala. Det negativa signifikanta sambandet mellan G-betyg och 

Tobin’s Q motsäger tidigare forskningsresultat (Galbreath, 2013; Fulton et al., 2012) där 

bolagsstyrning har ett positivt signifikant samband med finansiell prestation. En 

förklaring till varför den aktuella studiens resultat motsäger tidigare forskningsresultat 

kan vara att studierna genomförts på olika kontinenter och branscher. 

 

Resultatet från studierna som Soana (2011) och Doh & Guay (2006) genomförde visar 

samtidigt att fler studier behövs på bransch- och landnivå för att förstå hur 

hållbarhetsarbete kan bemötas på olika sätt. Resultatet från studiens sekundära 

frågeställning är ett bevis på att bolagsstyrningsbetyget påverkar finansiell prestation 

olika beroende på land och industri. En möjlig förklaring till att sambandet mellan 

bolagsstyrning och marknadsprestation skiljer sig länder emellan kan exempelvis vara att 

graden av korruption (vilket är en del av bolagsstyrning) skiljer sig och att investerare 

därmed värderar detta mer eller mindre vid investeringar beroende på land. Transparency 

International (2018) presenterar ett index över hur länder präglas av korruption, där USA 

är rankat 22 av 180 länder. Eftersom marknadsprestation, i form av Tobin’s Q, påverkas 

av investerares syn på bolaget skulle den låga graden av korruption i USA kunna innebära 

att investerare inte lägger fokus på bolagsstyrningsfrågor vid investeringar.  Detta skulle 

kunna förklara det negativa sambandet i denna studie. Å andra sidan har USA sedan 

millenniumskiftet präglats av finanskriser och företagsskandaler (Världsbanken, 2014), 

vilket talar för att investerare möjligen skulle värdera bolagsstyrning i bredare omfattning 

än tidigare. 

 

Den globala uppvärmningen ses, enligt Robeco (2014), som den största utmaningen 

energibolagen står inför. Miljöbetyget, vilket bland annat innefattar ett företags arbete 

med den globala uppvärmningen, uppvisade inget signifikant positivt samband med 

varken Tobin’s Q eller ROA. Trots att medelvärdet för miljöbetyget är 64.329 (se tabell 

4), vilket kan anses högt jämfört med medelvärdet för ESG-betyget på 53.034, så kan 

inget positivt signifikant samband utläsas med finansiell prestation. Det visar att ett 

företags arbete med att förbättra sitt miljöbetyg inte förväntas ha någon positiv effekt på 

dess finansiell prestation. 

 

Sammanfattningsvis är slutsatsen av studiens sekundära frågeställning ”Vilket är 

sambandet mellan E-, S och G-betyg individuellt och amerikanska energibolags 

finansiella prestation?” att bolagsstyrning är den enda variabel som har ett signifikant 
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samband med finansiell prestation hos amerikanska energibolag. Sambandet är 

signifikant negativt, vilket innebär att ett företags arbete med att förbättra 

bolagsstyrningsfrågor kan ha en negativ effekt på företagets finansiella prestation. 

Sambanden mellan E- och S-betyg individuellt mot finansiell prestation (för både ROA 

och Tobin’s Q) var således neutrala.  
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9. Slutsatser och rekommendationer 
I följande kapitel kommer studiens syfte att diskuteras och hur forskningsfrågorna blivit 

besvarade. Vidare kommer även studiens sociala, praktiska och teoretiska bidrag att 

beskrivas. Slutligen kommer författarna ge förslag på vidare forskning inom området. 

 

9.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation, där både redovisad prestation och marknadsbaserad prestation 

inkluderas. Studiens analys kopplar de empiriska resultaten till aktieägarteorin och 

intressentteorin. Båda är teorier om hur företagsledare hanterar sin affärsmiljö; 

aktieägarteorin som betonar att prioritera aktieägarnas intresse för att vinstmaximera och 

intressentteorin som betonar att prioritera en större grupp av intressenter än bara 

aktieägarna för att vinstmaximera. Dessa olika perspektiv driver således hur 

företagsledare fattar affärsbeslut. Om utfallet från testerna skulle visa ett positivt 

signifikant samband mellan ESG och finansiell prestation skulle det indikera, på samma 

sätt som (Velte, 2017, s. 171) menar, att resultatet är i linje med intressentteorin. 

 

Slutsatserna från resultat är att sambandet mellan hållbarhetsaktiviteter, avspeglat i ESG-

betyg, har ett negativt signifikant samband med redovisad prestation (ROA) samt ett 

neutralt samband med marknadsbaserad prestation (Tobin’s Q). Friede et al. (2015, s. 

225) förklarar att institutionella och privata investerare generellt sett drar slutsatsen att 

sambandet mellan ESG och finansiell prestation är som bäst neutral - vilket, enligt Friede 

et al. (2015, s. 225), är i linje med Friedmans (1970 syn på den finansiella marknaden. 

Rajput et al. (2012, s. 44) och Soana (2011, s. 134–135) menar också att Friedmans (1970) 

teorier ger stöd åt resultat som uppvisar ett negativt samband mellan hållbarhetsaktiviteter 

och finansiell prestation. Resultatet i den aktuella studien går alltså linje med de tankar 

Friedman (1970, s. 6) har om att företag enbart bör engagera sig i aktiviteter som 

vinstmaximerar för dess aktieägare. 

 

Målet med studiens sekundära syfte, där ESG-variablerna testades individuellt mot 

finansiell prestation, var att undersöka vilket samband som finns mellan E-, S och G-

betyg enskilt och finansiell prestation. De empiriska resultaten visade att ingen av E-, S 

och G-betyget individuellt hade något positivt signifikant samband med Tobin’s Q eller 

ROA. Sambandet mellan bolagsstyrningsbetyget och Tobin’s Q uppvisade ett signifikant 

negativt samband. Det negativa sambandet motsäger tidigare forskning där 

bolagsstyrningsbetyget haft ett positivt samband med finansiell prestation. Slutsatsen från 

den sekundära forskningsfrågan är sålunda att sambandet mellan E- och S-betyget har ett 

neutralt samband med finansiell prestation (både med ROA och Tobin’s Q) och att G-

betyget har ett negativt signifikant samband med Tobin’s Q och ett neutralt samband med 

ROA. 

 

9.2 Samhälleliga och sociala effekter 
Studiens resultat kan antingen stödjas av de tankar som Friedman (1970) presenterade i 

aktieägarteorin eller av Freemans (1984; 2008; 2010) tankar kring hur företagsledare tar 

beslut. Beroende på vilken teori som kan stödja resultatet kan resultatet leda till olika 

samhälleliga och sociala effekter. Studien uppvisade ett signifikant negativt samband 

mellan ESG och ROA samt ett neutralt samband mellan ESG och Tobin’s Q. Stödet för 

aktieägarteorin innebär att företag inte bör engagera sig i aktiviteter som inte 

vinstmaximerar för aktieägarna eftersom det innebär en kostnad för aktieägarna.  Då 
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energisektorn har stor effekt på klimatet och den globala uppvärmningen samt att det står 

inför stora utmaningar inom området (Robeco, 2014) är inte resultatet fördelaktigt ur 

hållbarhetssynpunkt. Resultatet visar ett negativt samband mellan ESG och den 

redovisade prestationen, vilket kan leda till att energibolagen inte har något finansiellt 

incitament till att investera i hållbarhet. 

 

Studiens sekundära frågeställning, där E-, S och G-betyget testas mot finansiell 

prestation, kan också ha en viss social och etisk effekt beroende på resultat. Skulle det 

finnas ett positivt signifikant samband mellan exempelvis bolagsstyrningsbetyget och 

finansiell prestation hade det gett incitament till företagsledningen att fokusera ytterligare 

på bolagsstyrning, vilket kan leda till att insatserna i social- och miljöfrågor minskar. 

Eftersom ett negativt signifikant samband uppvisades mellan bolagsstyrningsbetyget och 

ROA kan effekten vara att företag försummar denna del av ESG-arbetet eftersom insatser 

för förbättrad bolagsstyrning kan leda till försämrad ROA. 

 

9.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studiens resultat kan, som tidigare nämnts, kopplas till aktieägarteorin där aktiviteter 

förutom vinstmaximering anses vara en kostnad för aktieägare. Eftersom de empiriska 

resultaten visar att ESG-betyg och finansiell prestation har ett negativt signifikant och 

neutralt samband bör företagen, enligt aktieägarteorin, inte engagera sig i aktiviteter med 

målet att öka ESG-betyget. Genom att energibolag erhåller högre ESG-betyg kommer 

deras finansiella prestation försämras eller behållas neutral. Vår rekommendation är inte 

att amerikanska energibolag bör minska engagemanget i hållbarhet utan istället se dessa 

aktiviteter för dess goda gärning mot samhället, anställda och miljön. Vi uppmuntrar 

därför att bolag och investerare fortfarande bör sträva och arbeta efter de riktlinjer som 

UNGC upprättat för att främja hållbara investeringar. Trots ett icke-positivt samband 

mellan ESG och finansiell prestation anser vi att engagemang i hållbarhetsaktiviteter inte 

bör förbises eftersom finansiell prestation inte är det enda måttet för ett företags 

framgång. 
 
Studien bidrar dessutom till den teoretiska diskussionen kring aktieägarteorin och 

intressentteorin och dess koppling till sambandet mellan hållbarhetsaktiviteter i företag 

och den finansiella prestationen Studien visar att hållbarhetsaktiviteter inte har något 

positivt signifikant samband med finansiell prestation, vilket bidrar till diskussionen 

intressentteorins koppling till företags engagemang i dessa frågor. Resultatet visar 

samtidigt att i takt med att ESG-betyg ökar hos företag försämras ROA, vilket innebär att 

företagsledningen, enligt aktieägarteorin, spenderar aktieägarnas pengar på aktiviteter 

som inte vinstmaximerar. 

 

9.4 Förslag till vidare forskning 
• Eftersom studiens resultat inte kan appliceras på andra branscher eller länder 

föreslår författarna att vidare studier på energibranschen i andra länder eller andra 

typer av branscher kan skapa en större förståelse för hur värde kan skapas. Genom 

att exempelvis studera energibranschen i andra delar av världen kan olika resultat 

skapa ett ramverk för hur hållbarhetsarbete kan implementeras effektivt i 

branschen. 

 

• Studiens syfte var att undersöka vilket samband som finns mellan ESG-betyg och 

finansiell prestation. I studien användes Tobin’s Q som ett marknadsbaserat mått 
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och ROA som redovisningsbaserat mått. Redovisad finansiell prestation säger inte 

hela sanningen om ett bolags prestation. Det marknadsbaserade måttet påverkas i 

stor utsträckning av aktieinvesterares syn på bolaget och därför hade en kvalitativ 

studie med syfte att få en djupare förståelse för vad investerarna efterfrågar av ett 

energibolag i form av hållbarhet varit av intresse. 

 

• Det data som erhölls från Eikon visade vissa brister då variablerna R&D och beta 

inte fanns tillgängliga på tillräckligt många observationer, vilket resulterade i att 

de exkluderades från regressionsmodellen. Förslag till vidare forskning är att 

inkludera fler kontrollvariabler i regressionsmodellen för att kunna dra ännu mer 

exakta slutsatser på det studerade sambandet. Genom att exempelvis ta del av 

andra databaser eller manuellt inhämta data från variabler kan framtida forskning 

skapa en ännu mer exakt bild på sambandet mellan ESG och finansiell prestation 

i energibranschen. 
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Appendix 1. Lista av energibolag 
 
Hess Corp 

Anadarko Petroleum Corp 

Apache Corp 

Baker Hughes A GE Co 

Cabot Oil & Gas Corp 

Chesapeake Energy Corp 

Chevron Corp 

Diamond Offshore Drilling Inc 

EOG Resources Inc 

EQT Corp 

Exxon Mobil Corp 

Halliburton Co 

Helmerich and Payne Inc 

HollyFrontier Corp 

Range Resources Corp 

McDermott International Inc 

Murphy Oil Corp 

Nabors Industries Ltd 

Noble Energy Inc 

Noble Corporation PLC 

Occidental Petroleum Corp 

Oceaneering International Inc 

ONEOK Inc 

ConocoPhillips 

Pioneer Natural Resources Co 

Rowan Companies PLC 

SM Energy Co 

Schlumberger NV 

SEACOR Holdings Inc 

Southwestern Energy Co 

Superior Energy Services Inc 

Marathon Oil Corp 

Valero Energy Corp 

Williams Companies Inc 

World Fuel Services Corp 

Helix Energy Solutions Group 

Inc 

CARBO Ceramics Inc 

Dril-Quip Inc 

Patterson-UTI Energy Inc 

National Oilwell Varco Inc 

Transocean Ltd 

CNX Resources Corp 

Devon Energy Corp 

Unit Corp 

Denbury Resources Inc 

Callon Petroleum Co 

Archrock Inc 

PDC Energy Inc 

Oil States International Inc 

Core Laboratories NV 

Carrizo Oil & Gas Inc 

Gulfport Energy Corp 

Cimarex Energy Co 

First Solar Inc 

Concho Resources Inc 

SRC Energy Inc 

Ensco PLC 

QEP Resources Inc 

Oasis Petroleum Inc 

Kinder Morgan Inc 

Marathon Petroleum Corp 

Laredo Petroleum Inc 

WPX Energy Inc 

Matador Resources Co 

PBF Energy Inc 

Diamondback Energy Inc 

Phillips 66 

Murphy Usa Inc 
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Appendix 2. Wooldridge-test för seriell korrelation 

 

Appendix 3. Heteroskedasticitet  

 
Förklarande variabel Tobin’s Q 
 

 
 

 
 

Förklarande variabel ROA 

 

 
 

 

Appendix 4. Multikolinjäritet VIF-test 
 

Variabel  VIF 

ESG 1.62 

Finansiell hävstång 1.04 

Bolagsstorlek 1.67 

Medelvärde VIF 1.44 
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Appendix 5. Regressionsanalys 4 år inkluderat kontrollvariabeln 
Beta 
 

 

 

Appendix 6. Breusch-Pagan test för slumpmässiga effekter 
 

ROA Koefficient Robust 

Std. Err. 

z-värde P>|z| 95 % 

konfidens 

intervall 

95 % 

konfidens 

intervall 

ESG -0.002 0.002 -1.07 0.283 -0.006 0.000 

Bolags 

storlek 

0.005 0.003 1.67 0.095 -0.001 0.117 

Finansiell 

hävstång 

-0.148 0.017 -0.85 0.396 -0.489 -0.194 

Beta 0.007 0.007 1.06 0.290 -0.006 0.198 

Konstant -0.099 0.075 -1.33 0.184 -0.247 0.047 

Tobin’s Q  Koefficient Robust 

Std. Err. 

z-värde P>|z| 95 % 

konfidens 

intervall 

95 % 

konfidens 

intervall 

ESG -0.004 0.004 -0.89 0.375 -0.004 0.012 

Bolags 

storlek 

-0.039 0.052 -0.76 0.448 -0.141 0.062 

Finansiell 

hävstång 

-0.214 0.317 -0.67 0.500 -0.836 0.408 

Beta -0.055 0.117 -0.47 0.637 -0.284 0.174 

Konstant 0.325 1.206 0.27 0.788 -2.039 2.689 
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