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Corporate Social Responsibility (CSR) och långsiktig hållbarhet får allt mer 
uppmärksamhet hela tiden. Nyligen har det publicerats studier som har hittat en 
positiv effekt av CSR på företagsvärdet. Trots detta förblir forskningen relativt 
oenhällig av vilka orsaker den positiva effekten verkligen kommer. Denna avhandling 
undersöker sambandet mellan CSR och företagsvärde för att se om det går att 
förklaras ur ett perspektiv som till kännedom av avhandlingen har aldrig tidigare 
undersökts.  
 
Avhandlingen undersöker om företag påverkas av deras industris medelvägda CSR-
position samtidigt som de påverkas av deras egen, ifrån industrin avvikande, CSR-
position. Genom att studera dessa två förhållanden, undersöks om det existerar ett 
spelförhållande mellan konkurrerande företag, där företagens lönsamma positions-
förändringar påverkar deras konkurrenter även negativt. Särdraget för detta 
spelförhållande är att konkurrenter påverkas absolut sett mer negativt än vad 
företagen själva påverkas positivt av den lönsamma positionsförändringen. Vilket då 
kan leda till alla företags nervärdering om alla enbart strävar efter att optimera sin 
egen position.  
 
Undersökningen baseras på 4456 olika företag ifrån 28 olika industrier samt 60 olika 
länder globalt. Den undersökta tidsperioden är 2001-2011. För att approximera 
prestationsnivån av CSR används Asset4 ratingbolags datamaterial, värden för 
Environmental Social & Governance (ESG). Som en approximation av företagsvärde 
används företagens Tobin’s Q-värden. Studien använder paneldata-modeller för att 
erhålla svar på undersökningsfrågorna.  
 
Resultaten för studien tyder på att det existerar spel på marknaderna. Företags 
positiva avvikelse ifrån industrins medelprestationsnivå inom CSR är värde-
tillbringande samtidigt som det orsakar absolut sett större förluster till konkurrenter. 
Resultaten tyder även på att denna lönsamhet är större för företag med mindre 
marknadsandelar av industrin i jämförelse till dem som har större andelar. Genom att 
räkna ifrån dessa motstridande effekter erhålls att företag med mindre än 18 procents 
marknadsandelar kan skapa värde genom att investera i CSR, medan de som har mer 
än så kan skapa värde genom att avveckla CSR relaterade projekt.  
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 

  Förkortning Förkortat av   

    Försvenskning samt användningssyfte i avhandlingen   

  CFP Corporate Financial Performance   

    

Företags finansiella prestation. Avhandlingen använder Tobin’s Q som ett 
mått på företags finansiella prestationsnivå, andra studier har använt 
detta även för att beskriva aktieprisutveckling.   

  CSP Corporate Social Performance   

    
Företags sociala prestation eller goodwill. Detta används för att beskriva 
företags prestationsnivå av CSR relaterade ärenden.     

  CSR Corporate Social Responsibility   

    

Företags sociala ansvar. Avhandlingen använder CSR även som synonym 
för långsiktig hållbarhet samt för goda relationer till företags alla 
intressenter (eng. stakeholders).    

  ESG Environmental, Social & Governance   

    

Miljömässig, social och ledningssätt. Ett kvantitativt mått på CSP, vilket är 
samtidigt ett mått på hur goda relationer företag har med sina 
intressenter.    

  KPI Key Performance Indicator   

    
Prestationsindikator. Tal som fungerar som viktiga indikatorer av 
prestationsnivå, inom givna delområden, för företag.    

  PRI Principles for Responsible Investment   

    

Principer för ansvarsfullt investerande. Avhandlingen använder Förenta 
Nationernas (FN:s) principer som referenspunkt för ansvarsfullt 
investerande.   

  SRI Socially Responsible Investing   

  
 

Ansvarsfullt investerande. Används inom denna avhandling för att 
beskriva enskilda insatser i CSR som även är enligt PRI.   
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1 INLEDNING 

Corporate Social Responsibility (CSR) och långsiktig hållbarhet står i ett allt större 

fokus i dagens läge än vad den gjort tidigare. Detta i och med att den allmänna 

ekonomiska situationen har debatterats för att inte vara särskilt hållbar när det krävs 

konstant tillväxt av alla företag.  

I företags försök att maximera ägarnas förmögenhet förbrukas olika resurser, 

materiella och immateriella, i enlighet med vad som kostnadseffektivt genererar mest 

omsättning för företagen. Då alla företag i varierande grad samverkar med de övriga 

marknadsaktörerna, påverkas marknadens alla befintliga resurser av företagens beslut 

om deras förbrukning. Då företagen agerar mer eller mindre självcentrerat i avsikt att 

öka på sitt egna erhållna värde, kan de samtidigt förorsaka att de befintliga resurserna 

förbrukas icke-optimalt ur hela marknadens synvinkel.  

Om ett företag får köpa en given resurs då det betalar högsta priset, men erhåller 

mindre avkastning vid försäljning av den förädlade slutprodukten än vad konkurrenten 

skulle ha erhållit, p.g.a. högre förädlingskostnader, lider industrin som en helhet av 

denna ineffektivitet. Ifall företaget däremot outsourcar förädlingen till konkurrenten, 

för ett pris mellan bägges förädlingskostnad, skulle båda erhålla högre täckningsbidrag 

och en högre ekonomisk nytta. Då företag outsourcar delar av sin verksamhet, ökar 

dess mängd intressenter och deras inflytelse på företaget. Företaget blir samtidigt mer 

beroende av sina intressenter och deras insatser kan således även påverka företaget 

väldigt starkt.  

Coase-teori förespråkar makroekonomisk effektivitet och antyder att om företag anges 

möjlighet att handla fritt, kommer de att handla på ett sätt som maximerar den 

gemensamma nyttan oberoende av vem som ursprungligen försetts rätten eller köpt 

rätten till den givna resursen. På grund av agentteoretiska problem eller av 

informations-asymmetriska skäl kan det dock hända att motsvarande tillfällen inte 

förekommer och nyttomaximeringen kan inte således uppnås.  

Utgående ifrån Nashs spelteori, som i sin grundidé baserar sig på att ingen har något 

att vinna av att ensamt byta strategi, undersöker avhandlingen om det existerar ett spel 

mellan enskilda företag inom samma industri. Med andra ord undersöks om industrin i 

sin helhet erhåller större nytta av att alla dess företag tar del i en gemensam CSR-
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strategi, samtidigt som enskilda företag erhåller större nytta av att ensamt avvika ifrån 

den gemensamma strategin.   

1.1 PROBLEMOMRÅDE 

Den tidigare forskningen inom den finansiella litteraturen är relativt snäv och 

motstridig inom området för CSR och långsiktig hållbarhet. I nyare forskningar har 

man dock hittat allt mer indikation för att CSR de facto påverkar företag mer positivt 

än negativt. Det största argumentet för denna indikation är den ökade investerarbasen 

som vägrar att investera i ansvarslöst presterande företag (Heinkel m.fl. 2001 & Ghoul, 

m.fl. 2011), vilket sänker kapitalkostnaden för de ansvarsfullt presterande företagen i 

och med att det således finns fler investerare som är villiga att dela på riskerna hos 

dessa företag.  

Ett av de större problemen vid undersökning av CSR och långsiktig hållbarhet har varit 

att de har definierats på olika sätt, vilket gör att de tidigare forskningsresultaten inte är 

alltid jämförbara sinsemellan. Corporate Social Performance (CSP) måste alltid 

approximeras på något sätt för att erhålla kvantitativa resultat, så även om 

definitionerna är desamma, kan detta ha utförts på olika sätt, vilket igen orsakar 

ojämförbara forskningsresultat.  

Undersökningsområdet är brett och aktuellt. Allmän tillgänglig gratis information är 

begränsad och kritiseras för att representera en relativt snäv insyn till hela området 

som CSR täcker. Det existerar endast begränsade mängder av konsekvent information 

och datamaterial som går att användas vid motsvarande undersökningar då CSR-

begreppet har även utvecklats över tiden. Konsekvensen för sättet att värdesätta CSR 

diskuteras noggrannare i kapitel 3.2 Asset4:s ESG-rating som mått på CSR och i 

fortsättningen används ordet rating enbart då det talas om metodologin för hur CSR 

kvantifieras, ordet värde används istället för att beskriva prestationsnivån av CSR. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om enskilda företag vid processen av att 

öka på sin egen företagsvärdering, genom en för det utvald CSR-strategi, samtidigt 

försämrar alla dess konkurrenters värdering. I och med att industrins CSR-position 

påverkar alla företag, att då ett företag förändrar sin position, förändras även alla 

konkurrenters relativa position.  
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1.3 AVGRÄNSNINGAR  

En avgränsning för hur CSR och långsiktig hållbarhet värderas kvantitativt måste 

klarläggas. Därmed används den definition som Asset4-organisationen har angett sina 

värderingar av CSR och långsiktig hållbarhet. Mer exakt används definitionen som 

angetts den allmänna värderingen som jämlikt beaktar alla delområden, denna heter 

Environmental, Social & Governance (ESG). Noggrannare definition på ESG-värden 

och dess avgränsning diskuteras i kapitel 3.2 Asset4:s ESG-rating som mått på CSR.  

Tidsperioden som avhandlingen undersöker består av åren 2001-2011. Då det var år 

2001 som rating-verksamheten påbörjades av Asset4 och då 2011 är det sista året för 

vilket det finns tillgänglig bokslutsinformation, görs denna avgränsning.  

1.4 KONTRIBUTION 

En hel del kvalitativa undersökningar för CSR existerar, men forskningar som 

kvantitativt undersöker ämnet är relativt få. Forskningar som däröver beaktar 

konkurrenters eller hela industriers påverkan på enskilda företag är däremot obefintlig. 

Undersökningarna har generellt enbart kontrollerat för industrispecifika faktorer, men 

aldrig, till kännedom av denna avhandling, har de fokuserat på hur företag påverkas av 

dess industris ESG-värde och konkurrenters CSR-position.  

Antaget att företagsvärdet stiger med högre CSP (Jiao, 2010; Heinkel, m.fl. 2001; 

Ghoul, m.fl. 2011), sjunker konkurrenternas värde, då de anses vara lägre presterande, 

eller medförs den positiva effekten även över till dem? Denna studie ämnar undersöka 

detta förhållande och vara den första som undersöker CSR:s effekter på en 

motsvarande bred skala. Med detta förser studien ytterligare insyn inom området för 

CSR och fungerar möjligtvis även som en botten för vidare forskning inom detta 

metodologiska forskningssätt av CSR.  

Effekten av hur företags CSR-strategier påverkar dess konkurrenter har som sagt inte 

forskats tidigare, möjligtvis på grund av den bristfulla mängden av konsekvent 

datamaterial. Asset4:s mängd datamaterial har dock ökat till en relativt god nivå och är 

dessutom konsekvent genom hela tidsperioden. Således existerar möjligheten för en 

noggrannare analys av CSR-strategiers relation till företagsvärde. Så utgående ifrån 

hållbarhetsrelaterade motiv, undersöker avhandlingen om företags CSR-strategier 

påverkar både företagen själva och deras konkurrenter.  
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1.5 ARBETETS FORTSATTA UPPLÄGGNING 

Avhandlingen är indelad i en teoridel (kapitel 2-5) och en empirisk del (kapitel 6-9). 

Teoridelen börjar med kapitel 2, som mer detaljerat kartlägger CSR och ansvarsfull 

investeringspolitik, samt ger en klar definition på vad som exakt avses med dessa. 

Därefter följer kapitel 3 med sätt att kvantifiera företags engagemang inom CSR och 

presenterar institutioner som gör motsvarande kvantifieringar. Kapitel 4 presenterar 

de till denna avhandling centrala teorier, ur perspektivet hur ansvarsfullt beteende 

bland företag skapar värde, och kapitel 5 den relevanta tidigare forskningen. Båda 

dessa kapitel avslutas med en till avhandlingen sammanknytande diskussion. Den 

empiriska delen börjar med kapitel 6 som presenterar i denna forskning använda 

datamaterial, varefter den använda forskningsmetodiken presenteras i kapitel 7. 

Avhandlingens slutresultat presenteras i kapitel 8 och detta följs av en konkluderande 

diskussion under kapitel 9.  
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2 CSR & ANSVARSFULLT INVESTERANDE 

Enligt Porter & Kramer (2011) anses företag vara dels framgångsrika på det övriga 

samhällets bekostnad, men ju mer företag har börjat ta med CSR relaterade ärenden i 

sitt beslutsfattande, desto mer har de blivit beskyllda för sociala misslyckanden. Denna 

minskning av tillit för företagsvärlden har lett till att politiska ledare har reglerat 

marknaderna så att det har skadat konkurrenskraften och minskat på den ekonomiska 

tillväxten. Den traditionella synen, där företagets enda syfte är att maximera sitt eget 

värde, har således ifrågasatts allt oftare.  

Porter & Kramer (2011) fortsätter med att säga att problemen ligger även vid en del 

företag som har en snäv syn på värdeskapning, då de orsakar en värdebubbla åt sig när 

de optimerar endast den kortsiktiga finansiella prestationen.  Dessa företag ignorerar 

samtidigt kundernas viktigaste behov, då de även bortser ifrån den resulterande 

påverkan som bestämmer företagens långfristiga lönsamhet. Utan en långsiktig plan 

kan de inte se efter sina kunders välmående, vara aktsamma över utarmning av de 

knappa konkurrensutsatta resurserna som är essentiella för deras affärsverksamhet, 

upprätthålla goda förhållanden till sina underleverantörer, eller anpassa sig till 

ekonomiska trångmål som råder i de samhällen där företagen producerar och säljer i. 

Att flytta delar av företagets verksamhet till områden med lägre lönenivå är inte en 

långfristigt hållbar lösning till konkurrensmässiga utmaningar. Sammanfattande 

konstaterar Porter & Kramer att avvägningen mellan ekonomisk effektivitet och social 

framgång har varit institutionaliserad i årtionden av regleringar.  

Detta kapitel fortsätter med att först definiera CSR mer noggrant, varefter följer en kort 

analys över CSR:s potentiella synergieffekter för företag, utgående ifrån ett perspektiv 

av fördelat värde. Detta följer FN:s utlagda principer för ansvarsfullt investerande och 

beskrivning för hur detta har kommit till att forma dagens tolkning av CSR och 

investerarnas acceptans av det. Kapitlet avslutas med en översikt över 

marknadsregleringar inom området och deras effekt på företags CSR-mässiga 

ageranden i dagens läge och potentiellt även i framtiden.  
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2.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

En del iakttagare kallar det för företags samhällsansvar, andra kallar det för företags 

etik1. På den senare tiden har det även talats om företags medborgarskap2, när det 

gäller socialt ansvarsfulla prestationer. Vad ett företags medborgarskap betyder och vad 

det förväntas av företag för att de skall anses bete ansvarsfullt har besvarats av de flesta 

studierna inom området. Dessa begrepp kräver noggrannare definition för att man skall 

kunna undersöka om fenomenet är motstridande eller anpassbart med företags tillväxt 

och möjlighet till vinst. 

År 1996 utvecklade den amerikanska presidenten, Bill Clinton, Ron Brown-priset, som 

delats ut årligen till företag med bästa exempelgivande praxis över ansvarsfullt 

beteende och gott medborgarskap. Priset har utdelats på basen av familjevänlig praxis 

och arbetsplatsens säkerhet. Även om detta är ett gott exempel på CSR, kritiserar 

Carroll (1998) denna metodologi för att inte beakta hela sfären av vad CSR behandlar. 

Enligt Carroll (1998) riktar företagets medborgarskap sig till företagsrelationer med 

alla dess viktigaste intressenter och inte enbart till arbetare. Som det förväntas av 

privata medborgare, förväntas det även samma ansvarstagande av företagen. Dessa 

ansvaren kan enligt Carroll indelas i följande fyra delområden: ekonomiskt, juridiskt, 

etiskt och filantropiskt. Med andra ord förväntas företag uppträda sig ansvarsfullt och 

uppfylla följande fyra ansvarsområden: 

1. Vara lönsamma (vara självförsörjande och uppfylla sitt ekonomiska ansvar) 

2. Följa lagen (uppfylla sitt juridiska ansvar) 

3. Engagera sig i etiskt beteende (reagera till sina etiska skyldigheter) 

4. Återbetala till samhället genom filantropi 

Carroll (1998) påpekar att dessa fyra delområden är ytterst sammanlänkade, även om 

de är i frekvent spänning med varann. Då det är av ett företags finansiella intressen att 

följa lagen, engagera sig i etiskt beteende och ge tillbaka till samhället och övriga 

intressenter, kan man inte anse att företag är ansvarsfulla om något av de ovanstående 

kriterierna saknas. För att den potentiella synergi-effekten som CSR har skall 

realiseras, krävs det att alla dessa kriterier även uppfylls samtidigt. (Carroll, 1998) 

                                                        
1 Översatt från engelskans corporate ethics 
2 Översatt från engelskans corporate citizen 
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Avhandlingens utgångspunkt för tolkning av CSR är den presenterad ovan av Carroll 

(1998). Denna definition är bland de mest accepterade tolkningarna och är dessutom i 

linje med Freemans intressentteori, som presenteras senare i kapitel 4.2. Övriga 

tolknings-modeller av CSR anses vara i stora drag i linje med Carrolls (1998) modell 

och inte avvika avsevärt ifrån denna (Dahlsrud, 2008). Carrolls (1998) modell 

presenterades här för att den ger en mer konkret syn på CSR än vad de flesta övriga 

modeller ger. Nämnvärt dock, att Elkingtons (1997) modell, Triple Bottom Line, som 

även den till sina stora drag är jämförbar med Carrolls modell, har blivit tillämpad 

vidare av Förenta Nationerna (FN) till en ny standard av redovisning för den offentliga 

sektorn. Denna standard har fungerat som riktlinje för frivilliga rapporteringsmallar av 

CSR och långsiktig hållbarhet för den privata sektorn. (UNEP, 2011) 

2.2 FÖRDELAT VÄRDE 

CSR förser företag med synergieffekter (Carroll, 1998), men när det talas om 

samhällsansvar associeras det allt oftast med kostnader ur företagets synvinkel. Porter 

och Kramer (2011) presenterar en alternativ synpunkt till den traditionella 

kostnadsmässiga och förespråkar fördelat värde. Så som även Carroll (1998) ansåg, 

företag torde börja skapa CSR relaterade investeringar som skapar förutom sociala 

fördelar samtidigt även ekonomiska fördelar. Det som Porter och Kramer (2011) 

föreslår är att man integrerar företagets värdeskapning med samhällets genom att 

förändra på de interna processerna till att inkludera båda aspekterna. Genom att 

integrera dessa processer kan företag fullständigt internt generera sig en budget och 

företagsspecifik agenda som är samhällsansvarig. Detta kallar Porter och Kramer 

(2011) för transformationen av begreppet CSR till att omfatta ett gemensamt fördelat 

värde3. (Porter & Kramer, 2011) 

Företagets CSR-strategi påverkar företagsvärderingen på olika sätt, beroende på hur 

den blivit implementerad. Företag kan exempelvis av eget initiativ besluta att 

differentiera sig och ändra på sin strategi. Hela industrier kan försöka frivilligt justera 

på den gemensamma CSR-strategin för allas fördel, så som det t.ex. försökts på den 

amerikanska kemikaliemarknaden. (King & Lenox, 2000) Alternativt kan marknaderna 

även bli reglerade för att ta hänsyn till vissa aspekter av CSR, vilket kan orsaka 

omedelbara förändringskrav på företagen. För att noggrannare visualisera den 

poängterade effekten av Porter och Kramers (2011) gemensamt fördelat värde, 

                                                        
3 Översatt från engelskans Creating Shared Value (CSV) 
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gentemot den traditionsenliga tolkningen av CSR vid olika grader av fritt internt 

genererad CSR-strategi, presenteras figur 1.  

Figur 1: Olika möjligheter att skapa en fördelaktig CSR strategi 

 

Ju närmare man kommer figur 1:s övre vänstra hörn, desto större möjlighet anses 

företag ha att implementera en för sig värdeskapande CSR-strategi. (Porter & Kramer, 

2011) Figurens uppbyggnad är även enligt Coase-teori om att ju friare marknad, desto 

effektivare fungerar den även ekonomiskt.  

Traditionsenliga teorier urskiljer kapital ifrån arbetskraft och således även affärs-

verksamhet ifrån samhälle. Enligt denna syn är företag inget mer än penga-

genererande maskiner. Som kontrast för detta presenterar Kanter (2011) hennes syn på 

att moderna och även annars utmärkta företag använder sig av en annorlunda 

operationell logik. Porter och Kramer (2011) anser att affärsverksamheten är en 

väsentlig del4 av samhället och så som en familj, statsregering och religion, har den 

varit en av samhällets pelare för århundraden. På så sätt anser även Kanter (2011), att 

företag bör övergå mot ett mer gemensamt fördelat värde-centrerad tankesätt och en 

operationell modell för att kunna skapa sig mera värde och på ett långsiktigt hållbart 

sätt.  

2.3 FN:S PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLT INVESTERANDE 

Medan den marknads-baserade ekonomin har visat sig vara det mest effektiva systemet 

för allokering av knappa resurser, har det gett upphov till ökande uppsättning av social 

                                                        
4 Översatt från engelskans intrinsic part 

CSR som 

värdeskapning

CSR som 
riskhantering
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ojämlikhet, miljöpåverkan och negativa externa effekter. Dessa har orsakat diverse 

problem att materialisera sig och påverkar affärsverksamheten och hela 

företagsvärlden. (UNPRI) 

Som institutionell investerare har FN ansvaret att te sig enligt sina stödmottagares 

bästa långfristiga intressen. I denna förtroenderoll anser FN att CSR relaterade 

ärenden kan påverka prestationsnivån hos deras investeringsportfolier (till varierande 

nivå beroende på företag, sektorer, region, tillgångsklass och tid). FN går till väga att 

kvantifiera CSR genom att betygsätta ESG-relaterade kriterier. FN erkänner, att 

tillämpningen av dessa principer, kan bättre anpassa investerare med bredare sociala 

ändamål. Således, där förenligt med FN:s förtroenderoll, åtar FN sig till följande 

principer för ansvarsfullt investerande hos sina företag: 

1. ESG-ärenden kommer att tas hänsyn till vid investeringsanalyser och 

beslutsfattningsprocesser.  

2. ESG-ärenden kommer att aktivt beaktas vid uppställning av ägarskapsriktlinjer 

och –praxis.  

3. Saklig beskrivning av och transparens för ESG-ärenden kommer att krävas av 

alla företag som FN investerar i.  

4. Acceptans och implementering av principerna inom den investerade industrin 

kommer att förespråkas.  

5. FN kräver samarbete för att förbättra effektiviteten av principernas 

implementering. 

6. Principernas implementeringsaktiviteter och deras framgång bör rapporteras av 

alla företag.  

 (FN:s 2012 årliga PRI-rapport) 

Principles for Responsible Investment (PRI) -initiativet är ett nätverk av investerare 

som arbetar tillsammans för att lägga dessa principer till praxis. PRI:s främsta 

målsättning är att skapa förståelse av långsiktig hållbarhet för investerare och stöda 

dem till att implementera dessa ärenden till sina investeringsbeslut och ägarpraxis. 

Genom att implementera dessa principer understöds utvecklingen av mer hållbara 

globala finansiella system. (UNPRI) 
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Heinkel m.fl. (2001) skapade en jämviktsmodell med en riskavers omgivning och kom 

underfund med att lågt CSR-presterande, i detta fall miljöförorenande, företag ägs av 

färre investerare, då högre samhällsansvarig prestationsnivå krävande investerare 

direkt undviker dessa företag. Då riskerna delas på färre investerare sänks 

aktiepriserna för dessa företag och på så sätt ökar även deras kapitalkostnad. Ifall den 

höjdsatta kapitalkostnaden övervinner kostnaden för att omstrukturera företag till att 

implementera en acceptabel CSP-nivå, begår dessa företag omstruktureringen för att 

erhålla nyttan av lägre kapitalkostnad. Ju fler investerare följer principerna för 

ansvarsfullt investerande, desto dyrare blir det att behålla en låg CSP nivå, givet att allt 

färre neutrala investerare är villiga att hålla dessa företags aktier. Weigand m.fl. (1996) 

citerar Social Investment Forum och säger, att $639 miljarder hanterades enligt etiska 

riktlinjer år 1994 och att detta representerade 9% av de $7 triljoner, som hanterades av 

U.S. fonder. Heinkel m.fl. (2001) räknade ut att det krävs ca 25% av investerare att ha 

etiska preferenser innan kapitalkostnaden överskrider kostnaderna av att reformera 

företag i genomsnitt. Då antalet ansvarsfulla investerare stiger, stiger även ansvarslösa 

företags tryck för att omstrukturera sig exponentiellt. (Heinkel m.fl., 2001)  

2.4 MARKNADSREGLERINGAR 

CSR anses allt oftast som företags frivilliga åtgärder, d.v.s. över de minsta legala 

kraven. Det har även kritiserats för att endast vara spridning av publicitet eller 

”försvarlig marknadsföring”. CSR har dock övergått från att vara volontär praxis till 

mer ett ärende med rättsliga påtryckningar och verkställighet. (Lux & Orre, 2010) 

År 2000 publicerades rapporten Top 200: The Rise of Corporate Global Power av 

Anderson och Cavanagh. Denna rapport gav insyn i hur företag har vuxit och blivit 

enorma och beskrev exempelvis att av de 100 största ekonomierna i världen, var 51 

företag och 49 länder (företag mättes enligt omsättning och länder enligt BNP). Således 

har företag oftast mer makt än vad länder har och sättet enligt vad företag bedrivs kan 

ha mycket starkare inflytelse på samhället än vad statliga åtgärder har. Exempelvis har 

multinationella företag i en ökande takt påtryckts rättsligt för kränkningar av 

mänskliga rättigheter. År 2009 blev läkemedelbolaget Pfizer dömd till flera miljoner 

dollars ersättningar, för att ha utfört medicinska tester, med minderåriga, av läkemedel 

som varit tidigare otestade, utan deras egen eller föräldrars tillåtelse. (Lux & Orre, 

2010) 

Som första någonsin, har UK Companies Act 2006 inkluderat ett uttalande beträffande 

företagsledares arbetsuppgifter med hänsyn till miljömässiga och sociala effekter av 
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företagets affärsverksamhet. Lagen kräver ledarna att kunna framställa en länk mellan 

företagens ansvarsfulla beteende och deras framgång. Ärenden som ledarna bör ta i 

beaktan inkluderar: 

- Sannolika konsekvenser av långsiktiga beslut 

- Företagets verksamhets inverkan på samhället och miljön 

- Företagets arbetstagares intressen 

- Behovet av att främja företagets affärsrelationer med leverantörer, kunder samt 

övriga viktiga intressenter 

(Lux & Orre, 2010) 

Companies Act har varit ett framsteg vid debatten om CSR, men tillsvidare har det inte 

krävts någon juridisk vägledning av domstolen. Nu går CSR dock inte att totalt 

försummas, då det existerar risken för rättsliga åtgärder. Den penningmässiga 

kostnaden, som rättegång vid domstol kan leda till, är antagligen stor, men sannolikt är 

även det en ganska liten summa med tanke på den förlust, som kan orsakas av 

företagets förlorade rykte. (Lux & Orre, 2010) 

Ghoul m.fl. (2011) och Becchetti & Ciceretti (2009) har funnit att företag med högre 

prestationsnivå inom CSR är mindre utsatta för systematisk icke-diversifierbar risk, 

vilket kan vara ett tecken på att de anses ha en högre beredskap för nyregleringar inom 

det området. Det kan tolkas ur de ökade CSR relaterade kraven och de ökade 

investeringspraxisen som följer FN:s principer, att CSR förväntas växa mer i framtiden 

och sannolikt även regleras ytterligare. (Ghoul m.fl., 2011) Detta är ett tecken på att 

CSR kommer att värderas även högre och om ej direkt, så åtminstone som en 

komparativ fördel för bättre presterande företag. (Becchetti & Ciceretti, 2009) 
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3 RATING AV CSR  

I och med att CSR har blivit alltmer aktuellt har det även skapat allt fler olika 

ratingmodeller för det. Detta kapitel går ut på att förklara hur CSR går att kvantifieras 

och vilka organisationer det är som gör det i dagens läge. Kapitlet beskriver 

noggrannare den metod som används vid denna avhandling och förklarar varför 

Asset4:s ESG-mått väljs för att representera företagens insatser i CSR. Till slut 

diskuteras även kort den allmänna kritiken som rating av CSR har fått. Kritiken 

relateras till denna avhandling och analyseras om den även kan vara berättigad vid 

utgångspunkten för undersökningen.  

3.1 OLIKA CSR-RATINGBOLAG OCH DERAS MÅTT 

Det finns få institutioner som utför värdering av företagens engagemang inom CSR. 

Sätt av rating varierar till en del, men enligt Dahlsrud (2008) så utförs all rating på ett 

mycket motsvarande sätt. Det som bör poängteras, är att ratingbolaget, i avseende till 

denna avhandling, väljs på basen av dess objektivitet, transparens för metodik, kvalitet 

av parametrar, konsekvens genom de undersökta åren samt kännedom av ratingbolag. 

En stor del av den tidigare forskningen, t.ex. Heinkel m.fl. (2001), Jiao (2010) & Ghoul 

m.fl. (2011), har utgått ifrån undersökningsbyrån Kinder, Lydenberg, Domini, and Co. 

(KLD), samma institution som konstruerat Domini Social Indexet, då dessa har 

erbjudit eller sålt dessa tjänster över den längsta tiden. I september år 2010 såldes KLD 

till MSCI för konstruktion av MSCI ESG Index och dess verksamhet förändrades en hel 

del. (MSCI) 

Övriga värderingsbolag är t.ex. EIRIS CSRHub, som har information om ca 5000 olika 

företag ifrån 135 olika industrier i 65 olika länder (EIRIS). Detta värderingsbolag 

uteslöts för att dess information inte går att erhållas på ett systematiskt enkelt sätt, 

utan skulle kräva enormt arbetsdryga konsolideringar av datamaterial. FTSE4Good är 

ett annat ratingbolag och inbegriper över 2400 företag. Deras ESG-värde är uppbyggd 

på sex stycken huvudsakliga faktorer (FTSE4Good). FTSE4Good däremot utvecklar 

sina rating-standarder konstant, vilket orsakar en icke-konsekvent värderings-

metodologi, vilket inte är önskvärt vid en till denna avhandling motsvarande 

undersökning.  

Värderingsbolaget som används för att erhålla ESG-värden i denna avhandling är 

Asset4 som i stort sett motsvarar även KLD. Asset4 har även använts av en del tidigare 

forskningar. Dess ESG-värden grundar sig även på ett flertal olika kriterier och har 
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varit bestående ända sedan dess ursprungliga tillämpning (Escrig-Olmedo, 2010). Då 

Asset4:s ESG:n anger det största samplet och uppfyller de ovan nämnda kraven5, är 

deras ESG-värden även de som används i denna avhandling. I och med att dessa ESG-

värden även hittas ifrån Thomson Reuters Datastream-systemet, möjliggör det även en 

god strukturell insamling av datamaterial över den undersökta tidsperioden.  

3.2 ASSET4:S ESG-VÄRDEN SOM MÅTT PÅ CSR 

Denna undersökning baseras på de ESG-värden som angivs av Asset4. Dessa är 

objektiva och baserar sig på relevant och systematisk ESG information, som utgår ifrån 

fler än 250 Key Performance Indicators (KPI:n) samt mer än 750 individuella ESG-

datapunkter tillsammans med dess ursprungliga källor. ESG-värden är huvudsakligen 

avsedda för professionella investerare, kvantitativa analytiker och företagsledare. Till 

följande presenteras kort den avsikt som dessa intressenter kan ha för att använda 

denna sorts datamaterial. (Thomson Reuters ESG/CSR Content Overview) 

Professionella investerare kan använda sig av ESG-data för att definiera utvecklade 

Socially Responsible Investing (SRI)-strategier samt för att integrera dem till sina mer 

traditionella investeringsanalyser. Dessa strategier kan bestå av negativ gallring, bästa 

praxis analys, riskkontroll, engagemang och integration. (Thomson Reuters ESG/CSR 

Content Overview) 

Företagsledare kan använda den företagsfokuserade lösningen6 för att jämföra alla 

företags prestationer sinsemellan och för att följa efter relevanta nyheter. Företagets 

riskposition går enklare att jämföras och kontrolleras då informationen är transparent 

och data om hela industrin är enkelt tillgängligt. På motsvarande sätt kan även 

kvantitativa analytiker använda ESG-data, då de vill identifiera nya signaler för vart och 

hur marknaderna rör sig. (Thomson Reuters ESG/CSR Content Overview) 

Saker som klimatförändring, direktörskompensationer och arbetstagarrättigheter 

håller på att bli lika viktiga som traditionella KPI-mått, för såväl företag som 

investerare. Att ha tillgång till objektiv och jämförbar databas samt analysverktyg har 

därmed blivit allt viktigare.  (Thomson Reuters ESG/CSR Content Overview)  

Asset4 har med hjälp av ca 120 specialutbildade analytiker gått igenom företags 

rapporter och andra offentliga källor för att omvandla formaten på datamaterial till en 

                                                        
5 Asset4:s datamaterial är även tillgänglig gratis genom HANKEN:s licenserade DataStream systemet, till 

skillnad från KLD och övriga motsvarande större ratingbolag 
6 Detta är en av Thomson Reuters tjänster utöver rating 
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jämförbar och konsekvent form, vilket möjliggör utvärderingen av de olika företagen. 

Enligt Asset4 tar det ca en arbetsvecka för en analytiker att gå igenom ett företag och ge 

dess värde för ett år. De har givit ESG-värden för fler än 4400 noterade börsbolag, 

inkluderande MSCI World, MSCI Europe, STOXX 600, NASDAQ 100, Russell 1000, 

S&P 500, FTSE 100, ASX 300 och MSCI Emering Market. Asset4 ESG har 1301 

individuella datapunkter varav alla går att granskas för såväl definition som källa. 

Dessa ESG-värden erbjuder med andra ord ett brett spektrum av vidtagbara lösningar 

som kan skapa värdefull Business Intelligence för såväl investerare som företagsledare. 

(Thomson Reuters Datastream – Asset4 ESG Content) 

Det går att debatteras om hur väl dessa datapunkter de facto mäter hållbar utveckling, 

men utgående ifrån tidigare finansiell forskning som använt motsvarande ESG data för 

detta ändamål och Dahlsruds (2006) definitioner, kan måttet anses vara tillämpbart för 

detta ändamål. Det som ESG och hållbar utveckling allmänt bygger sig på i mer fysisk 

form är företagens intressenters erhållna nytta. Denna intressent-aspekt har även 

presenterats av t.ex. Jiao (2010) och anses avse med andra ord nyttomottagarna av 

företagens CSP.  

3.3 KRITIK MOT RATING AV CSR 

Daines m.fl. (2010) undersöker bolag som utför rating på företags ledningssätt7 och 

som ger råd om olika approximationer, samt undersöker om dessa bolag tillbringar 

någon värdefull Business Intelligence åt investerare och företag som är deras kunder. 

Rating-bolag som RiskMetrics, GovernanceMetrics International m.fl. har spelat allt 

större roll på marknaderna och de marknadsför även att ett gott ledningssätt förbättrar 

företagens värdering. Daines m.fl. (2010) påpekar att det är svårt att urskilja ett gott 

ledningssätt ifrån ett dåligt, givet att det finns flera olika tillämpbara mekanismer för 

det, och kombinationer därav. Då företag är alla unika och ytterst komplexa till sin 

karaktär, kan värdet av CSR, baserat på t.ex. ledningssätt, inte anses vara uppbyggt på 

ett perfekt sätt, då de inte mänskligt sett kan beakta precis alla faktorer. Således 

kommer det alltid att existera fel till varierande grad med motsvarande värden av CSR. 

Daines m.fl. (2010) använde företagens Tobin’s Q-värden som approximation för 

företagsvärde och fann att företagens ledningssätt inte påverkade värderingen. I de få 

fall där samband de facto hittades, var den väsentliga ekonomiska effekten relativt 

liten.  

                                                        
7 Översatt från engelskans corporate governance 
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Som kontrast för Daines forskning hittar Gompers m.fl. (2003) en ytterst positiv 

korrelation mellan företags ledningssätt och företags finansiella prestation. Där den 

finansiella prestationen var mätt i såväl Tobin’s Q som aktieprisutvecklingsskillnad 

mellan företag med bästa och sämsta ledningspraxis. Gompers m.fl. (2003) värderar, 

till skillnad ifrån övriga undersökningar, ledningssätt utgående ifrån endast 24 olika 

faktorer eller regel av ledningssätt. Detta framhäver relevansen för hur 

approximationer bör värderas. Givet de enorma skillnaderna i företagens egenskaper, 

kan man ställa kritik för om så få som 24 olika kriterier på ledningssätt kan de facto 

erbjuda en signifikant högre avkastning i längden. Företags egenskaper kan i praktiken 

aldrig karakteriseras med enbart 24 frågor. (Gompers m.fl., 2003) 

Den ovan beskrivna kritiken hänför sig endast till faktorer om ledningssätt, att sedan 

ytterligare inbegripa även miljömässiga och sociala aspekter orsakar en även större 

möjlighet för potentiella fel vid approximalt värdera CSR. Av den orsaken är Asset4:s 

ESG-värden ett av de bättre alternativen, för den beaktar relativt sett flera olika 

kriterier, vilket minskar på möjligheten för samplingsfel. I och med att ESG sedan 

används som approximationsvärde för CSR, inbegriper det även att avhandlingen 

begränsar CSR att motsvara precis den definition som utsatts av Asset4, vilket kan 

motstrida en del forskares syn på CSR.  
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4 VÄRDET AV ANSVARSFULLT BETEENDE BLAND 

FÖRETAGEN  

En viktig aspekt för denna avhandling är hur ansvarsfullt beteende bland företagen 

förvandlas till värde för dem. Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som 

används för att förklara denna relation. Kapitlet börjar med teorin om företags 

värdemaximering, vilket traditionsenligt har ansetts vara orsaken för varför företag 

existerar. Därefter presenteras intressentteorin som enligt R. E. Freeman är ett bättre 

sätt för hur värdemaximering går att uppnås gentemot det traditionsenliga sättet. Som 

en potentiell orsak varför intressentteorin kan inte tänkas fungera, presenteras 

agentteorin. Denna teori bygger huvudsakligen på intressekonflikter som uppstår 

mellan aktieägare och företagsledning då dessa är splittrade. Teorin anpassas dock 

även för relationer mellan företags övriga intressenter.  

Coase-teorin presenteras efter agentteorin och relaterar sig stort sett till intressent-

modellen, där företagsledare anses vara agenter även för övriga intressenter än 

aktieägare. Denna teori används även för att beskriva den förlorade ekonomiska nyttan 

av industrins ineffektivitet, orsakad av t.ex. agentteoretiska problem. Som sista teori 

presenteras spelteorin, varefter det ännu följer ett underkapitel om hur spelteorin, 

tillsammans med de övriga teoretiska antaganden, formulerar de sakhypoteser som 

denna avhandling kommer att undersöka.  

De första teorierna, intressentteorin och agentteorin, bygger på vad som anses vara 

företagens interna relationer. De därpå följande teorierna, Coase-teorin och framför allt 

spelteorin, anses sedan beakta de tidigare nämnda teoriernas effekter på industrinivå. 

Det som sammanlänkar intressentteorin, Coase-teorin samt delvis även spelteorin, är 

entreprenör-perspektivet på intressent-relationer. Detta medför att ifall intressenters 

relationer med företaget inte fungerar, skapar det tryck för nya affärsmöjligheter för att 

förbättra den ekonomiska effektiviteten. Detta antas sedan orsaka i sin tur komparativa 

fördelar för företag med bättre intressent-relationer.  

Avhandlingen undersöker företagsvärdet utgående ifrån Tobin’s Q, vilket till skillnad 

från aktier beaktar företagens mer immateriella värde och är inte lika beroende av ett 

givet händelsefönster som är känsligt för när värderingen har påbörjats och avslutats. 

Även om marknaderna förväntas vara effektiva (Fama, 1970), förminskar detta således 

den effektiva marknadshypotesens signifikans och därför nämns den endast här istället 

för att uttryckligen presenteras vid ett underkapitel. Dock, ifall marknaderna inte vore 
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tillräckligt effektiva skulle det inte heller kunna hittas något samband mellan CSR och 

företagsvärde. Investerarna förväntas därmed vara rationella värdemaximerare 

antingen ur den traditionella synvinkeln eller ur den intressentteoretiska synvinkeln.  

4.1 VÄRDEMAXIMERING 

Det traditionella syftet för företags existens, som förespråkat av Milton Friedman, är att 

göra så mycket pengar åt sina aktieägare som bara möjligt. Enligt Friedman har företag 

inga fördelar med att vara samhällsansvariga, därför skall de endast producera och 

sälja för pengar och utveckla sig till att göra det möjligast effektivt. (Friedman, 1962) 

Friedman motiverar denna teori genom att om företag engagerar sig i CSR baserade 

aktiviteter, motsvarar det att bli frivilligt beskattad för mer än vad lagen kräver. Således 

att sätta pengar på motsvarande aktiviteter strider direkt emot aktieägarnas intressen, 

då kassaflöden av CSR är utåtriktad istället för inåtriktad. Företagsledare är utvalda av 

aktieägarna för att representera dem och inte för att tillfredsställa andra parters 

intressen. (Friedman, 1970) 

Jensen (2002) stöder Friedmans syn på värdemaximering och poängterar att 

värdemaximeringen bör riktas gentemot företagens alla finansiella fordringar, 

inkluderande eget som främmande kapital och optioner8. I och med att CSR inte direkt 

kan mätas i finansiella termer, är det svårt att säga om det de facto är lönsamt eller ej. 

Även om man kunde mäta CSR i finansiella termer, återstår problematiken kring vilka 

CSR aktiviteter som bör prefereras över andra. Jensen motiverar värdemaximeringen 

även genom att företag som maximerar sitt eget värde, förser samtidigt även samhället 

med ökad nytta. Jensen erkänner dock att för detta att stämma, kan det inte vara 

frågan om monopol eller några externa effekter som vatten- eller luftföroreningar.  

4.2 INTRESSENTTEORI 

Enligt Freemans (2010) intressentteori är affärsverksamhetens syfte att skapa möjligast 

mycket värde för alla intressenter. Friedmans syn på syftet, som var att skapa möjligast 

mycket värde för ägarna, har generellt tolkats betyda att företagets alla andra 

intressenter bör ignoreras. Dock enligt Jensen (1989) ignorerar aktieägar-drivna 

företag inte sina intressenter, utan istället förses intressenter med nytta ända tills det 

uppnås punkten där företaget själv erhåller nytta som överskrider dess kostnad.  

                                                        
8 Översatt från engelskans warrants 
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För att vara långsiktigt hållbart och samtidigt öka på företagsvärdet, bör företag således 

ha alla sina intressenters (kunders, leverantörers, anställdas, samhällets, aktieägarnas 

med fleras) intressen i linje. Att investera i CSR och intressent-relationer är något som 

avkastar och tillbringar företaget positiva kassaströmmar istället i det långa loppet.  

Enligt Venkataraman (2002) kan Freemans (1984) intressentteori förklaras bäst ur ett 

entreprenör-perspektiv. I och med att de flesta marknaderna är ineffektiva största 

delen av tiden, skapas det möjligheter för entreprenörer att utnyttja dessa 

ineffektiviteter. De konkurrenskraftiga kraven som läggs på företagen av de olika 

intressenterna är livsviktiga. Ifall dessa krav inte bemöts och intressenterna anser att 

deras levererade värde inte motsvarar företagens erhållna nytta, kommer samhällets 

entreprenör-krafter att tvinga marknaden till ett jämviktstillstånd. Enligt 

Venkataraman ligger det en affärsmöjlighet bakom varje missnöjd intressent och 

kritiker. Således att ignorera intressenterna kan förorsaka försämrade framtida 

kassaflöden. (Freeman, 2010) 

Enligt Jensen (1989) torde aktieägarnas intressen föredras vid maximering av 

företagsvärde, givet att de är de enda som har långsiktiga intressen för sina företags 

överlevnad. Freeman motsäger detta argument med att aktieägare kan enkelt köpa och 

sälja dessa företags aktier, till skillnad från arbetare som kan ha relativt svårt att hitta 

en ny arbetsplats, kunder som kan förlora en essentiell del av sitt underleverantörs-

nätverk och samhällen som tar skada ifall deras företag slutar existera. Vid närvaro av 

asymmetrisk information kan företagsledare även i sin iver att maximera aktiepriset, 

kränka intressenters intressen och begå oetiska eller olagliga affärspraxis. (Freeman, 

2010) 

4.3 AGENTTEORI 

Huvudman-agent problematiken är ett som i varierande mängder kan förekomma som 

olika intressenters förhållandeproblem. Flera tidigare forskningar hänvisar till 

informationsasymmetrin och använder det som förklaring till intressekonflikterna 

mellan framför allt företagsledning och aktieägare. Det poängteras att aktieägarna inte 

alltid har den bästa informationen för hur intressent-relationer bör fostras för att vara 

mest gynnsamma, men om företagsledarna ges friare händer för att ta hand om dessa 

relationer, har de samtidigt även en tendens att tillägna sig egna personliga förmåner 

på aktieägarnas bekostnad. (Jiao, 2010)  

Även om intressenterna ej heller får totalt bortglömmas, argumenterar Jensen (2001) 

att intressentteorin inte specificerar avvägningen mellan de olika motstridande 
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intressenternas intressen. Då man inte entydigt kan mäta företagens framgång eller 

misslyckanden bland dem, förblir företagsledare oansvariga för deras därtill relaterade 

praxis. Enligt Jensen kommer företagsledare att allokera resurser enligt egna 

preferenser om de inte behöver förklara sina allokeringar på basen av finansiella mått 

som är avsedda för maximering av företagsvärde.  

Jensen & Meckling (1976) presenterar agentteorin på en allmän plan utgående ifrån 

förhållandet mellan en huvudman och en agent. Problematiken uppstår av intresse-

konflikter då företagens ägo separeras ifrån dess ledning. Med andra ord när 

huvudmän måste anlita agenter för att handla i deras bästa intressen. Agenternas bästa 

intressen kan vara att förse sig själva eller andra med privilegier, vilket tenderar att 

motstrida huvudmännens bästa intressen. Med antagandet att alla delparter alltid 

försöker maximera sin egen nytta, finns det således orsak för företagsledare att göra 

beslut som är i konflikt med ägarnas intressen.  

Det finns olika sätt att skapa incitament för företagsledningen att agera i linje med 

ägarnas intressen, så som noggrannare övervakning, striktare kontrakt med möjliga 

bestraffningsåtgärder vid fall av motstridigheter, och övriga kostnadsmässiga 

anknytningsmetoder. Oberoende av dessa möjliga åtgärder, existerar det alltid en 

varierande grad av intressekonflikt så länge som företag inte leds av ägarna själva 

(Jensen & Meckling, 1976; Grinblatt & Titman, 2004). Grinblatt & Titman (2004) 

presenterar problemet även ur synvinkeln där företag har en högt splittrad 

ägarstruktur. Ifall företaget leds på ett icke-vinstmaximerande sätt, men dess resultats 

skillnad till den maximala vinsten inte överskrider den förlust som skulle inträffa den 

största aktieägaren för att inleda motåtgärder, existerar det en så kallad free-rider-

problematik. Ju mer splittrat ägandet är, desto större ineffektiviteter och förluster kan 

motsvarande fall orsaka. (Grinblatt & Titman, 2004) 

4.4 COASE-TEORI 

Som Coase (1937) beskrev och Hill & Jones (1992) tillämpade vidare, kan agentteorin 

utvidgas med att argumentera för att företagsledare har även skyldigheten att vara 

multipla intressenters pålitliga agenter istället för att vara enbart aktieägarnas. Företag 

kan beskrivas bestå av ett komplext system av såväl explicita som implicita kontrakt. 

Hela konceptet med avtal gäller lika mycket för icke-aktieägare som aktieägare själv 

och båda intressenter möter risker som är associerade med deras relation till företaget.  
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Teorin presenterad av Ronald Coase år 1960 beskriver att förhandlingar om externa 

effekter kommer att leda till ekonomiskt effektiva slutresultat oberoende av ursprunglig 

allokering av egendoms- och bruksrätt, då det inte finns transaktionskostnader. I 

praktiken tenderar det dock oftast existera faktorer som förhindrar så kallade Coasiska 

förhandlingar, så som t.ex. dåligt definierade rättigheter för ägo. (Coase, 1960) Coases 

idé över rättsfördelning kommer ifrån ett funktionellt9 perspektiv. Hans tankegång är i 

linje med Jensens (2002), om att företagens värdemaximering ökar även på samhällets 

nytta. Ifall teorin skulle fungerar i praktiken, skulle det betyda att färre resurser och 

finansiella medel skulle gå till spillo och alla företag, samt även samhället, skulle 

erhålla en högre nivå av effektivitet. Denna syn har dock blivit kritiserad av Freeman 

(2010) för att sakna förståelse för hur värde i grund och botten skapas och att den är 

uppbyggd på alltför många argument för att hålla i praktiken. Däremot som en generell 

princip kan detta till en viss grad ses vara jämförbart med CSR relaterade frågor. Fall 

där externa effekter förekommer, t.ex. luft- och vattenföroreningar, är även sådana som 

CSR direkt beaktar. Ifall Coase teori skulle fungera i praktiken, skulle det möjliggöra 

lägen där företag kommer bättre överens med samhället och alla andra intressenter. 

Detta skulle samtidigt även höja på företagens värde av CSR. (Freeman, 2010) 

4.5 SPELTEORI  

Spelteorin har utvecklats av flera forskare och tillämpats på flera olika sätt. I detta 

kapitel presenteras spelteorin delvis ur den ursprungliga synvinkeln (John Nash, 1950 

& 1951) och delvis ur synvinkeln för Harsanyis (1967 & 1968) tillämpning av det. Hur 

spelteorin ytterligare tillämpas för denna avhandling presenteras under kapitel 4.6. 

Nashs spelteori bygger på Von Neumann och Morgensterns år 1944 presenterade 

tvåmanna nollsumma-spel och utvidgar konceptet ifrån en modell där parterna kan 

samarbeta sinsemellan, till en modell där parterna inte kan eller inte vill samarbeta 

sinsemellan. Nashs genombrytning kom ifrån den ekonomiska tillämpningen där han 

visar att n-personers icke-samarbetande spel har ett jämviktstillstånd, känd som Nash 

Equilibrium. Stadiet av jämviktstillstånd skapas av att alla spelare tar som givet övriga 

spelares spelstrategier, m.a.o. antar att de alla är nytto-maximerare, och väljer sin egen 

spelstrategi sedan på basen av det. (John Nash, 1950 & 1951) 

Harsanyi utvidgar denna teori genom att införa informationsasymmetri till spelet. I 

denna modell finns det minst en spelare som har ofullständig information om minst en 

                                                        
9 Översatt från engelskans utilitarian 
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annan spelare. Då denna eller dessa inte fullständigt känner till de övrigas karaktär och 

därpå följande vinstmöjligheter, väljs motpartens särdrag slumpmässigt ur en 

sannolikhetsfördelning som skapats av den tillgängliga, dock bristfälliga, 

informationen.  (Harsanyi, 1967 & 1968) 

Av spelteorin har även icke-nollsumma-spel tillämpats, varav det kändaste är möjligtvis 

fångens dilemma. I detta exempel finns det två arresterade personer för vilka polisen 

inte har tillräckligt med information för att döma dem. Polisen separerar på dessa två 

och erbjuder dem båda samma erbjudande; vittna emot den andra för att få ett 

lindrigare straff. Ifall dock båda vittnar bestraffas båda med 3 månader fängelse, men 

om ingendera vittnar bestraffas de endast med 1 månad fängelse för mindre brott. Ifall 

endast en vittnar, får denne gå fri medan den andra får 12 månaders straff. Då båda 

försöker minimera sin egen fängelsetid, leder det till ett icke optimalt läge ur deras 

gemena perspektiv. (Poundstone, 1992)  

Fångens dilemma har blivit kritiserat för att inte fungera som ett bra exempel för 

testning av punkten för jämviktstillstånd då den endast hänvisar till att spelarna spelar 

ett enda riskutsatt spel. Exemplen togs dock här upp för att bättre illustrera 

förhållanden vid ett motsvarande spel. Till följande presenteras hur denna spelteori 

tillämpas med avseende till företagsvärde och insatser i CSR.  

4.6 SPELTEORINS TILLÄMPNING I DENNA AVHANDLING 

Antagandet som denna avhandling gör, är att företag värderas inte enbart på basen av 

deras egna insatser i CSR, utan även på basen av sin industris helhetsinsatser i CSR. 

Samtidigt antas det även att då företag modifierar sin CSR-position för att öka på sitt 

värde, orsakar de en värdeminskning för sina konkurrenter i och med att 

konkurrenternas relativa position således förändras mot det sämre. Detta är en relativt 

logisk tankegång som baserar sig på att företagen strider om marknadsandelar och att 

deras resurser är begränsade samt utsatta för konkurrens. Samtidigt som detta 

undersöks i metodikdelen, undersöks det även om det existerar ett spel mellan enskilda 

företag och deras konkurrenter. Spelet existerar ifall konkurrenter påverkas 

gemensamt mer negativt än vad det enskilda företaget påverkas positivt av förändrad 

CSR-position. Åt vilket håll CSR-positionen bör förändras för att skapa mervärde för 

företaget själv, återstår för att undersökas.  

Enligt tidigare forskning påverkas företag positivt av att deras CSP stiger, men denna 

avhandling undersöker om även industrins CSP påverkar företag. Avhandlingen 
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undersöker om spelets underliggande kriterier håller, det vill säga om konkurrenters 

påverkan är till sitt absolutbelopp större än vad företagets egen påverkan är, samt om 

företags positiva avvikelse till industrin anses som värdeökande eller värdeförstörande, 

det vill säga åt vilket håll spelet bör tolkas. Den nedanstående figuren, figur 2, beskriver 

spelet ifall företagens positiva avvikelse till industrin anses som värdeökande.  

Figur 2: Företags positiva ESG-avvikelse ifrån industrins anses som värdeökande 

 

Figur 3 beskriver spelet ifall företagens positiva avvikelse till industrin anses som 

värdeförstörande, givet att de övriga kriterierna är samma och håller.  

Figur 3: Företags positiva ESG-avvikelse ifrån industrins anses som värdeförstörande 

 

Genom att undersöka detta förhållande, om företags positiva ESG-avvikelse ifrån 
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för företag att eftersträva en lägre CSP eller en högre i jämförelse till sina konkurrenter. 

Så länge som grundförutsättningen håller, det vill säga att konkurrenter påverkas mer 

negativt än vad företaget själv positivt av positionsförändringen, kan förhållandet 

brytas ner till dessa två alternativ. Ifall upprätthållandet av ett högt ESG-värde är dyrt 

för hela industrin, men ger enskilda företag samtidigt komparativt värdefulla fördelar, 

anses företags positiva ESG-avvikelse ifrån industrins som värdeökande. Däremot om 

hållbara intressentrelationer är värdefulla på en industri-nivå, men att det kommer till 

företag med komparativt dyra kostnader, anses företags positiva ESG-avvikelse ifrån 

industrins som värdeförstörande. 

Det som sedan kan ifrågasättas ifrån figurerna 2 och 3 är hur spelet skulle se ut om en 

given industri skulle innehålla endast ett företag. Utgående ifrån detta extremfall är det 

självklart att det då inte existerar något spel på marknaden. Däremot för att fortsätta på 

denna tankegång, så vore det intressant att veta var gränsen går när företags egen CSR 

insats motsvarar den samtida motsatta effekten som erhålls ifrån industrin. Med andra 

ord hur stor del av industrin företaget bör representera för att dessa effekter skall ta ut 

varann. Ifall det visar sig att alla tidigare nämnda antaganden faktiskt gäller, kommer 

även denna aspekt att beaktas vid avhandlingens slutdiskussion. 

I enighet med Fama (1970), anses marknaderna vara effektiva. Asset4 ESG-värden 

anses i denna avhandling motsvara approximationsvärden för hur väl företagens 

intressent-relationer fungerar, och därmed även representera företagens hållbarhet 

som Freeman föreslår. Då företag inom samma industri har till en stor del motsvarande 

och sammanlänkade intressenter, formuleras antagandet som även diskuterades ovan, 

att ESG värden för ett företag är sammankopplat med övriga företags ESG-värden inom 

samma industri.  

För att kunna jämföra datamaterialet mellan denna studie och tidigare forskning, 

formuleras två hypoteser, H1 och H2. Förutom att ha jämförbarhet till tidigare 

forskning, är syftet med dessa även att framföra potentiella skillnader mellan tidigare 

forskningssätt samt avhandlingens forskningssätt av CSR och företagsvärde. Således 

uppställs de två första sakhypoteser enligt följande. 

H1: Tobin’s Q opåverkad av ESG-värde vid uteslutning av industri-effekt 

H2: Tobin’s Q positivt påverkad av ESG-värde med beaktan av industri-effekt 
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H2 motsvarar mer tidigare gjorda studier och H1 är upplagd främst för att se hur de 

övriga industri-specifika effekter påverkar den estimerade modellen. Efter dessa 

uppställs avhandlingens två huvudsakliga sakhypoteser enligt följande. 

H3: Tobin’s Q negativt påverkad av industrins ESG-medelvärde 

H4: Tobin’s Q positivt påverkad av ESG-värdets differens till industrins medelvärde 

H3 och H4 är uppställda enligt antagandet att företags positiva ESG-avvikelse ifrån 

industrins är värdeökande. Ifall det de facto vore värdeförstörande, skulle Tobin’s Q 

vara positivt påverkad av industrins ESG-medelvärde samt negativt påverkad av ESG-

värdets differens till industrins medelvärde. H3 mäter en given industris ESG-

medelvärdeseffekt på dess företag, medan H4 mäter effekten av företagens avvikelse 

ifrån industrins ESG-medelvärde på företagsvärdet. Genom att undersöka H3 och H4 

separat, istället för under samma H2-modell, åtskiljs de två olika effekterna ifrån 

varann. På detta sätt kan man bestämma om de har olika förtecken samt om H3:ans 

effekt är absolut sett större än vad H4:ans effekt är. Denna åtskiljning krävs för att 

kunna tolka om det existerar ett spel om CSR mellan sinsemellan konkurrerande 

företag.  
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Då avhandlingen undersöker om en given industris CSR-medelvärdering påverkar dess 

företag på en global nivå, presenteras Roca m.fl. (2010) som första forskning. Denna 

studie förser en inblick i globala marknaders samvariation, genom att ha undersökt 

korrelationer mellan geografiskt olika marknaders ansvarsfullt presterande företag. 

Ifall dessa marknader inte skulle vara kointegrerade, skulle avhandlingens möjlighet att 

hitta någon signifikans för industrieffekt vara betydligt lägre.  

Som andra studie presenteras Jiao (2010), vilket av de tidigare forskningarna kommer 

att motsvara närmast denna avhandling och mer direkt undersökningen av 

sakhypotesen H2. Jiao (2010) jämför förhållandet mellan företags intressentrelationer 

och företags värde. Jiao (2010) studie följs av Becchetti och Ciciretti (2009) som bildat 

portföljer av företag med hög prestationsnivå av CSR och jämför dessa mot en 

kontrollportföljs finansiella prestation. Denna studie är av intresse i och med att den 

kan potentiellt, utan dess vetskap, uppta effekten av företags komparativt 

ansvarsfullare prestation på företagsvärdet. Givet att sampelportföljerna är tillräckligt 

stora och industri-representationen bland dessa företag är tillräckligt små.  

Som sista studie presenteras Ghoul m.fl. (2011), som ger en konkret förklaring för 

CSR:s nyttoperspektiv genom att analysera företags kapitalkostnad med 

utgångspunkten att högt presterande företags riskpositioner avviker ifrån övriga 

företags riskpositioner. Denna följs ännu med en sammanförande diskussion kring de 

fyra studierna och knyter ihop dem till avhandlingen. Denna diskussion namnger 

samtidigt även övriga forskningar som stöder dessa fyra tidigare studiers resultat.  

5.1 ROCA, WONG & TULARAM (2010) 

Syftet i studien Roca m.fl. (2010) är att undersöka strukturen av och utsträckningen till 

vilken aktiepriser är beroende av SRI-marknader. Givet att SRI-investerare baserar 

sina investeringsbeslut på fler kriterier än andra (då investeringsobjekt måste uppfylla 

ytterligare kriterier), lider de av en förminskning i deras investerings universum vilket 

orsakar mer begränsade möjligheter för diversifiering. På den senaste tiden har dock 

SRI blivit en allt mer betydande investeringsform runtom världen. Detta har i sin tur 

skapat möjligheten för SRI-investerare att även diversifiera sin portfölj globalt. Denna 

diversifieringsnytta står i fokus i denna forskning. 
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5.1.1 Datamaterial samt empiriska specifikationer 

Den internationella integrationen undersöks för marknaderna i Australien, Kanada, 

Japan, UK och USA för att dessa anses vara de ledande och snabbaste växande SRI-

marknaderna. De undersökta företagen inom dessa marknader härstammar ifrån Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI), då indexets sätt att gallra företag är genom att välja 

sektorers bästa presterare. DJSI materialet är insamlat på dagsnivå med programmet 

Datastream. Aktiepriserna är jämförda i US dollar och avkastningarna på indexen är 

beräknade enligt formel 1. 

Formel 1: Indexavkastningar (Roca m.fl., 2010)  

     (
     

       
)      

Den undersökta tidsperioden är 1994-2010. Denna tidsperiod är ytterligare indelad i 

följande tre delar, vilka är undersökta var för sig. 

1. Tiden före terrordåden 11 september 2001, 3.1.1994–6.9.2001. 

2. Tiden mellan terrordåden och finanskrisen 2008, 18.9.2001–31.7.2008. 

3. Tiden efter den globala finanskrisen, 1.8.2008–31.5.2010. 

Denna forskning undersöker graden av samvariation mellan SRI-marknaders 

indexpris. För att först identifiera de marknader som har signifikanta indexpris-

samvariationer, används en vektor autoregressionsanalys (VAR-analys). Sedan utförs 

en så kallad upplösnings-analys av variansen (VDC-analys) inom marknaderna som är 

signifikant relaterade till varandra, för att därefter avgöra utsträckningen av interaktion 

mellan dessa marknader och för att identifiera marknaderna som är mest, respektive 

minst inflytelserika. 

5.1.2 Resultat 

Resultaten visar att SRI-marknaderna är signifikant beroende av varandra och har 

blivit det allt mer över tiden. Marknaderna påverkade varandra genom att de reagerade 

omedelbart på första dagen till övriga marknaders nyheter. USA:s och UK:s marknader 

är allra mest sammanlänkade med andra marknader samt Kanadas och Australiens 

marknader är de inflytelserikaste marknaderna. Dock, även om de alla är signifikant 

integrerade, är graden av integration fortfarande på en relativt låg nivå. Således betyder 

det att det fortfarande existerar en signifikant räckvidd för SRI-investerare att 
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diversifiera internationellt bland SRI-marknaderna. Enligt författarna torde resultaten 

även vara av intresse för finansiella reglerare då detta påvisar att det existerar även en 

smittorisk bland marknaderna. Vilket då kan kräva koordinering av politiska riktlinjer 

bland SRI-marknaderna globalt, ifall denna smittorisk bör behärskas eller elimineras. 

5.2 JIAO (2010) 

Jiao (2010) jämför i sin studie, Stakeholder welfare and firm value, förhållandet 

mellan företags intressenter och företags värde. Detta gör Jiao (2010) genom att först 

konstruera ett välfärdsmått för intressenter som mäter till vilken nivå företag möter 

förväntningarna av deras icke-aktieägar-intressenter (arbetare, kunder, samhälle och 

miljö). Sedan jämför Jiao dessa värden med företagens respektive Tobin’s Q mått för 

företagsvärde. Företags intressenter jämförs även skilt för sig för deras relation till 

företagsvärde. Flera tidigare studier har behandlat olika intressenters välfärd som 

exogena faktorer, men Jiao undviker möjliga problem som detta antagande kan 

medföra.  

5.2.1 Empiriska specifikationer 

Välfärdsmåttet för intressenter är konstruerat ifrån Kinder, Lydenberg, Domini (KLD) 

databas. Den första undersökningen är baserad på genomsnittsmåttet av alla de 

viktigaste intressenterna, vilket undviker problematiken kring deras endogenitet som 

funnits i att undersöka de individuella intressent-grupperna. Då förhållandet mellan 

företagsvärde och icke-aktieägar-intressenter är för det mesta immateriellt, används 

Tobin’s Q som estimat för de förväntade värderingseffekterna av både observerbara och 

icke-observerbara aspekterna av denna relation.   

Formel 2: Tobin’s Q (Jiao, 2010) 

          
(                           )

      
 

där, 

       = Marknadsvärdet av eget kapital 

       = Bokförda värdet av eget kapital 

       = Bokförda värdet av tillgångar 

       = Bokförda värdet av uppskjutna skatter 
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Som undersökningsmetod används en två stegs OLS regression, eller 2SLS regression, i 

avsikt att undvika den potentiella problematiken kring endogenitet hos intressent-

variabler. Mer specifikt; endogenitet kontrolleras genom att estimera ett system av 

ekvationer för att exakt identifiera intressenters välfärds påverkan på företagsvärde. 

Vilket är möjligt genom användning av instrument som är förväntade att vara 

relaterade till intressenters välfärd men inte företagsvärde. De störst ansedda 

faktorerna för endogenitets problematiken är 1) positivt resultat under föregående år 

och 2) publika aktivist pensionsfonders ägarskap under föregående år. Efter att ha 

regresserat bort dessa effekter ur variabeln för intressenters välfärd, inläggs dessa 

justerade välfärdsvärden i den egentliga regressionsmodellen. 

Formel 3: Regressionsmodell (Jiao, 2010) 

       (  )                 

där, 

    = Tobin’s Q för företag i vid tidpunkt t 

   = Justerad intressenters välfärd 

    = X antal olika kontrollvariabler 10 för företag i vid tidpunkt t 

   = Årseffekt 

   = Industrieffekt 

    = Felterm 

5.2.2 Datamaterial 

Social prestationsdata (CSP-data) är insamlat som sagt ifrån KLD-databas, vilket är ett 

självständigt ratingbolag som specialiserat sig i värdering av CSR och för en bred grad 

av olika dimensioner relaterade till det. Företags finansiella data är taget ifrån 

Compustat och företags ålder samt aktiepriser är tagna ifrån CRSP. Insider-

ägarstatistik är taget ifrån Execucomp databas och publika pensionsfonders 

ägarstatistik är taget från Thomson Financial CDA/Spectrum 13F. Efter att ha 

                                                        
10 Kontrollvariablerna på engelska: Ln(Assets), Ln(Age), Delaware Incorporation, Insider Ownership, 

(Insider Ownership)^2, ROA, CAPEX/Assets, Sales Growth, R&D/Sales, Advertising/Sales, Leverage, 

Dividends & Governance Index 
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exkluderat observationer med ofullständig data, består det slutliga samplet av 4027 

observationer av 822 företag för tidsperioden 1992-2003. 

5.2.3 Resultat 

Det hittas en positiv relation mellan intressenters välfärd och Tobin’s Q. Denna positiva 

effekt är konsekvent med synen att intressent-relationer representerar immateriellt 

värde, så som rykte och humankapital, medan det motstrider synen att intressenternas 

välfärd drivs av ledarnas strävan efter egna privata förmåner. Undersökningen påvisar 

att aktieägare erhåller större nytta i företags arbetar-relationer och miljömässig 

prestation än i någon annan intressents välfärd.  

5.3 BECCHETTI & CICIRETTI (2009) 

Becchetti & Ciciretti (2009) analyserar i sin artikel, Corporate social responsibility and 

stock market performance, prestationen av ett stort sampel av socialt ansvarsfulla (SA) 

företags aktier i relation till en lika stor kontroll sampels (KS) aktier under en 

tidsperiod av 14 år. Artikelns teoretiska del jämför nyttan av CSR utgående ifrån de två 

extrema fallen, nämligen Friedman (1962) och Freeman (1984). Enligt Friedman 

(1962) är CSR inte en del av företagsledningens uppgifter och det vore ytterst sannolikt 

att enbart resultera i avfall av kassaflöde, medan Freeman (1984) däremot 

argumenterar för CSR och att det kunde vara den optimala strategin för att minimera 

transaktionskostnader mellan företags alla intressenter.  

5.3.1 Datamaterial samt empiriska specifikationer 

Forskarna är intresserade av den egentliga11 prestationsskillnaden hos dessa två olika 

företagstyper. Således utgår de ifrån en passiv, så kallad buy-and-hold, strategi. Som 

indikator för hög CSR prestationsnivå använder de Domini Social Index 400 (DSI 

400), vilket är skapat av Kinder, Lydenberg och Domini. De 400 amerikanska 

företagen som blivit inkluderade i detta index är de som efter en gallringsprocess av 

flertal olika kriterier återstått kvar. Kontrollsamplet byggdes upp av lika många företag 

ifrån Standard & Poor och med motsvarande företagsstorlek och industrikarakteristika.  

För varje sampelföretag beräknades dagligen sammansatta avkastningar, från januari 

1990 till december 2003, vilket gav totalt 3651 observationer per aktie för både SA- och 

KS-portfölj. Aktieprisdata var insamlat ifrån Centre for Research in Security Prices 

(CRSP) databas. Kriteriet att företagen bör ha varit under hela sampelperioden i 

Domini-indexet reducerade antalet företag till 376 för både SA- som KS-portföljen.  

                                                        
11 Översatt från engelskans intrinsic 
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Undersökningen utfördes först på företags-nivå, varefter portföljernas prestationer 

analyseras. Undersökningen på företagsnivå analyserade variansen på aktiepris-

utvecklingen utgående ifrån en GARCH (1,1) modell, för att se om SA-portföljens aktier 

är mer eller mindre volatila än KS-portföljens, efter att industrieffekten kontrollerades 

bort. Till följande analyserades de två portföljernas prestation genom att estimera de 

följande tre modellerna: 1) marknadsmodell som inte beaktar konditionala 

heteroskedastiska problem; 2) en GARCH (1,1) modell som beaktar konditional 

heteroskedastisitet och tillåter evaluering av olika aspekter av risk; 3) en Asymmetric 

Power ARCH (APARCH) (1,1) modell i vilken portföljavkastningen har en AR (1) 

struktur och i vilken hävstångseffekter samt standard power (2), hypotes för laggade 

chocker, är explicit testade för.  

5.3.2 Resultat 

Ifrån den första analysen, som baserades på nivån av individuella företag, kan man 

tolka att enskilda SA-portföljens aktier är signifikant lägre riskutsatta, men ändå inte 

lägre avkastande än aktierna i KS-portföljen. Marknadsmodellen indikerar även att 

aktierna i KS-portföljen är mer utsatt för systematisk icke-diversifierbar risk. Resultatet 

för lägre volatilitet för SA företag är konsistent med två teoretiska punkter: 1) enligt 

Freeman (1984) förminskar socialt ansvarsfulla företag viktiga risk-komponenter 

genom att minimera konflikter med intressenter; 2) socialt ansvarsfulla investerare 

tenderar att vara mer tålmodiga och flera av dem är institutionella fonder som har 

långsiktiga investeringsstrategier.  

5.4 GHOUL, GUEDHAMI, KWOK & MISHRA (2011) 

Ghoul m.fl. (2011) undersöker CSR:s effekt på kostnaden för företags eget kapital. Dess 

syfte är att öka förståelsen för relationen mellan CSR och företagsvärde genom att 

analysera kapitalmarknadernas uppfattning av CSR, vilket inte har gjorts i dess bredare 

skala någonsin förut. CSR undersöktes ifrån sex olika dimensioner relaterade till social 

prestation. Dessa var samhällets gemenskap, mångfald, relationer till anställda, miljö, 

mänskliga rättigheter och produktegenskaper.  

5.4.1 Datamaterial samt empiriska specifikationer 

Datamaterialet består av 2809 unika amerikanska företag och deras sampel utgjordes 

av 12915 årliga observationer för tidsperioden mellan 1992 till 2007. För att beräkna 

företags egen kapitalkostnad utnyttjar Ghoul analytikers resultatprognosers implicit 

använda förhandsbedömda kapitalkostnad och aktiepris.  
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För att sedan undersöka relationen mellan CSR och företags kapitalkostnad, börjar 

Ghoul med att sammanställa datamaterial ifrån fyra olika databaser. Thompson 

Institutional Brokers Earnings Services förser studien med data om analytikers 

prognoser, Compustat North America förser den industrimässiga tillhörigheten samt 

finansiella data, KLD STATS förser den CSR relaterade data och CRSP förser den 

månatliga avkastningen av aktiepriser. För beräkningar av kapitalkostnad krävs även 

ett mått på den riskfria räntan och i denna studie används US Treasury’s 10 års 

obligationsränta för detta ändamål. För att kontrollera för företag ifrån kontroversiella 

industrier (alkohol, hasardspel, tobak, vapen, militär och kärnkraft) tilläggs även en 

separat indikatorvariabel, för att dessa industrier skiljer sig betydligt ifrån de övriga. På 

detta sätt erhålls förhållandet av kvalitativa styrkor noggrannare, då den negativa eller 

osedliga oroligheten är separerad ifrån den.  

Datamaterialet lades upp enligt paneldata-format och genom en Pooled-modell 

regresserades företagens egna kapitalkostnadspremier över de olika approximationerna 

av CSP samt kontrollvariabler. Regressionen kördes även för kortare periodiseringar av 

datamaterialet. De kortare tidsperioderna som undersöktes var 1992-1995, 1996-1999, 

2000-2003 och 2004-2007. 

5.4.2 Resultat 

De erhållna resultaten indikerar att lågt CSR presterande företag har en mindre 

investerarbas och en högre ansedd risk. Ytterligare konstateras det, att den ansedda 

risken är av idiosynkratisk form och går då ej att diversifieras bort, vilket sedan orsakar 

en högre kapitalkostnad för de lägre ansvarigt presterande företagen. Dimensionerna 

som ansågs påverka företagens kapitalkostnad var relationerna till anställda, 

miljömässig prestation samt produktstrategi. Resultaten för de kortare tidsperioderna 

indikerar även, att CSR har blivit allt signifikantare över tiden.  

Resultaten för de oetiska företagen, eller för företagen inom de så kallat osedliga 

industrierna, indikerar att de erhåller en högre kapitalkostnad. Som orsak för detta 

diskuteras att dessa aktier är mindre föredragna av normativt begränsade investerare 

samt att de har större sannolikhet för att bli utsatta för rättstvister. Som specifika 

osedliga industrier med klart högre kapitalkostnad nämns tobaks- och kärnkrafs-

industrin.  
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5.5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

När Roca m.fl. (2010) erhöll en signifikant korrelation mellan SRI-marknaderna, 

skapar det tilltro för möjligheten att företags CSR kan även korrelera på en global nivå. 

Det att mellan företag existerande CSR-relationer ytterligare kan åskådas bland företag 

runtom världen inom samma industri är det således även sannolikare genom att dessa 

företag har även mer gemensamma faktorer som CSR kan påverka. Hurdan den 

industriella effekten sedan är förblir oklar, då studien inte forska enskilda industrier 

var för sig, utan DJSI-index som helhet.  

Jiao (2010) undersöker ett klart avvikande perspektiv, men denna motsvarar till sitt 

syfte och sin metodik mycket mera denna avhandling än vad Roca m.fl. (2010) gör. Jiao 

(2010) undersöker dock den amerikanska marknaden medan Roca m.fl. (2010) 

fokuserar sig på de internationella marknaderna. Med hänsyn till denna avhandling, 

kompletterar dessa två varann för att de bildar tillsammans en bredare syn som täcker 

fler aspekter av de delområden som denna avhandling undersöker.  

Vilken effekt det sedan är som Jiao (2010) uppfinner är oklar, givet att undersökningen 

baserades enbart på den amerikanska marknaden, kan det finnas risk för att studien 

endast uppfattar effekten av komparativt mer ansvarsfulla företag. Detta kan stämma 

för att den amerikanska marknaden även anses som ett av de mest ansvarsfulla i 

världen (Roca, 2010). Således kan det ifrågasättas, hur stor industrirepresentation det 

kan förväntas att dessa företag innehar på en global nivå. Antagligen överskrider 

effekten av komparativt mer ansvarsfulla företag effekten av industri-medelvärdet för 

ansvarighet, men detta återstår för fortsatt forskning.  

För att ytterligare få insyn på vad man kan förvänta sig av avhandlingens sakhypotes 

H4:s resultat, inkluderades även Becchetti och Ciciretti (2009). Då sampelportföljerna 

inom denna studie var relativt stora, men samtidigt då portföljernas globala 

industrirepresentation var relativt liten, kan dess resultat möjligtvis ge en indikation 

över vad det kan förväntas av resultaten för företag som är komparativt mer 

ansvarsfulla. Då CSR-prestationsnivån bland de ansvarliga företagen även var mycket 

högre än kontrollportföljens, förstärker det även relationen för komparativa fördelar 

medan den industrimässiga effekten förblir på en relativt låg nivå. Studien fann även en 

positiv inverkan av CSR på företagsvärde, vilket således ger förväntningar att hitta en 

positiv relation för företags komparativt högre prestationsnivå inom CSR. Dessa 

förväntningar stöds även av resultaten ifrån Derwall m.fl. (2005) och Derwall m.fl. 

(2009). Derwall m.fl. (2005) jämför, på motsvarande sätt som Becchetti och Ciciretti 
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(2009), finansiella prestationen bland portföljer med hög CSP och portföljer med låg 

CSP. Derwall m.fl. (2009) undersöker precis samma, men med hög CSP fonder och låg 

CSP fonder. Metodologin inom dessa har varit mycket motsvarande.  

Som bland de största förklaringarna för CSR:s positiva effekt på företagsvärde, har 

använts företags kapitalkostnad. För att presentera en studie som t.ex. gjort det, 

presenterades forskningen av Ghoul m.fl. (2011). Till samma slutsats har t.ex. även 

kommit Heinkel m.fl. (2001). Båda dessa poängterar dock att så kallade osedliga 

industrier erhåller en signifikant högre kapitalkostnad än vad jämförelsevis sedligare 

industrier gör. För syftet av denna avhandling är det viktigt att denna skilda 

bemärkelse av osedliga industriers effekt tas bort ifrån undersökningen. Då alla 

industrier är sedan till olika nivåer osedliga, anger avhandlingen alla industrier egna 

indikatorer vid den empiriska undersökningen, så för att bättre urskilja den industriella 

effekten som företag själva kan påverka. Denna aspekt möjliggör således även 

undersökning av konkretare och möjligtvis även av företag mer tillämpbara CSR-

strategier för avseendet att öka på sitt företagsvärde. 

Märkbart ifrån framför allt Roca m.fl. (2010) och Jiao (2010), är att resultaten blivit allt 

mer signifikanta över tiden, vilket indikerar för ökande krav och press för CSR. Detta är 

en intressant aspekt och kommer även att kommenteras vid avhandlingens slutförande 

diskussion kring de erhållna resultaten.  
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6 DATA 

I detta kapitel presenteras datamaterialet som har använts vid denna undersökning. 

Först presenteras ESG-värdena som är de mest centrala inom avhandlingen, därefter 

följer en presentation av de övriga insamlade datamaterialen. Sedan presenteras 

formuleringssätten för de använda variablerna. Kapitlet avslutas med datamaterialets 

deskriptiva statistik. 

Datasamplet består av hela Asset4:s ESG-universums konstituerade lista. Till denna 

lista hör 4456 företag ifrån 28 olika industrigrupper12 och 60 olika länder på en global 

nivå. Dessa företag är även inkluderade i indexen MSCI World, MSCI Europe, STOXX 

600, NASDAQ 100, Russell 1000, S&P 500, FTSE 100, ASX 300 och MSCI Emering 

Market. 

Tidsperioden som använts för datainsamling sträcker sig från 1.1.2000 till 31.8.2012. 

Då den första ESG-observationen är ifrån början av 2001, är detta även startpunkten 

för undersökningen. Slutdatumet är 31.12.2011 i och med att kalenderåret 2011 är i de 

flesta företags fall det sista fullständiga året för vilket det existerar tillgänglig 

bokslutsinformation. 

6.1 ESG-VÄRDEN 

ESG-datamaterialet är sökt ifrån Thomson Reuters Datastream och består av Asset4 

ESG Equal-Weighted Ratings. ESG-värdet är ett mått som jämnt byggs upp av alla ESG 

(750+) och KPI (280+) kriterier. Kriterierna är indelade så att det finns 332 stycken 

miljömässiga, 521 stycken sociala och 282 stycken ledningsstilmässiga faktorer. I 

princip kunde man bygga upp en egen ESG-värdering utgående ifrån ett mindre urval 

av dessa kriterier eller sedan ange olika vikter för de olika faktorerna. I och med att 

Asset4 har själv valt alla dessa faktorer och i de ovanstående proportionerna för att 

representera ett vägt medeltal över ESG, finns det dock ingen orsak att splittra detta 

medeltal vid denna undersökning.  

Företagen inom Asset4 har blivit värderade olika tider på året. ESG-värden är dock 

utgivna alltid för ett år i sänder och är ett genomsnittsmått för hela tidsperioden. Då 

företagens ESG-värden är upplagda på detta sätt, måste de omkonverteras till att 

                                                        
12 Industrigrupperna är klassificerade enligt Thomson Reuters Business Classifications (TRBC) 
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representera hela kalenderår då allt övrigt företagsspecifikt datamaterial är på 

kalenderårsbasis13. ESG-värdena modifieras således enligt figur 4. 

Figur 4: Uträkningssätt av ESG-värden för företag 

 

I februari månad förnyas 65% av alla företagens ESG-värden, i maj förnyas 16% och i 

augusti 7%. Övriga företagens ESG-värden, d.v.s. 12% av allas, förnyas relativt jämnt 

sedan under alla de övriga månaderna. Företagens på varandra följande ESG-värden 

varierar i genomsnitt relativt lite och största delen av företagen erhåller ett nytt ESG-

värde tidigt på kalenderåret. Att således låta företagens, till först modifierade, årliga 

ESG:n motsvara deras delårs nivå orsakar inga större skillnader i resultaten. I 

slutändan kan detta däremot orsaka problem och således är det ändamålsenligt att den 

undersökta tidsperioden tar slut efter år 2011, då ESG-datat är insamlat endast delvis 

in för år 2012.14 Detta framgångssätt väljs p.g.a. att företagsmängden är tillräckligt stor 

och sannolikheten för händelser som skulle orsaka förvrängda resultat anses vara 

ytterst liten. Kvalitén på datamaterialet behålls därmed på en tillräckligt hög nivå.  

För undersökningssyftet krävs att ESG-värden beräknas även för industrierna, detta 

görs utgående ifrån de företagsspecifika ESG-värden. På motsvarande sätt beräknas 

även differensen mellan företagens och industriernas ESG-värden. De industrispecifika 

ESG-medelvärden beräknas genom att summera ihop industriernas alla företags ESG-

värden och dividera dessa summor med antalet företag inom varje respektive industri. 

Således utformas följande variabler för studien.  

                                                        
13 Denna metod jämfördes även med att istället inkludera en ordinalskala på 1 till 12 för hur mycket 

ratingen avvek ifrån att representera hela kalenderåret, där 1=-5 månader och 12=+6 månader, men 

resultaten avvek inte avsevärt ifrån varann. Största delen av företagen erhöll även värdet 6 (=+/-0 

månader) på ordinalskalan.  
14 Endast ett fåtal företag sluta sin verksamhet eller slutades värdesättas för ESG under den forskade 

tidsperioden 

2002 2003 2004 20052001

Insamlad     där 
intervallet börjar olika 
tider för olika företag

Modifierad     där 
intervallet enligt 
kalenderår
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     = Företag i:s ESG-värde 

      = Industri I:s ESG-medelvärde 

   (   )  = Företag i:s ESG-värdets differens av industri I:s ESG-medelvärde  

I tabell 1 presenteras ESG-värdenas deskriptiva statistik över hela undersöknings-

perioden. ESG-värdena är relativt utspridda längs hela 0-100 skalan. Det finns fler 

företag som befinner sig under industri-medelvärden än ovan, vilket betyder att det 

finns en relativt sett större andel företag som befinner sig precis under medelvärdet än 

precis ovanför. Likaså betyder det att företag befinner sig sannolikare i en position där 

de presterar exceptionellt mycket bättre än sina konkurrenter, än vad de befinner sig i 

en position där de presterar exceptionellt mycket sämre. Detta är ett tecken på att 

företags positiva avvikelse ifrån industri-medelvärden kan anser vara 

värdetillbringande.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik över ESG värden 

  
 

            

    Medelv. Median Min 5 % Max 95 % Std. Avv.   

  ESG 49,36 47,09 2,41 5,79 98,57 94,42 30,23   

  ESG_Ind 49,36 48,25 6,96 34,40 75,11 61,68 7,99   

  ESG_Diff 0,00 -2,26 -61,77 -42,70 70,53 45,73 29,16   

6.2 ÖVRIGT DATAMATERIAL 

Det insamlade, mer bokföringsmässiga, datamaterialet för alla de enskilda företagen är 

beskrivna i tabell 2. Denna information är insamlad ifrån Thomson Reuters 

Datastream-systemet. Med hjälp av dessa utformas de i metodikdelen använda 

variablerna.  

Tabell 2: Insamlad bokföringsmässig data 

  Förkortning Förkortat av   

    Försvenskning och förklaring av datapunkt   

  TA Total Assets   

    Totala bokförda tillgångar   

  NetTurn Net Turnover   

    Omsättning   

  CAPEX Capital Expenditures   

    Kapitalmässiga investeringar   

  Debt Debt   

    Totala skulder   
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  ROA Return On Assets   

    Avkastning över de totala tillgångarna   

  PaidDiv Paid Dividends   

    Totala betalda dividender under året   

  R&D Research & Development   

    Totala forsknings- och undersökningskostnader   

  WorkCap Working Capital   

    
Rörelsekapital, representerar differensen mellan kortfristiga tillgångar och 
kortfristiga skyldigheter 

  

  M.Cap Market Capitalization   

    Årslutets marknadsvärde av alla utestående allmänna aktier   

  C.Eq Common Equity   

    
Allmänna eget kapital, representerar allmänna aktieägarnas investeringar i 
företaget 

  

  DefTax Deferred Taxes   

    Uppskjutna skatter   

 

6.3 TOBIN’S Q 

Tobin’s Q15 är ett mått på förhållandet mellan företags marknadsvärde och 

återanskaffningsvärde av dess tillgångar (Chung & Pruitt, 1994). I längden torde detta 

värde inte avvika signifikant ifrån 1. Ifall Q-värdet vore högre än 1, skulle det i teorin 

betyda att företaget kunde sälja sina tillgångar för mera än vad de skulle måsta betala 

för att skaffa motsvarande tillgångar sedan tillbaka. Likaså kunde det förorsaka mera 

konkurrens, i och med att andra företag skulle försöka kopiera företaget. Denna 

konkurrensmässiga press av andra företag skulle slutligen driva ner marknadsvärdet 

för alla företag tills det skulle åter igen motsvara återanskaffningsvärdet. (Bodie et al, 

2009)  

CSR anses till stort sett representera immateriella faktorer, så som exempelvis 

förhållande mellan företag och deras intressenter. Tobin’s Q används som ett finansiellt 

prestationsmått för företagen då detta mäter de förväntade värderingseffekterna för 

både observerbara och icke observerbara aspekter. Tobin’s Q kringgår begränsningar 

som associeras med att analysera operativ prestation, som att fånga effekten av de 

materiella tillgångarnas användning mycket mer än de immateriella tillgångarnas. 

Samtidigt undviks delvis även potentiell sample selection-bias, då fokusen inte ligger 

på händelsefönster där ny information förekommer. (Jiao, 2010; Klassen & 

McLaughlin, 1996) 

                                                        
15 Kallad efter Nobel-pris vinnaren och ekonomikern James Tobin 
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Problemet med Tobin’s Q är dock att den antar återanskaffningsvärdet motsvara det 

bokförda värdet av tillgångarna. Detta bokförda värde är då tillgångarnas ursprungliga 

anskaffningsvärde minus deras avskrivningar enligt plan, vilket kan i vissa fall avvika 

signifikant ifrån deras egentliga återanskaffningsvärde då marknadsläget kan även ha 

förändrats starkt. För att värdera företag bättre, krävs det således oftast att man istället 

estimerar de förväntade kassaflödena. (Bodie et al, 2009) Givet de tillgängliga 

resurserna för denna avhandling samt faktumet att den undersöker över 4000 olika 

företag, är det dock mer ändamålsenligt att använda Tobin’s Q som mått för finansiell 

prestation, istället för förväntade kassaflöden som för övrigt föredras. 

Enligt tidigare forskningar presenterar Lindenberg & Ross (1981) en av de mest 

teoretiskt korrekta modellen för att kalkylera Tobin’s Q. Deras algoritm som typiskt 

används för att kalkylera Tobin’s Q-värdet, är dock ytterst kostnadsintensivt i termer av 

krav för datamaterial och beräkningsmässig ansträngning. Chung & Pruitt (1994) har 

framfört ett mer enkelt sätt för att approximalt kalkylera det. Enligt deras forskning 

förklarar deras approximala modell för Tobin’s Q 96,6% av Lindenberg & Ross’ modell. 

Det approximala Tobin’s Q-värdet beräknas enligt formel 4. 

Formel 4: Approximalt Tobin’s Q 

                     
           

  
 

där, 

    = Marknadsvärde av eget kapital (=aktiepris * antal allmänna aktier 16) 

   = Likviderigsvärde för företags utomstående föredragna aktier 17 

     = Företags kortfristiga skulder avdragna för kortfristiga tillgångar, plus 

det bokförda värdet av företags långfristiga skulder 

   = Bokförda värde av företags totala tillgångar 

Nyttan av denna modell är att den baserar sig på grundläggande finansiell och 

bokföringsmässig information som är enklare tillgänglig. I flera fall möjliggör denna 

approximation även datainsamling ifrån ett enda system.  

                                                        
16 Översatt från engelskans common stock 
17 Översatt från engelskans preferred stock 
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Då händelsefönstrens frekvens inom denna avhandling är ett år kan en mer teoretiskt 

korrekt modell tillämpas, men i och med att Lindenberg & Ross’ kalkylmetod kräver 

datautdrag ifrån fler system, ytterst arbetsdryga konsolideringar och lider av risken för 

manuellt knäppa in fel, följer denna avhandling Jiao (2010) och Gompers m.fl. (2003) 

och använder samma beräkningssätt för Tobin’s Q som de gör. Denna är lite mer 

avancerad och teoretiskt korrekt än vad den approximala modellen är, men är inte lika 

krävande som modellen för Lindenberg & Ross (1981). Detta även för att allt material 

för beräkning av Tobin’s Q kan erhållas genom Thomson Reuters Datastream-systemet. 

Sammanfattat är beräkningssättet för Tobin’s Q i formel 5. 

Formel 5: Avhandlingens använda Tobin’s Q 

          
(                    )

  
 

6.4 FORMULERING AV KONTROLLVARIABLER 

För att testa ESG-värdenas relativa inflytelse över Tobin’s Q-värden, krävs formulering 

av kontrollvariabler. Dessa tilläggs för att den förklarande ESG-variabeln skall kunna 

estimeras mer konsistent och väntevärdesriktigt, för annars kan ESG-variabeln fånga 

felaktigt andras istället för dess egna effekter på Tobin’s Q. Tabell 3 beskriver kort samt 

definierar de kontrollvariabler som används i denna undersökning.  

Tabell 3: Kontrollvariabler 

  Förkortning Variabelns räknesätt   

    Förklaring av räknesätt   

  LnTA =LN(Total Assets)   

    Den naturliga logaritmen av företagens totala bokförda tillgångar   

  Growth =NetTurn(t) / NetTurn(t-1)   

    Försäljningstillväxt, mätt som omsättning över tidigare årets omsättning   

  CAPEX/TA =CAPEX / TA   

    Kapitalmässiga investeringar i jämförelse till totala bokförda tillgångar   

  Leverage =Debt / TA   

    Totala skulder i jämförelse till totala bokförda tillgångar   

  ROA ROA    

    Avkastning över totala bokförda tillgångar   

  Dividends =PaidDiv / M.Cap   

    
Totalt betalda dividender under året i jämförelse till företagens totala 
marknadsvärde 

  

  R&D/Turn =R&D / NetTurn   

    
Totala forsknings- och undersökningskostnader i jämförelse till 
företagens omsättning 
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  LnWCap =(+/-)LN(|WorkCap|)   

    
Den naturliga logaritmen av företagens absoluta belopp av 
rörelsekapital, variabeln försetts med korrekt förtecken vid fall av negativ 
rörelsekapital 

  

6.5 DESKRIPTIV STATISTIK 

I detta kapitel presenteras den deskriptiva statistiken. Till först presenteras 

industrisorteringen tillsammans med respektive industris Tobin’s Q-medelvärde samt 

ESG-medelvärde och median för hela sampelperioden. Sedan presenteras tidsmässiga 

förändringar inom ESG- och Tobin’s Q-värden. Detta följs av den deskriptiva 

statistiken över de olika variablerna. Till sist presenteras även den geografiska 

fördelningen av det totala samplet.  

6.5.1 Industrisortering 

Asset4 kategoriserar sina företag på fem olika nivåer. Ifrån den mest generella till den 

mest detaljerade nivån: Ekonomiska-sektorer; Business-sektorer; Industri-grupper; 

Industrier och; Aktiviteter. I princip vore det önskvärt att kunna beakta företag på 

deras aktivitetsnivå. Detta skulle förbättra estimeringarnas effektivitet och 

väntevärdesriktighet, men i och med att det skulle orsaka ytterst försämrad teststatistik 

är det inte ändamålsenligt i denna undersökning. Problemet är att om man inkluderar 

denna nivå av industrisortering, förminskar det avsevärt på modellens frihetsgrader 

vilket försämrar modellens justerade förklaringsgrad.  

För att balansera dessa två olika aspekter, väljs det att undersöka företagen på 

business-sektor-nivå. Detta för att delvis kunna urskilja större skillnader i ekonomiska-

sektorers interna Tobin’s Q-värden18 och delvis för att inte försämra forskningens 

statistiska egenskaper för mycket. För att inte orsaka större förvirring över de olika 

nivåerna används begreppet industri för att bemärka den undersökta nivån av 

företagssortering även om det är business-sektor.  

I tabell 4 presenteras industrisorteringen tillsammans med respektive Tobin’s Q- och 

ESG-värden för hela sampelperioden. Tabellen är indelad i ekonomiska sektorer, 

varefter följer den indelning som denna avhandling följer i sin undersökning. De olika 

industrierna beskrivs enligt antal företag i medeltal, Tobin’s Q-medelvärde, ESG-

medelvärde samt ESG-median för hela den undersökta tidsperioden som är 2001-2011. 

För jämförhetens skull representeras Tobin’s Q-medelvärdet här endast av de 

                                                        
18 Som fallet för t.ex. ekonomiska sektoren för energi, där uran, förnybar energi och energi – fossila 

bränslen business-sektorer är inkluderade i, se tabell 4 för skillnaderna i Tobin’s Q-värden 
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observationer där ESG-värderingarna även är representerade. I tabell 6, presenteras i 

sin tur statistiken för hela sampelperioden, där då även observationer vars respektive 

ESG-värdering saknas är med. 

Tabell 4: Industri-indelning 

  
 Antal 

företag 
Tobin's Q 

medelv. 
ESG 

medelv. 
ESG        

median   

  Energi           

  Energi - Fossila Bränslen 165 1,68 48,12 43,45   

  Förnybar Energi 9 2,25 46,44 40,53   

  Uran 4 3,12 34,24 23,18   

  Basmaterial           

  Kemikalier 73 1,64 62,47 69,42   

  Mineraltillgångar 139 2,01 46,95 42,42   

  Tillämpade Resurser 32 1,21 63,02 68,12   

  Industriella           

  Industriella Varor 144 1,69 57,01 60,79   

  Industriella & Kommersiella Tjänster 131 1,81 53,60 54,42   

  Industriella Konglomerat 24 1,41 59,31 68,03   

  Transport 86 1,41 46,92 45,14   

  Konsumtionsperiodiska           

  Bilar & Bildelar 53 1,35 59,52 64,80   

  Periodiska Konsumtionsvaror 86 1,68 51,57 53,14   

  Periodiska Konsumtionstjänster 121 1,91 42,57 36,95   

  Detaljhandlare 90 2,08 45,28 40,81   

  Icke-Konsumtionsperiodiska           

  Mat & Dryck 90 1,87 52,92 55,12   

  Personliga & Vardagliga Produkter & Tjänster 33 2,79 54,20 52,72   

  Detaljhandel För Mat & Läkemedel 38 1,73 57,30 60,74   

  Finansiella           

  Bankväsende & Placeringstjänster 205 1,31 45,45 39,57   

  Försäkring 88 1,12 49,99 47,23   

  Fastighetsförmedling 123 1,24 31,65 23,28   

  Kollektivplacering 5 0,97 35,33 19,45   

  Holdingbolag 3 1,39 28,60 25,65   

  Hälsovård           

  Hälsovårdstjänster 59 2,57 47,14 43,02   

  Läkemedel & Medicinsk Forskning 66 2,58 49,37 43,92   

  Teknologi           

  Teknologisk Utrustning 104 2,02 56,67 59,53   

  Programvaror & IT-tjänster 67 3,04 44,44 39,78   

  Telekommunikationstjänster           

  Telekommunikationstjänster 66 1,69 53,43 53,96   
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  Allmännyttigheter           

  Allmännyttigheter 101 1,22 61,20 69,45   

  Tillsammans 2205 1,75 49,86 47,96   

 

Industrierna kollektivplacering, holdingbolag, förnybar energi och uran har relativt lite 

företag inom sig, men detta förväntas inte påverka resultaten på något större sätt. I och 

med att dessa utgör en ganska liten del av hela samplet. Ifall det saknas ett starkt 

konkurrerande företag ifrån samplet kan det dock orsaka en liten snedvridning i 

resultaten. Vilket kan ha varit möjligt i början av undersökningsperioden då det 

värderades färre företag för ESG. Således kan detta problem existera mer sannolikt för 

den tidigare delen av undersökningsperioden än för den senare delen.   

Även om det som sagt tillhör 4456 olika företag till samplet, är alltså inte alla dessa 

företag värderade för varje år. År 2001 var antalet företag endast 178, varefter antalet 

ökade relativt mycket och år 2010 var antalet värderade företag 3942. Genomsnittligt 

för hela tidsperioden 2001-2011 var antalet värderade företag 2205. En noggrannare 

uppställning av antalet värderade företag finns i tabell 5. 

Tabell 5: Antal ESG värderade företag per år 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medeltal   

  178 748 1076 1750 1953 2022 2327 3012 3433 3942 3818 2205 
  

 

6.5.2 Tidsvariationer i ESG- och Tobin’s Q-värden 

Marknaderna tenderar att fluktuera över tiden och givet att sampelperioden även 

inkluderar en finanskris, kan det vara av intresse att se hur sampelföretagens Tobin’s 

Q- och ESG-värden har förändrats över tiden. I figur 5 presenteras industrivis ESG-

värdenas förändring under den undersökta tidsperioden. Istället för att ha alla 28 

industrier i samma figur, visas här bara 7 för att figuren skall vara mer läsbar. Av dessa 

industrier är två valda på basen av att de haft 2001 årets högsta och lägsta värden, två 

är valda enligt 2011 årets, d.v.s. utgångslägets, högsta och lägsta värden och två är valda 

på basen av att de har högsta variansen. Det är industrierna med lägsta antalet företag 

som har högsta variansen, men orsaken med att inkludera dessa är att kunna nå en 

visuell indikation över om ESG och Tobin’s Q kan vara sammanlänkade. Figuren 

innehåller även värden för hela samplets medeltal.  
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Figur 5: Industriers ESG-värden över tiden 

 

I figur 6 presenteras Tobin’s Q-värden för samma industrier som i figur 5, för 

jämförlighetens skull, samt alla industriers medeltal.  

Figur 6: Industriers Tobin’s Q-värden över tiden 
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Utgående ifrån figur 6 kan man se, att finanskrisen 2008 påverkade alla företags 

Tobin’s Q-värden, antagligen även mera dem som hade högre Tobin’s Q-värde än dem 

som hade lägre vid tidpunkten då finanskrisen påbörjade.  

6.5.3 Deskriptiv statistik över Tobin’s Q och kontrollvariablerna 

I tabell 6 presenteras den deskriptiva statistiken för Tobin’s Q och alla använda 

kontrollvariabler. Denna statistik representerar alla erhållna observationer ifrån hela 

sampelperioden av 2001-2011.  

Tabell 6: Deskriptiv statistik för variabler 

  
  Medelv. Median Min 5 % Max 95 % Std. 

Avv.   

  TQ 1,93 1,33 0,03 0,85 2778,40 4,19 15,30   

  LnTA 15,06 15,07 0,00 11,83 42,98 18,25 2,00   

  Growth 4,01 1,12 -28,64 0,75 82432,00 1,79 403,35   

  CAPEX/TA 0,06 0,04 -0,49 0,00 32,23 0,19 0,19   

  Leverage 0,26 0,23 0,00 0,00 677,64 0,60 3,22   

  ROA 0,06 0,06 -71,44 -0,07 57,71 0,20 0,50   

  Dividends 0,03 0,02 -6,11 0,00 47,15 0,08 0,36   

  R&D/Turn 0,34 0,01 0,00 0,00 2075,70 0,18 17,39   

  LnWCap 6,97 12,15 -18,83 -13,75 43,06 15,00 10,52   

 

Samplet inkluderar en del företag med relativt extrema KPI-värden. Till exempel har 

företaget KBC Ancora från Belgien haft en extrem tillväxt på 8243200% i försäljning år 

201119. Ett annat extremt KPI-värde relaterar sig till variabeln Dividends. Totalt 

utbetalda dividender har aldrig varit negativt, men för företaget Delta Corporation ifrån 

Zimbabwe har marknadsvärdet varit momentärt negativt år 2007 enligt Thomson 

Reuters-databas, vilket orsakat att variabeln för dividender har visat negativt för en 

observation. För samma observation har även variabeln CAPEX/TA varit lika med -

0,49, där de kapitalmässiga investeringarna har i sin tur varit starkt på den negativa 

sidan. Förutom dessa ytterst få extremvärden, har statistiken varit relativt sett i linje 

med förväntningarna.  

Som sista statistik presenteras även samplens geografiska indelning, detta framgår från 

tabell 7. Detta anses vara av intresse i och med faktumet att företagen i samplet inte är 

begränsade på något geografiskt sätt, utan undersökningen görs utgående ifrån ett 

                                                        
19 Företagets finansiella år går från juli till juni medan försäljningen här är kalenderårsvis, vilket kan ha 

orsakat att skillnaden uppstått ifrån potentiella undantagsvisa periodiseringar av omsättning 
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globalt perspektiv och undersökningen förser således inga tillagda indikatorer för 

dessa. 

Tabell 7: Sampelföretagens hemland 

  Asset4 Full Universe List       

  Hemland Antal Företag   Hemland Antal Företag   

  ABU DHABI 1   MALAYSIA 38   

  AUSTRALIEN 287   MAROCKO 2   

  BELGIEN 27   MEXIKO 20   

  BRASILIEN  47   NEDERLÄNDERNA  40   

  CHILE 14   NIGERIA 1   

  COLOMBIA 4   NORGE 24   

  CYPERN 1   NYA ZEELAND 11   

  DANMARK 24   OMAN 1   

  DUBAI 1   PERU 1   

  EGYPTEN 3   POLEN 19   

  FILIPPINERNA 11   PORTUGAL 12   

  FINLAND 27   QATAR 2   

  FRANKRIKE 98   RYSSLAND  32   

  FÖRENADE KUNGARIKET 369   SAUDIARABIEN 6   

  FÖRENTA STATERNA 1120   SCHWEIZ 63   

  GREKLAND 25   SINGAPORE 52   

  HONG KONG 115   SPANIEN 54   

  INDIEN 44   SRI LANKA 1   

  INDONESIEN 20   SVERIGE 54   

  IRLAND 16   SYDAFRIKA 46   

  ISLAND 3   SYDKOREA 63   

  ISRAEL 13   TAIWAN 51   

  ITALIEN 51   THAILAND 18   

  JAPAN 423   TJECKISKA REPUBLIKEN 4   

  JORDANIEN 1   TURKIET 17   

  KANADA 285   TYSKLAND 84   

  KANALÖARNA 2   UNGERN 4   

  KAZAKSTAN 1   ZIMBABWE 1   

  KINA 60   ÖSTERRIKE 21   

  KUWAIT 4   UTAN LANDSDEFINITION 611   

  LUXEMBURG 6   FÖRETAG TOTALT 4456   
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7 METODIK 

Metodikkapitlet består av följande delar: 1) modellval, där olika modell-alternativ 

undersöks för hur väl de går att tillämpas vid denna undersökning, 2) modell-

formulering, där modellen som valts i kapitel 6 noggrannare omformuleras för att 

beakta nyanserna som undersökningens sakhypoteser ställer, vilket innebär en egen 

modell för estimering av varje enskild sakhypotes, och 3) modelldiagnostik, där de 

estimerade modellerna undersöks för potentiella diagnostiska fel.  

7.1 MODELLVAL 

Då det insamlade datamaterialet består av såväl tidsserie- som tvärsnittsdata, måste 

undersökningen baseras på en paneldata-modell. Vid analys av paneldata kan man utgå 

ifrån en Pooled-, Fixed Effects- eller Random Effects-modell, i ordningen minst önskad 

modellval till det mest önskade, med tanke på modellens sofistiket. Pooled-modellen 

estimerar alla observationer som om de vore för ett och samma företag, d.v.s. den 

beaktar ej företagskarakteristikan. Denna modell åsidosätter förutom dessa tvärsnitts-

specifika egenskaper även de tidsspecifika egenskaperna. Skillnaden mellan de två 

övriga modellerna är att Random Effects-modellen har endast en felterm för att fånga 

hela sampels tvärsnittsegenskaper, medan Fixed Effects-modellen har nya indikator-

variabler för varje enskild tvärsnitt. Således prefereras Random Effects-modellen över 

den andra, men den går dock inte att användas ifall inte dess statistiska kriterier 

uppfylls. Då önskemålet således är att utgå ifrån Random Effects-modellen, börjar 

modellvalsprocessen med ett Hausman-test som undersöker ifall dessa kriterier 

uppfylls och om modellen de facto går att användas vid undersökningen.  

7.1.1 Hausman-test 

Hausman-testet (1978) undersöker om Random Effects-modellens estimerade 

koefficienter motsvarar dem estimerade av Fixed Effects-modellen. Ifall 

koefficienternas statistiska egenskaper motsvarar varandra kan Random Effects-

modellen väljas. Detta är önskvärt på grund av att den kräver färre parametrar för 

estimering, vilket ökar på modellens frihetsgrader, som i sin tur förbättrar 

teststatistiken och ökar resultatens validitet. Den statistiska hypotesen för testet 

uppläggs på följande sätt. 

    Ingen korrelation mellan förklarande variabler och random variabeln 

    Korrelation mellan förklarande variabler och random variabeln 
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Detta betyder att ifall nollhypotesen förkastas, torde Fixed Effects-modellen väljas och 

om den inte förkastas kan även Random Effects-modellen väljas utöver Fixed Effects-

modellen. Då paneldatat är på årsnivå och antalet företag är många, är Random 

Effects-modellen mer önskvärd då det stora antalet företag orsakar högst sannolikt en 

relativt låg frihetsgrad för en Fixed Effects-modell. Då antalet företag är stort, finns det 

sannolikt även en hög variation på de olika företagens karakteristika. Vilket i sin tur 

orsakar random-variabeln att korrelera med de förklarande variablerna. (Brooks, 

2008)  

7.1.2 Resultat för Hausman- testet 

Denna avhandling måste, som även de flesta tidigare forskningar har, utgå ifrån ett 

annat modellval än Random Effects-modellen. Hausman-testet anger ytterst 

signifikanta resultat och därav måste antingen Pooled- eller Fixed Effects-modellen 

användas vid estimeringarna. De modeller för vilka Hausman-testet har utförts på, är 

de presenterade under kapitel 7.2 och motsvaras, utöver feltermen, av dem estimerade 

enligt Fixed Effects-modellen. Resultaten för Hausman-testet presenteras i tabell 8. 

Tabell 8: Hausman-test 

  Modell Hausman-test     

    Chi^2 P-värde   

  H1 529,968 0,000   

  H3 552,067 0,000   

  H4 526,219 0,000   

 

Då den teoretiska referensramen för denna undersökning fokuserar sig även på 

industrispecifika effekter, och då Fixed Effects-modellen förser varje enskilt företag 

med ett eget intercept i feltermen, skulle detta modellval orsaka perfekt 

multikollinearitet vid ytterligare inkludering av industrispecifika indikatorer. Detta 

betyder att variansen mellan olika industriers ESG-värden med en lutnings-

koefficient20 går i så fall inte heller att beaktas då samma problem skulle existera även 

där. Således anses det ändamålsenligt att undersöka sakhypoteserna utgående ifrån 

både Pooled- och Fixed Effects-modeller, där Fixed Effects-modellerna saknar industri-

indikatorer och deras lutnings-koefficienter och Pooled-modellen saknar 

företagsspecifika felterms-intercept. För att förse modellen med tidsperspektiv, 

                                                        
20 Översatt från engelskans slope coefficient 
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inkluderas även årsindikatorer. Jämförelser och konklusioner dras till slut på basen av 

båda dessa modellers resultat då de har båda sina skilda fördelar och nackdelar.  

7.2 MODELLFORMULERING 

För att undersöka om de utsatta sakhypoteserna är sanna eller om de måste förkastas, 

formuleras modeller för deras estimering. Dessa sakhypoteser upprepas nedan, 

tillsammans med varje respektive modells presentation.  

7.2.1 H1: Tobin’s Q opåverkad av ESG-värde vid uteslutning av industri-
effekt 

Syftet med sakhypotes H1 och H2 är att jämföra hurdan effekt beaktandet av 

industrieffekt de facto har på de övriga variablerna i modellen. Därav utesluts industri-

effekten av modellen för H1 för att sedan inkludera den i modellen för H2. Då 

industriernas ESG-värden står starkt i fokus i denna avhandling, speciellt vid 

sakhypoteserna H3 och H4, är det av intresse att undersöka närmare effekten av 

industrikarakteristikan. Samtidigt förser dessa två första sakhypoteser en referensram 

som är mer jämförbar med resultat ifrån tidigare forskning.  

Då både Fixed Effects- och Pooled-modell estimeras skilt för varje sakhypotes, 

uppställs de även här separat för att kunna se skillnaderna i dem. De estimerade 

modellerna är följande.   

Formel 6: Estimerad Fixed Effects-modell vid H1 

              ∑      

  

   

 ∑        

 

   

        

Formel 7: Estimerad Pooled-modell vid H1 

              ∑      

  

   

 ∑        

 

   

     

där, 

    = Företag i:s Tobin’s Q-värde vid tidpunkt t 

  = Modellens intercept 

  = Koefficient för varje respektive variabel 
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      = Företag i:s ESG-värde vid tidpunkt t 

     = Kontrollvariabel j för företag i vid tidpunkt t 

      = Indikatorvariabel för tidsperioden k 

   = Företagsspecifik (tvärsnittsspecifik) felterm 

    = Felterm 

    = Felterm 

7.2.2 H2: Tobin’s Q positivt påverkad av ESG-värde med beaktan av 
industri-effekt 

I och med att industri-effekten inte kunde tilläggas i Fixed Effects-modellen, undersöks 

denna skillnad endast utgående ifrån Pooled-modellen. Således kommer detta även att 

vara mer jämförbart med Jiao (2010) och dess 2SLS-modells resultat. Jiao fann ett 

positivt samband mellan företags Tobin’s Q och deras ESG-värden21 med beaktandet av 

industrispecifika dummy-variabler. Forskningen befäste dock ingen desto större vikt på 

att analysera industri-effekten, som ingen annan tidigare forskning. Av denna orsak är 

även dessa två första sakhypoteser av intresse. Den estimerade modellen för H2 

uppställs enligt formel 8. 

Formel 8: Estimerad Pooled-modell vid H2 

              ∑      

  

   

 ∑        

 

   

 ∑        

  

   

 ∑        

  

   

     

där, 

    = Företag i:s Tobin’s Q-värde vid tidpunkt t 

  = Modellens intercept 

  = Koefficient för varje respektive variabel 

      = Företag i:s ESG-värde vid tidpunkt t 

     = Kontrollvariabel j för företag i vid tidpunkt t 

                                                        
21 Där ESG-värden är dock estimerade ifrån 2SLS-modellens första steg, representerar m.a.o. värden ifrån 

KLD databasets utvalda datapunkter 
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      = Indikatorvariabel för tidsperioden k 

       = Indikatorvariabel för industri l 

      = Lutningskoefficient för variansen mellan       och         

    = Felterm 

Denna modell antas erhålla högre förklaringsgrad i jämförelse till den i H1, då industri-

effekten förväntas påverka Tobin’s Q-värdet för företagen. Detta vore i överens-

stämning med majoriteten av tidigare forskningar. Givet att detta stämmer, inkluderas 

effekten även till Pooled-modellerna som är estimerade vid H3 och H4.  

7.2.3 H3: Tobin’s Q negativt påverkad av industrins ESG-medelvärde 

För att undersöka om företagens värde påverkas olika av deras egna ESG-värden och 

deras respektive industriers ESG-värden, undersöks detta utgående ifrån 

sakhypoteserna H3 och H4. Modellen för H3 undersöker relationen mellan företagens 

värde och industriernas ESG-medelvärden och modellen för H4 undersöker relationen 

mellan företagens värde och företagens avvikelse ifrån deras respektive industriers 

ESG-medelvärden. Med denna åtskiljning erhålls möjligheten att analysera om 

enskilda företagens intressen, gällande deras egen ESG-värdering, skiljer sig ifrån hela 

industrins ESG-värderingsintressen. De estimerade modellerna, för om industriernas 

ESG-medelvärden påverkar företagens Tobin’s Q-värden, uppläggs på följande sätt. 

Formel 9: Estimerad Fixed Effects-modell vid H3 
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 ∑       

 

   

        

Formel 10: Estimerad Pooled-modell vid H3 
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där, 

    = Företag i:s Tobin’s Q-värde vid tidpunkt t 

  = Modellens intercept 
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  = Koefficient för varje respektive variabel 

      = Industri I:s ovägd ESG-medelvärde vid tidpunkt t 

     = Kontrollvariabel j för företag i vid tidpunkt t 

      = Indikatorvariabel för tidsperioden k 

       = Indikatorvariabel för industri l 

      = Lutningskoefficient för variansen mellan       och         

   = Företagsspecifik (tvärsnittsspecifik) felterm 

    = Felterm 

    = Felterm 

7.2.4 H4: Tobin’s Q positivt påverkad av ESG-värdets differens till 
industrins medelvärde 

Den tidigare forskningen har eventuellt ansett det relativt intuitivt att all förhöjd ESG-

värdering påverkar företagen på samma sätt. I denna avhandling undersöks om detta 

de facto stämmer. Ifall       i H3 och    (   )  i H4 har olika förtecken och kan 

konstateras vara signifikanta, indikerar det för att ett så kallat spel existerar på 

marknaden. De estimerade modellerna för undersökning av H4 presenteras nedan. 

Formel 11: Estimerad Fixed Effects-modell vid H4 

           (   )  ∑      

  

   

 ∑       

 

   

        

Formel 12: Estimerad Pooled-modell vid H4 
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där, 

    = Företag i:s Tobin’s Q-värde vid tidpunkt t 

  = Modellens intercept 
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  = Koefficient för varje respektive variabel 

   (   )  =  Företag i:s skillnad i ESG-värde ifrån dess industri I:s ESG-medelvärde 

vid tidpunkt t, m.a.o.             

     = Kontrollvariabel j för företag i vid tidpunkt t 

      = Indikatorvariabel för tidsperioden k 

       = Indikatorvariabel för industri l 

      = Lutningskoefficient för variansen mellan       och         

   = Företagsspecifik (tvärsnittsspecifik) felterm 

    = Felterm 

    = Felterm 

7.3 MODELLDIAGNOSTIK 

De ovan beskrivna modellerna diagnosticeras under detta kapitel för hur väl de lämpar 

sig för undersökningsändamålet. Detta görs ur såväl en statistisk synvinkel som ur en 

finansiellteoretisk synvinkel. Utgångsläget för den tidigare presenterade modellvals-

processen var en relativt stor modell som inkluderade mycket datamaterial. Sedan med 

hänsyn till finansiellteori, statistisk signifikans och modelldiagnostik, avvecklades en 

del av dessa variabler i och med att de belastade övriga essentiellare variabler samt hela 

modellen som helhet. Så som tidigare forskning, inkluderade även denna undersökning 

en variabel som mäter marknadsföringsinsatser i jämförelse till omsättning, men denna 

utelämnades till slut då informationen inte kunde erhållas i tillräckliga mängder ifrån 

Datastream-systemet. Även bruttovinstmarginal utelämnades, men på grund av att 

denna orsakade nära multikollinearitet med exempelvis variabeln för forsknings- och 

undersöknings-utgifter, som har även påvisat starkare relation till Tobin’s Q än vad 

bruttovinstmarginal har gjort. Riskmått utelämnades även på grund av 

multikollinearistiska orsaker, detta beslut baseras på att riskmått samverkar i stort sett 

med företagsstorlek och till en viss grad även med övriga variabler. 

Kapitel 7.3 fortsätter med att analysera om de estimerade modellen kan förväntas 

inkludera multikollinearitet. Sedan följer residualdiagnostik där potentiella problem 

med heteroskedastisitet, autokorrelation och icke-normalitet analyseras.  
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7.3.1 Multikollinearitet 

Association mellan olika förklarande variabler existerar alltid, men i mindre mängder 

orsakar det ingen förlust i precision av estimeringar. (Brooks, 2008) Fixed Effects-

modellen med beaktan av industri-indikatorer skulle ha orsakat perfekt 

multikollinearitet med tvärsnitts-specifika feltermer i och med att dessa två har ett 

exakt sinsemellan beroende förhållande. Därav behovet för två olika metoders 

estimeringar. De variabler som estimeras i denna undersökning presenteras i tabell 9 

för hur de korrelerar sinsemellan. Det är värt att notera att ROA har en ytterst hög 

korrelation med Tobin’s Q, vilket var dock förväntat. Skillnaden mellan Tobin’s Q och 

ROA är att Tobin’s Q torde effektivare fånga den långvariga effekten av immateriella 

tillgångar på företagsvärde, så som CSR, medan ROA fångar endast den dåvarande 

periodens bokförda tillgångars effekt. Utöver detta mäter de två olika variablerna även 

företagsvärdet på två olika sätt. Huvudsakligen förklaras de immateriella tillgångarnas 

avkastning, på den andra sidan av Tobin’s Q i ekvationen, istället sedan genom ESG-

variablerna. Hur dessa ESG-variabler korrelerar i sin tur med de övriga variablerna 

presenteras i tabell 10. 

Tabell 9: Korrelationer 

  Korrelationer                     

  Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

  1. TQ 1,00                   

  2. LnTA -0,07 1,00                 

  3. Growth 0,00 0,00 1,00               

  4. CAPEX/TA 0,01 -0,14 0,00 1,00             

  5. Leverage 0,29 -0,02 0,00 0,00 1,00           

  6. ROA 0,80 0,01 0,00 -0,04 -0,03 1,00         

  7. Dividends 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00       

  8. R&D/Turn 0,01 -0,03 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 1,00     

  9. LnWCap 0,00 -0,07 0,00 -0,07 -0,02 0,02 -0,06 0,00 1,00   

 

Tabell 10: Korrelationer med ESG 

  Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

  ESG -0,06 0,38 -0,01 -0,02 -0,01 0,08 0,03 -0,02 -0,01   

  ESG_Ind -0,02 0,03 0,00 0,00 -0,06 0,05 -0,04 -0,01 0,03   

  ESG_Diff -0,06 0,38 -0,01 -0,02 0,01 0,07 0,04 -0,01 -0,02   
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Givet att Tobin’s Q-variabeln är den förklarade variabeln, kan man även förvänta sig 

högre korrelationer mellan den och de förklarande variablerna. Av förklarande 

variablerna sinsemellan erhållna korrelationer kan man däremot tolka att det inte torde 

finnas några multikollinearistiska problem. Det högsta värdet erhölls mellan variabeln 

LnTA och CAPEX/TA, men även utgående ifrån en Variance Inflation Factors (VIF)-

analys framkom det ingen multikollinearitet då VIF-värdet var tillräckligt lågt. Nedan 

även beräkningssättet för VIF-värdet. 

   ( )  
 

   ( ) 
 

Där R(j) är den multipla korrelations-koefficienten mellan variabel j och de övriga 

självständiga variablerna. Om VIF-värdet är över 10, tolkas det som en indikation av 

multikollinearitetsproblem, men givet att detta värde var under 10 mellan alla 

variabler, kan det tolkas som att multikollinearitet inte torde vara ett problem i denna 

undersökning.   

7.3.2 Residualdiagnostik 

I och med att undersökningsperioden är relativt kort, tillades modellerna med två års-

indikatorer för åren 2002-’03, ’04-’05, ’06-’07, ’08-’09 & ’10-’11 (endast år 2001 

lämnandes utanför). Detta för att kunna undvika större periodmässiga avvikelser inom 

feltermen, vilket kan ske t.ex. genom olika existerande marknadslägen. Detta 

minimerar med andra ord möjligheten för tidsföljda autokorrelationer inom 

feltermerna. Möjligheten för autokorrelation existerar dock fortfarande för variablerna, 

men möjligheten för dessa anses inte vara oroväckande i och med att det är till en stor 

grad normalt bland finansiella KPI-tal. För att lindra på sannolikheten för 

autokorrelation bland variablerna är företagsstorlek (TA) och rörelsekapital (WCap) 

t.ex. logaritmerade. Ytterligare transformeringar av variabler anses vara onödiga då 

överdriven kontrollering för negativa effekter kan orsaka samtidigt förlust av modellens 

positiva effekter och undersökningen kunde vara otolkbar ur en finansiellteoretisk 

synpunkt.  

Autokorrelation inom feltermen undersöks genom att regressera feltermen emot sina 

laggade värden. Detta görs på de två senaste värden genom formel 13. 

Formel 13: AR(2)-modell för test av autokorrelation 
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Resultaten för denna regression presenteras i tabell 11. Ur tabellen kan man se att alla 

de olika H-modellernas resultat är ytterst motsvarande inom Pooled- och Fixed Effects-

modellerna. Ifrån tabellen kan man även se att autokorrelation är definitivt ett mindre 

problem vid Fixed Effects-modellen än vid Pooled-modellen och således indikerar för 

att Fixed Effects-modell vore att föredra. 

Tabell 11: AR(2)-testresultat för autokorrelation 

  AR(2)-modell             

    Pooled-modell   Fixed Effects-modell     

    Koefficient p-värde   Koefficient p-värde     

  H1               

  konstant -0,006 0,507   0,002 0,823     

  e_(t-1) 0,502 0,000 *** 0,325 0,000 ***   

  e_(t-2) 0,154 0,000 *** -0,064 0,000 ***   

  Adj.R^2 0,438     0,090       

                  

  H2               

  konstant -0,006 0,507           

  e_(t-1) 0,502 0,000 ***         

  e_(t-2) 0,154 0,000 ***         

  Adj.R^2 0,438             

                  

  H3               

  konstant -0,007 0,444   0,003 0,724     

  e_(t-1) 0,502 0,000 *** 0,323 0,000 ***   

  e_(t-2) 0,155 0,000 *** -0,064 0,000 ***   

  Adj.R^2 0,438     0,089       

                  

  H4               

  konstant -0,006 0,477   0,001 0,845     

  e_(t-1) 0,503 0,000 *** 0,325 0,000 ***   

  e_(t-2) 0,155 0,000 *** -0,064 0,000 ***   

  Adj.R^2 0,439     0,090       

 

Vid test av en motsvarande AR(1)-modell är förklaringsgraden en aning lägre och för 

övrigt motsvarar dess resultat relativt långt även AR(2)-modellens resultat. Fixed 

Effects-modellens koefficient för lag-1 är dock mycket lägre och dess konstant är en 

aning högre samt signifikant på en 10% nivå. Resultaten för de olika hypoteserna 

motsvarar mycket varandra, så som AR(2)-modellens resultat, därav presenteras dessa 
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kort endast för H1 i tabell 12. Resultaten ifrån AR(1)-modellen förstärker tolkningen av 

att Fixed Effects-modellen är att föredra.  

Tabell 12: AR(1)-testresultat för autokorrelation 

  AR(1)-modell             

    Pooled-modell   Fixed Effects-modell     

    Koefficient p-värde   Koefficient p-värde     

  H1               

  konstant 0,005 0,594   0,012 0,082 *   

  e_(t-1) 0,592 0,000 *** 0,026 0,000 ***   

  Adj.R^2 0,437     0,088       

 

Det återstår även en möjlighet för att det inom de 4456 olika tvärsnitts-observationerna 

existerar andra residualdiagnostiska problem. Problem för heteroskedastisitet 

minimeras för Fixed Effects-modellen genom att den anger varje tvärsnitt med en egen 

felterm. Vid Pooled-modellen lättas detta problem med industri-indikatorer och 

lutningskoefficienter, men dessa är endast 27 stycken var, så all tvärsnittseffekt beaktas 

inte, utan de undersöks som om de vore konstanta inom varje industri. Som första test 

för att undersöka möjligheten för heteroskedastisitet användes Wald-testet. De erhållna 

resultaten, presenterade i tabell 13, indikerar för att det sannolikt existerar 

heteroskedastisitet. 

Tabell 13: Wald-test 

  Wald-test               

    Pooled-modell   Fixed Effects-modell     

    Chi^2 p-värde   Chi^2 p-värde     

  H1 5,92E+08 0,000 *** 5,66E+36 0,000 ***   

  H2 2,07E+08 0,000 ***   
 

  

  H3 1,37E+09 0,000 *** 2,72E+38 0,000 ***   

  H4 1,20E+08 0,000 *** 3,90E+41 0,000 ***   

 
Som redan konstaterades ovan, beter sig feltermen på ytterst motsvarande sätt 

oberoende av vilken H-modell som använts, så länge som man skiljer åt Fixed Effects- 

och Pooled-modellerna. Ifall man då plottar residualerna ifrån t.ex. H2-modellerna, där 

Fixed Effects-modell motsvaras av den samma som vid H1, kan man se att dessa inte 

märkvärt avviker ifrån värdet noll.  
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Figur 7: Residual-plot för H2:s Fixed Effects-modell 

 

Figur 8: Residual-plot för H2:s Pooled-modell 
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Givet att Tobin’s Q inte i praktiken går på den negativa sidan och tenderar variera kring 

värdet 1, kan man förvänta sig att feltermen inte heller kommer att gå alltför mycket på 

den negativa sidan. Genom att jämföra figur 7 och 8 sinsemellan, kan man se att det 

sannolikt existerar en del skevhet i feltermen. Feltermen hos Pooled-modellen sträcker 

sig högre och är således mer skeva mot den positiva sidan, medan feltermen hos Fixed 

Effects-modellen är jämförelsevis mer normalfördelade kring värdet noll. Detta 

indikerar åter igen för att Fixed Effects-modellen vore att föredra över Pooled-

modellen. Tabell 14 presenterar testresultaten för undersökning av icke-normalitet.  

Tabell 14: Icke-normalitets-test 22 

  Jarque-Bera-test             

    Pooled-modell   Fixed Effects-modell     

    Chi^2 p-värde   Chi^2 p-värde     

  H2               

    18902,8 0,000 *** 116890,2 0,000 ***   

  Skevhet 10,6     9,9       

  Ex.kurtosis 306,0     471,6       

 

Denna undersökning utgjordes med hjälp av en Jarque-Bera-test23 och som förväntat, 

kan man utgå ifrån att det existerar skevhet och en relativt hög kurtosis i feltermen. 

Som redan ur figurerna 7 och 8 kunde tolkas, var Fixed Effects-modellens feltermer 

mer samlade ihop och hade högre excess kurtosis med lägre skevhet, vilket är 

föredragbart. Kurtosis förväntas även orsakas av att det beroende variabeln är Tobin’s 

Q och att den i regel inte avviker signifikant ifrån dess normalt låga värden. Således är 

dessa testresultat även någorlunda förväntade.  

7.3.3 Modelldiagnostisk konklusion 

Som konklusion av modell- och residualdiagnostiken kan det tolkas att denna statistik 

motsvarar även de förväntade av motsvarande modeller med Tobin’s Q-värdet som 

undersökningsobjekt. Det kan konstateras utgående ifrån den erhållna modell- och 

residualstatistiken, att H-modellerna inte statistiskt sett kan förbättras, utan att 

modellernas finansiellteoretiska undersökningsändamål rubbas.  

Då dessa slutliga modeller fortfarande lider av autokorrelation och heteroskedastisitet, 

krävs det att de estimeras ännu enligt ett HACSE-konsekvent sätt. Vilket står för 

heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors och som även kallas 

                                                        
22 Resultaten för övriga H-modeller presenteras inte då de gav ytterst motsvarande resultat som H2 
23 Som undersöker restriktionen för att skevhet och excess kurtosis är simultant lika med noll 
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för Newey–West-estimat efter dess uppfinnare. Ifall detta inte görs, finns det risk för 

statistiska medelfel som kan leda till felaktig inferens över de erhållna resultaten. 

Således är undersökningens resultat presenterade i kapitel 8 med korrigering för dessa 

effekter.  
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8 RESULTAT 

Detta kapitel analyserar komparativt de erhållna resultaten mellan Pooled- och Fixed 

Effects-modellerna samt den bildade statistiken över dessa. Hur dessa resultat sedan 

avviker ifrån förväntningarna och den tidigare forskningen diskuteras noggrannare i 

kapitel 9.  De erhållna resultaten presenteras i tabell 15 och 16. 

Modelldiagnostiken indikerade att Fixed Effects-modellen vore att föredra och de 

erhållna resultaten antyder även det samma. Fixed Effects-modellen erhöll mycket 

högre förklaringsgrad, även om den samtidigt förlorade en del av frihetsgraderna, i 

jämförelse med Pooled-modellen. De justerade förklaringsgraderna vid H3 och H4 för 

Fixed Effects-modellerna är 0,66, medan de vid Pooled-modellerna är endast 0,31. 

Skillnaden mellan dessa anses vara av större vikt än skillnaden mellan de förlorade 

frihetsgraderna. Således föredras Fixed Effects-modellernas resultat över Pooled-

modellernas resultat. 

Vid Fixed Effects-modellerna påvisar resultaten skilda förtecken för H3 och H4, 

negativt för H3 och positivt för H4, och dessa är båda signifikanta. Pooled-modellens 

resultat stöder detta till en viss grad. Vid H3 är resultaten mycket liknande, medan vid 

H4 är resultaten icke-signifikanta så att inga slutsatser kan dras för den delen. Alla 

modeller undersöktes med HACSE justerade estimeringar, men alla ESG-variabler 

erhöll även en motsvarande signifikansnivå som tidigare utan denna justering. Även 

ESG_Diff-variabeln vid Fixed Effects-modellen var fortfarande signifikant på en 5%-

nivå.  

Det kan således konstateras att företagens ESG:n som förklarande variabel kan ensamt 

ge motstridiga resultat. Samtidigt kan det även konstateras att ESG de facto påverkar 

Tobin’s Q utgående ifrån såväl industrispecifika faktorer som företagsspecifika faktorer 

som avviker sig ifrån industrin. Som resultaten indikerar, det är lönsamt för företagen 

att positivt differentiera sig ifrån sin industri, men det kan vara svårt ifall hela industrin 

samtidigt har ett högt ESG-medelvärde. Som det märks av H1- och H2-resultaten, är 

det även viktigt att beakta dessa industrispecifika karakteristikor, för annars kan dessa 

resultat bli otolkbara då påverkan av industri-effekt kan misstas för CSR.  
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Tabell 15: Resultat för Pooled-modellerna 

  Pooled-modell                 

    H1       H2         

    koeff. Strd.avv p-värde   koeff. Strd.avv p-värde     

  konstant 7,287 0,190 0,000 *** 7,367 0,220 0,000 ***   

  ESG 0,002 0,000 0,000 *** -0,006 0,002 0,000 ***   

  LnTA -0,306 0,010 0,000 *** -0,293 0,010 0,000 ***   

  Growth 0,000 0,000 0,182   0,000 0,000 0,259     

  CAPEX/TA 0,100 0,041 0,015 ** 0,130 0,040 0,001 ***   

  Leverage -0,486 0,077 0,000 *** -0,299 0,077 0,000 ***   

  ROA 5,168 0,121 0,000 *** 4,948 0,119 0,000 ***   

  Dividends -2,531 0,254 0,000 *** -1,997 0,246 0,000 ***   

  R&D 0,011 0,002 0,000 *** 0,009 0,002 0,000 ***   

  LnWCap -0,001 0,001 0,673   0,000 0,001 0,871     

  T02-03 -0,741 0,124 0,000 *** -0,665 0,119 0,000 ***   

  T04-05 -0,783 0,121 0,000 *** -0,673 0,116 0,000 ***   

  T06-07 -0,724 0,120 0,000 *** -0,620 0,116 0,000 ***   

  T08-09 -1,112 0,120 0,000 *** -1,022 0,115 0,000 ***   

  T10-11 -1,056 0,119 0,000 *** -0,958 0,115 0,000 ***   

    R^2   0,250   R^2   0,316     

    Adj.R^2 0,249   Adj.R^2 0,312     

    F(14, 11949) 284,576   F(68, 11895) 80,672     
                      

    H3       H4         

    koeff. Strd.avv p-värde   koeff. Strd.avv p-värde     

  konstant 7,629 0,249 0,000 *** 7,104 0,207 0,000 ***   

  ESG Ind -0,011 0,003 0,000 ***           

  ESG Diff         -0,002 0,002 0,183     

  LnTA -0,297 0,010 0,000 *** -0,297 0,010 0,000 ***   

  Growth 0,000 0,000 0,256   0,000 0,000 0,260     

  CAPEX/TA 0,129 0,040 0,001 *** 0,129 0,040 0,001 ***   

  Leverage -0,284 0,077 0,000 *** -0,298 0,077 0,000 ***   

  ROA 4,954 0,119 0,000 *** 4,933 0,119 0,000 ***   

  Dividends -2,038 0,245 0,000 *** -2,031 0,246 0,000 ***   

  R&D 0,009 0,002 0,000 *** 0,009 0,002 0,000 ***   

  LnWCap 0,000 0,001 0,732   0,000 0,001 0,923     

  T02-03 -0,621 0,119 0,000 *** -0,669 0,119 0,000 ***   

  T04-05 -0,604 0,117 0,000 *** -0,683 0,116 0,000 ***   

  T06-07 -0,527 0,118 0,000 *** -0,633 0,117 0,000 ***   

  T08-09 -0,928 0,118 0,000 *** -1,036 0,116 0,000 ***   

  T10-11 -0,861 0,118 0,000 *** -0,973 0,116 0,000 ***   

    R^2   0,316   R^2   0,315     

    Adj.R^2 0,312   Adj.R^2 0,311     

    F(68, 11895) 80,713   F(68, 11895) 80,443     
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Tabell 16: Resultat för Fixed Effects-modellerna 

  Fixed Effects-modell                 

    H1       H2         

    koeff. Strd.avv p-värde   koeff. Strd.avv p-värde     

  konstant 14,401 0,483 0,000 ***           

  ESG 0,001 0,001 0,171             

  LnTA -0,787 0,031 0,000 ***           

  Growth 0,000 0,000 0,833             

  CAPEX/TA 1,500 0,353 0,000 ***           

  Leverage -0,909 0,113 0,000 ***           

  ROA 2,122 0,117 0,000 ***           

  Dividends -0,568 0,197 0,004 ***           

  R&D 0,000 0,002 0,962             

  LnWCap 0,000 0,002 0,984             

  T02-03 -0,506 0,087 0,000 ***           

  T04-05 -0,255 0,087 0,003 ***           

  T06-07 -0,117 0,087 0,180             

  T08-09 -0,525 0,088 0,000 ***           

  T10-11 -0,329 0,091 0,000 ***           

    R^2   0,721   R^2         

    Adj.R^2 0,661   Adj.R^2       

    F(2114, 9849) 12,015   F(2114, 9849)       

                      

    H3       H4         

    koeff. Strd.avv p-värde   koeff. Strd.avv p-värde     

  konstant 14,934 0,502 0,000 *** 14,516 0,486 0,000 ***   

  ESG Ind -0,010 0,003 0,000 ***           

  ESG Diff         0,002 0,001 0,012 **   

  LnTA -0,790 0,031 0,000 *** -0,791 0,031 0,000 ***   

  Growth 0,000 0,000 0,835   0,000 0,000 0,836     

  CAPEX/TA 1,532 0,353 0,000 *** 1,501 0,353 0,000 ***   

  Leverage -0,914 0,113 0,000 *** -0,902 0,113 0,000 ***   

  ROA 2,161 0,117 0,000 *** 2,112 0,117 0,000 ***   

  Dividends -0,567 0,197 0,004 *** -0,564 0,197 0,004 ***   

  R&D 0,000 0,002 0,951   0,000 0,002 0,962     

  LnWCap 0,000 0,002 0,878   0,000 0,002 0,984     

  T02-03 -0,468 0,088 0,000 *** -0,502 0,087 0,000 ***   

  T04-05 -0,185 0,087 0,034 ** -0,255 0,086 0,003 ***   

  T06-07 -0,026 0,089 0,769   -0,114 0,087 0,188     

  T08-09 -0,426 0,089 0,000 *** -0,527 0,088 0,000 ***   

  T10-11 -0,220 0,091 0,016 ** -0,335 0,090 0,000 ***   

    R^2   0,721   R^2   0,721     

    Adj.R^2 0,661   Adj.R^2 0,661     

    F(2114, 9849) 12,039   F(2114, 9849) 12,023     
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I och med att industri-indelningen gjordes på en relativt hög nivå, orsakade det 

sannolikt att Pooled-modellernas förklaringsgrad sjönk. När industri-effekten och 

företags-karakteristikorna inte beaktades tillräckligt noga vid dessa Pooled-modeller, 

försvagades deras ESG-variablers trovärdighet. Således kan man anta att CSR och 

industri- samt företagskarakteristikor korrelerar relativt starkt sinsemellan, vilket är 

därav viktigt att beakta vid motsvarande studier.  

Sammanfattningsvis föredras Fixed Effects-modellerna över Pooled-modellerna. Då 

ESG-variablerna för H3 och H4 enligt Fixed Effects-modell således har båda signifikant 

olika förtecken samt då H3:ans effekt är absolut sett större än vad H4:ans effekt är, 

indikerar dessa resultat för att det existerar ett spel om CSR mellan sinsemellan 

konkurrerande företag.  
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9 DISKUSSION 

Den tidigare forskningen har till en viss grad erhållit olika resultat beroende på hur de 

estimerade modellerna har lagts upp för att undersöka CSR:s effekter på företagsvärde. 

Denna avhandling undersökte om en potentiell förklaring till detta kunde vara, att 

CSR:s relation med företagsvärde inte var unilateralt som den tidigare forskningen har 

antagit det vara.   

Resultaten indikerar att företagen värderas mindre om industrin i genomsnitt har en 

högre prestationsnivå av CSR, d.v.s. ett högre genomsnittligt ESG-värde. Medan om 

företag avviker sig positivt ifrån industrin har det en värdeökande effekt på dem. Dessa 

resultat gäller för CSR oavsett land och industri, och är tillämpbara således som 

genomsnittsmått för alla. Det bör poängteras att undersökningen endast beaktar en 

jämlik värdevägning mellan de olika KPI-värden som byggde upp ESG-värdet, vilket i 

sin tur representera en nivå för prestation av CSR. Således kan det tolkas, att en 

förändring i den ansvarsfulla prestationen kommer i genomsnitt att ha en motsvarande 

effekt på företagsvärdet. Olika aspekter av CSR kan implementeras till olika kostnader, 

men denna undersökning antar att lönsamheten av att öka ESG-värdet med en enhet är 

konstant oberoende av vilken aspekt av CSR det är frågan om.  

Resultaten för H3 och H4 indikerar att ifall alla företag inom en given industri ökar på 

sitt ESG-värde med en enhet, i avsikt att öka på sitt Tobin’s Q-värde med ca 0,002 

enheter, försvagas istället allas Tobin’s Q-värden med 0,01 enhet. Antaget att detta 

förhållande skulle vara lineärt samt att det skulle råda utan någon felmarginal, skulle 

det betyda att om alla företag skulle behålla ett konstant ESG-värde förutom ett, skulle 

det krävas för detta ena företag att representera 18%24 av hela industrin, för att dess 

positiva företagsspecifika effekt av ESG-värdets förhöjning skulle motsvara den 

negativa industrispecifika effekten. Detta betyder att alla företag med mindre andelar 

av industrin än den kritiska procentmängden, har incitament för att öka sin andels 

ESG-värde, medan de som representerar industrin med större andelar, har incitament 

för att minska på ESG-värdet. Ju lägre andel av industrin man representerar, desto 

lönsammare är en hög presterande CSR-strategi.  

De ovan beskrivda antagandena håller dock inte i verkligheten. I själva verket har 

industri-representationsprocenten av 18% en standardavvikelse på 38%, uträknat ifrån 

                                                        
24 Med fler decimaler är koefficienten för H3: -0,00999747 och för H4: 0,0017936 
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standardavvikelserna för H3 och H4. Således med felmarginalen beaktat, torde den 

kritiska andelen av industrin på basen av resultaten vara mellan 11% och 25%.  

Då ESG-medelvärdet för industrin påverkar företagen mera än företagens egen 

avvikelse ifrån medelvärdet, skapar det ur hela industrins synvinkel motstridande 

incitament för företag med lägre än den kritiska andelen av industrin. Ifall en given 

industri inte innehåller ett enda sådant företag, skulle det betyda att det existerar ett 

spel mellan alla företag inom industrin. Figur 9 presenterar relationen mellan två 

företag där båda har lägre än kritisk andel av industrin.   

Figur 9: Resulterande spel mellan två företag, där båda har lägre än kritisk andel av 
                  industrin 

 

Jämförelsevis, om ena parten är ett företag med högre än kritisk andel av industrin, ser 

förhållandet annorlunda ut. Denna relation presenteras av figur 10. I figuren benämns 

det större företaget Industri I, då samma incitament delas även av investerare som har 

diversifierat sina investeringar inom samma industri så att deras portfölj innehåller 

värdevägt en större än kritisk andel av hela industrin.  
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Figur 10: Resulterande spel mellan två företag, där andra har högre än kritisk andel av  
                    industrin 

 

Detta betyder att så länge som en given industri inkluderar även ett företag med lägre 

än kritisk andel av industrin, kommer det att existera en obalans på marknaden och 

sannolikt även en ur helhetsperspektivet icke-optimal värdering för industrin.  

Tidigare forskning har undersökt CSR enbart utgående ifrån företags egna engagemang 

inom området och inte beaktat industriella effekter och hur företag avvikit ifrån sina 

konkurrenter och industri som helhet. Som t.ex. Jiao (2010) har konstaterat, det har 

funnits en ökande trend för engagemang inom CSR och värdering av det, men tidigare 

forskningar har enbart undersökt CSR inom slutna marknader och inte ur ett globalt 

perspektiv. Således då ingen tidigare forskning har undersökt CSR ur detta perspektiv, 

kan inga jämförande konklusioner direkt dras. Utgående av vad som analyserats i 

kapitel 5.5, Sammanförande diskussion av tidigare forskning, kan man inte heller säga 

att dessa resultat skulle direkt motsäga den tidigare forskningen, utan snarare 

komplettera den.  

Avhandlingen anger dock en möjlighet varför den tidigare forskningen inte kan ha 

erhållit enhälliga resultat. Det är möjligt att CSR har mätts utgående ifrån faktorer som 

beaktar inflytelse över två olika saker, nämligen företags egen differentiering ifrån 

konkurrenter och den medelvägda hållbarheten av hela industrin.  

Det kan konstateras, att en del tidigare forskningars slutresultat kan ha lett till olika 

slutresultat beroende på hur den undersökta modellen har varit upplagd. Enligt 

Pooled-modellens H1-resultat kunde slutsatsen ha varit att CSR påverkar alla företag 

positivt, medan ifall modellen varit upplagd enligt H2, skulle resultaten ha visat det 
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motsatta. Man kan dra slutsatsen att effekten av CSR inte skall misstas för industri-

effekt, då det verkar vara relativt enkelt att göra denna missuppfattning.  

Då ingen tidigare forskning har beaktat industri-effekten noggrannare, har de inte 

heller undersökt var den kritiska andelen av industrin går. Ifall det undersökts få 

företag vars andelar av industrin varit lägre än kritiska, kan företagens egen positivt 

avvikande CSR-effekt ha förstärkts starkt i avseende till den effekt som industrins 

genomsnittliga hållbarhet skulle ha haft. Detta är ett problem som kan existera för ett 

för litet sampel, eller sampel med summerat låga andelar av olika industrier, vid 

undersökning av CSR och kan leda till felaktig inferens i och med att denna aspekt 

totalt utesluts. 

Denna avhandling står som grund för fortsatt forskning för metodologin av 

undersökning av CSR:s effekter på företagsvärde och industrivärde. I kapitel 9.1 

presenteras förslag för hur avhandlingen kan noggrannare stöda den fortsatta 

forskningen och ger exempel på vilka delområden som kunde speciellt forskas 

ytterligare i för att ge en mer komplett insyn inom området för CSR.  

9.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Datamaterial kring CSR och hållbarhet ökar hela tiden, vare sig sedan på begäran av 

Asset4 eller andra instanser som producerar information kring värdering. Den 

tillgängliga informationen skapar allt större möjligheter för att utföra motsvarande 

forskningar och analyser. Ett förslag till fortsatt forskning är således att forska om 

dessa relationer håller även i framtiden och stöder avhandlingens resultat. Den kritiska 

andelen av industrin kunde analyseras mera och intervallet för det kunde preciseras 

noggrannare.  

Ytterligare kunde det forskas om relationen mellan CSR och företagsvärde noggrannare 

kan definieras genom att undersöka de olika delmomenten som ESG-värdet är 

uppbyggt av. Med andra ord undersöka om denna relation t.ex. existerar starkare inom 

något av de tre delmomenten, Environmental-, Social- eller Governance-faktorerna, 

eller om förhållandet faktiskt kan anses vara jämnt uppbyggt enligt samma principer 

som Asset4 även värderar dem. Det är möjligt att den nuvarande indelningen inte är 

den optimalaste och att det förblir oavgjort för hur man exakt kan gå till väga för att 

skapa sig den perfekta kombinationen av ESG-faktorer och vikter för insatser i 

utveckling av de värderade intressenternas relationer.  
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Det förblir oklart hur förändringen av företags engagemang inom CSR påverkar rent 

tekniskt uppfattningen av hela industrins engagemang. En del företag kan vara 

industrins föregångare och deras insatser i CSR kan i själva verket påverka 

konkurrenter starkare än de andra företagens insatser. Det finns en möjlighet att det 

existerar någon aspekt som kunde beakta detta bättre än avhandlingens här använda 

kontrollvariabler. Ett förslag är att inkludera en variabel som mäter värdet på 

företagens brand. Detta kunde fungera framför allt om man inte annars använder sig av 

någon marknadsföringsrelaterad variabel. Då mer information blir tillgängligt, ökar 

även möjligheterna för att beakta detta problem noggrannare.  

En risk som även existerar är om det saknas några företag med stora marknadsandelar 

inom respektive industrier, vilket skulle ha haft en effekt på industriernas ESG-

medelvärde. Avhandlingen minimerade denna risk genom den relativt stora sampel-

storleken, men risken kan ytterligare minimeras då även fler företags information blir 

tillgängligt genom Asset4 eller dylika producenter av information.  

I och med att denna avhandling fann, att industrins representation har en stor vikt på 

incitament för hur CSR bör implementeras, kan det även vara av intresse att forska 

noggrannare i denna aspekt. Industrisorterings-processen kunde ges större vikt i syfte 

att erhålla en även noggrannare aspekt för industrikarakteristikan, för att kunna 

garantera en större möjlighet för ESG-variabeln att faktiskt fånga CSR:s inflytelse över 

företagsvärdet. Man kunde möjligtvis då även kontrollera för hur stor del av industrin 

man har representerat i sitt sampel, för att redogöra hur stor andel av hela industrins 

population man har observationer för.  
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