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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att fastställa om det finns ekonomiska incitament för 

företag att engagera sig i hållbarhetsarbete och huruvida investerare kan tjäna extra 

avkastning genom att välja aktiebolag som engagerat sig i hållbarhetsarbete under en längre 

tid framför aktiebolag som inte gjort detta.  

 

Studien har genomförts med hjälp av en linjär regressionsanalys i vilken sambandet mellan 

variabeln antalet år av hållbarhetsrapportering och lönsamhet respektive avkastning har 

undersökts. Som mått för lönsamhet har earnings per share använts och som mått för 

avkastning har den geometriska medelavkastningen använts. 

 

Studien kom fram till att inget samband kan ses mellan antalet år av hållbarhetsrapportering 

och lönsamhet respektive avkastning. Detta innebär att man inte kan förvänta sig att ett 

företag som hållbarhetsrapporterat under ett stort antal år kommer få en bättre lönsamhet än 

ett företag som endast hållbarhetsrapporterat under ett litet antal år. En investerare kan inte 

heller förvänta sig att uppnå en överavkastning genom att investera i företag som ägnat sig åt 

hållbarhetsrapportering under en längre tid framför att investera i företag som ägnat sig åt 

hållbarhetsrapportering under en kortare tid. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to investigate in the economic incentives of firms to engage in 

sustainability and whether investors can earn extra returns through choosing firms that have 

been engaged in sustainability during a longer period of time over firms that have not. 

 

This study is based on linear regression analysis through which the relationship between the 

variables number of years of reporting on sustainability, profitability and return has been 

investigated. As a measure of profitability, earnings per share has been used and as a measure 

of return the geometric mean return has been used. 

 

The results of the study showed that no relationship between the number of years of reporting 

on sustainability and profitability or return could be found. This means that one cannot expect 

that a firm that has been engaged in reporting on sustainability for a large number of years 

will achieve a greater profitability than a firm that has only engaged in reporting on 

sustainability for a small number of years. Neither can an investor expect to achieve extra 

returns from investing in firms that has engaged in sustainability reporting for a large number 

of years over investing in firms that has engaged in sustainability reporting for a small number 

of years.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
I takt med att allt större vikt läggs vid miljömässig och social hållbarhet i omvärlden ökar 

också intresset för hållbarhetsarbete i företag. I många aktiebolag är hållbarhetsrapporten idag 

en del av den information som kommuniceras till bolagets intressenter likt den traditionella 

finansiella rapporteringen. Hållbarhetsarbete kan implementeras i verksamheten genom 

åtgärder som hållbarhetsprojekt, codes of conduct och andra ramverk (Borglund et al. 2012). 

Forskningen kring huruvida dessa åtgärder lönar sig ekonomiskt för företagen ger dock 

spridda resultat. 

 

Även bland investerare på aktiemarknaden har intresset för hållbarhetsalternativ växt sig allt 

större de senaste åren. Olika strategier för att väga in hållbarhetsaspekter i 

investeringsprocessen har utvecklats. Socially-responsible investing, SRI var en av de 

strategier med hållarhetsfokus som utvecklades först. Strategin går ut på att välja bort 

aktiebolag som är särskilt dåliga ur hållbarhetssynpunkt. På senare år har hållbarhetstänket 

fått ännu större fäste och fokus har flyttats från att välja bort de allra sämsta till att söka efter 

de bolag som tack vare sitt hållbarhetsarbete kan generera en högre avkastning till 

investeraren. ESG investing är ett exempel på en sådan strategi. Tanken är att företag som tar 

särskild hänsyn till faktorerna ”environment”, ”social” och ”governance” kommer generera 

bättre resultat än företag som inte gör detta. Därigenom ska strategin leda till en 

överavkastning. Det finns dock inte heller i detta avseende något tydligt svar på om hållbara 

investeringar egentligen är lönsamma eller kostsamma för investeraren. (Caplan, Griswold & 

Javis, 2013) 

 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns incitament för företag att ägna sig åt 

hållbarhetsarbete och om det finns incitament för investerare att välja företag som ägnar sig åt 

hållbarhetsarbete före företag som inte gör det. Dessa frågor besvaras genom att undersöka 

hur företags lönsamhet påverkas av hur många år företaget ägnat sig åt 

hållbarhetsrapportering. Vidare undersöks även hur dessa företags geometriska 

medelavkastning påverkas av antalet år som ägnats åt hållbarhetsrapportering.  
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1.3. Avgränsningar 
Datan omfattar endast bolag som finns noterade på Stockholmsbörsens large och mid cap. Till 

skillnad från tidigare studier inom ämnet har den senaste datan från år 2015 använts för att få 

ett så aktuellt resultat som möjligt. Studien består av fyra stycken linjära regressionsanalyser 

där sambandets signifikans, beta-värde och förklaringsgrad har undersökts för att fastställa om 

det finns något samband mellan variablerna avkastning – hållbarhetsrapportering och 

lönsamhet – hållbarhetsrapportering. 

 

1.4. Disposition 
Uppsatsen inleds med aktuella teorier och begrepp för ämnet i kapitel 2. De mått som använts 

i studien beskrivs och resultat av tidigare forskning på ämnet tas upp. Därefter följer en 

beskrivning av den metod som använts för att genomföra studien i kapitel 3. Detta avsnitt tar 

upp vilken data som använts och hur den har samlats in, hur regressionsanalysen genomförts 

och tolkats samt källkritik. Sedan följer studiens resultat i kapitel 4. Här beskrivs de resultat 

som uppnåtts i regressionsanalyserna. Därpå följer en analys av resultaten i kapitel 5 och i 

kapitel 6 förs även en diskussion kring resultatet. Kapitel 7 avslutar uppsatsen med förslag på 

framtida forskning.  

. 
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2. Teori 

2.1. ESG – Environmental, social and corporate governance 
ESG står för “Environmental, social and corporate governance”. Dessa är faktorer som ett 

företag kan välja att ta hänsyn till eller till och med medvetet arbeta med att förbättra genom 

att sätta upp mål, mäta och göra upp planer för hur faktorerna ska hanteras. En del företag 

väljer att presentera sitt arbete i olika typer av hållbarhetsrapporter på samma sätt som 

traditionellt görs med finansiell information för att aktieägare och andra intressenter ska 

kunna ta del av vad som görs och hur långt man kommit i ESG-arbetet. Detta kan t.ex. göras 

genom CSR-rapporter men informationen kan även kommuniceras via websidor, 

nyhetsrapporter o.s.v. (Hanson & Fraser, 2013). 

 

Vad som räknas in under begreppet ESG och hur man väljer att arbeta med det kan skilja sig 

åt mellan olika företag. Hanson & Fraser (2013) ger några förslag på hur begreppet kan tolkas 

och vilka områden företag ofta riktar sina åtgärder mot för att försöka påverka företagets 

ESG. ”Environmental” i ESG är kopplat till företagets påverkan på miljön. Hanson & Fraser 

(2013) menar att det finns starka paralleller mellan miljöpåverkan och energiförbrukning. 

Därför är arbete för att minska företagets energiförbrukning en viktig punkt för att påverka 

”environment”-faktorn inom många företag. Att minska energiförbrukningen har fördelen att 

leda till kostnadsminskningar för företaget. På längre sikt bör detta kunna leda till ökad 

lönsamhet vilket också bör öka investerarnas intresse för företaget (Hanson & Fraser, 2013). 

 

”Social” är ett vitt begrepp som rör sig kring de sociala faktorerna i och utanför företaget och 

hur man uppfattas av omvärlden. Relationerna till företagets intressenter står i centrum. Det 

kan röra sig kring hur man behandlar sina anställda men också hur man uppfattas av såväl 

kunder som leverantörer och konkurrenter. Hanson & Fraser pekar på att för att bli 

framgångsrik inom en bransch krävs det att man blir socialt accepterad inom branschen och 

därmed får möjlighet att skapa de kontakter som behövs. Motsättningar och konflikter riskerar 

att hålla tillbaka företaget och bli kostsamma. För att förbättra ”social”-faktorn kan företaget 

titta på hur de kan förbättra de anställdas villkor. Säkerheten är en vanlig parameter men även 

andra variabler kan mätas och förbättras för att öka de anställdas välbefinnande. Nöjd 

personal leder ofta till ökad produktivitet vilket innebär kostnadsminskningar. En förbättrad 

relation till kunderna ligger också inom ramen för arbetet med att förbättra ”social”-faktorn. 
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För att upprätthålla en god stämning mellan kunder och företag är det är viktigt att kunderna 

inte känner sig utnyttjade eller lurade. (Hansson & Fraser, 2013) 

 

Men arbetet med social hållbarhet är något som inte bara stannar inom företaget. Ansvar kan 

även komma att utkrävas på grund av leverantörers oetiska verksamhet. Vid strävan efter 

kostnadsminimering och vinstmaximering kan etiska aspekter komma att bortprioriteras i 

valet av leverantörer. Företaget riskerar då att förknippas med exempelvis barnarbete, oskäligt 

låga löner eller säkerhetsbrister i fabrikerna vilket kan leda till dålig publicitet och missnöje 

bland företagets intressenter. Detta kan i längden resultera i en försämrad lönsamhet. Det kan 

alltså finnas ekonomiska skäl att ägna sig åt social hållbarhet i leverantörsleden. Ett av de 

vanligaste sätten att arbeta med detta är genom att sätt upp ramverk och codes of conduct. 

(Yawar & Seuring, 2017) 

 

Vidare sträcker sig även det sociala ansvaret framåt hela vägen till slutkonsumenten. Detta är 

något som blivit särskilt tydligt inom läkemedelsindustrin där läkemedelsföretag tvingats dra 

sig ur marknader där slutkonsumenten använt deras substanser för genomförande av 

dödsstraff i USA. Normer i samhället är viktiga för hur företag väljer att agera. Bryter man 

mot dessa normer riskerar man missnöje bland företagets intressenter. Det kan påverka 

investeringsviljan hos aktieägarna och köpviljan hos kunderna. I fallet inom 

läkemedelsindustrin var det EU och flera enskilda europeiska länder som drev på de etiska 

anpassningarna inom branschen. Normerna som rådde i Europa påverkade företagen vars 

verksamhet bedrevs där. Läkemedelsföretagen var tvungna att ge efter för påtryckningarna 

och anpassa sig efter de normer som rådde i samhället eftersom man annars riskerade ännu 

större förluster i form av förlorade licenser och hårdare restriktioner för exporten. Trots att 

det, som i det här fallet, ofta ligger ekonomiska motiv bakom så lyfter företagen själva gärna 

fram de etiska aspekterna som huvudmotiv för sitt beslut. Genom att kategorisera händelsen 

som en del av företagets arbete med social hållbarhet kan man dra nytta av den tack vare den 

positiv publicitet som det leder till. (Gibson & Lain, 2015) 

 

Den sista delen av ESG, ”Corporate governance” handlar om hur företaget styrs. Hanson & 

Fraser lyfter fram problematiken kring aktieägarnas och företagsledningens skilda intressen. 
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Aktieägarna är utlämnade till företagsledningen och har en mycket begränsad möjlighet att 

påverka i vilken riktning företaget styrs. De måste därför förlita sig på att företagsledningen 

agerar i aktieägarnas intresse och inte för egen vinning. Man kan tänka sig att företagsledning 

och aktieägare huvudsakligen har samma mål, att maximera vinsten. Men det kan finnas 

skillnader i uppfattningen om när i tiden vinsten ska maximeras. Ska man arbeta för att på 

lång sikt nå goda resultat eller ska man realisera vinster så fort chansen ges? Ska vinster delas 

ut till aktieägarna eller återinvesteras i verksamheten? Aktieägarnas svar på dessa frågor är 

inte alltid det som låter mest attraktivt för företagsledningen som har ett eget intresse i att 

agera på det sätt som underlättar deras eget arbete. (Hanson & Fraser, 2013) 

 

2.2. Investerarnas avkastning och ESG 

2.2.1. Fundamental analys 

När en investerare värderar ett företag kan han/hon använda sig av fundamental analys. Den 

fundamentala analysen bygger på att investeraren utifrån fakta kring bolaget bygger sig en 

uppfattning om vad det är värt. Investeraren ämnar skapa en bild av hur bolagets värde 

kommer utvecklas i framtiden. Detta görs genom att titta på hur företagets lönsamhet verkar 

utveckla sig, hur de framtida utdelningarna kommer se ut och hur olika finansiella och icke-

finansiella rapporter beskriver den nuvarande situationen i bolaget. Man kan även titta på hur 

hela industrin verkar utveckla sig för att få en uppfattning om vilka förutsättningar bolaget 

kommer ha för att utvecklas i en positiv riktning (Bodie, Kane & Marcus, 2014). I den 

fundamentala analysen kan även ESG-faktorerna vara av intresse. Hanson & Fraser (2013) 

menar att engagemang inom ESG kan utgöra en komparativ fördel för företaget. Exempelvis 

får ett företag som sänker sin energiförbrukning en kostnadsfördel jämfört med ett företag 

som inte gör det. Ett företag som har en större acceptans inom branschen har större chans att 

knyta till sig viktiga kontakter som kan öka försäljningen. Dessa faktorer är av vikt för 

investerarna och kan addera värde till företaget. Likaså är en ledning som arbetar för ett ökat 

förtroende hos aktieägarna värdefullt för investerarna. Som aktieägare måste man lita på att 

företagsledningen kommer arbeta för att maximera ägarnas värde och inte kommer styras av 

sina egna intressen. Genom att arbeta upp ett högt förtroende ser ägarna en lägre risk för att 

ledningen kommer missköta sig vilket kan leda till att man anser att företaget kan värderas 

högre. Hur ett företag arbetar med ESG kan alltså vara en del av den fundamentala analysen 

och påverka hur ett företag värderas av investerarna. (Hanson & Fraser, 2013) 
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2.2.2. Effektiva marknadshypotesen 

För att en investerare ska få avkastning på sin investering krävs att aktiepriset utvecklas i en 

positiv riktning. Investeraren kan använda sig av olika typer av analyser, t.ex. den 

fundamentala analysen som nämns ovan, för att försöka fastställa hur aktien kommer 

utvecklas. Om många investerare kommer fram till samma resultat i sina analyser, t.ex. att 

aktien kommer utvecklas positivt i framtiden, så kommer efterfrågan på aktien stiga vilket 

kommer leda till att priset på aktien går upp. Den positiva utvecklingen börjar alltså 

omedelbart prisas in i aktien och möjligheterna att ta del av prisutvecklingen genom att köpa 

aktier försvinner (Fama, 1965). När investerarna på marknaden tar del av samma information 

kommer den fundamentala analysen således inte kunna leda till någon extra avkastning. 

Information som är lättillgänglig kommer redan vara inräknad i det aktiepris som råder. Detta 

resonemang kallas för den effektiva marknadshypotesen. Marknaden är effektiv på så sätt att 

aktiepriserna hela tiden effektivt absorberar ny information så att de ständigt är uppdaterade 

efter de rådande omständigheterna. Marknaden kan dock vara mer eller mindre effektiv 

beroende på vilken typ av information som tas upp i aktiepriset. Om marknaden är svagt 

effektiv är endast historisk information inprisad i aktiepriserna. Man kan då inte vänta sig 

någon extra avkastning genom att använda sig av en investeringsstrategi där man tittar på hur 

aktiepriset har utvecklats tidigare. Denna information finns lättillgänglig för investerare vilket 

innebär att priset redan anpassats efter den. Om marknaden är halvstarkt effektiv är priserna 

anpassade efter all publik information d.v.s. all information som bolaget lämnar ut om sig 

själva så som rapporter o.s.v. Så snart en rapport släppts går det alltså inte att tjäna någon 

extra avkastning på den informationen som finns i den om man inte redan äger aktien. Vidare 

kan marknaden vara starkt effektiv vilket innebär att också sådan information som inte är 

publik, det vill säga insiderinformation, är upptagen i aktiepriset. Denna form av 

marknadseffektivitet kan dock inte gälla i Sverige eftersom vi har lagar mot insiderhandel 

som hindrar detta. (Bodie, Kane & Marcus, 2014) 

 

Det är svårt att avgöra vilken form av marknadseffektivitet som faktiskt råder. 

Portföljförvaltare har ett egenintresse i att framställa marknaden som ineffektiv eftersom de 

annars inte skulle behövas. Samtidigt är det svårt att avgöra vad som beror på tur och vad som 

beror på att investerare har hittat ineffektivitet i marknadens prissättning (Bodie, Kane & 

Marcus, 2014).  
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2.2.3. Tidigare forskning 

Galema, Plantinga & Scholtens (2008) gjorde en studie över huruvida det fanns ett samband 

mellan ”socially responsible investing - SRI” i USA och överavkastning i form av positiva 

alpha. SRI är en form av investeringsstrategi som går ut på att välja ut aktier från bolag som 

tar ett större socialt eller miljömässigt ansvar än andra bolag och välja bort bolag som inte tar 

socialt eller miljömässigt ansvar. Studien kom fram till att det inte fanns något signifikant 

samband mellan SRI och positiva alpha. Det innebär att man inte kunde se att aktier som tar 

ett större miljömässigt eller socialt ansvar ger en högre riskjusterad avkastning än andra 

aktier. Detta resultat stöds även av Dravenstott & Chieffe (2011) som i en jämförelse mellan 

en portfölj med ansvarstagande företag och en portfölj med icke-ansvarstagande företag kom 

fram till att de icke ansvarstagande företagen presterade bättre och gav en högre avkastning än 

de ansvarstagande företagen (Dravenstott & Chieffe, 2011). Även nyare forskning visar att 

det är svårt för investerare att uppnå någon extra avkastning genom att välja företag som 

prioriterar ESG. Halbritter & Dorfleitner (2015) studerade sambandet mellan företags ESG-

ranking och dess avkastning och kom fram till att det inte fanns något signifikant samband 

(Halbritter & Dorfleitner, 2015).  

 

Det finns dock också forskning som pekar på raka motsatsen, att företag som engagerar sig i 

ESG-frågor kan ge högre avkastning än företag som inte gör det. Lo & Sheu (2007) 

undersökte sambandet mellan ett företags marknadsvärde och dess hållbarhetsprofil. 

Hållbarhetsprofilen avgjordes av om företaget var listat i Dow Jones sustainability group 

index och datan var från åren 1999-2002. Resultatet visade att det fanns ett signifikant positivt 

samband mellan företag listade på DJSGI och högre marknadsvärde. Investerare verkar alltså 

se ett värde i hållbarhetsarbete. (Lo & Sheu, 2007) Detta resultat stöds av Guenster et al 

(2011) som studerade företags riskjusterade avkastning i form av Tobin’s q i relation till hur 

företaget rankades i eko-effektivitet. Datan omfattade tidsperioden 1996-2004. Man kom fram 

till att det på längre sikt fanns ett positivt samband mellan eko-effektiva företag och en högre 

avkastning (Guenster et al, 2011).  

 

Den tidigare forskningen på hur hållbarhetsarbete inom företag påverkar företagets avkastning 

har alltså gett mycket blandade resultat. Det finns inget entydigt svar på huruvida investerare 

kan förvänta sig extra avkastning genom att investera i företag som engagerar sig i ESG. 
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2.3. Företagens lönsamhet och ESG 

2.3.1. Earnings per share 

För att mäta lönsamhet har måttet earnings per share använts. Earnings per share räknas ut 

med hjälp av följande formel: 

EPS = (Nettovinst – Preferensaktieutdelning)/Genomsnittligt antal utstående stamaktier 

EPS är ett mycket vanligt mått för att mäta lönsamhet i företag. Det används i stor 

utsträckning av finansanalytiker och investerare. Till skillnad från många andra finansiella 

mått finns det en satt standard för hur EPS ska beräknas. Denna standard är registrerad i 

FASB Accounting standard codification. FASB är en amerikansk organisation som sätter 

standarder för hur finansiella mått ska beräknas. Detta bidrar till att måttet får en mer enhetlig 

betydelse vilket gör att det kan användas på ett säkrare sätt i jämförelse mellan olika företag. 

(Jewell & Mankin, 2016) 

 

2.3.2. Tidigare forskning 

Det har gjorts en hel del forskning kring sambandet mellan hållbarhetsarbete i olika former 

och företags lönsamhet. Reinhardt et al (2008) menar att företag inte är villiga att offra 

lönsamhet för att uppnå en hållbarhetsprofil. Däremot kan man välja att engagera sig i CSR-

projekt som man vet är lönsamma. CSR-engagemangets omfattning begränsas alltså av 

projektens lönsamhet. Man väljer hellre inget CSR-projekt alls än ett CSR-projekt som leder 

till mer kostnader än intäkter (Reinhardt et al, 2008). Reinhardt refererar till en metastudie 

över hållbarhet och lönsamhetssambandet utförd av Margolis, Elfenbein & Walsh (2007). De 

undersökte 167 studier och kom fram till att resultaten av dessa sammantaget visar att det 

endast finns ett svagt samband mellan hur ett företag presterar finansiellt och hur omfattande 

man engagerar sig i hållbarhetsarbete. Företag som är mer lönsamma engagerar sig i något 

större omfattning i hållbarhetsarbete (Margolis, Elfenbein & Walsh, 2007). 

 

En senare metastudie har gjorts av Wang, Dou & Jia (2016). Den inkluderade 42 tidigare 

studier på sambandet mellan CSR och CFP (corporate financial performance). Man fann även 

här ett positivt samband mellan den finansiella prestationen och CSR-arbete. Hur starkt 

sambandet var varierade beroende på hur CSR mättes. För de fall då CSR mätts genom 
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undersökningar av olika företags ställning till CSR var sambandet starkare än för de fall där 

CSR mätts genom ranking av experter inom området. Även olika mått för CFP gav varierande 

resultat. Hur man väljer att mäta och ta fram data för variablerna spelar alltså viss roll för 

vilket resultat man kommer fram till. Detta kan förklara varför olika studier kommer fram till 

olika resultat. (Wang, Dou & Jia, 2016) 

 

Den tidigare forskningen verkar alltså visa att det kan finnas ett positivt samband mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet i företag men resultatet varierar en del beroende på hur 

variablerna definieras och mäts. 
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3. Metod 

3.1. Data 
Data har samlats in för 83 aktiebolag inom varierande branscher. Samtliga bolag är listade på 

Stockholmsbörsens mid eller large cap. Tre olika typer av data har hämtats, data som omfattar 

investerarnas avkastning, bolagens lönsamhet och hållbarhetsrapportering. 

 

3.1.1. Avkastningsdata: 

För att hämta data för hur bolagens marknadsvärde har utvecklats har databasen Thomson 

Reuters Datastream använts. Datatypen som hämtats kallas ”Return Index” och består av 

aktiepriser justerade för utdelningar. Dessa priser har hämtats på årsbasis för åren 2005-2015. 

Därefter har den geometriska medelavkastningen mellan år 2005-2015 räknats fram med hjälp 

av följande formel: 

g=(P2015/P2005)^(1/10)-1 

Där P2015 är aktiepriset justerat för utdelningar 2015 och P2005 är aktiepriset justerat för 

utdelningar 2005 (Bodie, Kane & Marcus, 2014).  

Den beräknade geometriska medelavkastningen för varje bolag har sedan använts i den 

statistiska undersökningen. 

Diagram 1 nedan visar fördelningen av den geometriska medelavkastningen mellan 2005-

2015 i de undersökta bolagen.  
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Diagram 1. Geometrisk medelavkastning mellan 2005-2015
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3.1.2. Lönsamhetsdata 

För att mäta lönsamhet har måttet earnings per share använts. Data över företagens EPS har 

också hämtats från databasen Thomson Reuters Datastream. Datan har sammanställts i tre 

olika dataset. Dataset 1 består av EPS för år 2015. Dataset 2 består av medelvärdet av EPS för 

åren 2013-2015 och dataset 3 består av förändringen i EPS mellan åren 2005-2015. Detta för 

att kunna undersöka om de olika sammanställningarna av EPS kan ge skilda resultat i den 

statistiska undersökningen. Dataset 1 har hämtats direkt från datastream och behövdes inte 

beräknas eftersom den bara består av absoluttalen för år 2015. Dataset 2 har beräknats med 

formeln för medelvärde: 

X̅ = (∑EPS)/n 

 Där n är antalet år vilket innebär att n=3 i det här fallet då medelvärdet omfattar åren 2013-

2015 (Körner & Wahlgren, 2015). Dataset 3 har beräknats med formeln: 

Förändring = (EPS2015-EPS2005)/EPS2005 

Där EPS2015 är EPS för år 2015 och EPS2005 är EPS för år 2005 hämtade från datastream. 

Nedan visas diagram över fördelningen av de olika dataseten över de studerade företagen. 

Diagram 2 visar att majoriteten av företagen hade en EPS för år 2015 som låg mellan 0 och 

20. Endast ett fåtal bolag hade en extra hög EPS över 24.  
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Diagram 3 visar att fördelningen för medelvärdet av EPS mellan 2013-2015 liknar den för 

EPS enbart år 2015. Även här ligger majoriteten av företagen under 20 och ett fåtal företag 

ligger på högre siffror över 24. 

 

Diagram 4 visar att spridningen i förändringen av EPS mellan 2005-2010 är ganska stor. En 

del av företagen har försämmrat sin EPS, en del har uppnått små förbättringar och samtidigt 

har en del förbättrat siffran avsevärt.  
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Diagram 3. Medelvärdet av EPS mellan 2013-2014
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Diagram 4. Förändring i EPS mellan 2005-2010



18 
 

3.1.3. Hållbarhetsrapporteringsdata 

För att mäta hållbarhetsfaktorn har data över antalet år varje företag har ägnat sig åt någon 

form av hållbarhetsrapportering använts. Denna data har hämtats ifrån Nordic compass som är 

en databas som samlar ESG-data för nordiska bolag. Datan sammanställs av analysföretaget 

Resility och används i deras egna analysprodukter (Resility AB, 2016). Datan som använts i 

den statistiska undersökningen är antalet år varje företag hade rapporterat om 

hållbarhetsarbete år 2015. 

I diagram 5 nedan visas fördelningen av antalet år av hållbarhetsrapportering mellan de 

undersökta bolagen.  

 

 

3.1.4. Bortfall av data 

Datamängden har begränsats av olika anledningar. Det ursprungliga urvalet har utgått ifrån 

hållbarhetsrapporteringsdatan som bestod av nordiska mid och large cap bolag. På grund av 

tidsbegränsning har endast svenska bolag tagits med i studien. De fall där inget årtal angivits 

på grund av att informationen inte har gått att utläsa av bolagets rapport har också plockats 

bort. För det kvarvarande urvalet har därefter avkastnings- och EPS-data hämtats. Ytterligare 

begränsning har uppstått på grund av att det inte funnits data över avkastning eller EPS 

tillgänglig för vissa bolag. Eftersom avkastningsdatan och EPS-datan kräver data från 2005 

medan hållbarhetsdatan endast kräver data från 2015 kan en del av bortfallet bero på att vissa 

bolag inte varit listade på mid- eller large cap under alla åren mellan 2005-2015 vilket innebär 

att det inte funnits fullständig data för dessa bolag. 
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3.2. Regressionsanalys 
Den statistiska undersökningen har genomförts i form av en linjär regressionsanalys. Följande 

regressionssamband har skattats: 

Y = a+bx 

Där Y är den beroende variabeln, a är en skattning för parametern α som är linjens 

skärningspunkt med y-axeln, b är en skattning av β som är lutningen på regressionslinjen och 

x är den förklarande variabeln (Körner & Wahlgren, 2015). För alla regressioner har följande 

nollhypotes och mothypotes prövats: 

H0: β=0 

H1: β≠0 

På så sätt har den förklarande variabelns påverkan eller icke-påverkan på den beroende 

variabeln testats. Om nollhypotesen inte kan förkastas så är slutsatsen att det inte finns ett 

linjärt samband mellan den förklarande och den beroende variabeln. Om nollhypotesen 

däremot förkastas finns det ett linjärt samband mellan variablerna och mothypotesen kan 

därmed accepteras. Nollhypotesens riktighet prövas med hjälp av ett signifikanstest. 

Signifikansnivån som antas är 5% då detta är den nivån som vanligen används. Om 

regressionsanalysen visar ett p-värde som är lägre än 5% kan nollhypotesen förkastas, 

mothypotesen accepteras och resultatet kan betraktas som signifikant säkerställt. Om p-värdet 

är högre än 5% kan nollhypotesen inte förkastas och det finns därmed inget signifikant 

säkerställt resultat (Körner & Wahlgren, 2015). Följande regressioner har körts: 

 

 

Beroende variabel, Y Förklarande variabel, x 

Geometrisk medelavkastning mellan 2005-2015 Antal år av hållbarhetsrapportering 

EPS för år 2015 Antal år av hållbarhetsrapportering 

EPS – medelvärde för åren 2013-2015 Antal år av hållbarhetsrapportering 

EPS – förändring mellan 2005-2015 Antal år av hållbarhetsrapportering 
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För att undersöka hur starkt sambandet mellan den beroende och den förklarande variabeln är 

har också determinationskoefficienten, R2 beaktats. R2 är ett mått för i hur stor grad det linjära 

sambandet mellan x och Y förklarar den totala variationen i Y (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

3.4. Källkritik 
De databaser som använts för datainsamling kan anses vara trovärdiga källor med korrekt 

information. Thomson Reuters datastream har använts i mycket stor utsträckning av både 

professionella inom finansbranschen och akademiker. Databasen har dessutom funnits i över 

100 år och man kan därför tänka sig att metoderna för datainsamling bör vara välutvecklade 

och precisa (Thomson Reuters, 2017). Databasen Nordic compass är en mindre känd databas 

som inte funnits lika länge. Därmed inte sagt att datan hämtad därifrån är mindre tillförlitlig. 

Resility använder sig av välutbildade medarbetare som utför datainsamlingen och datan 

används även i flera av företagets analysprodukter (Resility AB, 2016) 

 

I den här studien kan dock typen av data som valts vara begränsande för vilka slutsatser man 

kan dra av studiens resultat. Det faktum att företag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete säger 

inte något om hur det arbetet faktiskt ser ut, hur engagerat företaget är i detta arbete och hur 

framgångsrikt det är. Att företaget hållbarhetsrapporterar behöver således inte vara en garanti 

för att företaget faktiskt arbetar på ett tillfredställande sätt med hållbarhet. Man måste dock ta 

med i bräkningarna att det rör sig om large och mid cap listade företag som man kan anta är 

mycket väl bevakade av media och andra intressenter. Risken för att engagemanget i 

hållbarhetsarbete framställs som större i rapporteringen än i verkligheten kan därför bedömas 

vara ganska liten. Faktum kvarstår dock att oavsett om företagen är fullkomligt ärliga i sin 

rapportering eller inte så tas i denna data ingen hänsyn till i hur stor utsträckning varje företag 

ägnar sig åt hållbarhetsarbete. Ett företag kan ha ägnat sig åt mycket lite hållbarhetsarbete i 10 

år medan ett annat kan ha gjort mycket omfattande projekt i 5 år. Datan som hämtas blir då 

något missvisande vilket måste tas hänsyn till när slutsatser dras.  
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4. Resultat 

4.1. Regression 1. Investerarnas avkastning – antal år av hållbarhetsrapportering 
I regression 1 har avkastning använts som den beroende variabeln Y och antal år av 

hållbarhetsrapportering som den förklarande variabeln x. Regressionsekvationen såg ut enligt 

följande: 

Y = 0,18 – 0,003x 

Regressionen visade en svagt negativ skattning för β på -0,003. Detta resultat var dock inte 

signifikant på 5%-nivån. P-värdet låg på 0,067. Man kan alltså säga att resultatet var 

signifikant på 10 % signifikansnivå. Detta innebär att nollhypotesen att beta är lika med noll 

inte kan förkastas på signifikansnivån 5 %. Däremot kan man förkasta nollhypotesen på 

signifikansnivån 10 %. Man skulle alltså kunna säga att beta kan anses vara skilt från 0 men 

detta resultat håller inte samma säkerhet som ett test på 5 %-nivån. Vi kan med 90 % säkerhet 

säga att beta är skilt från 0. Vidare är determinationskoefficienten, R2 låg på 0,04 d.v.s. 4%. 

Variationen i y förklaras alltså i låg grad av variationen i x. 

 

4.2. Regression 2. Företagens lönsamhet mätt i EPS år 2015 – antal år av 

hållbarhetsrapportering 
Regression 2 visar sambandet mellan Y-variabeln, EPS år 2015 och x-variabeln, antal år av 

hållbarhetsrapportering. Följande regressionsekvation erhölls: 

Y = 10,04 – 0,12x 

Det skattade β-värdet blev -0,12 men detta resultat var i hög grad ickesignifikant med ett p-

värde på 0,59. Detta innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Vi kan alltså inte anta att β 

är skilt från 0. Förklaringsgraden var mycket låg på 0,004. Det verkar således inte finnas 

något samband mellan EPS år 2015 och antalet år av hållbarhetsrapportering. 
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4.3. Regression 3. Företagens lönsamhet mätt i EPS medelvärde 2013-2015 – antal år 

av hållbarhetsrapportering 
I denna regressionen har medelvärdet för EPS åren 2013-2015 använts som den beroende Y-

variabeln och antalet år av hållbarhetsrapportering har använts som den förklarande x-

variabeln. Regressionsekvationen som erhölls är följande: 

Y = 11,33 – 0,19x 

Det β som skattats tyder alltså på ett svagt negativt samband. Även här har dock ett mycket 

högt p-värde genererats, 0,57. Nollhypotesen kan därmed inte heller denna gång förkastas 

vilket återigen innebär att β inte kan antas vara skilt från 0. Determinationskoefficienten var 

även i detta fall 0,004. Att lönsamheten för åren 2013-2014 vägts in i analysen verkar alltså 

inte ha haft någon större effekt på resultatet. Man kan inte heller här se något samband mellan 

EPS och hållbarhetsrapportering. 

 

4.4. Regression 4. Företagens lönsamhet mätt i förändringen i EPS mellan 2005-2015 – 

antal år av hållbarhetsrapportering 
Den fjärde regressionen visar sambandet mellan den beroende y-variabeln förändringen i EPS 

mellan 2005-2015 och den förklarande x-variabeln antalet år av hållbarhetsrapportering. 

Följande regressionsekvation erhölls: 

Y = 7,26 – 0,22x 

Det skattade β-värdet är återigen svagt negativt men inte heller här signifikant. P-värdet är 

höga 0,43 vilket innebär att nollhypotesen, β=0 inte kan förkastas. Förklaringsgraden är 

fortfarande låg på 0,005. Det verkar alltså inte finnas något samband mellan EPS och antalet 

år av hållbarhetsrapporterig även om man tar hänsyn till nivåskillnader mellan företag. 
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4.5. Sammanställning 

 Skattat β Signifikans R2 

Regression 1 -0,003 Signifikant 10% 0,04 

Regression 2 -012 Ej signifikant 0,004 

Regression 3 -0,19 Ej signifikant 0,004 

Regression 4 -0,22 Ej signifikant 0,005 

 

I tabellen ovan har den statistiska undersökningens resultat sammanställts. Generellt sett kan 

man säga att det var svårt att hitta några linjära samband. Kopplingen mellan antalet år av 

hållbarhetsrapportering och avkastning var den enda regression som visade på någon form av 

linjärt samband mellan variablerna, detta var dock endast statistiskt säkerställt på en 10%-ig 

signifikansnivå. Sambandet mellan antalet år av hållbarhetsrapportering och EPS verkar inte 

ha något signifikant linjärt samband alls. 

 

  



24 
 

5. Analys 
Regressionsanalysen visar att det finns ett svagt negativt samband mellan antalet år av 

hållbarhetsrapportering och den geometriska medelavkastningen mellan 2005-2015. Detta 

resultat var dock endast statistiskt säkerställt på en 10 %-ig signifikansnivå. Det negativa 

sambandet innebär att ju fler år ett företag har ägnat sig åt hållbarhetsarbete, desto lägre 

avkastning har företaget genererat i genomsnitt under åren 2005-2015. Avkastningen sjunker 

alltså för investerarna om företaget satsar på hållbarhet. Detta kan tolkas som att det är 

kostsamt för investerare att väja företag som ägnat sig åt hållbarhetsrapportering under en 

lång tid.  

 

På den 5 %-iga signifikansnivån kan man inte se något samband mellan antalet år av 

hållbarhetsrapporering och avkastning. Man kan alltså inte förvänta sig att en investering i ett 

företag som har en lång historia av hållbarhetsrapportering kommer ge en högre avkastning än 

ett företag som inte har ägnat sig åt hållbarhetsrapportering under en längre tid. Det verkar 

snarare som att man tvärtom bör välja företag som ägnat sig åt hållbarhetsrapportering under 

en kort tid för att få bättre avkastning. Detta samband är dock väldigt svagt och ännu troligare 

är att man helt enkelt inte alls kan avgöra vilken avkastning ett företag kommer generera 

baserat på dess hållbarhetsrapportering. 

 

Detta resultat är inte förvånande med tanke på resultatet som regressionerna mellan antalet år 

av hållbarhetsrapportering och lönsamhet gav. Det fanns inget signifikant samband mellan 

dessa variabler. Det innebär att lönsamheten, mätt i EPS, inte skiljer sig åt mellan olika 

företag beroende på hur många år företagen ägnat sig åt hållbarhetsrapportering. Investeraren 

kan därmed inte vänta sig att ett företag som satsar på hållbarhetsrapportering kommer 

generera en högre lönsamhet än ett företag som inte satsar på hållbarhetsrapportering. 

 

Resultaten av regressionerna stämmer väl överens. Eftersom företags lönsamhet inte verkar 

påverkas av antalet år av hållbarhetsrapportering så påverkar inte denna variabel heller 

avkastningen företagen genererar. Det verkar även som att marknaden har prissatt aktierna 

effektivt. Investerarna anser inte att hållbarhetsrapporteringen kan förväntas leda till någon 
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extra avkastning vilket vägs in i priset direkt och leder till att inget samband kan ses mellan 

hållbarhetsrapporteringen och avkastningen. 

 

Studien antyder alltså att företag generellt sett inte tjänar på att ha hållbarhetsrapporterat 

under en lång tid. Lönsamheten påverkas inte av denna faktor. Det innebär dock inte att 

företagen hade tjänat på att inte hållbarhetsrapportera. Även om hållbarhetsrapporteringen kan 

vara kostsam så kan vi varken se ett positivt eller ett negativt samband mellan 

hållbarhetsrapporteringen och lönsamheten. Företagen förlorar alltså inte på att 

hållbarhetsrapportera. Hur lönsamheten hade sett ut för varje enskilt företag om det inte hade 

hållbarhetsrapporterat vet vi ingenting om. Det är möjligt att lönsamheten hade varit sämre 

om företagen inte hade hållbarhetsrapporterat. Det kan naturligtvis även vara tvärtom. 

Generellt sett kan man inte se någon varken positiv eller negativ effekt på lönsamheten. 

  



26 
 

6. Diskussion 
Resultatet av studien säger endast något om effekten av hållbarhetsrapprotering, inte om 

hållbarhetsarbetet i sig. Ett företag som hållbarhetsrapporterat i många år kan ha satsat på 

projekt som helt enkelt inte varit särskilt effektiva och genomtänkta och därför inte blivit 

lönsamma. Resultatet av studien behöver därför inte betyda att hållbarhetsarbete inte kommer 

leda till någon extra lönsamhet, det säger bara att hållbarhetsrapportering generellt inte leder 

till någon extra lönsamhet. Vi vet ingenting om rapporternas innehåll. Det är även intuitivt 

rimligt att ett företag som väljer ineffektiva hållbarhetsprojekt under många år kan få sämre 

lönsamhet än ett företag som väljer ett antal effektiva hållbarhetsprojekt under ett fåtal år. En 

slutsats man kan dra av denna studie är därför att det inte räcker med att titta på om ett företag 

har hållbarhetsrapporterat och under hur lång tid. För att kunna dra några slutsatser om hur 

hållbarhetsarbete påverkar lönsamhet och avkastning måste man titta på vad som har 

rapporterats. Genom att titta på vad företaget har rapporterat och värdera detta 

hållbarhetsarbete istället för att endast titta på om företaget har rapporterat kommer 

investeraren troligtvis ha en större chans att kunna avgöra vilket företag som kommer kunna 

generera störst avkastning. Utifrån denna studie kan man dock inte dra några slutsatser kring 

huruvida hållbarhetsarbete överhuvudtaget kan generera bättre lönsamhet och avkastning. 

Utifrån denna studie kan endast konstateras att hållbarhetsrapportering inte är en tillräcklig 

faktor för att anta att ett företag kommer prestera bättre än ett annat. 

 

En annan slutsats man kan dra är att man inte kan förvänta sig att alla företag som 

hållbarhetsrapporterat under många år har utvecklat sitt hållbarhetsarbete och lyckats hitta 

vägar att arbeta med hållbarhet på ett sätt som främjar lönsamheten. Bristen på signifikans i 

studien innebär att det finns ett antal företag som arbetat med hållbarhet under lång tid och 

ändå åstadkommit en jämförelsevis låg lönsamhet. Många års erfarenhet av 

hållbarhetsrapportering behöver alltså inte innebära att hållbarhetsarbetet har utvecklats till en 

komparativ fördel. Detta behöver dock inte innebära att företag arbetar med hållbarhet på fel 

sätt. Det är inte otänkbart att det helt enkelt inte är möjligt för alla företag att implementera 

hållbarhetsarbete på ett sätt som gör att det genererar lönsamhet.  
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7. Avslutning 
Den här uppsatsen har undersökt huruvida det finns ett samband mellan antalet år företag har 

hållbarhetsrapporterat och dess lönsamhet respektive investerarnas avkastning på dessa 

företags aktier. Undersökningen har skett med hjälp av linjär regressions analys och data som 

har använts i undersökningen omfattar svenska aktiebolag listade på stockholmsbörsens large 

och mid cap. Resultatet visade att det inte finns några signifikanta samband mellan varken 

antalet år av hållbarhetsrapportering och lönsamhet eller antalet år av hållbarhetsrapportering 

och avkastning. Dessa resultat stödjer varandra och pekar på att det inte är möjligt för en 

investerare att uppnå någon överavkastning genom att välja företag som ägnat sig åt 

hållbarhetsrapportering under ett flertal år framför företag som ägnat sig åt detta under ett 

fåtal år då dessa företag generellt sett inte heller uppnår en högre lönsamhet. 

 

7.1. Förslag på framtida forskning 
Utifrån denna studie kan man endast dra slutsatser kring sambandet mellan lönsamhet 

respektive avkastning och hållbarhetsrapportering, det vill säga förekomsten av 

hållbarhetsrapportering och inte hållbarhetsarbete i sig. I framtida forskning kan det därför 

vara av intresse att närmare fånga upp variabeln hållbarhetsarbete. Möjligen kan hårdare 

kriterier för hållbarhetsarbete än variabeln hållbarhetsrapportering leda till ett annat resultat än 

den här studien visade. Om man som i denna studie endast utgår ifrån företags 

hållbarhetsrapportering som ett mått för hållbarhetsarbete kan väldigt varierande definitioner 

av hållbarhetsarbete påverka resultatet eftersom det är varje enskilt företag som bestämmer 

dessa definitioner. För att kunna dra vidare slutsatser kring förhållandet mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet respektive avkastning behövs alltså ett mer precist mått för 

att mäta hållbarhetsarbete.  
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9. Appendix 

9.1. Data 
Number 
of years 
of 
reporting 
on ESG 

Geometrisk 
medelavkastning 
2005-2015 

Earnings 
per share 
år 2015 

Earnings 
per share 
medelvärde 
2013-2015 

Earnings 
per share 
förändring 
2005-
2015 

3 0,133384 6,18 4,856667 0,113514 

9 0,219796 6,94 7,873333 0,743719 

19 0,061347 10,8 13,78667 -0,25466 

5 0,049557 7,53 7,53 5,072581 

4 0,010296 0 0,01 -1 

13 0,030461 0,55 0,55 0 

5 0,148376 3,68 3,68 1 

21 0,164523 7,83 6,416667 0,491429 

4 0,070112 0 0,7 -1 

8 0,161464 5,22 4,726667 0,683871 

7 0,388378 5,24 4,263333 130 

14 0,146682 12,65 11,05 1,881549 

8 0,05131 17,09 18,80333 0,962113 

6 0,140667 4,89 7,11 0,509259 

19 0,124191 6,41 7,743333 1,067742 

7 0,126855 10,51 6,593333 0,441701 

4 0,346101 18,1 12,09 9,647059 

5 0,132597 9,7 9,4 2,012422 

15 0,12105 12,62 22,17 2,131514 

5 0,19717 13,48 10,36667 4,991111 

13 0,171167 66,5 52,56667 4,842845 

16 0,218769 17,06 14,27667 4,593443 

6 0,194998 70,21 33,44 29,84375 

14 0,154453 1,25 0,826667 2,205128 

11 0,191149 11,75 9,836667 0,611797 

16 0,110779 25,75 25,38333 2,163391 

11 0,111623 0,8 0,783333 0,481481 

2 0,096901 3,22 2,416667 -0,39015 

16 0,079705 14,93 12,45333 0,099411 

19 0,141417 7,96 7,73 0,730435 

10 0,20012 1,74 3,72 0,68932 

6 0,126692 64,41 168,5 -0,41349 

5 0,154442 2,7 2,843333 3,21875 

8 0,101581 6,01 8,726667 0,372146 

17 0,177895 0,99 1,04 2,96 

14 0,259284 7,16 6,306667 11,13559 

9 0,224617 7,02 7,283333 4,2 

10 0,208758 5,79 4,903333 3,288889 

14 0,23981 9,75 10,19667 2,805447 
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6 0,185404 11,18 11,59 1,040441 

7 0,156007 2,12 1,88 2,261538 

12 0,151714 3,48 2,32 1,047059 

19 0,099161 10,86 10,88333 0,077381 

10 0,089564 4,79 5,1 0,298103 

8 0,104808 5,67 4,686667 1,402542 

19 0,147067 9,35 8,47 0,477093 

24 0,16602 10,1 7,49 0,891386 

13 0,18824 5,69 4,783333 2,788079 

17 0,151321 8,19 7,22 0,60274 

43 0,098928 1,03 2,746667 -0,73724 

15 0,107825 0 1,326667 -1 

23 0,030378 3,57 3,03 -0,405 

7 0,028332 0,48 0,583333 -0,39241 

9 0,181832 4,35 4,35 0 

12 0,131019 4,72 13,78 0,232376 

11 0,098261 3,35 3,8 0,240741 

8 0,189403 2,31 1,373333 0,269231 

5 0,15307 3,34 7,563333 0,210145 

13 -0,02485 2,66 1,853333 0,081301 

11 0,021175 6,13 6,83 3,643939 

8 0,169358 4,37 4,906667 0,081683 

10 0,168048 7,65 5,523333 1,27003 

13 0,031309 7,15 6,37 1,025496 

20 -0,19233 0 0,66 0 

14 0,098404 4,4 4,293333 -0,45879 

8 0,240641 8,66 6,973333 5,367647 

13 0,10323 0 2,73 -1 

8 0,328335 8,53 10,34333 0 

4 0,22614 5,33 4,88 2,807143 

2 0,332674 3,1 1,69 0 

16 0,093474 10,68 8,59 2,747368 

4 0,232609 10,6 9,7 1,488263 

14 0,194681 7,46 6,646667 4,405797 

8 0,160431 6,9 5,31 2,612565 

10 -0,01924 2,98 1,5 0,290043 

8 0,273291 10,31 9,366667 5,286585 

12 0,20128 2,01 1,696667 0 

13 0,288916 2,9 2,56 47,33333 

10 0,011844 2,72 0,946667 0,387755 

6 0,202687 13,84 11,15333 1,79596 

11 0,179063 5,92 5,23 83,57143 

12 0,299741 9,13 7,126667 0 

1 -0,00212 1,05 0,35 0 
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9.2. Företag som ingått i studien 
Billerud Korsnäs AB 

Boliden AB 

Holmen AB 

Lundin Mining Corporation SDB 

SSAB AB 

Stora Enso Oyj 

Autoliv SDB 

Electrolux AB 

Nobia AB 

Axfood AB 

Betsson AB 

Hennes & Mauritz AB 

Modern Times Group MTG AB 

Atrium Ljungberg AB 

Castellum AB 

Fabege AB 

Fastighets AB Balder 

Hufvudstaden AB 

Industrivärden AB 

Intrum Justitia AB 

Investor AB 

JM AB 

Kinnevik Investment AB 

Klövern AB 

Latour Investmentaktiebolaget 

LE Lundbergföretagen AB 

Nordea Bank AB 

Ratos AB 

Swedbank AB 

Svenska Handelsbanken AB 

Wallenstam AB 

AstraZeneca PLC 

Elekta AB 

Getinge AB 

ABB Ltd 

AF Gruppen ASA 

Alfa Laval AB 

ASSA ABLOY AB 

Atlas Copco AB 

NCC AB 

NIBE Industrier AB 

Peab AB 

SAAB AB 

Sandvik AB 

Securitas AB 

Skanska AB 
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SKF AB 

SWECO AB 

Trelleborg AB 

Volvo AB 

Lundin Petroleum AB 

Ericsson Telefonab LM 

Tieto Oyj 
Millicom International Cellular SA 
SDB 

Tele2 AB 

Telia Company AB 

Haldex AB 

Mekonomen AB 

New Wave Group AB 

Oriflame Holding AG 

VBG GROUP AB 

Bilia AB 

Clas Ohlson AB 

SAS AB 

SkiStar AB 

Avanza Bank Holding AB 

Kungsleden AB 

BioGaia AB 

Addtech AB 

Arcam AB 

B&B TOOLS AB 

Beijer Alma AB 

Beijer Ref AB 

Fagerhult AB 

Gunnebo AB 

Hexagon Composites ASA 

ITAB Shop Concept AB 

Lagercrantz Group AB 

Mycronic AB 

Nolato AB 

OEM International AB 

Tethys Oil AB 

Invisio Communications AB 
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9.3. Regressioner 

9.3.1. Regression 1. Investerarnas avkastning – antal år av hållbarhetsarbete 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        
Multipel-R 0,201949        
R-kvadrat 0,040784        
Justerad R-
kvadrat 0,028941        
Standardfel 0,09015        
Observationer 83        

         
ANOVA         

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F    
Regression 1 0,027989 0,027989 3,443924 0,067122    
Residual 81 0,658295 0,008127      
Totalt 82 0,686284          

         

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 0,177912 0,020135 8,83589 1,68E-13 0,137849 0,217974 0,137849 0,217974 

X-variabel 1 -0,00295 0,001591 -1,85578 0,067122 -0,00612 0,000213 -0,00612 0,000213 

 

9.3.2. Regression 2. Företagens lönsamhet mätt i EPS år 2015 – antal år av hållbarhetsarbete 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,060684        

R-kvadrat 0,003683        
Justerad R-
kvadrat -0,00862        
Standardfel 12,39084        

Observationer 83        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F    

Regression 1 45,96672 45,96672 0,299393 0,585767    
Residual 81 12436,17 153,5329      

Totalt 82 12482,13          

         

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 10,03543 2,767494 3,62618 0,000501 4,528986 15,54188 4,528986 15,54188 

X-variabel 1 -0,11963 0,218633 -0,54717 0,585767 -0,55464 0,315382 -0,55464 0,315382 
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9.3.4. Regression 3. Företagens lönsamhet mätt i EPS medelvärde 2013-2015 – antal år av 

hållbarhetsarbete 

UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,063089        
R-kvadrat 0,00398        
Justerad R-
kvadrat -0,00832        
Standardfel 19,31707        

Observationer 83        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F    

Regression 1 120,7831 120,7831 0,323686 0,570975    
Residual 81 30225,08 373,1492      

Totalt 82 30345,87          

         

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 11,33247 4,314467 2,626621 0,01031 2,748035 19,91691 2,748035 19,91691 

X-variabel 1 -0,19392 0,340845 -0,56893 0,570975 -0,87209 0,484256 -0,87209 0,484256 

 

9.3.5. Regression 4. Företagens lönsamhet mätt i förändringen i EPS mellan 2005-2015 – antal 

år av hållbarhetsarbete 
UTDATASAMMANFATTNING       

         

Regressionsstatistik        

Multipel-R 0,076568        
R-kvadrat 0,005863        
Justerad R-
kvadrat -0,00641        
Standardfel 17,7185        

Observationer 83        

         

ANOVA         

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F    

Regression 1 149,9647 149,9647 0,477678 0,491452    
Residual 81 25429,56 313,9452      

Totalt 82 25579,52          
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  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 7,261277 3,957426 1,834848 0,070199 -0,61276 15,13531 -0,61276 15,13531 

X-variabel 1 -0,21608 0,312638 -0,69114 0,491452 -0,83813 0,405975 -0,83813 0,405975 

 


