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Förord 
Vi vill förts rikta ett varmt tack till OMX Stockholm för den mycket uppskattade hjälpen med 
att få fram företagslistor på noterade bolag perioden 2008-2012. 
Vi är också mycket tacksamma för att våra två respondenter ställde upp på intervjuerna. 
Ett tack också till vår handledare Ogi Chun för vägledningen vi fått. 
Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott och inspirerande arbete. 
 

  



Abstract 
This study analyses medium and large sized companies on the Swedish stock market OMX to 
see if the sustainable companies perform better when it comes to being economically sustain-
able. It also analyses if there are any differences between the medium and large sized sustain-
able companies on this point. 
The period for this study is 2008 – 2012 and includes 93 Swedish companies noted on the 
Mid and Large Cap OMX STO. The companies were divided into three different groups de-
pended on their level of sustainability. The variables tested for each company and group were 
ROA, ROE, Growth, Tobin-Q and Leverage, all of which connected to the definition of eco-
nomically sustainable, formed in the report. The three groups were tested for differences in 
between them. 
The result shows that the medium sized sustainable companies are more economically sus-
tainable compared to non-sustainable companies. However, the large sized sustainable com-
panies are not more economically sustainable compared to the non-sustainable ones. It also 
shows that there are no differences between the sustainable medium and large companies 
when it comes to being economically sustainable. 
Keywords: CSR, ESG, sustainable business, sustainable business and risk, sustainable econ-
omy 
 
 

Sammanfattning 
Denna studie undersöker om hållbara Svenska medelstora och stora börsnoterade företag är 
mer hållbara ekonomiskt jämfört med icke hållbara Svenska börsnoterade företag samt om det 
finns någon skillnad mellan medelstora och stora Svenska hållbara företag. Tidigare forskning 
på hållbara företag har främst analyserat stora globala företag i USA, varför ett Svenskt per-
spektiv i undersökningen var intressant att ta fram. 
Studien omfattar 93 Svenska företag noterade på OMX Stockholm Main Market Mid Cap och 
Large Cap under perioden 2008-2012. Företagen har delats upp i tre olika hållbarhetsgrupper 
som jämförts med varandra. De variabler som har testats och jämförts är företagens avkast-
ning (ROA, ROE), tillväxt (omsättningstillväxt), marknadsvärdering (Tobin-Q) och skuld-
sättning (Skuld/Tillgångar och Skuld/EK). Dessa är kopplade till de i analysen definierade 
ekonomiskt hållbara kriterierna. 
Studien kommer fram till att hållbara medelstora Svenska företag är mer ekonomiskt hållbara 
jämfört med icke hållbara medelstora företag, då dessa företag har bättre värden på dessa va-
riabler jämfört med de icke hållbara företagen. 
Resultatet ger dock inget stöd för att hållbara Svenska stora företag är mer ekonomiskt håll-
bara jämfört med icke hållbara Svenska stora företag. 
Det finns en skillnad i jämförelsen av resultaten mellan de medelstora och de stora företagen, 
men det finns ingen statistiskt påvisbar skillnad mellan de hållbara medelstora och de hållbara 
stora företagen när det gäller ekonomisk hållbarhet. 
 
Nyckelord: CSR, ESG, hållbart företag, hållbart företagande och risk, ekonomiskt hållbart 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel beskriver bakgrundsinformationen till de begrepp och frågor som studien avser 
att undersöka och analysera. Detta följs av en problemdiskussion kring dessa frågor vilka 
sedan formuleras i studiens frågeställning, syfte och problem. 
 

1.1 Bakgrund 
Ordet Ekonomi kommer från grekiskans oikonomi’a (hushållning, förvaltning) och är läran 
om hushållande med tillgängliga begränsade resurser (NE, 2017). Det är lätt att utifrån detta 
tänka att det finns en koppling till långsiktigt och hållbart. 
Hållbarhetsfrågor har under en tid betraktats som en företeelse utanför affärsstrategin och 
behandlats mer som en välvillig insats från företagens sida att vilja bidra med något gott till 
samhället. På senare år har dock detta synsätt förändrats radikalt. De senaste två klimatmötena 
och FN:s Agenda 2030 som antogs 2015, där världens stats- och regeringschefer antog 17 
globala mål för hållbar utveckling (Lagrådet, 2016) har stärkt både staters och företags enga-
gemang i dessa frågor. Det börjar bli uppenbart att hållbarhetsfrågorna berör företagens af-
färsstrategi och hela samhällsutvecklingen (Lönnroth, 2014). 
Den 22 oktober 2014 antogs ett EU-direktiv med ändringar i redovisningsdirektivet beträf-
fande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. Det inledande 
stycket, kap 2 i Promemorian ”Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy”, 
(Justitiedepartementet, 2014) har följande intressanta text: ”De senaste årens problem i fi-
nansvärlden har också bidragit till en ökad medvetenhet om fördelarna med långsiktigt och 
aktivt ägande och hur företagens styrning hänger ihop med samhällsfrågor.” I praktiken inne-
bär det nya lagförslaget ett krav på hållbarhetsredovisning. Detta krav implementeras i Svensk 
lag genom att Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen från 2017 har en ny skrivning med 
krav på att företag med fler än 250 anställda, omsättning på minst 350 miljoner och balans-
omslutning på minst 175 miljoner kr från räkenskapsåret 2017 ska göra en hållbarhetsredo-
visning (Lagrådet, 2016). Kraven på hållbarhetsredovisningar utgår från de så kallade ESG-
principerna vilka bygger på begreppet hållbar utveckling som lanserades i FN i Brundtlands-
rapporten 1987 (Lagrådet 2016; World Commission on Environment and Development 
1987 ). 
Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) i EU har fattat beslut om att tjänste-
pensionsbolag ska inkludera ESG-kriterier och uppgifter om risker relaterade till ”stranded 
assets” som en del regelverket för rapportering (Sven Geigold, 2017). EU-beslut om detta 
förväntas i slutet av 2016. Detta innebär ett ökat krav på de institutionella investerarna och 
förvaltarna att inkludera och bevaka hållbara aspekter i aktieportföljerna. 
Nya standarder, certifieringar och ratingsystem skapas på internationell och nationell nivå. 
Detta förenklar för företagen och analytikerna/intressenterna att arbeta med frågorna och att 
förstå och jämföra hur väl företagen applicerar och implementerar hållbarhetsfrågorna i verk-
samheten. 
Det är uppenbart att hållbarhetsfrågorna nu tas på större allvar och engagerar fler företag 
(Lönnroth, 2014). Men leder då ett hållbarhetsarbete i företaget också till att det blir ekono-
miskt hållbart? 
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1.1.1 Hållbara begrepp 
Det förekommer i dag många begrepp inom hållbart företagande, såsom UN Global Compact, 
CSR, SCP, SRI, PRI, ESG, GRI, GES (se begreppsförklaring). Alla dessa har sitt ursprung i 
FN:s Brundtlandsrapport från 1987 och hänger ihop så tillvida att den gemensamma nämna-
ren är de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den mil-
jömässiga (Lagrådet 2016; Justitiedepartementet 2014; World Commission on Environment 
and Development 1987). 
GRI och GES har utvecklat globalt accepterade standarder för hållbarhetsrapportering (GRI, 
u.å.), vilka många företag som arbetar med hållbarhetsredovisning använder. Ett flertal före-
tag erbjuder hållbarhetsanalyser (t.ex. Sustainalythics, ISS Ethix, GES, ASSET4, KLD) och 
har även utvecklat ratingsystem för att kunna gradera ett företags nivå och kvalitet vad gäller 
hållbarhet. CSRHUB har utvecklat verktyg för CSR-analyser och lägger också ut en ranking-
lista på närmare 17.000 företag vad gäller deras CSR-nivå (CSRHUB, u.å.). Ratingsystemen 
skiljer sig dock åt vilket gör det svårt att få en enhetlig grund för analyser och jämförelser 
med ESG-parametrar som bas. Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) stödjer ar-
betet med att rapportera och uppnå större enhetlighet och jämförbarhet kring hållbarhet. De 
har också formulerat PPM:s hållbarhetskriterier M/E för hållbara fonder (Swesif, u.å.). 
Tidigare var hållbarhetsbegreppen mer oklara och det var större skillnader i arbetet med dessa 
frågor mellan företagen. Generellt har hållbarhetsarbetet gått från att ha varit mer en fråga om 
välgörenhetsaktiviteter i kombination med fokus på miljöfrågor till att närma sig en viktig del 
av företagets affärsstrategi. Detta tar bl. a. Lönnroth (2014) upp som en central punkt, liksom 
Lee, Cin, och Lee (2016) samt Elkington (1994). Hållbarhetsredovisning enligt GRI-
standarden visar klart att ett sådant arbete genomlyser ett företags alla delar och processer 
(GRI Standards, 2016). Denna förändring stöds även av de två intervjuerna vi gjort: ”När 
CSR-begreppet började ta fart i Sverige omkring 1998 var det många som blev bländade. 
Diskussionen handlade då mer om - vad är välgörenhet och vad är hållbarhetsarbete? Vad är 
bevekelsegrunderna? Varför gör vi det?  Hela leverantörsfrågan var helt ny vad gäller krav på 
etik, mänskliga rättigheter, och miljö på 90-talet.” ”Tidigare talade man mest om miljö = håll-
barhet. Social och finansiell hållbarhet är senare fenomen.”. 
1970 skrev Milton Friedman en artikel i The New York Times Magazine där han menade att 
det endast finns en form av socialt ansvarstagande i ett företag och det är att använda resur-
serna till att öka vinsten, så länge det sköts inom fastslagna regelverk. Friedman ansåg att fö-
retagets ledning är till för aktieägarna och att de därmed har ansvaret för att maximera vinsten 
och med det aktieägarvärdet. 
Utveckling går nu mot ett mer enhetligt system i att både definiera, rapportera och mäta ESG-
faktorerna i företagen, vilket också framgår av två Svenska rapporter från Hassel och Seme-
nova (2013) och MISUM (2015). Det finns dock ännu ingen given officiell definition på vad 
ett hållbart företag är, men generellt gäller att företaget gör hållbarhetsredovisningar eller –
rapporter som rör företagets påverkan på miljön, det sociala ansvaret och ekonomi samt före-
tagsledningens agerande och ansvar i detta. Mycket ansvar ligger idag på företagen själva för 
att göra hållbarhet till en del av sin affärsprocess (Justitiedepartementet, 2014). 
Det finns ingen given definition som säger att, eller på vilket sätt ett hållbart företag också är 
ekonomiskt hållbart, likaväl som det inte är givet att ett ekonomiskt hållbart företag även är 
hållbart enligt ESG-kriterierna. Däremot finns det forskning som visar att företag som arbetar 
med CSR eller ESG-kriterier har en bättre avkastning på lång sikt än andra jämförbara företag 
(Shank, Manullang & Hill, 2005). Ett av skälen till den bättre prestationen är att företagen 
som inkluderar CSR- och ESG-frågorna i sin verksamhet också har en lägre risk jämfört med 
andra företag (Harjoto & Laksmana, 2016). 
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Den gängse uppfattningen är dock att hållbart företagande innebär att företaget arbetar med 
och rapporterar enligt ESG-kriterierna eller en standard, vilket också stöds av intervjuerna: 
”Viktigaste är att hållbarheten är implementerad i hela företagets väsen”. 
I Lagrådsremissen (Lagrådet, 2016) definieras hållbart företagande som företag vilka bedriver 
verksamhet som gynnar hållbar utveckling. 

1.1.2 Vad menas med ekonomiskt hållbart företag? 
På denna fråga finns naturligtvis inte ett kort och enkelt svar och heller ingen entydig definit-
ion. Studien avser heller inte att undersöka vad som är ekonomiskt hållbart i sig. 
I EU-rapporten ”Beyond ROE – how to measure bank performance” från European central 
bank (2010), förklaras en banks ekonomiska avkastning i termer av dess förmåga att generera 
hållbar vinst. Rapporten kommer fram till flera intressanta slutsatser, bl.a. att det behövs fler 
icke-ekonomiska mått och rapporter från ett företag (i detta fall bank) för att bättre kunna ana-
lysera och förstå dess prestation, avkastning och stabilitet på längre sikt samt dess kapacitet 
till framförhållning. En annan slutsats är att enbart ROE inte kan användas för att mäta pre-
station då det bl.a. inte mäter den långsiktiga avkastningen eller prestationen. Vikten av den 
långsiktiga aspekten och stabiliteten kopplat till hållbar vinst blir tydlig i denna rapport. 
Enligt Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2016) och allmän finansiell teori, är det 
övergripande målet fortfarande för företagets ledning att maximera marknadsvärdet på aktier-
na, dvs. aktieägarnas värde. Detta ska dock göras med hänsyn tagen till gällande regelverk 
och etik. Det som skiljer sig från Milton Friedmans (1970) syn på företagsledningens uppdrag 
är att begreppet långsiktigt nu har tagits in, dvs. aktieägarvärdet ska ökas/maximeras på lång 
sikt. 
Risk och avkastning hänger samman och enligt Hillier et al (2016) ökar kravet på en akties 
avkastning om risken i företaget (aktien) ökar. Utmaningen för ett företag torde därmed vara 
att bibehålla en uthållig avkastning över tid utan att öka risken. Forskningen visar också att 
CSR-företag (hållbara företag) har lägre risk samt högre avkastning över tid. Nofsinger och 
Varma (2014) fann i sin forskning av amerikanska företag under perioden 2008-2013 att före-
tag som tillämpade ESG-kriterier presterade 1,61 – 1,7 % bättre än andra företag i nedgångpe-
rioden och 0,67 – 0,95 % sämre i uppgångsperioden. Eccles, Ioannou och Serafeim (2011) 
finner i sin undersökning ett svagt stöd för att starkt hållbara företag har en lägre sannolikhet 
att ställa in betalningarna. 
Forskare har använt olika finansiella nyckeltal och variabler i analyserna av CSR-företag för 
att mäta avkastning och risk. De flest förekommande är ROE, ROA, Tobin-Q Ratio, Tillväxt 
och Skuldsättningsgrad. Resultaten visar att hållbara företag (CSR-företag) har högre ROE, 
ROA, Tobin-Q Ratio och Tillväxt samt en lägre skuldsättningsgrad (Chow, Durand & Koh 
2014; Hassel & Semenova 2013; Lee et al 2014). 
Detta skulle kunna sammanfatta vad ett ekonomiskt hållbart företag är. 

1.2 Problemdiskussion 
Intresset för frågor kring ansvarsfullt och hållbart företagande ökar starkt. Kunder och upp-
handlande myndigheter efterfrågar mer och oftare hållbara leverantörer.  Efter skandaler som 
till exempel Nordeas Panamadokument 2016 och BP:s oljekatastrof 2010 ökar debatten om 
företagens ansvar och transparens, dvs. det som rör hållbart företagande. Enligt PPM:s sta-
tistik över hållbara M/E-fonder per 151231 är det 23 % av fonderna som är hållbara jämfört 
med 10 % 2008 (Näsström, 2016). Om AP7 SÅFA exkluderas (ickevalsalternativet) är det 36 
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% av fondvalen som är gjorda i hållbara fonder per 151231. I förvaltat kapital innebär det 99 
miljarder kr i de 10 största fonderna exklusive AP7. Det visar sig också vara ett gott val då 
dessa M/E-fonder i genomsnitt den senaste 5-årsperioden har avkastat 5,5 % jämfört med 4,1 
% för övriga. 
Genom åren har det förekommit ett flertal olika begrepp, definitioner och tolkningar av vad 
hållbart företagande är. Detta har inneburit vissa svårigheter att forska i ämnet och därigenom 
få en enhetlig bild av effekterna av hållbart företagande, vilket framför allt blir tydligt i rap-
porten från Hassel och Semenova (2013), MISUM (2015) samt i flera andra forskningsartiklar 
(Harjoto & Laksmana 2016; Lee, et al 2013; McGuire, Sundgren & Schneeweis 1988). Den 
forskning som gjorts på avkastning i hållbara företag, eller CSR-företag som det i huvudsak 
kallats tidigare, har framför allt koncentrerats kring stora globala företag och fonder i USA. 
Rapporten visar att företag och organisationer har olika förutsättningar och förhållningssätt 
till hållbarhet och då definitionerna ibland varit otydliga, kan det skilja sig åt för bransch och 
storlek. De kommer även fram till att tidigare undersökningar har använt olika parametrar för 
att analysera om CSR-företag ger bättre eller sämre avkastning än andra företag. Olika typer 
av ”CSR-parametrar” har också använts för att se hur de eventuellt påverkar risk och avkast-
ning. 
Det framkommer i ett flertal studier att det finns ett positivt samband mellan tillämpade ESG- 
eller CSR-principer och ett företags lägre osystematiska risk (Harjoto & Laksmana 2016; Lou 
& Bhattacharya 2009; McGuire et al 1988), lägre kapitalkostnad (El Ghoul, Guedhami, Kwok 
& Mishra 2011; Girerd-Potin, Jimenez-Garcès & Louvet, 2014), bättre avkastning över tid 
(Chow et al 2014; Greenwald 2010; Lee et al 2016; Nofsinger & Varma 2014; Shank et al 
2005) samt bättre hantering av intressenterna och intressekonflikter (Jizi, Nehme & Salama 
2016; Krüger 2015; Kytle & Ruggie 2005). 
I tidigare forskning från 1980-talet och bakåt kommer dock en annan bild fram där CSR-
företag inte ger bättre avkastning än andra företag. McGuire et al (1988) menar att det till-
kommer kostnader för att företaget ska vara hållbart genom att t.ex. utveckla och uppdatera 
utvecklingsplaner och hållbarhetsrapporter men också i form av att skänka pengar till välgö-
renhet. De menar också att det kan begränsa företagets strategiska planering. Renneboog, 
Horst och Zhang (2007) menar att det finns tecken på, men inte tillräckligt med bevis och 
underlag för, att styrka att CSR-företag och hållbara fonder skulle prestera bättre på lång sikt. 
De menar att bolag som verkar under många restriktioner och krav så som t.ex. hållbarhets-
krav och CSR ger en lägre avkastning. Författarna anser att det finns en risk för att företagen 
fokuserar för mycket på hållbarhet och blir mindre effektiva eftersom de då riskerar att tappa 
fokus på att maximera värdet för aktieägarna. 
Enligt allmän finansiell teori (Hillier et al 2016) är huvuppgiften för en företagsledning att 
skapa värde för aktieägarna på lång sikt. Milton Friedman skrev som redan nämnts (1970) i 
sin artikel “The social responsibility of business is to increase its profits” att företagsledning-
en inte ska slösa bort aktieägarnas kapital genom att investera i sociala initiativ. Detta är en 
traditionell syn på finansiell teori och även om den skrevs för snart 40 år sedan, lever fortfa-
rande dessa tankebanor i viss mån kvar. 
Om ett företag arbetar med hållbarhetsredovisning och CSR, anses de även arbeta långsiktigt 
vad gäller företagets värde. Generellt har företag som arbetar med hållbarhet (CSR eller ESG) 
en djupare förståelse för vikten av en stabil organisation och strategier för att sätta upp och nå 
långsiktiga mål (Greenwald, 2010). En tillämpad CSR-strategi har också enligt forskningen 
en påverkan på företagets risk och bör enligt Kytle och Ruggie (2005) användas som ett risk-
hanteringssystem. Med andra ord verkar riskhantering och hållbarhet hänga samman. 
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Sedan finanskrisen hösten 2007 har alla företag i framför allt västvärlden, stora som små, prö-
vats och stressats. Vi lever fortsatt i följderna av krisen med en låg tillväxt och extremt låga 
marknadsräntor vilket skapat utmaningar för de flesta företag. Om forskningen som fram-
kommit kring hållbara företag stämmer borde dessa företag ha klarat sig bättre under denna 
period. Den forskning som har gjorts i ämnet är till absolut största delen utförd på stora glo-
bala företag i USA och på stora globala fonder (Lee et al, 2016 och Hassel & Semenova, 
2013). Lee et al menar också att ett företags CSR- och miljöansvar som t.ex. miljögifter och 
koldioxidutsläpp, är lokalt orienterade och därför behöver analyseras utifrån den aspekten. 
Mycket lite forskning har gjorts på svenska företag samt på medelstora och mindre företag. 
Utifrån ovan sagda tycker vi att det är intressant att undersöka hur Svenska företag har preste-
rat under åren efter finanskrisen och se om just svenska hållbara företag (i meningen hållbara 
enligt ESG/SCR) också varit ekonomiskt hållbara under samma period. Ytterligare en fråga är 
om det finns en skillnad mellan stora och medelstora hållbara företag vad gäller ekonomisk 
hållbarhet jämfört med stora och medelstora icke hållbara företag under samma period. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka och möjligen styrka att hållbara Svenska medelstora och stora 
företag är mer hållbara ekonomiskt jämfört med icke hållbara Svenska företag, under en pe-
riod av ekonomisk stress, samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan medelstora 
och stora Svenska företag som är hållbara. 

1.4 Problemformulering 
Frågeställningen enligt ovan kan sammanfattas i följande hypoteser: 
H1: Hållbara Svenska medelstora företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke håll-
bara Svenska medelstora företag. 
H2: Hållbara Svenska stora företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke hållbara 
Svenska stora företag. 
H3: Det finns en skillnad mellan medelstora och stora Svenska hållbara företag vad gäller 
ekonomisk hållbarhet. 

1.5 Avgränsningar 
Studien analyserar inte på vilket sätt och i vilken omfattning de undersökta företagen lever 
upp till de egna hållbarhetskriterierna. Undersökningen analyserar inte heller innehållet i före-
tagens hållbarhetsrapporter. Dessa två punkter kan i sig utgöra en påverkande faktor både vad 
gäller ekonomiskt resultat och hur väl man lyckas med sitt hållbarhetsarbete i stort. Denna 
intressanta fråga finns det mer att forska i. 
Urvalet av företag i undersökning, dvs. alla företag noterade på OMX Stockholm Mid Cap 
och Large Cap under perioden 2008-2012 är olika stora, olika gamla, representerar olika 
branscher och verkar på olika marknader. Studien analyserar inte om dessa faktorer kan vara 
resultatpåverkanade eller om det påverkar hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Dock 
kommer hänsyn tas till att företagen är noterade på Large, respektive Mid Cap vilket innebär 
två olika storlekskategorier. 
Undersökningen tar inte hänsyn till företagens prestation eller hållbarhetsfrågor före eller efter 
undersökningsperioden 2008-2012. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2: Teori 
Kapitlet beskriver de teorier som är relevanta för studien om hållbara företag och hur de har 
presterat ekonomiskt under krisperioden 2008-2012. Tidigare forskning med anknytning till 
området och tillämpade teorier tas upp och redogörs för. 
 

Kapitel 3: Metod 
I kapitlet redogörs för studiens metodval, urval, datainsamling och statistisk metod. Tillväga-
gångssättet för studiens datainsamling beskrivs och diskuteras. Därefter följer en beskrivning 
av de statistiska testerna som genomförts. Kapitles avslutas med en kritisk metoddiskussion. 
 

Kapitel 4: Undersökning – empiri och resultat 
Här redogörs för den egna undersökningen och vilka statistiska resultat som framkommit. 
Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av undersökningens variabler och hur studien 
genomförts. Därefter redovisas undersökningsresultaten. 
 

Kapitel 5: Analys av resultat och tolkning 
Studiens resultat analyseras och tolkas. Teorierna samt den tidigare forskningen återkopplas 
och analyseras i förhållande till studiens resultat med avsikt att problematisera och diskutera 
svaret på frågeställningarna och studiens syfte. 
 

Kapitel 6: Slutsatser 
Utifrån den genomförda studien och analysen i föregående kapitel, formuleras slutsatserna 
och sammanfattas som ett svar på frågeställningen. 
 

Kapitel 7: Avslutande diskussion 
Denna sista del undersökningen är en mer öppen diskussion om frågeställningen och forsk-
ning kring hållbart företagande. Avsnittet avslutas med en metodkritisk reflektion samt en 
diskussion kring fortsatt forskning inom området. 
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2. Teori och teoretisk referensram 
 

Kapitlet beskriver de teorier som är relevanta för studien om hållbara företag och hur de har 
presterat ekonomiskt under perioden 2008-2012. Tidigare forskning med anknytning till om-
rådet och tillämpade teorier tas upp och redogörs för. 
 

2.1 Risk 
Risk och riskhantering är både en komplex och bransch-/företagsspecifik fråga – och en för 
företagsledningen mycket viktig fråga. 
Generellt handlar risker om att hantera olika typer av osäkerheter som kan påverka ett företag 
och/eller dess intressenter negativt. Risker kan uppstå både inom företaget och dess aktiviteter 
lika väl som utanför företaget och kan gälla ekonomi, organisation, teknikutveckling, politik 
och samhällsfrågor, resurser och miljö, rykten och beteenden. Om riskerna inte hanteras på ett 
adekvat sätt påverkar det hela företaget och dess värde både på kort och på lång sikt. Riskhan-
tering är därför en central uppgift för företagsledningen och dess styrelse samt för investerare 
att förstå och hantera. 
Har riskhantering något att göra med hållbart företag? Ja, enligt forskningen finns det tydliga 
samband mellan CSR-företag och lägre risk. Effekten av den lägre risken är högre företags-
värde (Albuquerque, Durnev & Koskinen 2013; Harjoto & Laksmana 2016). Kytle och Rug-
gie (2005) kommer fram till att globala företag bör inkludera CSR-program i sin riskhantering 
då detta på ett bra sätt hanterar den nya miljö med nya typer av sociala risker som företag ver-
kar i. De menar också att stora globala företag är generellt mer utsatta för risker och specifikt 
mer sårbara för denna ökade sociala risk, vilket beror på att de verkar i en ny och föränderlig 
global miljö. 
Inom Agency Theory och Stakeholder Theory finns också frågor kring rikshantering kopplade 
till företagsledningens beslut och agerande i förhållande till aktieägare och intressenter. 
Begreppet risk kan delas in i två områden (Hillier et al, 2016); 

- den systematiska risken som rör frågor som ligger utanför företagets egen kontroll  
- den osystematiska risken, den företagsspecifika risken, ligger inom företagets möjlighet 

att hantera och påverka 

2.1.1 Systematisk risk 
Enligt allmän finansiell teori och Hillier et al (2016) rör den systematiska risken sådant som 
normalt ligger bortom det enskilda företagets kontroll och påverkan. Det är den inneboende 
risken hos hela marknaden eller marknadssegmentet och kallas även för marknadsrisken. Det 
kan vara t.ex. konjunkturcykler, BNP, reporänta, valutakursförändringar och annat som på-
verkar alla företag på samma marknad. Den systematiska risken anses vara en ”icke-
diversifierbar risk” och kan alltså inte diversifieras bort i en aktieportfölj. Enligt Lou och 
Bhattacharya (2009) står den systematiska risken för 20 % av ett företags totala aktierisk. 
Albuquerque et al (2013) fann i sin studie av CSR och företagsrisk att CSR-policys minskar 
företagens systematiska risk. Anledningen är att CSR-kunder är mer intresserade av och del-
aktiga i företagens CSR-policys jämfört med investerarna. CSR hjälper företag att bygga upp 
hög kundlojalitet, vilket i sin tur ger en lägre systematisk företagsrisk och ett högre företags-
värde. I studien kom de även fram till att CSR-företagen hade en lägre kapitalkostnad som ett 
resultat av den lägre risken. 
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2.1.2 Osystematisk risk 
Den företagsspecifika risken som ligger inom företagets möjlighet att hantera och är den typ 
av risk som påverkar endast det egna företaget eller en liten grupp av företag. Den osystema-
tiska risken kan teoretiskt diversifieras bort i en aktieportfölj genom att ha ett tillräckligt stort 
antal olika företag med tillräcklig stor spridning i portföljen (Hillier et al, 2016). 
Enligt Lou och Bhattacharya (2009) står den osystematiska risken för 80 % av ett företags 
aktierisk. De menar att denna risk är associerad till företagesspecifika strategier som minskas 
med strategier som CSP (Corporate Social Performance), vilket även bekräftas av Kytle och 
Ruggie (2005). 
Om den osystematiska risken går att diversifiera bort i en aktieportfölj, finns det då någon 
anledning för ett företag att lägga ner tid och resurser på att arbeta med CSR och hållbarhets-
rapporter? Kopplas frågan ihop med ekonomiskt hållbar, dvs. hållbar avkastning över tid, blir 
svaret ja, då forskningen visar att även företagsvärdet och avkastningen ökar över tid i håll-
bara företag (Albuquerque et al 2013; Chow et al 2014; Eccles et al 2011; Harjoto & Laks-
mana 2016). 
De finansiella nyckeltal som analyserats i flera studier är avkastning (ROA, ROE), Tobin-Q 
ratio, omsättningstillväxt och skuldsättningsgrad. Dessa variabler har använts av forskare för 
att analysera företagsvärde, avkastning och risk i förhållande till CSR eller ESG-parametrar. 
Enligt Lou & Bhattacharya (2009) visar dessa variabler på företagets osystematiska risk. 

Avkastning 
Avkastning är en central fråga både för företagets fortlevnad och för de som investerar i före-
taget. Enligt allmän finansiell teori (Hillier et al, 2016) finns det ett samband mellan avkast-
ning och risk i den meningen att om risken ökar, ökar kravet på aktiens avkastning (eller 
ränta). Å andra sidan kan avkastningen minska om risktagandet är allt för lågt. Det behöver 
m.a.o. finnas en sund balans mellan avkastning och risknivå vilket Harjoto och Laksmana 
(2016) pekar på i sin analys, där de kom fram till att CSR-företag reducerar både överdriven 
risktagning och undvikande av risk. 
Det finns flera sätt att mäta avkastning på varav ROA och ROE är de vanligast förekom-
mande och båda har använts för analys av avkastning i hållbara företag (CSR) jämfört med 
icke hållbara företag. Lou och Bhattacharya (2009) menar att framför allt ROA visar på före-
tagets osystematiska risk. 
ROA, avkasting på tillgångar: 
ROA visar på hur mycket vinst företaget skapar av sina tillgångar, eller om verksamheten ger 
en acceptabel förräntning på företagets resurser. Informationen i ROA visar på företagets 
framtida kassaflöden. Jämfört med ROE är resultatet inte påverkat av belåningsgraden och 
kan därför lättare jämföras mellan olika typer av bolag och branscher. 
ROE, avkasting på eget kapital: 
Detta visar hur hög företagets avkastning är i förhållande till det egna kapitalet – ett mått på 
hur lönsamt företaget är för aktieägarna. Det är det mest vanliga måttet på ett företags prestat-
ion och avkastning. Enligt rapporten (European Central Bank, 2010) ”Beyond ROE – how to 
measure bank performance” är ROE inte ett mått på den långsiktiga prestation-
en/avkastningen i företaget och det kan påverkas av företagets belåningsgrad vilket kan vara 
missvisande. 

Tobins Q-ratio 
Detta finansiella mått är uppkallat efter ekonomen James Tobin och utvecklades i artikeln ”A 
General Equilibrium Approach To Monetary Theory” (1969). Hans hypotes är att det sam-
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mantagna marknadsvärdet av alla företag på aktiemarknaden torde vara ungefär lika stort som 
dess återanskaffningskostnad, vilket betyder ett värde på omkring 1. Ett värde över 1 betyder 
att kostnaden för att återköpa företagets tillgångar är större än dess börsvärde och att mark-
naden uppfattar att det finns icke utnyttjade eller uppskattade tillgångar i företaget. Ett högt 
värde kan också tyda på att företaget kan vara övervärderat. Om värdet är lågt (under 1) gäller 
det omvända och tyder på att företaget kan vara undervärderat. Detta värde har även viss 
koppling till företagets osystematiska risk. 
I grundformeln delas företagets totala marknadsvärde (eller börsvärde) med det totala värdet 
av tillgångarna: Totalt marknadsvärde / Tillgångarnas totala värde 
Då återanskaffningsvärdet kan vara svårt att räkna fram används också en annan version av 
formeln: Företagets aktiemarknadsvärde (börsvärdet) + Marknadsvärderade skulder / Bok-
fört värde på eget kapital + Bokfört värde på skulder. 
Eftersom företagen bokför marknadsvärdet på skulderna kan den variabeln tas bort och kvar 
blir en förenkling av formeln: Företagets börsvärde / Eget kapital (bokfört värde). 
På detta sätt liknar också Tobin Q-värdet det s.k. ”Market-to-book ratio” som Lou och Bhat-
tacharya (2009) använder i sin analys. De menar att detta värde speglar företagets historiska 
tillväxt och intjäningsförmåga och det förtroende företaget genom detta skapat hos investe-
rare. De anser också att värdet är kopplat till den osystematiska risken och att den i sin tur står 
i relation till värdet av företaget. Market-to-book ratio ger information om företaget är under- 
eller övervärderat och på samma sätt som Tobin Q-ratio, visar ett värde på 1 att företaget är 
korrekt värderat enligt marknaden (Hillier et al, 2016). 
Tobin-Q har använts av bla Albuquerque et al (2013) och Harjoto och Laksmana (2016) i stu-
dier av CSR och företagsrisk. Deras forskning visar att effekten av CSR på företagsvärdet 
mätt genom Tobin’s Q är positivt korrelerat och att detta värde inte beror på avsteg från ett 
balanserat risktagande. 

Tillväxt, förändring av nettoomsättning 
Omsättningstillväxten, eller förändring av nettoomsättning mellan verksamhetsåren, visar hur 
väl företaget hänger med i konkurrensen om marknadsandelarna. Ett företag som växer skapar 
mer avkastning och värde till sina ägare och har därmed större möjlighet att tillfredsställa sina 
intressenters olika behov (Hillier et al, 2016). Företaget bör sträva efter ordnad tillväxt med 
lönsamhet. Enligt Lou och Bhattacharya (2009) har tillväxten en påverkan på den osystema-
tiska risken om den är mycket snabb, eller varierar mycket mellan åren. Tillväxt kan enligt 
allmän finansiell teori och Hillier et al (2016) finansieras med hjälp av ökat eget kapital eller 
genom att öka företagets skulder. 

Skuldsättning och hävstångsstrategi 
Enligt Hillier et al (2016) ska företagets kapitalstruktur utformas så att det ger det bästa före-
tagsvärdet och därigenom maximerar värdet för aktieägarna. Detta kan göras genom att an-
tingen öka aktiekapitalet eller öka skulden. Tillväxt genom en hävstångsstrategi ökar också 
skuldsättningsgraden. Enligt Miller och Modiglianis (MM) proposition I ökar dock företagets 
värde genom hävstång (ökad skuld i kapitalstrukturen) endast om det finns företagsbeskatt-
ning, den s.k. skatteskölden. MM proposition II säger också att med ökad skuldsättning i före-
taget kommer ökad risk för aktieägarna och därmed ett ökat krav på avkastning (Hillier et al, 
2016). 
Skatter anses vara en viktig fråga i hållbart företagande, vilket bekräftas av intervjuerna i 
undersökningen: ”Det är viktigt med den sociala hållbarheten men den måste bygga på reella 
och betydelsefylla åtgärder som man verkligen gör. Korruptionsfrågan är viktig och svårast 
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att hantera. En del av detta handlar om att betala skatterna där man har sin produktion. Miljö, 
klimat och de etiska frågorna - och ingen skatteflykt - är de viktigaste.” 
Detta pekar på att det finns en risk både i själva skuldsättningsgraden och i hur ett företag 
hanterar sina skatter. 
Ett företags skuldsättningsgrad kan räknas fram på olika sätt, men de är alla kopplade till före-
tagets solvens på kort eller lång sikt och därmed även till olika risker. 

Skuldsättningsgrad; långsiktiga skulder mot tillgångar 
Detta värde visar på företagets långsiktiga kapitalstyrka att möta åtaganden och kan påverka 
framtida kassaflöden. Det visar om företaget finansierar sina tillgångar med lån och använder 
hävstångsstrategier för finansiering av projekt. Hög skuldsättningsgrad visar på låg soliditet. 
Hävstångsstrategier påverkar enligt Lou och Bhattacharya (2009) företagets osystematiska 
risk. 

Skuldsättningsgrad; långsiktiga skulder mot eget kapital 
Detta mått påvisar samma saker som ovan skuldsättningsgrad, men i förhållande till det egna 
kapitalet. En hög skuldsättningsgrad visar på låg soliditet. Är skuldsättningsgraden högre än 
1, har företaget finansierat tillgångar och projekt med mer lån än eget kapital. 

Storleken på företaget 
Lou och Bhattacharya (2009) menar att storleken kan utgöra en påverkan för den osystema-
tiska risken. Kytle och Ruggie (2005) kommer fram till att stora globala företag utsätts för 
större risker än andra företag just för att de verkar i flera länder och kulturer. Storleken på 
företaget kan alltså vara en riskpåverkande faktor. 
Lee et al (2016) fann i sin studie av Koreanska börsnoterade företag att vissa resultat kom från 
det faktum att finansmarknaden följde och analyserade dessa börsnoterade företag noga. 
Enligt Hassel och Semenova (2013) är ESG-prestanda i små företag inte en viktig fråga sett ur 
investerares perspektiv. Detta beror på att finansanalytiker generellt mer noggrant följer stora 
företag och företag i högrisk-industrier som generellt blir mer analyserade än små företag. Det 
innebär att stora företag därmed kan ha större krav på sig att följa lagar och regler och att rap-
porteringen från dessa både till analytiker och till allmänheten är större. Författarna kommer 
även fram till att kopplingen mellan marknadsvärde och företagens prestation inom miljöfrå-
gor är både komplex och beroende av industririsken och företagsstorleken. 

2.2 Agentteorin, Jensen & Meckling 1976 
Jensen och Meckling inleder sammanfattningen i artikeln”Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” med: 

“The publicly held business corporation is an awesome social invention. Millions of individuals 
voluntarily entrust billions of dollars, francs, pesos, etc. of personal wealth to the care of manag-
ers on the basis of a complex set of contracting relationships which delineate the rights of the 
parties involved.”   (Jensen & Meckling, 1976, s. 357) 

Ovan citat sammanfattar med några få ord den komplexitet som agentteorin beskriver. Princi-
palen (part som har ett ägande) lämnar över till agenten att för dennes räkning utföra ett ar-
bete, dvs aktieägare och företagsledning i ett aktiebolag. Olika problem och därmed kopplade 
kostnader uppstår då målet för principalen och agenten inte sammanfaller. För att hantera ris-
ker hos företagsledningen och kontrollera intressekonflikter mellan agenten och principalen 
uppstår både direkta och indirekta kostnader, dvs. agentkostnader (Hillier et al. 2016). Oba-
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lanser och intressekonflikter kan också uppstå mellan olika aktieägargrupper med olika stor 
makt och möjlighet att påverka företaget genom t.ex. bolagsstämman. 
Dessa s.k. agentproblem delas upp i två grupper: 
Första agentproblemet 
Här analyseras relationen mellan aktieägarna och företagsledningen (principalen och agenten) 
och förklarar hur indirekta och direkta kostnader för aktieägarna kan uppstå i detta förhål-
lande. Indirekta kostnader kan t.ex. uppstå om ledningen av olika skäl inte genomför projekt 
som är möjliga även om de är gynnsamma för företaget. Direkta kostnader gäller ersättning 
till ledningen och kostnader för olika typer av kontroll- och övervakningssystem. Kostnader 
uppstår också beroende på hur ledningen hanterar företagets resurser. Obalanser mellan led-
ningen och aktieägarna kan till exempel gälla ekonomiska beslut förknippade med risk, lön-
samhet och tillväxt som kan vara mer fördelaktigt för den ena parten eller endast fördelaktigt 
för en leverantör eller intressent till företaget. 
När det gäller information om företaget har ledningen ett övertag gentemot aktieägarna, vilket 
kan skapa problem. Asymmetrisk information kan leda till ett riskfyllt beteende hos ledningen 
vid beslut om affärer - så kallad ”Adverse Selection” (snedvridet urval) och ”Moral Hazard” 
(moraliska risker). För aktieägaren innebär detta en risk för kostnader och att företagets affä-
rer inte sköts enligt överenskomna regler och policys, eller på det sätt som aktieägarna anser 
är rätt. 
Då aktieägarna är företagets ägare och dess yttersta beslutande organ (bolagsstämman) har de 
dock makten att tillsätta och avsätta ledningen om de inte anses ha skött sitt uppdrag. Detta 
kan även påverka hur ledningen utför sitt uppdrag (Hillier et al 2016; Jensen & Meckling 
1976). 

Andra agentproblemet 
Detta rör relationen mellan olika starka aktieägare. Aktieägare med stort aktieinnehav kan inta 
en dominant roll i förhållande till övriga aktieägare. Genom detta kan de påverka både val av 
styrelse och ledning samt företagets inriktning, vilket kan gynna vissa grupper av aktieägare. 
För att hantera riskerna med intressekonflikter och otillbörlig maktutövning finns lagar och 
förordningar som företag måste följa. Utöver detta används interna kontroll- och rapporte-
ringssystem för att tillse att riskerna hanteras och för att säkerställa att agenten utför sitt upp-
drag på korrekt och ett för aktieägarna gynnsamt sätt. 
Ju mer information som finns tillgänglig om företaget och dess agerande, både finansiell och 
icke-finansiell information, desto bättre är det följaktligen för alla aktieägare både i första och 
andra agentproblemet. Hållbarhetsredovisningar ökar och breddar den tillgängliga informat-
ionen om företaget och ökar transparensen, vilket i allt väsentligt torde vara positivt för ak-
tieägarna (PRI 2016; GRI Standards 2016). Forskning visar också att agentkostnaderna mins-
kar i CSR-företag just av den anledningen (Hillier et al, 2016 ). 
El Ghoul et al (2011) fann i sin studie av 12.915 företag i USA mellan 1992 och 2007 att 
CSR-företagen hade en lägre kapitalkostnad, vilket berodde på minskade agentproblem och 
att problem med informationsassymmetri reducerats. Även Chow et al (2014) kommer fram 
till att CSR-företag har lägre agentkostnader och dessutom högre långsiktig avkastning jäm-
fört med andra företag. I detta fall var anledning att fler stora institutioner investerar i dessa 
företag, vilket leder till en ökad övervakning och analys av företagen. Jizi et al (2016) kom 
fram till att CSR-rapporteringen undanröjer informationsassymmetrin och osäkerhetsgap vilka 
i sin tur minskar intressekonflikter och höjer aktievärdet. CSR-företag har enligt Eccles et al 
(2011) också mer kraftfulla styrelser. 
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2.3 Stakeholder Theory, Freeman 1984 
Freeman inleder sin artikel om ”The Stakeholder Theory” med ett citat från Berle and Means 
”The Modern Corporation and Private Property”, 1932: 

”Corporations have ceased to be merely legal devices through which the private business trans-
actions of individuals may carried on. Though still much used for this purpose, the corporate 
forms has acquired a larger significance. The corporation has, in fact, become both a method of 
property tenure and a means of organizing economic life. Grown to tremendous proportions, 
there may be said to have evolved a “corporate system – which has attracted to itself a combina-
tion of attributes and powers, and has attained a degree of prominence entitling it to be dealt with 
as a major social institution.”  (Freeman, 1984, s. 38) 

Det är intressant att se att tankarna om att ett företag är en ”social institution” formulerades 
redan på 30-talet, men frågan är väl kanske om företag alltid varit det? Tanken på företag som 
en ”social institution” är väldigt aktuellt idag, särskilt när det kommer till kraven på hållbar-
hetsredovisningar. 
Freeman (1984) tar tanken om social institution vidare i sitt resonemang i ”Stakeholder The-
ory”. Utgångspunkten är att eftersom aktieägare äger andelar/aktier i företaget har de också 
vissa rättigheter och privilegier som ledningen måste garantera. Freeman utvecklar detta och 
vidgar perspektivet i sin teori. Han kommer fram till att ledningen i stället för att ha en plikt 
till aktieägarna, har en förtroendebaserad relation till intressenterna. Intressenterna som har 
olika anspråk på företaget är en betydligt större grupp än aktieägarna och består, förutom av 
aktieägarna, även av leverantörer, kunder, medarbetare och lokalsamhället. Ledningen i sin 
roll som agent för dessa grupper är också en intressentgrupp. Genom detta synsätt måste alla 
intressentgrupper kunna delta i företagets beslut om den framtida riktningen eftersom de har 
ett intresse i företaget. Kärnan i Stakeholder Theory är analysen av förhållandet mellan orga-
nisationen och dess intressenter samt hur ett ömsesidigt intresse och värde skapas mellan de 
olika intressenterna. 
Många forskningsartiklar använder just denna teori som utgångspunkt för olika analyser av 
CSR, ESG och hållbar förvaltning vilket kan förefalla naturligt då båda dessa områden berör 
alla intressentgrupperna. Av den anledningen analyserar Hörisch, Freeman och Schaltegger 
kopplingar, likheter och olikheter mellan Stakeholder Theory och hållbar förvaltning/ledning i 
artikeln ”Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management” (2014). De likheter 
som framkommer är att båda koncepten  

- ställer liknande frågor om vad det verkliga syftet med affären/företaget är 
- utökar synen på affärer bortom vinstmaximerande kort-tids effekter och delar en bredare 

förståelse av de inneboende, beroende, kravfyllda förmågor och möjligheter ett företag 
har 

- förkastar idén att separera de etiska och moraliska frågorna från affären då de inte anser 
att dessa står i konflikt till varandra utan i grunden är sammanlänkade 

- har en gemensam förståelse för moral och vinstskapande med fokus på att söka vins-
maximering över tid för samhälle, hållbar utveckling och företag 

- beskriver vad företag faktiskt gör, föreslår möjliga problemlösningar och är värdeskap-
ande 

Slutligen – att skapa synergier och ömsesidiga fördelar mellan olika intressenter och mellan 
aktieägare och naturen anses vara en av de grundläggande utmaningarna för både Stakeholder 
Theory och hållbart förvaltning/ledning. 
Detta bekräftas också av senare forskning som visar på dessa samband och effekten av att 
tillämpa hållbar förvaltning/ledning. Eccles et al (2011) kommer fram till att ledningen i starkt 
hållbara företag jämfört med svagt/inte hållbara, har ett mycket djupare engagemang i alla 
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intressentgrupper, är mer transparenta, lägger större fokus på icke-finansiell avstämning med 
medarbetare, har större kontroll på leverantörer och mer pålitliga leverantörskedjor samt en 
längre horisont vad gäller kommunikation. Dessa företag har oftare också etablerat en process 
i företaget för intressentengagemang. De starkt hållbara företagen presterar också bättre både 
vad gäller marknadsvärde och finansiella nyckeltal. 
Girerd-Potin et al (2014) analyserade under perioden 2003-2010 olika aspekter av socialt an-
svarstagande (SR-dimensions) i förhållande till tre olika intressentgrupper (business, societal 
and financial stakeholders). De fann att alla grupper krävde en högre riskpremie för var och 
en av SR-dimensionerna när företaget i sin helhet inte ansågs vara socialt ansvarstagande. 
Detta leder i sin tur till att SR-företagen har lägre kapitalkostnad jämfört med andra företag. 
Harjoto och Laksmana (2016) menar att CSR-företag måste balansera olika typer av intres-
senters behov och måste därför fördela resurser för att tillgodose både de finansiella investe-
rarnas och övriga intressenters behov. De fann att den tillämpade CSR-funktionen fungerar 
som en kontrollmekanism för att reducera överdriven risktagning och för stort undvikande av 
att ta risk. Sammantaget hade CSR-företagen lägre risk och högre värde jämfört med andra 
företag. 
Lönnroth (2014) menar att ett av kännetecknen för ett verkligt hållbart företag är att det lyss-
nar på sina intressenter. 
De två intervjuerna bekräftar också ovan sagda med följande citat: ”Hållbarhetsredovisning: 
för investerare och banker borde det vara det mest intressanta av allt. De tittar vanligen bara 
på finansiella nyckeltal men andra risker förbises. Som investerare gör du då ett mer genom-
tänkt val om företaget har en hållbarhetsredovisning. Det blir mer transparant! Alla investe-
rare måste göra vågen – de får inblick i alla andra riskfrågor som tidigare inte synts.” ”Effek-
terna med hållbarhetsredovisningen är framför allt bättre koll på riskfrågan, och leverantörs-
leden. Företagen vet bättre vad kunderna vill och kräver!” 

2.4 Effektiva marknaden, Fama 1970 
Eugene F. Famas teori ”Den effektiva marknadshypotesen” innebär att en marknad är effektiv 
när all tillgänglig information om företaget och tillgången/värdepappret reflekteras i priset. 
Priset på tillgången justeras hela tiden utifrån ny tillgänglig information som omedelbart åter-
speglas i priset, vilket gör att investerare kan anta att tillgången alltid är korrekt värderad. 
Detta förutsätter dock att alla marknadsaktörer handlar rationellt och har tillgång till samma 
information (Fama, 1970). 
Fama delar in sin hypotes i tre olika underkategorier: 
Svag form av effektiv marknad – marknaden anses vara svagt effektivt om information re-
flekteras i priset på tillgången utifrån historiska antaganden. 
Semi-stark form av effektiv marknad - innebär att marknaden tar hänsyn till både historiska 
antaganden och all allmän/offentlig information inklusive offentliga publicerade redovisning-
ar och rapporter såväl som historiska prognoser av tillgångars marknadsvärde, vilket åter-
speglas priset. 
Stark form av effektiv marknad – marknaden är starkt effektiv när den nyttjar all tillgänglig 
information om företaget och tillgången. Med detta menas alla publika och officiella rapporter 
så som företagets årsredovisningar och icke-finansiell information, information om ledning-
ens privata tillgångar med mera. Här har alla investerare tillgång till samma information vilket 
förhindrar att någon har fördelar gentemot någon annan på marknaden (Fama, 1970). 
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Information och informationsspridning är viktigt för alla företag och för marknaden för att 
alla ska kunna fatta så bra underbyggda beslut som möjligt. Ju mer information som finns 
tillgänglig för alla aktörer, desto mer effektiv blir marknaden. 
Transparensen ökar i hållbara företag genom hållbarhetsredovisningarna, vilket också märks 
genom att många företag frivilligt rapporterar hur de hanterar och mäter sina miljö- och kli-
matfrågor på den icke-kommersiella websidan och forumet CDP (Carbon Disclosure Project). 
Även stater, städer och investerare kan frivilligt rapportera sitt arbete till CDP där alla har fri 
tillgång till rapporter, analyser och information om detta (CDP, u.å.). CSRHUB har en offent-
lig rankinglista på närmare 17 000 företag vad gäller CSR-nivå. Där finns även tillgång till 
olika detaljerade rapporter (CSRHUB, u.å.) och denna icke-finansiella företagsinformation 
finns tillgänglig för alla. Swesif har också en websida med tillgänglig information om hållbara 
fonder och hur deras hållbarhetsprofil ser ut (Swesif, u.å.). 
Greenwald (2010) visar på sambandet mellan miljö- och socialt ansvar genom hållbarhetsre-
dovisning och företagets prestation. När ett företag tillämpar en hållbarhetsredovisning 
tvingas det att analysera sin verksamhet på fler nivåer och alla delar av ESG, jämfört med 
vanlig finansiell redovisning. Enligt Greenwald innebär det att ledningen får en bättre insyn i 
och kontroll på verksamheten. Ökad transparens och informationsspridning tillsammans med 
ett större socialt engagemang i verksamheten leder också till ett ökat förtroende för ledningen. 
Sammantaget ökar detta möjligheten att planera och utveckla företaget utifrån hållbara krite-
rier och prestera bättre på marknaden. Greenwald menar att det blir som en snöbollseffekt - de 
företag som kan värna om kundrelationer, skapa förtroende mellan bolagsstyrning och an-
ställda samt hantera miljö- och organisationsproblem är de som är mest effektiva. 
Jizi et al (2016) visar att aktieägarvärdet ökar med CSR-aktiviteterna i de undersökta företa-
gen. De kom även fram till att deltagare på aktiemarknaden uppskattade den utökade företags-
informationen företagen redovisade från CSR-arbetet och att den var av värde. 
ECB (European Central Bank, 2010) kommer fram till att analytikerna och marknaden behö-
ver en mer framåtblickande, bredare och kvalitativ information från, i detta fall, bankerna för 
att bättre kunna analysera och bedöma den ekonomiska prestationen. 
Således torde hållbara företag med transparanta hållbarhetsredovisningar bidra till en mer 
effektiv marknad genom den mer omfattande företagsinformationen som de presenterar och 
som också är tillgänglig för alla marknadsaktörer. 

2.5 Hållbart företag 
Första gången begreppet hållbar utveckling introduceras är i Brundtlandtrapporten från FN 
(1987) “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future”. Detta koncept utvecklas sedan vidare på FN-konferensen i Rio 1992 då Agenda 21 
formulerades (UNDESA, u.å.) och antogs då av 178 regeringar. Här integreras miljöfrågorna 
för första gången med alla aspekter av de sociala, politiska och ekonomiska aktiviteterna. 
John Elkington tar detta som utgångspunkt i sin artikel ”Towards the Sustainable Corporation: 
Win-Win-Win Business Strategies för Sustainable Development” från 1994 och menar att 
detta blivit centralt för miljödebatten och hållbarhetsredovisningar. Han kommer fram till att 
framgångsrika företag inte kommer att ha något val annat än att engagera sig i detta område 
som är på frammarsch. Elkington menar också att utmaningen för företagen är att utarbeta nya 
sätt att samverka med hela intressent- och värdekedjan för att på detta sätt både skapa fördelar 
från ett s.k. ”Corporate Citizenship” (samhällsansvar) men även konkurrensfördelar.  
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Elkington utvecklar detta vidare och forumlerar 1995 begreppet 3P ”People, Planet and Pro-
fit” samt vidare begreppet “Triple Bottom Line” 1997 i sin bok ”Cannibals with Forks: The 
Triple Bottom Line of 21st Century Business” (Elkington 2004; Slaper & Hall 2011). Triple 
Bottom Line, eller TBL, alluderar på företagets bokföring och resultatet på “sista raden” efter 
alla kostnader och skatter. 

Figur 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Triple Bottom Line graphic (Triplebotline, 2012) 

TBL är i sin essens ett sätt att beräkna företagets värdeskapande tillsammans med det miljö-
värde och de miljökostnader som företaget tillför eller förstör. De tre dimensionerna som an-
vänds i beräkningen är de 3P som mäts, vilket kan vara ett problem då dessa inte har samma 
måttstockar. Enligt Slaper och Hall (2011) har TBL förändrat det sätt som företag, regeringar 
och icke vinstdrivande verksamheter mäter hållbarhet och avkasting/effekt på projekt och 
regelverk, när dessa inkluderar dimensionerna socialt, miljö och ekonomi. 
GRI - Global Reporting Initiative – bildades 1997 och skapade då den första GRI-standarden 
för hållbarhetsredovisning (GRI Standards, 2016) genom vilka företaget rapporterar om sin 
påverkan på ekonomi, miljö och samhälle. Standarden bygger på FN:s rapport från 1987 och 
UNEP var också involverade i grundandet av GRI. 

ESG-kriterierna 
Enligt European Federation of Financial Analysts Societeis (EFFAS, 2008) kan ESG definie-
ras som frågor kopplade till aktiers riskaspekter inom områdena miljö, sociala frågor såsom 
arbetskraft och lokalsamhället samt ledningsfrågor som innefattar ledningssystem och bolags-
styrning. CSR sammanfattas av EFFAS som företagens rapportering i förhållande till ESG-
faktorerna. Detta överensstämmer också med definitionen som Principles for Responsible 
Investments PRI (2016) och Thomson Reuters (u.å.) gör. 
ESG-kriterierna är miljö (E), socialt (S) och ledning (G) vilket skiljer sig något från begrep-
pen i TBL (ekonomi, miljö, samhälle). Utgångspunkt och innehåll är dock de samma då eko-
nomi är en del av ledningsfrågan i ESG. 
Företagen ska identifiera de ESG frågor som påverkar företaget och som företaget i eller ge-
nom sin verksamhet på olika sätt har en inverkan på. Detta ska dokumenteras genom policys, 
mål, aktiviteter, rutiner, uppföljning samt rapporter. 
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E = Environment; Påverkan på levande och icke levande system såsom luft, vatten, jord och 
ekosystem. Företaget ska arbeta med att undvika, förebygga och mäta miljörisker men även 
beskriva hur de genom detta kan ta hand om möjligheterna att skapa långsiktigt ägarvärde. 
S = Social; Handlar om hur företaget kan skapa lojalitet och tillit inom företaget och dess 
anställda, bland kunder och i lokalsamhället, dvs alla intressenterna. Denna punkt återspeglar 
även ett företags viktigaste grund för långsiktigt överlevnad och värdeskapande för aktieägar-
na - dess existensberättigande och rykte. 
G = Governance; Visar på vilket sätt företagets bolagsstyrning, ledningssystem, affärssystem 
och processer säkrar upp att ledning och styrelse dels följer ESG-principerna och dels handlar 
i aktieägarnas bästa för skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. 
En hållbar affärsstrategi enligt Lönnroth (2014), syftar till att öka både aktieägarvärdet och 
samhällsvärdet och hänvisar i detta sammanhang till Elkingtons ”Tripple Bottom Line”. Han 
menar också att de viktigaste drivkrafterna bakom en hållbar affärsutveckling är förtroende 
och innovation som grundar sig i förmågan att ta ansvar och hantera risker. 

2.6 Tidigare studier 
Många studier på CSR/hållbara företag och CSR-portföljer och hur de presterar i förhållande 
till andra icke hållbara företag har gjorts under de senaste 15 åren. De är i huvudsak koncen-
trerade till stora globala företag eller globala hållbara aktieindex. Det finns inte så mycket 
forskning på Svenska företag i denna fråga och framför allt inte på mindre företag. Nedan 
följer en sammanfattning av studier som gjorts de senaste åren, vilka också används som refe-
renser i undersökningen och som redan nämnts. 
Lou och Bhattacharya (2009) analyserade 2002-2003 ett stort antal företag i USA.  De fann att 
företag med hög CSP (Corporate Social Performance) sänker framför allt den osystematiska 
risken men även den systematiska risken. CSR-program fungerar som en rikshantering vilken 
genererar ett positivt försäkringsliknande moralkapital bland intressenter och aktieägare som 
skyddar företaget och bidrar till företagets aktieägarvärde. 
Greenwald (2010) analyserade USA-företag 2004-2010 och kom fram till att de företag som 
effektivt hanterar relationen med kunder, anställda, leverantörer, företagsledningsfrågor och 
miljöutmaningar också är de företag som tenderar att klara alla delar av sitt företagande och 
sina affärer på ett mer effektivt sätt. ESG-företagen är mer långsiktiga och stabila, transpa-
ranta och ger mer icke-finansiell och viktig information till marknadsaktörerna. Detta sam-
mantaget gör att de också har en bättre avkastning än andra företag. Ju mer ESG-intensivt 
företaget är desto bättre resultat. 
Eccles et al (2011) finner i sin långtidsstudie av 180 Amerikanska företag åren 1993-2009 att 
hållbara företag ökar intressentvärdet i alla led, är mer transparanta och långsiktiga, presterar 
bättre och har ett högre marknadsvärde. De har även en lägre sannolikhet för att ställa in be-
talningarna. 
Enligt Lönnroth (2014) finns det hållbarhetsrelaterade risker inom både den strategiska och 
operativa nivån i ett företag. Framför allt rör detta förtroenderisker som kan påverka företa-
gets alla intressentgrupper och det avgörande är hur företaget definierar sitt ansvar. Han me-
nar också att ett företag som är transparant, arbetar förebyggande och har en aktiv dialog med 
intressenterna också har en lägre risk. Dessa företag har även en lägre kostnad för riskhante-
ringen då färre akuta insatser behövs. Lönnroth menar också att hållarhetsredovisningen och 
den finansiella redovisningen behöver integreras för att få en effektiv bolagsstyrning i ett 
hållbart företag. 
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Albuquerque et al (2013) analyserade MSCI:s ESG data perioden 2003-2011 och kom också 
fram till att CSR-aktiviteter sänker den systematiska risken och ger ett ökat företagsvärde. 
CSR-företag har också en lägre kapitalkostnad. 
Girerd-Potin et al (2014) undersökte under 2003-2010 vilka delar av ESG som har mest på-
verkan på företagets resultat men fann ingen skillnad mellan de tre SR-nivåerna. Däremot 
fann de att företag som inte ansågs vara socialt ansvarstagande i sin helhet, hade en högre 
riskpremie för var och en av SR-dimensionerna och att dessa företag hade än lägre kapital-
kostnad jämfört med andra företag. 
Nofsinger och Varma (2014) undersökte 240 fonder i USA perioden 2000-2011 och kom 
fram till fram till att ESG-företagen presterade 1,61 – 1,7 % bättre än andra företag i ned-
gångsperioder och 0,67 – 0,95 % sämre i uppgångsperioder och att alla tre ESG-parametrarna 
tillsammans bidrog till resultatet. 
Chow et al (2014) gjorde en långtidsstudie på alla företag listade på MSCI KLD400 (ESG) 
åren 1990-2007. De kom fram till att hållbara företag har bättre avkastning över tid, bättre 
tillväxtmöjligheter och lägre agentkostnader. 
Harjoto och Laksmana (2016) analyserade 1718 företag i USA 1998-2011 och kom fram till 
att CSR-företagen reducerar både överdriven risktagning och undvikande av risk samt att de 
har en lägre osystematisk risk. Sammantaget ger det ett högre företagsvärde. 
Jizi et al (2016) undersökte 194 Amerikanska banker 2009-2010 och fann att tillämpad CSR 
gav ett högre aktievärde och att den utökade informationen genom CSR uppskattades av 
marknaden och minskade intressekonflikterna. 
Lee et al (2016) finner i sin studie av 608 Koreanska företag 2011-12 att ESG-företag preste-
rar bättre både finansiellt och operationellt samt att FoU-nivån inte påverkade resultatet. 
Det finns uppenbarligen en länk mellan hållbart (ESG, CSR) och risk, Agent-problem, Stake-
holder Theory och effektiv marknad, vilket den ovan redovisade forskningen visar. Det är 
också tydligt att minskade risker är en gemensam nämnare vad gäller effekten av tillämpad 
ESG, vilket i sin tur genererar minskade agentkostnader, högre avkastning, högre företags-
värde och ökat intressentvärde. Figur 2 nedan visar en översikt av sambanden. 

Figur 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effekter av tillämpade ESG-parametrar i ett hållbart företag 
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3. Metod 
 

I kapitlet redogörs för studiens metodval, urval, datainsamling och statistisk metod. Tillväga-
gångssättet för studiens datainsamling beskrivs och diskuteras. Därefter följer en beskrivning 
av de statistiska testerna som genomförts. Kapitles avslutas med en kritisk metoddiskussion. 
 

3.1 Vetenskapssyn 
De två forskningsområdena inom samhällsvetenskaplig forskning är positivism och inter-
pretivism. Positivismen tillämpar en naturvetenskaplig modell, där fakta och siffror har en 
framträdande roll medan interpretivismen har mer fokus på den sociala verkligheten som är 
formad av människor och dess handlingar. Denna uppdelning är inte självklar men lever kvar 
i antagandena om kvalitativ och kvantitativ forskning. Det positivistiska sättet är tillämpbart 
för denna studie, då vi i vår studie i huvudsak använder material från mätbara objektiva ob-
servationer och data insamlat från årsredovisningar och tidigare forskning i ämnet där fokus 
ligger på siffror och fakta. Den del av studien som hämtar information från intervjuer avser 
endast att vara ett komplement (Denscombe, 2016).    

3.2  Val av metod 

3.2.1 Metodval 
Kvantitativ forskning tenderar enligt Denscombe (2016) att associeras med positivismen och 
kvalitativ forskning associeras med interpretivism. 
Huvuddelen av studien är baserad på fakta och siffror från företagens årsredovisningar samt 
forskningsartiklar och litteratur i ämnet. Därför är en kvantitativ metod lämplig, då vi genom-
för studien. 
En kompletterande kvalitativ metod genom två intervjuer finns med, vars syfte är att ge ytter-
ligare bakgrundsinformation till begrepp som hållbart företag (Denscombe, 2016). 
Studien tillämpar en metodkombination för att möjliggöra en bättre förståelse för hållbara 
företag och den ligger också till grund för gruppindelningen av hållbara företag i vår under-
sökning (Denscombe, 2016). Utgångspunkten är en pragmatisk grundprincip, vilket innebär 
att fokus ligger på vilka forskningsverktyg som är relevanta för undersökningen och inte hur 
väl dessa överensstämmer med en forskningsfilosofi (Denscombe, 2016). 

3.2.2  Urvalsmetod och population 
Urvalsramen för att insamla data är OMX Main market Stockholm, Mid och Large Cap peri-
oden 2008-2012, dvs medelstora och stora börsnoterade Svenska företag. Företagen ska alla 
ha varit noterade på OMX Large Cap och Mid Cap under hela perioden och de ska alla ha sitt 
juridiska säte i Sverige. Anledningen till valda urvalsram är att tidigare forskning endast un-
dersökt stora globala företag (Large Cap), främst i USA. Det är därför intressant att studera de 
medelstora och stora företagen (Mid och Large Cap) i Sverige också för att dessa företag 
kommer att beröras av den nya lagstiftningen om hållbarhetsredovisningar från räkenskaps-
året 2017. 
Mid Cap på OMX Stockholm är företag som har ett börsvärde från 150 miljoner Euro till 1 
miljard Euro. Large Cap omfattar företag med ett börsvärde som överstiger 1 miljard Euro. 
Urvalsmetoden är ett stratifierat urval, där företagen delas in i delpopulationer genom ett 
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pragmatiskt tillvägagångssätt och ett flerstegsurval. Det första urvalet är börsnoterade företag 
i Mid och Large Cap, alltså indelning enligt storlek. Företagen i dessa två grupper delas sedan 
separat in i tre olika grupper eller stratum enligt nedan angivna hållbarhetskriterier och grup-
per (Körner & Wahlgren, 1996 ). Se även vidare definition av grupperna i avsnitt 3.2.4. 

1) företag med hållbarhetsredovisning hela perioden 
2) företag med hållbarhetsredovisning delar av perioden 
3) företag utan hållbarhetsredovisning 
För att få ett tillräckligt representativt urval av medelstora och stora företag i Sverige inom 
alla branscher, undersöks hela populationen, dvs en totalundersökning på alla noterade företag 
på OMX Stockholm Mid och Large Cap under vald period, med säte i Sverige. Mid Cap och 
Large Cap utgör därmed två urvalsgrupper. 
Den valda perioden för undersökningen är 2008-2012. Företagen i populationen ska varit no-
terade på Mid och Large Cap under perioden 2008 till och med 31 december 2012. Perioden 
startar året för finanskraschen 2008 och följs sedan av en lågkonjunktur. Av det skälet är det 
en intressant period att undersöka hur hållbara företag har klarat sig ekonomiskt. 
För intervjuerna har det tillämpas ett icke-sannolikhetsurval med tekniken subjektivt urval. 
Detta innebär att två respondenter valts ut på grund av deras kompetens inom ämnet. Dessa 
respondenter har båda en lång erfarenhet från arbetet med CSR-frågor; 
Respondent 1 har arbetat med CSR-frågor sedan 1995 bl. a. som utbildare, projektledare och 
nätverkare. 
Respondent 2 har arbetat med hållbarhetsfrågor inom finanssektorn i många år och är nu i 
huvudsak konsult inom området hållbarhet. 
Ett antal frågor kring hållbart företagande i allmänhet har använts till de båda personliga in-
tervjuerna (bilaga 1). Intervjuerna har efter medgivande av respondenterna spelats in och an-
teckningar gjordes under intervjuerna. Det som framkommit i intervjuerna citeras i undersök-
ningen i syfte att ge en bättre bild av vad ett hållbart företag är, hur begreppet hållbart har 
utvecklats samt i förekommande som stöd i analysen. 

3.2.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen som använts i denna studie utgörs av paneldata, vilket innebär data som 
är insamlat från valda objekt under en längre period och vid ett flertal tillfällen. I detta fall har 
data hämtats från årsredovisningar från de undersökta företagen mellan åren 2008-2012 
(Bryman & Bell, 2014). 
Företagen delas sedan in i tre olika grupper beroende på hur hållbara de är. De tre olika grup-
pernas resultat jämförs därefter med varandra inom Mid Cap och inom Large Cap.  
Den statistiska analysen i studien görs med hjälp av programmet Past. Där görs summerande 
statisk analys och F-test för att se skillnader mellan de olika grupperna från urvalet och för att 
ta fram signifikansvärden. Problematisering och analys görs sedan utifrån vetenskapliga teo-
rier och vad som framkommit i tidigare forskning. Detta anses också vara typiskt för en kvan-
titativ studie enligt Denscombe (2016). 

3.2.4 Definition av hållbart företag i undersökningen 
Undersökningen utgår från ESG-kriterierna (environmental, social and governance) för att 
definiera om företaget är hållbart. Företagen ska identifiera de ESG frågor som påverkar före-
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taget och som företaget i eller genom sin verksamhet på olika sätt har en inverkan på. Detta 
ska dokumenteras genom policys, mål, aktiviteter, rutiner, uppföljning samt rapporter. 
Då hållbarhetsredovisningar inte varit vedertagna begrepp under hela perioden 2008-2012 
accepteras alternativa redovisningar och rapporteringssystem, så länge de omfattar ESG-
kriterierna. De 3 kategorier (grupper) av hållbart företagande i undersökningen är som följer: 

1. I bästa fall har företaget en hållbarhetsredovisning enligt ESG-faktorerna vilket innebär 
att det i en rapport beskriver och mäter hur de hanterar företagets miljöfrågor, etiska 
aspekter och hur ledningens ansvar i detta ser ut. Alternativt kan företaget ha en GRI-
rapport. Finns inte detta kan företaget i stället ha ett miljöledningssystem, kvalitetsled-
ningssystem samt kompletterande policys för socialt ansvarstagande. Informationen 
måste finnas tillgänglig på företagets hemsida eller i årsredovisningen och ha tillämpats 
samt rapporterats under hela perioden 2008-2012. 

2. Företaget har ovan kriterier men endast under en del av perioden 2008-2012. 
3. Företaget har under perioden 2008-2012 endast ett fåtal eller ingen av ovan parametrar 

och kriterier. 
Det finns en viss fördröjning av effekten av att införa ett system för hållbarhetsrapporter eller 
ESG-system (Hassel & Semenova, 2013), varför de företag som påbörjat hållbarhetsarbetet 
under perioden placeras i en egen kategori (kategori/grupp 2). 
Detta sätt att inför analysen dela in företagen i olika grupper av hållbarhet har även tillämpats 
av Eccles et al (2011). De delade in de 180 analyserade Amerikanska företagen i två grupper 
enligt givna kriterier som sedan jämfördes med varandra – High Sustainability och Low 
Sustainability. 

3.2.5 Definition av ekonomiskt hållbart företag i undersökningen 
De företag som under analysperioden 2008-2012 sammantaget har positiva värden på variab-
lerna ROA, ROE, Tobin-Q Ratio och Tillväxt samt låg skuldsättningsgrad anses som ekono-
miskt hållbara. Variablerna motsvarar värden som pekar på företagets presation och risknivå, 
vilka har en koppling till den osystematiska risken. Se även avsnitt 1.1.2 och 2.1. 

3.2.6 Val av variabler och mätmetod 
De variabler som valts för analysen följer nedan. Tidigare forskning om CSR-företag har an-
vänt de finansiella nyckeltalen ROA, ROE, Tobin-Q Ratio, omsättningstillväxt, Market-to-
book-value och skuldsättningsgrad för att analysera och jämföra företags och aktieportföljers 
prestation, avkasting och risknivåer i förhållande till hållbarhetskriterier (CSR och ESG). En-
ligt Lou och Bhattacharya (2009) visar dessa variabler på företagets osystematiska risk, vilket 
också har en koppling till företagets arbete med CSR/ESG-frågorna. Variablerna har närmare 
beskrivits i avsnittet 2.1.2. 

Variabler 
ROA, avkasting på tillgångar: årets resultat / totala tillgångar (bokfört värde). 
Detta visar på hur mycket vinst företaget skapar av sina tillgångar, eller om verksamheten ger 
en acceptabel förräntning på företagets resurser. Informationen i ROA visar på företagets 
framtida kassaflöden. 
ROE, avkasting på eget kapital: årets resultat / eget kapital (bokfört värde) 
Detta visar hur hög företagets avkastning är i förhållande till det egna kapitalet – ett mått på 
hur lönsamt företaget är för aktieägarna. Detta är det mest vanliga måttet på ett företags pre-
station och avkastning. 



21 
 

Tobins Q-ratio: företagets börsvärde / eget kapital (bokfört värde) 
Detta visar företagets börsvärde i förhållande till dess bokförda aktievärdevärde (dvs eget 
kapital) och är den förenklade formeln med antagandet att de totala skulderna enligt bokfö-
ringsregler är marknadsmässigt värderade. 
Tillväxt, förändring av nettoomsättning: (årets nettoomsättning - föregående års nettoom-
sättning) / föregående års nettoomsättning 
Omsättningstillväxten visar hur väl företaget hänger med i konkurrensen om marknadsande-
larna. Ett företag som växer skapar mer avkastning och värde till sina ägare och intressenter. 
Skuldsättningsgrad mot tillgångar: långfristiga skulder / totala tillgångar 
Detta värde visar på företagets långsiktiga kapitalstyrka att möta åtaganden och kan påverka 
framtida kassaflöden. Det visar om företaget finansierar sina tillgångar med lån och använder 
hävstångsstrategier för finansiering av projekt. Hög skuldsättningsgrad visar på låg soliditet 
och ökad risk.  
Skuldsättningsgrad mot eget kapital: långfristiga skulder / eget kapital bokfört värde 
Detta mått påvisar samma saker som ovan skuldsättningsgrad, men i förhållande till det egna 
kapitalet. 

Storleksskillnaden Mid Cap och Large Cap 
Mid Cap och Large Cap utgör två olika storleksklasser av företag vad gäller marknadsvärde 
(börsvärde). För att se om storleken har betydelse särredovisas resultaten för dessa grupper 
innan vidare analys görs. 

3.3 Insamling av data 
Data har hämtats från årsredovisningarna och sammanställts för samtliga företag de 5 aktuella 
åren 2008-2012. Insamlade värden anges i miljoner SEK och följande uppgifter har hämtats in 
från balans- och resultaträkningarna: nettoresultat, totala tillgångar, eget kapital, börsvärde, 
omsättning, långsiktiga skulder. Uppgifterna gäller per respektive företags bokslutsdatum. 
Data som samlats in har registrerats i Excel för vidare beräkningar. 
Därefter har respektive variabel beräknats för varje företag. Företagen placeras sedan i grupp 
1, 2 eller 3 beroende på dess hållbarhetsnivå enligt ovan redogörelse. 

3.4 Tillvägagångssätt 
För att validera insamlat data, görs en beräkning av allt data för samtliga företags variabler 
per grupp för att få fram medelvärde, summa, standard error och standardavvikelse (Körner & 
Wahlgren, 2015). De statistiska analyserna görs i programmet Past. 
Därefter görs ett F-test för varje variabel mellan de tre grupperna, för att på så sett se om det 
finns en signifikant skillnad mellan gruppernas värden (Körner & Wahlgren, 2015). 
Variablerna i F-testet som prövas har tagits fram på följande sätt: 

- Data från varje företags 5-årsperiod för respektive variabel har summerats. 
- Företagen delas in i grupp 1, 2 och 3 enligt Hållbarhetskriterierna. 
- Varje variabel summeras i respektive grupp. 
- F-testet görs mellan grupperna (1 mot 2, 1 mot 3 och 2 mot 3) för alla variabler. 
- Mid Cap analyseras för sig och Large Cap analyseras för sig. 
- Resultaten från Grupp 1 Mid och Large Cap testas sedan mot varandra. 
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Skälet till att summan i stället för medelvärdet på variablerna för företagens 5-årsdata har an-
vänts, är att alla medelvärden är numeriskt mycket små (många små decimaltal) och därför 
svåra att använda för en statistisk analys. Summan ger ett något högre numeriskt värde att 
analysera. 
Slutresultatet redovisas med en deskriptiv tabell. F-test med resultatet från standard error, 
standardavvikelsen och p-värden redovisas i beskrivande text. Därefter redovisas de olika 
gruppernas resultat på följande sätt: 

- Grupp 1, 2 och 3:s resultat jämförs med varandra inom Mid Cap 
- Grupp 1, 2 och 3:s resultat jämförs med varandra inom Large Cap 
- Resultatet i Grupp 1 Mid Cap jämförs med resultatet i Grupp 1 Large Cap 

3.5 Bortfall 
För att på bästa sätt få fram urvalet, bad vi Nasdaq OMX Stockholm om hjälp att ur sin data-
bas söka ut alla företag som varit noterade på Mid och Large Cap i Stockholm under perioden 
2008-2012. 
De som inte var svenska företag och hade juridisk hemvist i annat land under perioden 2008-
2012 föll bort. Totalt är det 2 företag som fallit bort från ursprungliga listan om 46 företag på 
Mid Cap, dvs 4,3 % och kvar är 44 företag. Från Large Cap som innehåller totalt 55 företag, 
är det 6 företag som av samma skäl fallit bort, dvs 10,9 % och kvar är 49 företag. 
Tabell 14 i Bilagor redovisar samtliga företag i Mid Cap med bortfall. Tabell 15 i Bilagor 
redovisar samtliga företag i Large Cap med bortfall. 

3.6 Kritisk granskning 
Ett alternativt angreppssätt hade varit att göra ett slumpmässigt urval av OMX Stockholm 
Large och Mid Cap i stället för att undersöka hela populationen. Detta gjordes för att undvika 
risken med ett för litet urval med eventuell sned branschfördelning. 
Tidigare forskning i ämnet har undersökt stora globala företag och fonder framför allt i USA 
(Harjoto & Laksmana 2013; Lee et al 2014). Genom att välja Svenska företag på Mid och 
Large Cap för undersökningen lyfts ett annat perspektiv i studien, vilken kan vara intressant. 
Ett alternativ hade varit att göra samma undersökning men i stället använt ett urval av alla 
globala företag i Europa, vilket hade givit ett större statistiskt underlag. Med beaktan av den 
tid och de resurser vi haft till vårt förfogande, anser vi att det inte varit genomförbart. 
De studier vi tittat på har använt olika variabler och finansiella nyckeltal vad gäller resultat, 
avkastning och företagsvärde samt CSR-variabler från ratinginstitut som kontrollvariabel i 
mätningen för att få fram jämförelser (El Ghoul et al 2011; Hassel & Semenova 2013; Jizi et 
al 2016; Krüger 2015; Lee et al 2016). I denna studie har vi i jämförelsen valt att utgå från 
variabler som påverkar den osystematiska risken samt att dela upp företagen i tre olika håll-
barhetsgrupper. Vi är medvetna om att analysen hade kunnat göras på annat sätt genom att 
t.ex. mer detaljerat analysera hållbarhetsnivån på företagen i förhållande till avkastning och 
risk. 
En möjlig svag punkt kan vara gruppindelningen för hållbara företag, då den har gjorts utifrån 
våra egna uppställda kriterier. Även det sätt på vilket vi valt att definiera ekonomiskt hållbara 
företag kan vara en svag punkt. Båda metoderna har dock använts i tidigare forskning. 
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Valet av period kan möjligen också vara en svaghet då fem år kan vara en för kort period för 
att se långtidseffekter hos företagen. Dock är valet medvetet i den mening att det just är en 
period av ekonomisk stress och det därför är intressant att se hur hållbara företag presterar 
ekonomiskt jämfört med icke hållbara företag under de förutsättningarna. 
Vi anser dock att vår studie i hög grad är replikerbar. Data som samlats in kan återskapas och 
förändras inte över tid och saknar personlig tolkning. Kriterierna för gruppindelning av håll-
bara företag och definition av ekonomiskt hållbar har tydligt redovisats och kan därför återan-
vändas i en ny undersökning. 
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4. Undersökningen – empiri och resultat 
 

Här redogörs för den egna undersökningen och vilka statistiska resultat som framkommit. 
Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av undersökningens variabler och hur studien 
genomförts. Därefter redovisas resultaten. 
 

4.1 Undersökningsfrågor 
De variabler som används i undersökningen är hämtade från företagens årsredovisningar på 
samtliga företag i populationen, dvs de Svenska företagen listade på OMX Stockholm Mid 
Cap och Large Cap mellan 2008 och 2012. 
Samtliga värden är tagna från respektive företags årsredovisning och bokslutsdag. Några av 
företagen har brutet räkenskapsår vilket innebär att värdet på bokslutsdagen är ett annat datum 
än den 31 december. 
ROA: årets resultat / totala tillgångar (bokfört värde) 
ROE: årets resultat / eget kapital (bokfört värde) 
Tobin Q-ratio = företagets börsvärde / eget kapital (bokfört värde). 
Tillväxt: (årets nettoomsättning - föregående års nettoomsättning) / föregående års nettoom-
sättning 
Skuldsättningsgrad: långfristiga skulder / eget kapital (bokfört värde) 
Skuldsättningsgrad: långfristiga skulder / totala tillgångar 

4.2 Resultatredovisning 

4.2.1 Deskriptiv dataanalys av populationen 
Populationen i Mid Cap består av totalt 44 företag i sju olika branscher och Large Cap består 
av 49 företag i nio olika branscher. Branschen Financials är ett mer vitt begrepp och här finns 
fastighetsbolag, finansbolag, investmentbolag och banker. Inom Financials Mid Cap finns 1 
bank, 3 investmentbolag, 1 finansbolag och 7 fastighetsbolag. På Large Cap Financials finns 4 
banker, 6 investmentbolag och 4 fastighetsbolag. Fördelningen mellan branscherna redovisas 
nedan. 

Tabell 1 

BRANSCH – Mid Cap ANTAL BOLAG BRANSCH – Large Cap ANTAL BOLAG 
Basic Materials 4 Consumer Discretionary 5 
Consumer Goods 5 Consumer Staples 3 
Consumer Services 7 Energy 1 
Financials 12 Financials 15 
Health Care 3 Health Care 3 
Industrials 12 Industrials 15 
Technology 1 Information Technology 1 
Summa antal företag 44 Materials 4 
  Telecommunication Services 2 
  Summa antal företag 49 

Branschfördelning Mid och Large Cap OMX STO 2008-2012 
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Kravet på börsvärdet för företagen på Mid Cap mellan 2008 och 2012 var 150 miljoner Euro 
till 1 miljard Euro. Populationens totala börsvärde i genomsnitt/år under perioden uppgick till 
212,52 miljarder SEK och populationens genomsnitt 4,84 miljarder SEK vilket motsvarar 
ungefär 426 miljoner Euro med en genomsnittlig kurs på 11,35. Data som har använts för att 
göra beräkning och analys kommer från företagens nettoresultat, totala tillgångar, eget kapital, 
börsvärde, långsiktiga skulder och omsättning. Populationens värden redovisas i nedan tabel-
ler (nr 2 och 3) med total summa för de 5 åren, aritmetiskt medelvärde per år och medelvärdet 
för populationen per år anges. 

Tabell nr 2 
Populationens totala antal    
44 företag Mid Cap, MSEK 

NETTO-
RESULTAT 

TOTALA  TILL-
GÅNGAR 

EGET KAPITAL 
(bokfört) BÖRSVÄRDE Långsiktig tot 

SKULD 
OMSÄTTNING 

(netto) 

Total summa 5 år 53 802,16 1 796 419,68 625 522,39 1 063 710,36 703 121,93 1 312 529,90 

Sum medelvärde/5 år 10 760,43 359 283,94 125 104,48 212 742,07 140 624,39 262 505,98 

Populationens medelvärde/5 år 244,56 8 165,54 2 843,28 4 835,05 3 196,01 5 966,05 

Populationens värden i Mid Cap OMX STO 2008 – 2012 
 
Börsvärdet på företagen i Large Cap skulle under perioden 2008-2012 överstiga över 1 mil-
jard Euro. Populationens börsvärde uppgick till 61,918 miljarder SEK i genomsnitt/år under 
5-årsperioden vilket motsvarar ungefär 5,453 miljarder Euro med en genomsnittlig kurs på 
11,35. 
Tabell nr 3 
Populationens totala antal 49 
företag Large Cap, MSEK 

NETTO-
RESULTAT 

TOTALA  TILL-
GÅNGAR 

EGET KAPITAL 
(bokfört) BÖRSVÄRDE Långsiktig        

tot SKULD 
OMSÄTTNING 

(netto) 

Total summa 5 år 1 052 449,09 71 057 211,15 9 022 474,16 15 170 080,70 38 622 608,67 11 218 457,41 
Sum medelvärde/5 år 210 489,82 14 211 442,23 1 804 494,83 3 034 016,14 7 724 521,73 2 243 691,48 

Populationens medelvärde/5 år 4 295,71 290 029,43 36 826,43 61 918,70 157 643,30 45 789,62 

Populationens värden i Large Cap OMX STO 2008 – 2012 
 
Nedan följer en översikt av populationernas värden i Mid och Large Cap uppdelade i de tre 
olika hållbarhetsgrupperna för femårsperioden. Samma beräkningssätt som ovan har tilläm-
pats. Här framkommer skillnader mellan grupperna inom Mid Cap vad gäller nettoresultat, 
tillgångar, eget kapital, börsvärde och omsättning. Grupp 1 (15 företag) har högre värden på 
alla dessa jämfört med både Grupp 2 (12 företag) och Grupp 3 (17 företag). Minst skillnad är 
det mellan grupperna vad gäller skuld som är lägst i Grupp 2 och högst i Grupp 3. 
Tabell nr 4 

MID CAP, 44 företag MSEK NETTO-
RESULTAT 

TOTALA  TILL-
GÅNGAR 

EGET KAPITAL 
(bokfört) BÖRSVÄRDE Långsiktig    

tot SKULD 
OMSÄTTNING 

(netto) 
Antal företag Grupp 1 = 15       
Total summa 24 951,86 845 153,33 288 615,46 451 510,89 252 242,25 813 856,93 
Sum medelvärde/5 år 4 990,37 169 030,67 57 723,09 90 302,18 50 448,45 162 771,39 
Gruppens medelvärde/5 år 332,69 11 268,71 3 848,21 6 020,15 3 363,23 10 851,43 
       
Antal företag Grupp 2 = 12       Total summa 15 770,11 325 506,77 122 178,07 263 104,32 125 292,38 268 056,45 
Sum medelvärde/5 år 3 154,02 65 101,35 24 435,61 52 620,86 25 058,48 53 611,29 
Gruppens medelvärde/5 år 262,84 5 425,11 2 036,30 4 385,07 2 088,21 4 467,61 
       
Antal företag Grupp 3 = 17       Total summa 13 080,19 625 759,58 214 728,86 349 095,15 325 587,30 230 616,52 
SUM medelvärde/5 år 2 616,04 125 151,92 42 945,77 69 819,03 65 117,46 46 123,30 
Gruppens medelvärde/5 år 153,88 7 361,88 2 526,22 4 107,00 3 830,44 2 713,14 

Populationen i Mid Cap OMX STO 2008 – 2012 uppdelad i Grupp 1, 2 och 3 
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Inom Large Cap skiljer sig också grupperna åt, men på ett annat sätt jämfört med Mid Cap. 
Grupp 1 (20 företag) har högre nettoresultat, mer totala tillgångar, högre börsvärde, större 
skuld och större omsättning jämfört med både Grupp 2 (16 företag) och Grupp 3 (13 företag). 
Minst skillnad är det mellan grupperna vad gäller eget kapital, där Grupp 1 har högst värde 
och Grupp 2 lägst. 

Tabell nr 5 

LARGE CAP 49 företag, MSEK NETTO-
RESULTAT 

TOTALA  TILL-
GÅNGAR 

EGET KAPITAL 
(bokfört) BÖRSVÄRDE Långsiktig    

tot SKULD 
OMSÄTTNING 

(netto) 

Antal företag Grupp 1 = 20       
Total summa 592 458,84 51 771 705,40 4 176 442,53 8 531 262,23 29 142 933,52 6 052 200,38 
Sum medelvärde/5 år 118 491,77 10 354 341,08 835 288,51 1 706 252,45 5 828 586,70 1 210 440,08 
Gruppens medelvärde/5 år 5 924,59 517 717,05 41 764,43 85 312,62 291 429,34 60 522,00 
       
Antal företag Grupp 2 = 16       Total summa 299 671,66 15 186 193,82 2 175 095,71 3 620 197,50 8 608 121,46 3 031 322,96 
Sum medelvärde/5 år 59 934,33 3 037 238,76 435 019,14 724 039,50 1 721 624,29 606 264,59 
Gruppens medelvärde/5 år 3 745,90 189 827,42 27 188,70 45 252,47 107 601,52 37 891,54 
       
Antal företag Grupp 3 = 13       
Total summa 160 318,59 4 099 311,93 2 670 935,92 3 018 620,97 871 553,69 2 134 934,07 
SUM medelvärde/5 år 32 063,72 819 862,39 534 187,18 603 724,19 174 310,74 426 986,81 
Gruppens medelvärde/5 år 2 466,44 63 066,34 41 091,32 46 440,32 13 408,52 32 845,14 

Populationen i Large Cap OMX STO 2008 – 2012 uppdelad i Grupp 1, 2 och 3 

 
Med ovan redovisade underlag räknas variablerna fram i Excel för respektive företag i Mid 
och Large Cap. Variablerna för periodens 5 år summeras för varje företag och testas därefter 
för signifikans och F-värde. Nedan redovisas total summa för respektive variabel och grupp 
aritmetiskt medelvärde per år och därefter aritmetiskt medelvärde för gruppen per år inom 
Mid Cap (Tabell 6) och Large Cap (Tabell 7). 

Tabell nr 6 

MID CAP tot 44 företag ROA ROE Tobin-Q Omsättnings-
tillväxt 

Skuld/Tot 
tillgångar Skuld/EK 

Antal företag Grupp 1 = 15       
Total summa 5,6304 13,1531 203,8753 5,2935 18,7931 59,0139 
Sum medelvärde/5 år 1,1261 2,6306 40,7751 1,0587 3,7586 11,8028 
Gruppens medelvärde/5 år 0,0751 0,1754 2,7183 0,0706 0,2506 0,7869 
       
Antal företag Grupp 2 = 12       Total summa 4,4483 9,6012 162,7620 3,4325 16,0313 44,5592 
Sum medelvärde/5 år 0,8897 1,9202 32,5524 0,6865 3,2063 8,9118 
Gruppens medelvärde/5 år 0,0741 0,1600 2,7127 0,0572 0,2672 0,7427 
        
Antal företag Grupp 3 = 17       Total summa -2,1121 -6,3381 333,6008 -37,6851 27,7463 269,2736 
Sum medelvärde/5 år -0,4224 -1,2676 66,7202 -7,5370 5,5493 53,8547 
Gruppens medelvärde/5 år -0,0248 -0,0746 3,9247 -0,4434 0,3264 3,1679 

Summa framräknade variabler för populationen Mid Cap OMX STO 2008 – 2012 uppdelad i Grupp 1, 2 och 3 

I Mid Cap visar de framräknade variablerna att Grupp 1 och Grupp 2 har högre värden på 
ROA, ROE och Tillväxt samt lägre värden på Tobin-Q, Skuld/Tillgångar och Skuld/EK jäm-
fört med Grupp 3. Mellan Grupp 1 och 2 är skillnaderna mycket små. 
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Tabell nr 7 

LARGE CAP tot 49 företag ROA ROE Tobin-Q Omsättnings-
tillväxt 

Skuld/Tot 
tillgångar Skuld/EK 

Antal företag Grupp 1 = 20       
Total summa 6,5183 16,2386 262,2693 3,2207 300,5565 32,8323 

Sum medelvärde/5 år 1,3037 3,2477 52,4539 0,6441 60,1113 6,5665 

Gruppens medelvärde/5 år 0,0652 0,1624 2,6227 0,0322 3,0056 0,3283 
       
Antal företag Grupp 2 = 16       
Total summa 3,8444 3,9190 57,1014 2,9211 116,6901 26,7335 

Sum medelvärde/5 år 0,7689 0,7838 11,4203 0,5842 23,3380 5,3467 

Gruppens medelvärde/5 år 0,0481 0,0490 0,7138 0,0365 1,4586 0,3342 
        
Antal företag Grupp 3 = 13       
Total summa 2,4984 5,3026 122,1163 8,7002 35,4639 14,7217 

Sum medelvärde/5 år 0,4997 1,0605 24,4233 1,7400 7,0928 2,9443 

Gruppens medelvärde/5 år 0,0384 0,0816 1,8787 0,1338 0,5456 0,2265 

Summa framräknade variabler för populationen Large Cap OMX STO 2008 – 2012 uppdelad i Grupp 1, 2 och 3 

I Large Cap variablerna på andra skillnader jämfört med Mid Cap. Grupp 1 har högst värden 
på ROE, Tobin-Q och Skuld/Tillgångar. Grupp 2 har högst värden på Skuld/EK. Grupp 3 har 
högst värden på Tillväxt.  
 

4.2.2 Test av data; F-test 
Grunddatat enligt ovan från företagens värden under de fem åren 2008-2012 har beräknats i 
Excel för att få fram de sex variablerna. Därefter bearbetas alla företags femårsdata i statistik-
programmet Past där ett F-test görs. De tre grupperna testas mot varandra för att få fram ett F-
värde. Detta tillvägagångssätt görs för Mid Cap och Large Cap för sig. Därefter testas värdena 
i Grupp 1 Mid Cap mot Grupp 1 Large Cap för att även där få fram ett F-värde. 
I tabellerna 8, 9 och 10 nedan redovisas resultatet av F-testerna. F-testet kontrollerar om två 
gruppers varians är lika. Om variansen är lika är resultatet 1. Ju högre F-värdet är, desto större 
är skillnaden mellan värdena i de två undersökta grupperna. Testet tar även fram ett p-värde 
för att kontrollera om utfallet beror på slumpen. För att testet inte ska anses bero på slumpen 
ska p-talet vara <.05 vilket innebär att dess signifikans är hög. 
Variansen i respektive grupps mätdata redovisas också i tabellen. Variansen i mätdatat visar 
hur stor spridningen är i varje grupps mätdata för respektive variabel. 
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Tabell nr 8          
Tests for equal variances    F-Test     MID  CAP 

 ROA Grupp1  ROA Grupp2  ROA Grupp1  ROA Grupp3  ROA Grupp2  ROA Grupp3 
N:  15 N:  12 N:  15 N:  17 N:  12 N:  17 
Variance: 0,1439 Variance: 0,0482 Variance: 0,1439 Variance: 1,4467 Variance: 0,048272 Variance: 1,4467 
F:  2,9826 p <  .0754 F:  10,048 p <  .000 F:  29,97 p <  .000 
            

 ROE Grupp1  ROE Grupp2  ROE Grupp1  ROE Grupp3  ROE Grupp2  ROE Grupp3 
N:  15 N:  12 N:  15 N:  17 N:  12 N:  17 
Variance: 0,9287 Variance: 0,1716 Variance: 0,9287 Variance: 7,1028 Variance: 0,17161 Variance: 7,1028 
F:  5,4118 p <  .0078 F:  7,6478 p <  .0004 F:  41,388 p <  .000 
            

 
Tobin-Q 
Grupp1  

Tobin-Q 
Grupp2  

Tobin-Q 
Grupp1  

Tobin-Q 
Grupp3  

Tobin-Q 
Grupp2  

Tobin-Q 
Grupp3 

N:  15 N:  12 N:  15 N:  17 N:  12 N:  17 
Variance: 186,73 Variance: 24,658 Variance: 186,73 Variance: 902,96 Variance: 24,658 Variance: 902,96 
F:  7,5728 p <  .0018 F:  4,8355 p <  .0050 F:  36,619 p <  .000 
            

 
Tillväxt 
Grupp1  

Tillväxt 
Grupp2  

Tillväxt 
Grupp1  

Tillväxt 
Grupp3  

Tillväxt 
Grupp2  

Tillväxt 
Grupp3 

N:  15 N:  12 N:  15 N:  17 N:  12 N:  17 
Variance: 0,1814 Variance: 0,1503 Variance: 0,1814 Variance: 277,84 Variance: 0,15039 Variance: 277,84 
F:  1,2065 p <  .7653 F:  1531,3 p <  .000 F:  147,5 p <  .000 
            

 
Skuld/Tillgång 
Grupp1  

Skuld/Tillgång 
Grupp2  

Skuld/Tillgång 
Grupp1  

Skuld/Tillgång 
Grupp3  

Skuld/Tillgång 
Grupp2  

Skuld/Tillgång 
Grupp3 

N:  15 N:  12 N:  15 N:  17 N:  12 N:  17 
Variance: 0,5681 Variance: 0,6176 Variance: 0,5681 Variance: 1,5262 Variance: 0,61768 Variance: 1,5262 
F:  1,0871 p <  .8673 F:  2,6861 p <  .0700 F:  2,4708 p <  .1329 
            

 
Skuld/EK 
Grupp1  

Skuld/EK 
Grupp2  

Skuld/EK 
Grupp1  

Skuld/EK 
Grupp3  

Skuld/EK 
Grupp2  

Skuld/EK 
Grupp3 

N:  15 N:  12 N:  15 N:  17 N:  12 N:  17 
Variance: 11,737 Variance: 7,0944 Variance: 11,737 Variance: 2500,7 Variance: 7,0944 Variance: 2500,7 
F:  1,6544 p <  .4064 F:  213,06 p <  .000 F:  352,49 p <  .000 

F-test samtliga variabler i populationen i Mid Cap OMX STO 2008 – 2012 mellan Grupp 1, 2 och 3 
 
Tabell nr 9          

Tests for equal variances    F-Test     LARGE CAP 
 ROA Grupp1  ROA Grupp2  ROA Grupp1  ROA Grupp3  ROA Grupp2  ROA Grupp3 
N:  20 N:  16 N:  20 N:  13 N:  16 N:  13 
Variance: 0,1068 Variance: 0,0496 Variance: 0,1068 Variance: 0,0456 Variance: 0,049592 Variance: 0,0456 
F:  2,1536 p <  .1366 F:  2,3381 p <  .1351 F:  1,0857 p <  .8992 
            

 ROE Grupp1  ROE Grupp2  ROE Grupp1  ROE Grupp3  ROE Grupp2  ROE Grupp3 
N: 20 N:  16 N:  20 N:  13 N:  16 N:  13 
Variance: 0,27014 Variance: 1,4214 Variance: 0,27014 Variance: 0,2259 Variance: 1,4214 Variance: 0,2259 
F: 5,2618 p <  .0009 F:  1,1957 p <  .7679 F:  6,2914 p <  .0027 
            

 
TobinQ 
Grupp1  

TobinQ 
Grupp2  

TobinQ 
Grupp1  

TobinQ 
Grupp3  

TobinQ 
Grupp2  

TobinQ 
Grupp3 

N: 20 N:  16 N:  20 N:  13 N:  16 N:  13 
Variance: 83,668 Variance: 487,93 Variance: 83,668 Variance: 54,775 Variance: 487,93 54,775 54,775 
F: 5,8317 p <  .0004 F:  1,5275 p <  .4566 F:  8,9078 p <  .0004 
            

 
Tillväxt 
Grupp1  

Tillväxt 
Grupp2  

Tillväxt 
Grupp1  

Tillväxt 
Grupp3  

Tillväxt 
Grupp2  

Tillväxt 
Grupp3 

N: 20 N:  16 N:  20 N:  13 N:  16 N:  13 
Variance: 0,044791 Variance: 0,2156 Variance: 0,0448 Variance: 4,2404 Variance: 0,21569 Variance: 4,2404 
F: 4,8154 p <  .0017 F:  94,672 p <  .000 F:  19,666 p <  .000 
            

 
Skuld/Tillg 
Grupp1  

Skuld/Tillgång 
Grupp2  

Skuld/Tillgång 
Grupp1  

Skuld/Tillgång 
Grupp3  

Skuld/Tillgång 
Grupp2  

Skuld/Tillgång 
Grupp3 

N: 20 N:  16 N:  20 N:  13 N:  16 N:  13 
Variance: 0,8691 Variance: 1,0073 Variance: 0,8691 Variance: 0,5600 Variance: 1,0073 Variance: 0,5600 
F: 1,159 p <  .7506 F:  1,5519 p <  .4394 F:  1,7987 p <  .3108 
            

 
Skuld/EK 
Grupp1  

Skuld/EK 
Grupp2  

Skuld/EK 
Grupp1  

Skuld/EK 
Grupp3  

Skuld/EK 
Grupp2  

Skuld/EK 
Grupp3 

N: 20 N:  16 N:  20 N:  13 N:  16 N:  13 
Variance: 879,8 Variance: 424,16 Variance: 879,8 Variance: 6,7435 Variance: 424,16 Variance: 6,7435 
F: 2,0742 p <  .1564 F:  130,47 p <  .000 F:  62,899 p <  .000 

F-test samtliga variabler i populationen i Large Cap OMX STO 2008 – 2012 mellan Grupp 1, 2 och 3 
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Tabell nr 10 
Tests for equal variances  MID CAP Grupp 1 - Large Cap Grupp 1 

  ROA Grupp1-M  ROA Grupp1-L   ROE Grupp1-M  ROE Grupp1-L 
N:  15 N:  20 N:  15 N:  20 
Variance: 0,1439 Variance: 0,1068 Variance: 0,9287 Variance: 0,2701 
F:  1,3481 p <  0,5357 F:  3,438 p <  0,0136 
           

  Tobin-Q 
Grupp1-M   Tobin-Q 

Grupp1-L   Tillväxt 
Grupp1-M   Tillväxt 

Grupp1-L 
N:  15 N:  20 N:  15 N:  20 
Variance: 186,73 Variance: 0,0447 Variance: 0,18144 Variance: 83,668 
F:  4169 p <  .000 F:  461,12 p <  .000 
           

  Skuld/Tillgång 
Grupp1-M   Skuld/Tillgång 

Grupp1-L   Skuld/EK 
Grupp1-M   Skuld/EK 

Grupp1-L 
N:  15 N:  20 N:  15 N:  20 
Variance: 0,5681 Variance: 0,8691 Variance: 11,737 Variance: 879,8 
F:  1,5297 p <  0,4218 F:  74,959 p <  .000 

F-test samtliga variabler i Grupp 1 Mid och Large Cap OMX STO 2008 – 2012 
 
Resultat Mid Cap, Grupp 1, 2 och 3 
F-testet visar på följande skillnader mellan grupperna. 

Grupp 1 och 2 
Variablerna ROE och Tobin-Q i jämförelsen mellan Grupp 1 och 2 har signifikanta värden   
(F > 5,4 och p < .0078). 
Variabeln ROA har ett F-värde 2,98 och p < .0754 och vilket tyder på en icke signifikant 
skillnad mellan grupperna. 

Grupp 1 och 3 
Variablerna ROA, ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/Eget kapital i jämförelsen mellan 
Grupp 1 och 3 har alla signifikanta värden (F > 4,83 och p < .005). 
Variabeln Skuld/Tillgång har F-värde 2,68 och p < .070 vilket tyder på en icke signifikant 
skillnad. 

Grupp 2 och 3 
Resultaten i jämförelsen mellan Grupp 2 och 3 liknar de mellan Grupp 1 och 3. Variablerna 
ROA, ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/Eget kapital har alla signifikanta värden (F > 
29,97och p < .000). F-värdena är högre än de i jämförelsen mellan Grupp 1 och 2. 

Varians 
I variablerna Tobin-Q och Skuld/Eget kapital finns en hög varians i alla tre grupperna. Detta 
tyder på att mätvärdena har en större spridning och i vissa fall avviker några företags mätvär-
den mycket från medelvärdet. Det kan noteras att Grupp 3 har den högsta variansen. 
Grupp 3 har även hög varians i variablerna Tillväxt och ROE, jämfört med Grupp 1 och 2. 
Detta tyder på att företagens mätresultat i Grupp 3 generellt har en större spridning jämfört 
med företagen i Grupp 1 och 2. 
 

Resultat Large Cap, Grupp 1, 2 och 3 
F-testet visar på följande skillnader mellan grupperna. 

Grupp 1 och 2 
Variablerna ROE, Tobin-Q, Tillväxt och har signifikanta värden (F > 4,82 och p < .0017). 
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Grupp 1 och 3 
Variablerna Tillväxt och Skuld/Eget kapital har signifikanta värden (F > 94,67 och p < .000). 

Grupp 2 och 3 
Variablerna ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/Eget kapital har signifikanta värden (F > 6,29 
och p < .0027). 

Varians 
Precis som i Mid Cap finns en hög varians i alla tre grupperna i variablerna Tobin-Q och 
Skuld/Eget kapital. Detta tyder på att mätvärdena har en större spridning och i vissa fall avvi-
ker några företags mätvärden mycket från medelvärdet. Här är det dock Grupp 1 och 2 som 
har en högre varians jämfört med Grupp 3, vilket är ett omvänt förhållande mot Mid Cap. 
Detta tyder på att företagens mätresultat i Grupp 1 och 2 generellt har en större spridning jäm-
fört med företagen i Grupp 3. 
 

Resultat skillnaden mellan Mid och Large Cap Grupp 1 
F-testet visar på följande skillnader mellan hållbara företag på Mid och Large Cap. 
Variablerna ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/Eget kapital i jämförelsen mellan Grupp 1 
Mid Cap och Grupp 1 Large Cap har signifikanta värden (F > 3,43 och p < .007). 

Varians 
I variablerna Tillväxt och Skuld/Eget kapital finns en högre varians i Large Cap jämfört med 
Mid Cap och i Tobin-Q är variansen högre i Mid Cap. 
Detta tyder på att mätvärdena har en något större spridning i Large Cap jämfört med Mid Cap. 
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5. Analys av resultat och tolkning 
 

Studiens resultat analyseras och tolkas. Teorierna samt tidigare forskning återkopplas och 
analyseras i förhållande till studiens resultat med avsikt att problematisera och diskutera 
svaret på frågeställningarna och studiens syfte. 
 

 
Utgångspunkten för analysen är variablernas styrka i förhållande till risk, där höga värden på 
ROA, ROE och tillväxt är bra (hållbara) medan höga värden på Tobin-Q, Skuld/Tillgång och 
Skuld/EK inte är bra (inte hållbara) i enlighet med tidigare definition av ekonomiskt hållbart 
företag. 

Medelstora Svenska börsnoterade företag – Mid Cap 
Resultatet av F-testet visar att det finns en signifikant skillnad mellan medelstora hållbara och 
delvis hållbara jämfört med icke hållbara företag (Grupperna 1/2 - 3) på Mid Cap. Tabell 10 
visar en schematisk uppställning över resultatet i förhållande till variabelanalysen för Mid 
Cap. 

Tabell nr 11 

Resultat Mid Cap Variabler med signifikant skillnad mellan grupperna  -  Högst värde = ^ 
Variabel Hållbart Grupp 1 mot 2 Grupp 1 mot 3 Grupp 2 mot 3 

ROA Hög = hållbart 1;  0,0751 ^ 2;  0,0741 1;  0,0751 ^ 3;  -0,0248 2; 0,0741 ^ 3;  -0,0248 

ROE Hög = hållbart 1;  0,1754 ^ 2;  0,160 1;  0,1754 ^ 3;  -0,0746 2; 0,160   ^ 3;  -0,0746 

Tobin-Q Hög = inte hållbart 1; 2,7183  ^ 2;  2,7127 1;  2,7183 3;  3,9247 ^ 2;  2,7127 3;  3,9247 ^ 

Tillväxt Hög = hållbart - - 1;  0,0706 ^ 3;  -0,4434 2;  0,0572 ^ 3;  -0,4434 

Skuld/Tillgång Hög = inte hållbart - - 1;  0,2506 3;  0,3264 ^ - - 

Skuld/EK Hög = inte hållbart - - 1;  0,7869 3;  3,1679 ^ 2;  0,7427 3;  3,1679 ^ 
Resultat Mid Cap; signifikanta variabler i jämförelse mellan grupperna 1, 2, 3 

Starkast är skillnaderna mellan Grupp 1 (hållbara företag) – 3 (icke hållbara företag) i variab-
lerna ROA, ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/Eget kapital (F > 4,84 och p < .00). Variabeln 
Skuld/Tillgång ligger på gränsen till att vara godkänt (p < .070) men har ett F-värde som tyder 
på en skillnad (F 2,68). Grupp 3 har också generellt större varians i mätvärdena vilket tyder på 
att det är större skillnader mellan företagen och åren under mätperioden i den gruppen. 
Skillnaden mellan Grupp 2 (delvis hållbart) och 3 (ej hållbart) är något svagare då variabeln 
Skuld/Tillgång inte är signifikant. 
Svagast är skillnaden mellan Grupp 1 (hållbart) – 2 (delvis hållbart) där endast tre variabler är 
signifikanta. 
Detta visar att medelstora hållbara företag på Mid Cap presterar bättre ekonomiskt vad gäller 
avkastning (ROA, ROE), är mer korrekt marknadsvärderade (Tobin Q), har en högre omsätt-
ningstillväxt (Tillväxt) samt en lägre skuld (Skuld/EK, Skuld/Tillgång) jämfört med icke håll-
bara företag på Mid Cap. Det högre värdet på Tobin-Q tyder på att icke hållbara företag kan 
vara övervärderade och den högre variansen i gruppen tyder också på att det kan finnas en 
större volatilitet bland dessa företag jämfört med de hållbara företagen. Sammantaget kan vi 
se att den bättre ekonomiska prestationen hos de hållbara företagen inte har skapats på be-
kostnad av en högre risk – mao är dessa företag också mer ekonomiskt hållbara. Dessutom har 
de hållbara företagen presterat bättre under en period av ekonomisk stress (åren från finans-
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krisen 2008-2012). Detta stämmer också väl överens med den forskning vi tagit del av och 
som tidigare redovisats vad gäller prestationen i förhållande till risken i hållbara företag. 
Vi kan konstatera att skillnaden mellan hållbara företag (Grupp 1) och delvis hållbara företag 
(Grupp 2) inte är tillräckligt stor för att vi ska kunna dra samma slutsatser. Detta är dock inte 
förvånande då delvis hållbara företag arbetar med de hållbara frågorna men inte i samma ut-
sträckning som de hållbara företagen gör men att det ändå kan ge samma typer av effekter. 
Därmed ger studiens empiriska resultat stöd till vår första hypotes att hållbara Svenska medel-
stora företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke hållbara Svenska medelstora före-
tag. 

Stora Svenska börsnoterade företag – Large Cap 
Resultatet visar att skillnaderna mellan hållbara företag och icke hållbara företag inte är lika 
stor som i Mid Cap och skillnaderna i variablerna ser ut på ett annat sätt. Tabell 11 visar en 
schematisk uppställning över resultatet i förhållande till variabelanalysen för Large Cap. 

Tabell nr 12 
Resultat Large Cap Variabler med signifikant skillnad mellan grupperna -  Högst värde = ^ 

Variabel Hållbart Grupp 1 mot 2 Grupp 1 mot 3: Grupp 2 mot 3 
ROA Hög = hållbart - - - - - - 

ROE Hög = hållbart 1;  0,1624 ^ 2;  0,049 - - 2;  0,049 3; 0,0816  ^ 

Tobin-Q Hög = inte hållbart 1;  2,6227 ^ 2;  0,7138 - - 2;  0,7138 3; 1,8787  ^ 

Tillväxt Hög = hållbart 1;  0,0322 2;  0,0365  ^ 1;  0,0322 3;  0,1338 ^ 2;  0,0365 3;  0,1338 ^ 

Skuld/Tillgång Hög = inte hållbart - - - - - - 

Skuld/EK Hög = inte hållbart - - 1;  0,3283 ^ 3;  0,2265 2;  0,3342 ^ 3;  0,2265 

Resultat Large Cap; signifikanta variabler i jämförelse mellan grupperna 1, 2, 3 

Skillnaden mellan hållbara (Grupp 1) och delvis hållbara (Grupp 2) företag finns i variablerna 
ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/EK (F > 4,81 och p < .00). 
Minst skillnad finns mellan hållbara (Grupp 1) och icke hållbara (Grupp 3) företag där endast 
variablerna Tillväxt och Skuld/EK har godkända värden (F > 94,67 och p < .00). 
Störst skillnad är det mellan delvis hållbara företag (Grupp 2) och icke hållbara (Grupp 3) i 
där variablerna ROE, Tobin-Q, Tillväxt och Skuld/Eget kapital (F > 6,29 och p < .00). 
Vi kan konstatera att resultatet inte ger någon grund för att hållbara stora Svenska företag är 
mer ekonomiskt hållbara än andra företag. Den empiriska studien stödjer därmed inte vår 
andra hypotes att hållbara Svenska stora företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke 
hållbara Svenska stora företag. 
Frågan är förstås vad det kan bero på. Antalet företag i Mid och Large Cap skiljer sig inte 
mycket åt (44 resp. 49 st), så det torde inte påverka resultatet. Företagens fördelning på 
bransch skiljer sig lite, vilket kan påverka resultatet. Fördelningen mellan de tre hållbarhets-
grupperna skiljer sig också något åt mellan Mid och Large Cap där Large Cap har fler håll-
bara företag än Mid Cap vilket möjligen kan vara ett av skälen till skillnaden i resultatet mel-
lan Mid Cap och Large Cap. 
Den största skillnaden mellan Mid och Large Cap är storleken på företagen, vilket kan vara 
skälet till varför resultatet i Large Cap skiljer sig så mycket från resultatet i Mid Cap. 
Enligt den forskning vi redogjort för tidigare har storleken en påverkan på den osystematiska 
risken (Lou & Bhattacharya, 2009). Stora globala företag utsätts också för större risker (Kytle 
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& Ruggie, 2005). Detta torde dock peka på att även stora hållbara företag borde kunna pre-
stera bättre då risken minskar genom tillämpning av ESG, vilket annan forskning visar och 
som tidigare redovisats. 
Så orsaken kan möjligen ligga i en kombination av företagsstorlek och andra parametrar. 
Ett stort globalt företag torde ha mer styrka att klara av en period av ekonomisk stress, lik-
nande den som följde efter finanskrisen, dvs perioden för vår undersökning – oaktat om före-
taget är hållbart eller inte. De mindre företagen kan i stället ha haft stöd av att vara hållbara 
under samma period. Detta kan vara ett att skälen till varför skillnaden mellan Mid och Large 
Cap uppstår. Le et al (2016) menar att positiva resultat kan komma från att finansmarknaden 
noggrant följer och analyserade de stora företagen noga. Detta kommer också Hassel och Se-
menova (2013) fram till. De stora institutionella ägarna har sedan flera år hållbarhetsansva-
riga/ägaransvariga som noggrant följer de börsnoterade företagen som de investerat i, som 
t.ex. AP1 (Första AP-fonden, 2016). De som tillämpar PRI utövar ett aktivt ansvarsfullt 
ägande genom att söka påverka de företag i aktieportföljen som inte uppför sig korrekt (PRI, 
2016). Ytterligare indirekt påverkan på de stora globala företagen kan även komma från de 
öppna databaserna på företag och deras miljöpåverkan och hantering av ESG/CSR-frågor på 
websidorna som tidigare nämnts - CDP och CSRHUB. Detta skulle kunna skapa ett tryck på 
de stora globala företagen att uppföra sig väl och beakta delar av ESG-parametrarna även om 
de inte formellt är att betrakta som hållbara företag. På så sätt kanske skillnaden mellan håll-
bara och icke hållbara stora företag blir mindre. 
En annan fråga som en del forskare tittat på är om hållbarhetens kvalitet, eller nivån av ESG, 
som företaget lever efter har betydelse. Det som framkommer här är att ju högre kvaliteten 
eller nivån på hållbarhet företaget har, desto bättre och större blir resultatet (Jizi et al 2016; 
Lou & Bhattacharya 2009; Nofsinger & Varma 2014). Men det kräver också att CSR måste 
vara strategiskt kopplat till företagets kärnverksamhet och vara en del av affärsstrukturen för 
att ge full effekt (Kytle & Ruggie 2005; Lönnroth 2014). Enligt MISUM:s undersökning av 
företagen på Large Cap OMX Stockholm 2014 lever inte 88 % av företagen som de lär! Detta 
kanske kan vara det verkliga skälet till den skillnad mellan Mid och Large Cap som vår 
undersökning visar. 
Ovan diskuterade påverkande parametrar har vi inte tagit hänsyn till i undersökningen, vilket 
framgår av informationen i avgränsningarna. 

Storlekens betydelse 
Uppenbarligen finns det en skillnad mellan Mid Cap och Large Cap - storleken har alltså viss 
betydelse. Utifrån ovan analys av det empiriska resultatet av studien på företagen på Mid och 
Large Cap ser vi att det föreligger en skillnad mellan dessa – resultaten i Mid och Large Cap 
ser helt olika ut. Vi har empiriskt stöd för att medelstora hållbara företagen är mer ekonomiskt 
hållbara än de icke hållbara medelstora företagen på Mid Cap, men inget empiriskt stöd för 
detta i gruppen stora hållbara företag på Large Cap. 
Vid en jämförelse mellan de hållbara företagen (Grupp 1) i Mid Cap och Large Cap ser vi att 
det finns en skillnad mellan medelstora och stora företag vad gäller avkastning (ROE), Till-
växt, Tobin-Q (marknadsvärde) och Skuldsättning (Skuld/EK) med godkända värden (F > 
3,43 och p < .007). Variablerna ROA och Skuld/Tillgångar har dock ingen godkänd skillnad i 
värdena. 
Tabell 12 visar en schematisk uppställning över resultatet i förhållande till variabelanalysen 
för Grupp 1 i Mid och Large Cap. Resultatet visar att hållbara medelstora företag har 
bättre/mer hållbara värden på avkastning och tillväxt medan de hållbara företagen på Large 
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Cap har bättre värden på Tobin-Q och Skuldsättningsgrad. Det går därför inte att dra en slut-
sats från detta att hållbara medelstora företag på Mid Cap är mer hållbara ekonomiskt än de 
hållbara stora företagen på Large Cap. 

Tabell 13: 
Resultat Mid-Large Cap Grupp 1  Variabler med signifikant skillnad 

Variabel Hållbart Mid mot Large:  Högst = ^ 

ROA Hög = hållbart - - 

ROE Hög = hållbart M;  0,1754  ^ L;  0,1624 

Tobin-Q Hög = inte hållbart M;  2,7183  ^ L;  2,6227 

Tillväxt Hög = hållbart M;  0,0706  ^ L;  0,0322 

Skuld/Tillgång Hög = inte hållbart - - 

Skuld/EK Hög = inte hållbart M;  0,7869  ^ L;  0,3283 

Resultat Grupp 1 Mid och Large Cap; signifikanta variabler i jämförelsen 

Vi kan konstatera att studien inte ger fullt stöd åt vår tredje hypotes - det finns en skillnad 
mellan medelstora och stora Svenska hållbara företag vad gäller ekonomisk hållbarhet - då 
resultatet inte är entydigt och saknar signifikans på två av de sex variablerna. De fyra signifi-
kanta värdena är också delade mellan Mid och Large Cap vilket gör att ingen av de två grup-
perna är mer hållbar än den andra. 

Empiri och teorier 
Risk; 
Riskhantering är en viktig fråga för alla företagsledningar då det handlar om ett företags lån-
siktiga fortlevnad. De studier vi tagit del av visar att det finns ett samband mellan hållbara 
företag och lägre systematisk och osystematisk risk, vilket leder till bättre ekonomisk prestat-
ion över tid (Albuquerque et al 2013; Eccles et al 2011; Harjoto & Laksmana 2016; Lou & 
Battacharya 2009; Lönnroth 2014; McGuire et al 1988, Nofsinger & Varma 2014). 
Finansiella nyckeltal och variabler kopplade till den osystematiska risken - ROE, ROA, To-
bin-Q Ratio, Tillväxt och Skuldsättningsgrad (Lou & Bhattacharya, 2009) har använts av flera 
forskare för att analysera hållbara företags prestation och de visar att de hållbara företagens 
presationen är bättre över tid men inte på bekostnad av risken (Chow et al 2014; Hassel & 
Semenova 2013; Lee et al 2014; Lönnroth 2014). 
Resultatet av denna studie visar att detta stämmer väl överens på företagen i Mid Cap vilket 
stödjer vår hypotes om att hållbara medelstora Svenska företag är mer ekonomiskt hållbara 
jämfört med icke hållbara företag och i detta hänseende tack vare den lägre risken i företagen, 
mätt i förhållande till kriterierna för ekonomiskt hållbar. 
Vi finner dock inget stöd för detta när det gäller Large Cap och vår hypotes om att hållbara 
stora Svenska företag är mer ekonomiskt hållbara. Utifrån empirin kan vi heller inte avgöra 
huruvida de stora hållbara företagen har en lägre risk eller inte, oaktat om de presterar bättre 
eller sämre jämfört med icke hållbara företag. Anledningen till detta kan ligga i storleksskill-
naden på företagen i Mid och Large Cap. Utifrån ett riskperspektiv kan det vara så att ett stort 
globalt företag generellt måste kunna hantera risker just därför att de är mer utsatta för risker i 
och med att de verkar globalt (Kytle & Ruggie 2005). Detta gör troligen att de även kan klara 
av en period av finansiell stress med bra resultat oaktat om de är hållbara företag eller inte. 
Om detta gäller för en längre period än den vi har undersökt (2008-2012) kanske är tveksamt 
då forskningen pekar på det omvända, dvs att hållbara företag presterar bättre över tid jämfört 
med andra företag (Harjoto & Laksmana 2016; Nofsinger & Varma 2014). 
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Enligt ovan resonemang kan vi konstatera att det vid en jämförelse mellan resultaten i Mid 
Cap och Large Cap finns en skillnad mellan de medelstora och stora hållbara företagen. Då 
endast fyra av de sex ovan diskuterade variablerna har F-värde > 3,43 och p < .007) vid jäm-
förelsen mellan Grupp 1 företagen på Mid och Large Cap har vi inte fullt stöd i vår hypotes 
att det finns en skillnad mellan de hållbara medelstora och stora företagen när det gäller eko-
nomisk hållbarhet. 

Agentteorin 
Agentteorin beskriver den komplexitet och de problem som kan uppstå mellan företagsled-
ningen och aktieägarna. Dessa agentproblem som uppstår orsakar direkta och indirekta kost-
nader på grund av maktobalans, intressekonflikter och genom olika former av kontrollsystem 
(Jensen & Meckling, 1976). Den forskning vi tagit del av visar att hållbara företag reducerar 
informationsasymmetrin och agentproblemen och får därmed en lägre agentkostnad och ökat 
aktieägarvärde (Chow et al 2014; El Ghoul et al 2011; Girerd-Potin et al 2014; Jizi et al 
2016). Vi finner att resultatet av vår studie överensstämmer med detta när det gäller medel-
stora hållbara företag på Mid Cap – de skapar ett högre aktieägarvärde genom högre avkast-
ning och tillväxt jämfört med icke hållbara företag, utan att öka risken. Hållbarhetsrapporter 
ökar transparansen i företaget och den icke finansiella informationen om företaget vilket på-
verkar förtroendet för företaget och dess ledning positivt (Jizi et al, 2016). Detta stödjer vår 
hypotes att medelstora hållbara företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke hållbara 
medelstora företag. 
När det gäller stora hållbara företag på Large Cap finner vi inte stöd för detta. Vi kan inte ge-
nom empirin se att agentkostnaderna är lägre i dessa företag jämfört med icke hållbara före-
tag. Storleken kan även i detta sammanhang ha betydelse. 
Ett stort globalt företag har av naturliga skäl en större organisation med fler chefsni-
våer/ledningsgrupper och fler anställda jämfört med ett medelstort företag. Detta kan i sig ge 
högre agentkostnader avseende ledningskostnader och kontrollsystem oaktat om företaget är 
hållbart eller inte. Globala stora företag har också vanligen fler aktieägare och oftare även 
starka institutionella ägare som t.ex. AP-fonderna och andra privata pensionsförvaltare. Dessa 
aktieägare både bevakar och analyserar dessa företag löpande. De kan också påverka företa-
gens styrelsesammansättning och val av Vd genom valberedningar och bolagsstämmor. Om 
aktieägarna följer PRI agerar de även som ansvarsfulla ägare och genom detta kan de även 
påverka företaget till att uppföra sig väl (PRI, 2016). Detta är förvisso en maktobalans i för-
hållande till de små och enskilda aktieägarna men i detta sammanhang finns ett gott syfte i att 
utöva makt och påverka företaget till ett mer hållbart agerande oavsett företaget är hållbart 
eller inte. 
Möjligen kan detta vara skälet till skillnaden i vår undersökning mellan företagen Mid Cap 
och Large Cap och att vi empiriskt inte finner stöd för vår hypotes att hållbara stora företag är 
mer ekonomiskt hållbara än stora icke hållbara företag. 
Forskningen enligt ovan analys, visar dock på att stora globala hållbara företag har en lägre 
agentkostnad, men dessa studier har gjorts över en längre period än den vi har i vår analys. 
Vid en jämförelse av resultaten i hela Mid och Large Cap ser vi enligt ovan analys att det fö-
religger en skillnad. I jämförelsen mellan de hållbara företagen i Mid och Large Cap kan vi 
konstatera att vi finner stöd för vår hypotes att det finns skillnader mellan medelstora och 
stora hållbara företag vad gäller ökat aktieägarvärde - både variabeln avkastning (ROE) och 
Tillväxt (F > 3,43 och p < .013) är högre i Mid Cap Grupp 1 än i Large Cap Grupp 1. 
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Stakeholder Theory 
Freeman (1984) menar att ledningen har en förtroendebaserad relation till intressenterna istäl-
let för det som tidigare ansågs vara en plikt till aktieägarna. Perspektivet vidgas därmed till 
kunder, leverantörer, medarbetare och lokalsamhället. Hörisch, Freeman och Schaltegger 
(2014) studerade kopplingen mellan Stakeholder Theory och hållbar ledning/förvaltning och 
fann bland annat att de båda har en gemensam förståelse för moral och vinstskapande med 
fokus på att söka vinsmaximering över tid för samhälle, hållbar utveckling och företag. 
I hållbara företag analyseras och rapporteras alla delar av verksamheten utifrån ESG-
parametrarna vilket ger en ökad transparens, minskad informationsasymmetri och större in-
tressentengagemang. Detta skapar i sin tur ett större förtroende mellan de olika aktörer-
na/intressenterna och därmed en mer stabil organisation med lägre risk som leder till bättre 
ekonomisk prestation (Jizi et al 2016; Krüger 2015; Kytle & Ruggie 2005). Eccels et al 
(2014) visar också att hållbara företag har ett större engagemang i alla intressegrupper. 
Empirin i vår undersökning visar att medelstora hållbara företag presterar ekonomiskt bättre 
(högre ROA, ROE, Tillväxt) utan att öka risken (lägre skuldsättning) och de har även ett mer 
ackurat marknadsvärde (lägre Tobin-Q). Vi ser att den utökade icke-finansiella och transpa-
ranta rapporteringen kring ESG-faktorerna och därmed engagemanget i de olika intressent-
grupperna ger den effekt som forskningen visar i förhållande till Stakeholder Theory. Vi fin-
ner i detta stöd för vår första hypotes att hållbara medelstora företag är mer ekonomiskt håll-
bara än icke hållbara medelstora företag. 
Resultatet visar dock att vi inte har stöd för vår hypotes att stora Svenska hållbara företag är 
mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke hållbara stora Svenska företag. Anledningen till 
detta kan vara storleken och bl.a. det resonemang och analys vi gjort i förhållande till Agent-
teorin (aktieägarna är en av intressentgrupperna). Utöver detta kan det möjligen vara så att ett 
stort globalt företag har fler stora intressentgrupper med olika behov att ta hänsyn till jämfört 
med de medelstora företagen, vilket kan försvåra det engagemanget. Ett av grundperspektiven 
enligt Freeman (1984) och framför allt Hörisch et al (2014) är långsiktigheten. Annan forsk-
ning visar också på att hållbara företag ger ett ökat intressentvärde över tid (Eccles et al 2014; 
Jizi, Nehme & Salama 2016; Krüger 2015; Kytle & Ruggie 2005). Återigen kan det vara så 
att vår undersökning har ett för kort perspektiv för att empiriskt kunna se dessa resultat. 
Vi ser enligt ovan analys att det finns en skillnad mellan resultaten från Mid Cap och Large 
Cap. Men när det gäller skillnaden mellan de hållbara medelstora och stora företagen finner vi 
inte något stöd för vår hypotes att det är skillnad mellan medelstora och stora hållbara företag 
vad gäller ekonomisk hållbarhet. 
 

Effektiva marknaden 
Som Fama. E. F (1970) beskriver är information och informationsspridning viktig för företag 
och för marknaden. Ju mer tillgänglig information det finns för alla marknadsaktörer desto 
mer effektiv blir marknaden vilket leder till att priset på aktier/tillgångar blir mer korrekt vär-
derade. Enligt Jizi et al (2016) ökar aktieägarvärdet när företag utvecklar sina CSR-aktiviteter. 
Ett hållbart företag analyserar hela verksamheten utifrån ESG-parametrarna och rapporterar 
detta. Detta leder till att företaget blir mer transparent och att mer information om företaget, 
även icke-finansiell sådan, finns tillgänglig för alla marknadsaktörer. Investerare och analyti-
ker kan därmed få information om andra typer av risker i företaget än de rent ekonomiska 
(PRI 2016; GRI Standards 2016; Justitiedepartementet 2014). Detta ger markanden bättre 
underlag för investeringsbeslut och företagsvärdering och torde därmed ge en mer effektiv 
marknad med mer korrekt värderade tillgångar. 
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De medelstora företagen på Mid Cap i undersökningen har ett lägre Tobin-Q värde närmare 1, 
vilket visar att de är mer korrekt värderade än de icke hållbara företagen. Vi finner därmed 
stöd för vår första hypotes att medelstora hållbara företag är ekonomiskt mer hållbara än de 
icke hållbara företagen. 
Det empiriska resultatet visar att vi inte har något stöd för detta vad gäller de stora hållbara 
företagen på Large Cap. Enligt tidigare resonemang och analys i förhållande till övriga teorier 
kan ett av skälen troligen även här vara storleken. Ett stort globalt företag följs och analyseras 
mer noggrant av marknaden än de mindre företagen, oavsett de är hållbara eller inte, vilket 
både Lee et al (2016) och Hassel och Semenova (2013) kommer fram till. Starka ägarintres-
sen kan också göra att mer information blir tillgänglig för alla aktörer. Effekten av att vara ett 
stort hållbart företag kan med anledning av detta kanske inte ge samma genomslagskraft som 
hos de mindre företagen. 
Vi ser att det finns en skillnad mellan Mid och Large Cap, men vid jämförelsen mellan de 
hållbara medelstora och stora företagen får vi återigen ett annat resultat. I detta fall är det 
skillnaden i marknadsvärderingen genom variabeln Tobin-Q (F > 4169 och p < .00) i jämfö-
relsen mellan Grupp 1 i Mid och Large Cap - och det är Large Cap som har det bättre värdet. 
Totalt sett kan vi dock inte se att vi har stöd i vår tredje hypotes att det är en skillnad mellan 
hållbara medelstora och stora företag vad gäller ekonomisk hållbarhet, eftersom alla resultatet 
inte är signifikant i alla variablerna. 
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6. Slutsatser 
 

Utifrån den genomförda studien och analysen i föregående kapitel, formuleras slutsatserna 
och sammanfattas som ett svar på frågeställningen. 
 

 
Studiens syfte var att undersöka och möjligen styrka att hållbara Svenska medelstora och 
stora företag är mer hållbara ekonomiskt jämfört med icke hållbara Svenska företag, under en 
period av ekonomisk stress, samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan medel-
stora och stora Svenska företag som är hållbara. 
Studien gjordes på 93 Svenska företag noterade på OMX Stockholm Main Market Mid Cap 
och Large Cap under perioden 2008-2012, vilket inkluderar året för finanskrisen. 
Företagen har, utifrån kriterier angivna i studien, delats upp i tre olika hållbarhetsnivåer där 1 
är hållbart, 2 delvis hållbart och 3 icke hållbart. 
För att komma fram till jämförelsen vad gäller ekonomisk hållbarhet mellan de tre hållbara 
nivåerna på företagen har variablerna avkastning (ROA, ROE), tillväxt (omsättningstillväxt), 
marknadsvärdering (Tobin-Q) och skuldsättning (Skuld/Tillgångar och Skuld/EK) använts. 
Variablerna är kopplade till hållbar ekonomi enligt de kriterier som angivits i undersökningen. 
Det vi kommit fram till är följande resultat. 
H1: Vi kan med grund i den empiriska studien konstatera att det finns ett signifikant stöd för 
hypotesen att hållbara Svenska medelstora företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med 
icke hållbara medelstora företag. 
H2: För hypotes 2 är nollhypotesen sann, dvs det finns inget stöd för att hållbara Svenska 
stora företag är mer ekonomiskt hållbara jämfört med icke hållbara Svenska stora företag. 
H3: Det empiriska resultatet och slutsatserna i hypotes 1 och 2 visar på en skillnad mellan 
Mid och Large Cap, dvs medelstora och stora Svenska företag. I jämförelsen mellan de håll-
bara företagen (Grupp 1) i Mid Cap och Large Cap finns endast en signifikant skillnad i fyra 
av de sex variablerna varför det inte finns stöd för hypotesen att det finns en skillnad mellan 
medelstora och stora Svenska hållbara företag vad gäller ekonomisk hållbarhet. 

  



39 
 

7. Avslutande diskussion 
 

Denna sista del i undersökningen är en mer öppen diskussion om frågeställningen och forsk-
ning kring hållbart företagande. Avsnittet avslutas med en metodkritisk reflektion samt en 
diskussion kring fortsatt forskning inom området. 
 

7.1 Diskussion 
Anledningen till att hållbara företag presterar bättre över tid verkar vara att de minskar risken 
och ökar transparensen och den icke-finansiella informationen om företaget. Företagsledning-
en ökar genom detta sitt ansvar och engagemang för alla intressentgrupper och arbetar mer 
förebyggande. Detta skapar ett större förtroende genom hela värdekedjan och i alla intressent-
grupperna med en högre beredskap inför kriser som i sin tur ger lägre agentkostander och 
lägre kapitalkostnad. Effekten av detta blir en högre avkastning över tid, ett högre företags-
värde och bättre tillväxtmöjligheter. Även förmågan att klara av ekonomiska kriser verkar 
vara bättre i de hållbara företagen, vilket också framkommer i vår undersökning vad gäller 
medelstora företag. 
De företag som uppriktigt arbetar med sin hållbarhet verkar också lyckas bättre i sitt hållbar-
hetsarbete och presterar bättre ekonomiskt över tid – ju högre kvalitet i ESG desto bättre re-
sultat. De verkar även ha större tillväxtmöjligheter. 
Frågan är varför fler inte väljer att arbeta hållbart då effekterna uppenbarligen bara är posi-
tiva? Den frågan är naturligtvis inte enkel att svara på och det gör heller inte vår studie. Möj-
ligen kan skälen ligga i det som uppfattas som hinder genom initiala kostnader med att starta 
upp ett hållbarhetsarbete. Andra anledningar kanske handlar om generations- och attitydfrågor 
samt geografiska skillnader. En undersökning som Schroders (2016) nyligen gjorde visar t.ex. 
att millenium-generationen är betydligt mer inriktade på ESG-frågor i investeringsbesluten än 
äldre generationer är. De visar också på en skillnad mellan rådgivarnas och investerarnas atti-
tyder där investerarna anser att ESG-frågorna är mer viktiga än vad rådgivarna anser. Under-
sökningen visar också att de som anser att ESG-frågorna är viktiga också säljer tillgångar som 
inte är ESG-korrekta trots att de avkastar bra. ESG-frågorna kommer m.a.o. att bli mer viktiga 
för företag och analytiker att engagera sig i framöver. 
Vår undersökning visar tydligt att de medelstora hållbara företagen är mer hållbara ekono-
miskt än de icke hållbara företagen – också under en period av ekonomisk stress. Här kan vi 
ana att det faktiskt lönar sig att satsa på att vara hållbar. 
Däremot tycker vi att de skillnader som framkom mellan de stora företagen var lite förvå-
nande. Vi hade en föreställning om att de stora hållbara företagen också skulle vara mer eko-
nomiskt hållbara jämfört med de stora icke hållbara företagen, b.la. för att de borde ha resur-
ser att bygga upp ett bra hållbarhetsarbete. Att effekten inte kunde ses i undersökningen blev 
därför förvånande. 
Undersökningen visade dock att det inte var någon statistiskt påvisabar skillnad mellan de 
medelstora och stora hållbara företagen. I den jämförelsen är det alltså ingen skillnad mellan 
stora och medelstora hållbara företag. 
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7.2 Metodkritisk diskussion 
Det är framför allt två parametrar som vi ser kan ha påverkat resultatet i undersökningen – 
valet av period och branschfördelningen i de två urvalsgrupperna. 
Vi ser i förhållande till forskning och teorier att den period vi valt för undersökningen kan ha 
påverkat resultatet. Då större delen av forskningen pekar på effekter och resultat på lång sikt 
kan 5 år vara en för kort period för denna typ av analys. Perioden 2008-2012 kan också vara 
en anledning till att vi empiriskt får stora skillnader mellan resultaten i Mid Cap och Large 
Cap då perioden omfattar den stora finanskrisen och efterföljande lågkonjunktur. Finanskrisen 
kan ha påverkat de medelstora och stora företag på olika sätt. 
De företag vi valt att analysera har en spridning över flera helt olika branscher. Detta är också 
en parameter som kan ha påverkat resultatet då fördelningen mellan branscherna skiljer sig åt 
mellan företagen i Mid och Large Cap. 
Dessa två parametrar kan vara en del av förklaringarna till varför skillnaderna mellan resulta-
ten i Med Cap och Large Cap blev så stora. 

7.3 Vidare forskning 
Vi har i vårt arbete med denna undersökning funnit ett antal intressanta frågor som vi gärna 
skulle vilja se ytterligare forskning kring. 
I vår analys har vi tittat på företag i storleken Mid Cap och Large Cap. Vi välkomnar mer 
forskning med jämförelser också mot företagen i Small Cap då det skulle vara intressant att se 
om skillnaderna kan vara större bland mindre/små företag jämfört med medelstora och stora 
företag. Det skulle också vara intressant att närmare undersöka vad skillnaderna beror på.  
En uppföljning av denna studie skulle vara spännande att ta del av. Dels för senare perioder, 
både fram till och med 2016 (före nya lagstiftningens ikraftträdande om hållbarhetsredovis-
ningar) och dels en period efter. Detta för att se om effekterna är de samma under en något 
mer normal ekonomisk period och också för att se vilka lagstiftningens effekter kan ge.  
En annan intressant - och som vi anser viktig - fråga är att undersöka i vilken grad de hållbara 
företagen tillämpar sina hållbara kriterier och vilka effekter det ger. 
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Bilagor 

Bilaga 1   Intervjufrågor 
 

- Hur definierar du ett hållbart företag 2015/2016? 
o Vilka huvudpunkter är viktiga att ha med? 

- Hur definierar du ett hållbart företag 2008 och längre bakåt i tiden? 

- Hållbarhetsredovisning – hur vanligt förekommande är de enligt din erfarenhet? 
o När började företag göra hållbarhetsredovisningar enligt din erfarenhet? 

- Kan du se några effekter av tillämpade hållbarhetsfaktorer (ESG etc) hos ett företag? 
o Vilka effekter? 

- Hur ser du på ett hållbart företag vad gäller ekonomisk avkastning nu (2015/2016)? 
o Ser du någon skillnad om du tittar bakåt i tiden, före 2008 och längre bakåt? 

- Ser du några skillnader vad gäller hållbarhetsarbete beroende på företagets storlek? 

- Har Svenska företag samma eller annan utgångpunkt och förutsättning för att starta 
upp och arbeta med hållbarhetsfrågor? 
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Bilaga 2   Population och bortfall 

Tabell nr 14 

Företag  OMX STO Mid Cap 2008-01-01  - 2012-12-31 
Företag NOT Bransch 
AarhusKarlshamn AB  Consumer Goods 
Active Biotech AB  Health Care 
Addtech AB  Industrials 
Avanza AB  Financials 
Axis AB byte till Mid 080701 Technology 
B&B TOOLS AB  Industrials 
BE Group AB  Basic Materials 
Beijer AB, G & L  Industrials 
Beijer Alma AB  Industrials 
Betsson AB  Consumer Services 
Billerud AB  Basic Materials 
BioInvent International AB byte till Mid 080701 Health Care 
Biovitrum AB Namnbyte Health Care 
Björn Borg AB  Consumer Goods 
Bure Equity AB  Financials 
Clas Ohlson AB  Consumer Services 
Duni AB  Consumer Goods 
East Capital Explorer AB  Financials 
Eniro AB byte till Mid 080701 Consumer Services 
Fagerhult, AB  Industrials 
Fast Partner AB  Financials 
Heba Fastighets AB  Financials 
HEXPOL AB Ny notering 2008 Basic Materials 
Höganäs AB  Basic Materials 
Indutrade AB  Industrials 
Intrum Justitia AB  Financials 
JM AB byte till Mid 090101 från Large – räknas på Mid hela perioden Financials 
KappAhl Holding AB  Consumer Services 
Klövern AB  Financials 
Kungsleden AB byte till Mid 080701 Financials 
Loomis AB Ny notering 2008 Industrials 
Mekonomen AB  Consumer Goods 
NIBE Industrier AB  Industrials 
Nobia AB byte till Mid 080701 Consumer Goods 
Peab AB byte till Large 110101 – räknas på Mid hela perioden Industrials 
Rezidor Hotel Group AB  Consumer Services 
SAS AB byte till Mid 080701 Consumer Services 
SkiStar AB  Consumer Services 
SWECO AB  Industrials 
Systemair AB  Industrials 
Unibet Group Plc Faller bort - ej svenskt bolag Consumer Services 
Wallenstam AB byte till Large 110101 – räknas på Mid hela perioden Financials 
Wihlborgs Fastigheter AB  Financials 
Vostok Nafta Investment Ltd, SDB Faller bort - ej svenskt bolag Financials 
Ångpanneföreningen, AB  Industrials 
Öresund, Investment AB  Financials 

Hela populationen i Mid Cap OMX  Stockholm 2008 – 2012 inklusive 2 bortfall. 
 



 

Tabell nr 15 
Företag OMX STO Large Cap 2008-01-01  - 2012-12-31 

Företag NOT Bransch 
ABB Ltd  Industrials 
Alfa Laval AB  Industrials 
ASSA Abloy AB  Industrials 
AstraZeneca PLC Faller bort - ej svenskt bolag Health care 
Atlas Copco AB  Industrials 
Atrium Ljungberg AB Byte till Mid Cap 120101 Financials 
Autoliv Inc. SDB  Consumer Discretionary 
Axfood AB  Consumer Staples 
Boliden AB  Materials 
Castellum AB  Financials 
Electrolux, AB ser. B  Consumer goods 
Elekta AB ser. B  Health care 
Ericsson, Telefonab. L M  Information technology 
Fabege AB  Financials 
Getinge AB   Health care 
Hakon Invest AB Byte från Mid Cap 090701 Räknas på Large hela perioden Consumer Service 
Hennes & Mauritz AB, H & M  Byte till Mid Cap 110101 Räknas på Large hela perioden Consumer Service 
Hexagon AB  Industrials 
Holmen AB  Financials 
Hufvudstaden AB  Financials 
Husqvarna AB  Consumer Goods 
Industrivärden, AB  Financials 
Investor AB  Financials 
Kinnevik, Investment AB  Financials 
Latour, Investmentab.  Financials 
Lindab International AB Byte till Mid Cap 110101 räknas på Large hela perioden Industrials 
Lundbergföretagen AB  Financials 
Lundin Mining Corporation SDB Faller bort - ej svenskt bolag Materials 
Lundin Petroleum AB  Energy 
Meda AB  Health care 
Melker Schörling AB  Financials 
Millicom International Cellular S.A SDB Faller bort - ej svenskt bolag Telecommunication Services 
Modern Times Group MTG AB  Consumer Discretionary 
NCC AB  Industrials 
Nordea Bank AB  Financials 
Oriflame Cosmetics S.A, SDB Faller bort - ej svenskt bolag Consumer Staples 
Ratos AB  Financials 
SAAB AB  Industrials 
Sandvik AB  Industrials 
SCANIA AB   Industrials 
Securitas AB  Industrials 
Skandinaviska Enskilda Banken  Financials 
Skanska AB  Industrials 
SKF AB  Industrials 
SSAB Svenskt Stål AB  Materials 
Stora Enso Oyj  Faller bort - ej svenskt bolag Materials 
Swedbank AB  Financials 
Swedish Match AB  Consumer Staples 
Svenska Cellulosa AB SCA  Materials 
Svenska Handelsbanken  Financials 
Tele2 AB  Telecommunication Services 
TeliaSonera AB  Telecommunication Services 
TietoEnator Oyj Faller bort - ej svenskt bolag Information Technology 
Trelleborg AB   Industrials 
Volvo AB   Industrials 

Hela populationen i Large Cap OMX  Stockholm 2008 – 2012 inklusive 6 bortfall. 
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