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Abstract 
 
The increased competition among fund managers to generate attractive returns challenge them 

to find new tools to improve their financial performance. One of the most efficient methods is 

to utilize better information in their analysis. Historically, that has been mostly financial 

information. However, environmental, social, and governance aspects have lately been 

increasingly important. Hence, this thesis aims to analyze the relationship between ESG-

rankings and the financial performance of corporate bonds with a focus on risk-adjusted 

returns. Corporate bonds have been analyzed in three different groups of ESG-ranks: Low, 

Middle, and Top. The financial performance of the portfolios was examined over an investment 

period from 2016-01-04 to 2021-01-04. This thesis can conclude that a high ESG-rank has a 

positive effect on the risk-adjusted and total returns on corporate bonds. However, an ESG-

rank in the middle has shown to have a negative effect on the total return. Furthermore, no 

conclusion regarding the effect of a low ESG-rank could be made due to non-significant results. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Den ökade konkurrensen bland kapitalförvaltare, i kampen om att generera bättre avkastning, 

utmanar dem att hitta nya verktyg för att stärka sin finansiella prestation. En effektiv metod är 

att använda sig av bättre information än sina konkurrenter i sina analyser, då investerare och 

marknaden som helhet använder sig av all tillgänglig information för att dra slutsatser om 

tillgångens risk och avkastning. Inkludering av information i prissättningen är även känt som 

den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). Historiskt sett har finansiell information varit 

av intresse, men på senare tid har även hållbarhetsrelaterade faktorer lyfts fram som användbar 

information vid analyser av tillgångar för investerare (Eccels och Klimenco, 2019). Tillgångar 

under förvaltning bland investerare som ingått i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 

(PRI), där man åtar sig att inkludera hållbarhetsfaktorer vid analyser, har ökat från $6,5 biljoner 

2006 till $85 biljoner 2019 (Gillan, Koch och Starks, 2021). Förståelsen för och efterfrågan av 

hållbara investeringar, med utgångspunkt i ESG, har också ökat bland investerare. Inflödet till 

öppna hållbarhetsfonder i USA mer än dubblerades från 2019 till 2020 och var mer än tio 

gånger så högt som 2018 (Hale, 2021).  

 

ESG-poäng är ett verktyg för investerare som vill ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer vid 

investeringar. Olika privata institut, så som MSCI och Sustainalytics, analyserar företag och 

tilldelar dem ESG-poäng likt kreditbetyg. MSCI definierar ESG som beaktandet av 

hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. ESG står för ”Environmental, Social, and 

Governance ”, vilket kan översättas till miljökriterier, social hållbarhet och bolagsstyrning. 

Faktorerna mäter utefter ett större antal kriterier hur hållbart ett företag är (Morgan Stanley 

Capital International, 2021). Miljökriterier bygger exempelvis på företags utsläpp av 

växthusgaser, hantering av farliga ämnen och hur aktivt företaget jobbar med dessa risker. 

Social hållbarhet är kopplat till hur företaget förhåller sig till diverse samhällsfrågor så som 

anställningsvillkor och engagemang i lokala projekt. Slutligen bygger sista kriteriet, 

bolagsstyrning, på att företag styrs på ett hållbart och korrekt sätt, utan intressekonflikter och 

olagliga handlingar. De specifika kriterierna skiljer sig åt mellan olika ratinginstitut och 

beroende på hur väl företag uppnår kraven får de en poäng på en skala (Huber, Comstock och 

Wardwell, 2017). 
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Friede, Busch och Bassen (2015) visar i en litteraturstudie på en exponentiell ökning av 

empiriska studier som undersöker kopplingen mellan ESG och finansiell prestation. Mellan 

1970 och 2015 har över 2000 studier undersökt kopplingen mellan ESG-poäng och aktiers 

resultat, både i absoluta termer och riskjusterat med exempelvis sharpekvoten. Resultaten är 

blandade där Clark, Feinger och Viehs (2015) visade att det fanns en positiv korrelation mellan 

ESG-poäng och företags finansiella prestation. Halbritter och Dorfleitner (2015) visade 

däremot på att portföljförvaltare inte ska förvänta sig att kunna uppnå en bättre riskjusterad 

avkastning genom att inkludera företags ESG-poäng i sina analyser, vilket sågs som stärkande 

bevis för den effektiva marknadshypotesen. Trots varierande resultat indikerar majoriteten av 

empiriska studier mellan ESG-poäng och finansiell prestation som gjorts på aktier på ett 

positivt samband (Friede et al., 2015). Författarnas litteraturstudie visade att 90% av de 

observerade studierna hade ett icke-negativt samband, medan 48,2% hade ett positivt samband. 

Högre ESG-poäng har även visats ha ett samband med lägre volatilitet för aktiers avkastning 

(Mango, Cafaro och Leo, 2020). En nyligen publicerad litteraturstudie av Whelan, Atz, Van 

Holt och Clark (2021), som undersökte över 1000 empiriska studier, kunde visa på en positiv 

relation mellan ESG-poäng och riskjusterad avkastning. Majoriteten av studierna, 59%, fann 

ett neutralt eller positivt samband jämfört med konventionella investeringar, medan enbart 14% 

fann en negativ korrelation.  

Ett område som har fått betydligt mindre uppmärksamhet är sambandet mellan ESG-poäng och 

företagsobligationers finansiella prestation. I en sammanställande litteraturstudie av Gerard 

(2019) presenteras 17 studier som på olika sätt har tittat på sambandet mellan ESG eller 

CSR/SRI och företagsobligationers finansiella prestation. Forskningen kan delas upp i två 

grupper kopplat till tillvägagångsätt. Första gruppen undersöker socialt hållbara 

investeringsfonder (SRIF) och jämför dem sedan med konventionella obligationsfonder. Leite 

och Ceú Cortez (2015) visade att fonder vars utgivare har högre CSR-engagemang hade högre 

avkastning än jämförelseindex. Andra gruppen har tittat direkt på företagsobligationer utifrån 

utgivarens ESG/CSR-poäng och har analyserat sambandet mellan kreditrisk och total 

avkastning. Bauer och Hann (2010) kom i sin studie fram till att högre ESG-poäng leder till 

högre kreditbetyg. Högre ESG-poäng har också ett positivt samband till abnormal avkastning 

(Harjoto, Hoepner och Nilsson, 2017). 

Ett intressant perspektiv som saknas i den befintliga forskningen kring företagsobligationer är 

huruvida det finns ett samband mellan den riskjusterade avkastningen och utgivarens ESG-
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poäng. Om marknaden är helt effektiv bör inte information, som är tillgänglig för alla 

investerare, ge bättre riskjusterad avkastning enligt den effektiva marknadshypotesen (Fama, 

1970). Denna studie ska undersöka om investerare kan ta bättre investeringsbeslut genom att 

ta hänsyn till utgivarnas ESG-poäng, sett till den riskjusterade avkastningen på 

företagsobligationer. Studien kommer därigenom fylla det gap som finns i den befintliga 

forskningen.  

1.2 Problembeskrivning  

Studien kommer att undersöka och söka svar på om ESG-poäng på företag kan ge information 

kring den riskjusterade avkastningen på företagsobligationer. Den effektiva 

marknadshypotesen och tidigare studier indikerar att all tillgänglig information bör vara 

inkluderat i prissättningen av tillgångar och att ESG-poäng på företag inte ska ge bättre 

riskjusterad avkastning på dess företagsobligationer. Det är värdefullt att undersöka, ur ett 

investerarperspektiv, om så är fallet eller om det finns möjligheter att ta bättre beslut vid 

investeringar genom att ta ESG-poäng i beaktande. Om man kan visa på en korrelation mellan 

höga respektive låga ESG-poäng och företagsobligationers riskjusterade avkastning, kan detta 

bli ett verktyg för institutionella investerare att använda sig av när man tar investeringsbeslut. 

Problemområdet för studien genererar följande övergripande frågeställningar:  

•    Finns det ett samband mellan den riskjusterade avkastningen på 

företagsobligationer och utgivarens ESG-poäng?  

•    Vilket samband finns det mellan avkastning och risk, i form av totalavkastning och 

volatilitet, på företagsobligationer och utgivarens ESG-poäng?   

1.3 Syftet med arbetet. 

Studien har som syfte att undersöka om investerare kan ta del av information om ESG-poäng 

på företag för att ta bättre investeringsbeslut. Om detta är fallet skulle portföljer med 

företagsobligationer kunna få högre riskjusterad avkastning.  

1.4 Uppsatsens bidrag   

Uppsatsens bidrag är att huvudsakligen undersöka kopplingen mellan ESG-poäng och den 

riskjusterade avkastningen på företagsobligationer. Studien kommer komplettera befintlig 

forskning genom att belysa och ge insikter kring ett område som ännu inte undersökts. Befintlig 
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forskning angående ESG-poäng och dess samband med den finansiella prestationen av 

företagsobligationer är både begränsad till antal, men är också enbart centrerad kring absoluta 

tal eller abnormal avkastning.  

1.5 Uppsatsens upplägg   

Uppsatsen delas in i sex övergripande kapitel. Härnäst kommer ett kapitel om studiens 

teoretiska referensram med huvudsakligt fokus på marknadens prissättningsmekanismer och 

hållbarhet. Kapitel tre innehåller en litteraturgenomgång kopplat till ESG, hållbara 

investeringar samt företagsobligationer. Det fjärde kapitlet beskriver studiens kvantitativa 

metod och process för datainsamling, portföljsammanställning och ekonometrisk analys. Det 

empiriska resultatet efter genomförd metod presenteras i text samt tabeller i studiens femte 

kapitel. I kapitel sex finns en diskussion kring resultatet i föregående kapitel. Uppsatsen 

avslutas i kapitel sju med det slutgiltiga bidraget, slutsatser samt förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas studiens teoretiska referensram med ett huvudsakligt fokus på 

marknadens prissättningsmekanismer och begrepp kopplade till hållbarhet. Finansiella teorier 

som hypotesen om effektiva marknader och modern portföljteori kommer introduceras samt en 

beskrivning av deras relevans i förhållande till studien. 

2.1 Efficient Market Hypothesis (hypotesen om effektiva marknader)   

Fama (1970) utvecklade en finansiell teori som beskrev marknaden som effektiv vilket innebär 

att prissättningen av tillgångar är en reflektion av all tillgänglig information. Priserna kommer 

justeras när marknaden får tillgång till ny information som är relaterat till tillgångarna. 

Konsekvensen av en effektiv marknad är att man på lång sikt inte kan få högre avkastning än 

marknaden eftersom priserna kommer justeras till all nyinkommen information. Ingen tillgång 

är över eller undervärderad och därav finns det ingen möjlighet till arbitragehandel. I det fall 

där arbitragehandel är möjligt så grundar det sig i asymmetrisk information eller insiderhandel 

(Bouattour och Martinez, 2019).   

Den effektiva marknadshypotesen delas generellt sett in i tre delversioner: svag, halv-stark och 

stark. Den svaga versionen implicerar att priset på en tillgång reflekterar all historisk finansiell 

data. Den halv-starka versionen säger att marknaden inkluderar all publikt tillgänglig 

information vid prissättning. Slutligen innebär den starka versionen att priset och avkastningen 

på en tillgång bygger på all information, även insiderinformation. Om det är fallet skulle det 

inte vara möjligt för investerare att generera en bättre avkastning än marknaden.   

Relevansen av den effektiva marknadshypotesen till studien grundas i att 

företagsobligationernas pris och risk enligt teorin borde baseras på all tillgänglig information 

som finns i marknaden. Informationen som ESG-poängen bidrar med borde därför redan forma 

det befintliga marknadsvärdet.   

2.2 Modern portföljteori 

I artikeln Portfolio Selection av Harry Markowitz (1952) lyftes för första gången den moderna 

portföljteorin som bygger på hur riskaverta investerare bör konstruera portföljer som 

maximerar avkastningen utifrån en given risknivå. Att investerare är riskaverta innebär att 

investerare föredrar en portfölj med lägre risk, i form av variansen, jämfört med en portfölj 

med högre risk, om man håller avkastningen konstant. Den moderna portföljteorin lyfter att 



 

10 
 

tillgångar inte ska analyseras var för sig, utan de ska analyseras utifrån hur de bidrar till 

avkastningen och risken till en portfölj som helhet. En uppföljning av den moderna 

portföljteorin är den post-moderna portföljteorin som i stället för att analysera portföljer utifrån 

variansen gör det utifrån downside-risk, det vill säga nedåtgående volatilitet (Elton och Gruber, 

1997). 

Relevansen av den moderna portföljteorin till studien grundar sig i att teorin lyfter investerares 

preferenser till portföljer som genererar högre avkastning i relation till nedåtgående variansen 

i portföljen, även känt som riskjusterad avkastning. Downside-risk som ett eget mått är också 

relevant i studien då den nedgående volatiliteten är ett mått på risken för investerare 

(Morningstar, 2021). 

2.3 Riskjusterad avkastning  

Alla investeringar medför någon grad av risk och därför är det viktigt att man vid analyser av 

tillgångar och portföljers avkastning undersöker den förväntade avkastningen i relation till den 

tagna risken. Hög risk korrelerar inte alltid med hög avkastning, därför söker investerare efter 

investeringar som ska ge en hög riskjusterad avkastning, högsta möjliga avkastning till den 

valda risken (Markowitz, 1952). Investerare med hög riskaversion kommer vilja ta mindre risk 

än en investerare med hög risktolerans. De två måtten av riskjusterad avkastning som kommer 

att användas i studien är sharpe- och sortinokvoten.  

2.4 ESG 

ESG står för Environmental, Social och Corporate Governance och kan översättas till 

miljökriterier, social hållbarhet och bolagsstyrning. Konceptet fick fäste i den finansiella 

världen 2006 när FN släppte PRI-rapporten om socialt hållbara investeringar. Resultatet blev 

att inkorporering av ESG-faktorer vid analyser bör vara en del av förvaltningsplikten (Berg, 

Fabisik och Sautner, 2020). Idag analyseras företag av olika privata institut, såsom MSCI, 

Sustainalytics och Refinitiv, och tilldelas ESG-poäng utifrån hur väl de uppnår de olika 

hållbarhetskriterierna. Miljökriterier är exempelvis kopplat till företags utsläpp av 

växthusgaser, hantering av farliga ämnen och hur aktivt man jobbar med dessa risker. Social 

hållbarhet baserar sina kriterier på engagemang i lokala projekt och diverse samhälls- och 

anställningsfrågor. Det sista kriteriet, bolagsstyrning, bygger bland annat på hur bolags styrs, 

hanterar intressekonflikter samt olagliga handlingar (MSCI, 2021). Tillvägagångssättet och 

betygen skiljer sig åt mellan de olika instituten då man kan värdera och analysera faktorer olika. 
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Berg, Koelbel och Rigobon (2019) beskriver i sin studie Aggregate Confusion: The Divergence 

of ESG Ratings om den variation som finns samt lyfter olika förklaringar till skillnader.  

ESG-poäng utgör en central del av studien då det fungerar som verktyg för att identifiera hur 

utgivare av företagsobligationer förhåller sig till hållbarhet. Måttet som används är ESG-

ranking från Sustainalytics som presenteras i en skala från 0 till 100.   

2.5 CSR 

CSR står för Corporate Social Responsibility och kan översättas till företagens ansvarstagande 

i samhället. Det innebär etiskt, socialt och miljömässigt agerande. Enligt EU-kommissionen 

(2002) kan det beskrivas som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 

social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver 

vad lagen föreskriver. CSR berörs inte direkt i studien, men mycket närliggande forskning har 

undersökt kopplingen mellan företagsobligationer och företags hållbarhet ur ett CSR 

perspektiv.  

2.6 SRI 

SRI står för Socially Responsible Investing och kan fritt översättas till hållbara investeringar. 

Det är en investeringsstrategi för att hitta en balans mellan företagets finansiella avkastning, 

etiska principer och social påverkan. Vanligtvis innebär SRI att man aktivt exkluderar specifika 

icke-etiska branscher såsom tobak, vapen eller fossila bränslen, men även att man inkluderar 

investeringar med höga ESG-poäng (S&P Global, 2020). SRI berör inte företag i sig, utan det 

är ett förhållningssätt bland investerare. SRI berörs inte direkt i studien, men mycket 

närliggande forskning har undersökt kopplingen mellan företagsobligationer och företags 

hållbarhet ur ett SRI perspektiv. 
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3. Litteraturgenomgång  

I detta kapitel beskrivs närliggande litteratur till studiens forskningsområde. I slutet av kapitlet 

presenteras även en sammanfattande tabell över befintlig forskning, dess resultat och 

slutsatser kring sambandet mellan ESG/CSR och företagsobligationers finansiella prestation.  

Jang, Kang, Lee och Bae (2020) har i studien ESG Scores and the Credit Market undersökt 

effekten av ESG-poäng på företagsobligationers absoluta avkastning på den koreanska 

marknaden. Den absoluta avkastningen beräknades genom att man adderade den månatliga 

avkastningen, ackumulerad ränta samt kupongbetalningar och dividerade summan med 

obligationspriset. Analysen genomfördes med en regressionsanalys med ESG-poäng, den 

beräknade avkastningen samt en kontrollvariabel på företagens storlek. Resultatet av studien 

visade att ett högre ESG-poäng ger en lägre ränta och avkastning. Författarna drog även 

slutsatsen att för små företag som inte analyseras lika aktivt av analytiker kunde ESG-poängen 

fungera som ett substitut för bristande information. 

 

En studie av Henke (2016), The Effect of Social Screening on Bond Mutual Fund Performance, 

har undersökt om företags ESG-poäng har någon mätbar effekt på räntefonders avkastning. 

Författaren samlade in data om fonder med majoriteten av sitt innehav placerat i 

företagsobligationer och delade sedan upp dessa i olika kategorier beroende på dess räntor, 

risk-mål samt CSR-aktivitet. Den kategoriserade datan analyserades genom Fama-Frenchs 

femfaktormodell med faktorer gällande typer av totalavkastning samt löptid. Resultatet av 

analysen visade att effekten av ESG-poängen var negativ, att ökad ESG-poäng ger minskad 

avkastning och risk för investerare samt att de bidrar med användbar information om risk och 

avkastning.  

 

Stellner, Klein och Zwergel (2015) beskriver i sin studie Corporate Social Responsibility and 

Eurozone Corporate Bonds: The Moderating Role of Country att företags CSR-aktiviteter och 

ESG-poäng korrelerar med deras finansiella prestation samt att de bidrar med riskreducering i 

form av minskad sannolikhet av utebliven betalning på dess företagsobligationer. Författarna 

samlade in information om företagsobligationer och ESG-poäng från Bloomberg och CSR data 

från Sustainable Asset Management Research (SAM). Analysen genomfördes genom flera 

regressionsanalyser och resultatet visade på ett svagt positivt samband till den finansiella 

prestationen, men ett starkt positivt samband mellan ESG och riskreducerande möjligheter. 
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Menz (2010) undersökte om CSR har någon påverkan på prissättningen av företagsobligationer 

i sin studie Corporate Social Responsibility: Is it Rewarded by the Corporate Bond Market? A 

Critical Note. Författaren samlade in data om 498 företagsobligationer under en period av 36 

månader och genomförde en regressionsanalys med paneldata. Studien visade på att bolag med 

bättre CSR-aktiviteter hade en lägre prispremie på sina företagsobligationer. Det slutgiltiga 

resultatet blev dock att CSR inte är inkluderat i prissättningen av företagsobligationerna, då 

endast en av metoderna kunde visa på svag signifikans för korrelationen.  

 

I studien Bondholder’s Returns and Stakeholders Interests: When are they Aligned? har 

Harjoto, Hoepner och Nilsson (2017) undersökt relationen mellan investerare i 

företagsobligationer och ESG-faktorer. Specifikt har man analyserat abnormal avkastning på 

företagsobligationer och företagets CSR-prestation. Detta gjordes genom att identifiera 

amerikanska börsnoterade företag, exklusive finansiella företag, och koppla dem till deras 

CSR-rating från MSCI. Därefter identifieras obligationer från utgivarna som analyseras.  

Resultatet av studien visade på positiv abnormal avkastning på obligationer från utgivare som 

hade goda CSR-aktiviteter och negativ abnormal avkastning vid CSR-kontroverser. 

 

Sambandet mellan finansiell prestation på företagsobligationer och SRI har även undersökts av 

Leite och Cortez (2018) i deras studie The Performance of European SRI Funds Investing in 

Bonds and their Comparison to Conventional Funds. Analysen genomfördes genom insamling 

av data från balanserade fonder som innehåller företagsobligationer från den europeiska 

marknaden. Data analyserades därefter med en multi-faktor-modell som tog hänsyn till både 

tids- och riskfaktorer. Resultatet av studien kunde visa på att fonder med högre SRI presterade 

bättre än likvärdiga fonder med lägre SRI. 

Forskningen kring ESG-relaterade faktorer och deras samband med den finansiella 

prestationen av företagsobligationer är ett område som undersökts i mindre utsträckning än 

motsvarande samband till aktier. I Tabell 1 nedan presenteras studier som på olika sätt, både 

till metod och fokusområde, undersökt företagsobligationer och hållbarhetsrelaterade faktorer. 

Majoriteten av studierna visar på att högre ESG/CSR innebär en lägre kreditrisk, men effekten 

på avkastningen är delad där man både har sett att högre ESG/CSR leder till högre samt lägre 

avkastning. 
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Tabell 1. Sammanställning av närliggande forskning. 

 

Kommentar till tabell 1: Sammanfattning av närliggande forskning samt deras resultat kring sambandet mellan 
CSR/SRI/ESG och företagsobligationers finansiella prestation. 

  

Författare Titel År Faktor Resultat Undersökt

Klaus-Michael Menz
Corporate Social Responsibility: Is It Rewarded 
by the Corporate Bond Market? A Critical Note 2010 CSR

Högre CSR ger 
högre ränta Obligationer

Rob Bauer and Daniel Hann
Corporate Environmental Management and 

Credit Risk 2010 CSR
Högre CSR ger 

högre kreditrating Obligationer

Christoph Stellner, Christian 
Klein och Bernhard Zwergel

Corporate Social Responsibility and Eurozone 
Corporate Bonds: The Moderating Role of 

Country Sustainability 2015 ESG

Högre ESG ger 
riskreducerande 

möjligheter Obligationer
Simon Polbennikov, Albert 

Descleé, Lev Dynkin, Anando 
Maitra

ESG Ratings and Performance of Corporate 
Bonds 2016 ESG

Högre ESG ger 
högre avkastning Obligationer

Hans-Martin Henke  
The Effect of Social Screening on Bond Mutual 

Fund Performance 2016 ESG
Högre ESG ger 
minskad risk Fonder

Paul Leite, Maria Ceú Cortez

The Performance Of European SRI Funds 
Investing in Bonds and Their Comparison To 

Conventional Funds 2017 SRI

SRI fonder har högre 
avkastning än 
konventionella 

fonder Fonder

Maretno A. Harjoto, Andreas G. 
F. Hoepner, Marcus Nilsson

Bondholders’ Returns and Stakeholder Interests: 
When Are They Aligned? 2017 CSR 

Högre CSR ger 
positiv abnormal 

avkastning Obligationer
Ga-Young Jang,  Hyoung-Goo 

Kang , Ju-Yeong Lee och 
Kyounghun Bae ESG Scores and the Credit Market 2020 ESG 

Högre ESG ger lägre 
ränta Obligationer

2018 
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4. Metod & datainsamling  

I detta kapitel beskrivs studiens kvantitativa metoder som ger möjligheten att undersöka 

uppsatsens frågeställningar. Metoden delas upp i fyra separata delar: datainsamling, 

urvalsprocess, portföljsammanställning och sist portfölj- samt ekonometrisk analys. Kapitlet 

avser att bidra med ökad transparens kring studiens tillvägagångssätt samt ge ökad förståelse 

av det slutgiltiga resultatet. 

4.1 Vetenskaplig metod 

I denna studie har en kvantitativ vetenskaplig metod använts för att undersöka sambandet 

mellan företagsobligationers avkastnings, risk och riskjusterad avkastning beroende på 

utgivarens ESG-ranking. Företagsobligationerna har analyserats genom att skapa fiktiva 

portföljer och analysen bygger på portföljernas riskjusterade avkastning. Kvantitativ data har 

samlats in från Bloombergs terminal och senare analyserats med hjälp av statistiska och 

ekonometriska metoder tillsammans med kontrollvariabler.  

4.2 Datakällor 

Datan för studien har samlats in från två huvudkällor, Bloombergs terminal samt Sustainalytics.  

4.2.1 Bloomberg 

Bloombergs terminal är ett finansiellt verktyg framtaget av Bloomberg L.P vars syfte är att ta 

fram samt analysera finansiell information (Bloomberg, 2021). Denna studie använder 

Bloombergs terminal för inhämtning av data från sekundärmarknaden, såsom 

handelsinformation om de utvalda företagsobligationerna. Den behandlade handels-

informationen var framför allt data rörande obligationernas marknadsvärde, handelsaktivitet 

samt historiskt värde. Terminalen nyttjades även för att smidigt kunna selektera ut och skapa 

portföljer enligt utvalda faktorer.   

4.2.2 Sustainalytics 

Sustainalytics är ett oberoende finansiellt institut vars huvudsyfte är att framställa och ge ut 

ESG-poäng samt ranking till globala investerare och bolag (Sustainalytics, 2021). Hög 

transparens kring deras framtagningsprocess och urvalskriterier var en bidragande faktor till 

att Sustainalytics valdes som källa till studien.  
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4.3 Urval 

Vid skapandet av portföljerna har begränsningar i Bloombergs terminal resulterat i att 

inhämtning och uppdelning av data i portföljer skett i två steg. Först genomfördes en screening 

av företag och därefter en screening av företagsobligationer. En sammanställning av screenade 

företag samt antalet obligationer från respektive företag presenteras i tabell 1A till 1C i 

Appendix 1.  

 4.3.1 Screening av företag 

För att bygga portföljer av företagsobligationer utefter utvalda kriterier krävdes en initial 

screening av företag vars obligationer senare skulle undersökas i studien. Screeningen skedde 

utefter två kriterier. Det första kriteriet var att företaget var inkluderat i S&P 500 vid 

undersökningens startdatum 2016-01-04. Det andra kriteriet byggde på hur företagen 

rangordnades utefter Sustainalytics ESG-ranking.  

4.3.1.1 S&P 500 

Urvalet av företag vars ESG-ranking och utgivna obligationer som skulle undersökas 

begränsades till noterade amerikanska företag inkluderade i S&P 500 (Standard & Poor’s 500) 

index 2016-01-04. S&P 500 är ett aktieindex utgivet av institutet Standard & Poor’s som 

innehåller drygt 500 stora börsnoterade aktiebolag som antingen handlas på NASDAQ eller 

New York Stock Exchange. Företagen är samtliga amerikanska med ett marknadsvärde över 

5,3 miljarder USD och väljs ut av en kommitté så att indexet representerar den amerikanska 

industrin (Standard & Poor’s, 2021). Begränsningen gjordes för att säkerställa att samtliga 

bolag skulle ha en ESG-ranking från Sustainalytics 2016-01-04, samt har utgivna obligationer 

som är likvida och handlas aktivt på andrahandsmarknaden. Totalt var 505 företag inkluderade 

i S&P 500.  

4.3.1.2 Sustainalytics ESG-ranking 

De 505 företagen inkluderade i S&P 500 2016-01-04 rangordnades utefter deras ESG-ranking 

för samma datum. Sustainalytics ESG-ranking rangordnar företag utefter deras totala ESG-

poäng relativt till industrin de är aktiva inom. Sustainalytics ger ut ESG-poäng efter en analys 

på tre områden: idiosynkratiska ESG-faktorer, materiella ESG-faktorer samt bolagsstyrning. 

Idiosynkratiska faktorer syftar på risker relaterade till kontroverser som inte är direkt kopplade 
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till själva industrin eller affärsmodellen i företaget, exempelvis redovisningsskandaler. 

Materiella faktorer utgör huvudkärnan i ESG-poängen och är relaterat till själva 

affärsverksamheten. Faktorerna utgör bland annat utsläpp, avfall, återvinning, arbetsvillkor och 

historik kring kontroverser kopplade till affärsverksamheten. Analysen av materiella faktorer 

görs i relation till industrin som företaget är aktivt inom. Den sista delen, bolagsstyrning, 

bedöms oberoende av industri och undersöker bland annat kvalitén i styrelsen och aktieägares 

rättigheter. Sustainalytics har en hög transparens om sin metodik kring ESG-poängsättningen 

av företag. En vidare fördel med att använda Sustainalytics ESG-ranking var att de fanns 

inkorporerade i Bloombergs terminal.  

Efter att företagen i S&P 500 rangordnats efter ESG-ranking skapades tre grupper. Den första 

gruppen (Topp) innehöll de 10% av företagen som hade högst ranking. Den andra gruppen 

(Mellan) innehöll företag som låg mellan 44–55%. Den sista gruppen (Låg) innehöll de 15% 

av företagen med lägst ranking. Screening resulterade i att Topp inkluderade 48 företag, Mellan 

inkluderade 53 företag och Låg inkluderade 70 företag. Gruppen Låg utökades från initialt 

lägsta 10% till lägsta 15% för att utöka antalet företagsobligationer. Gruppen hade betydligt 

färre utgivna företagsobligationer som uppfyllde kriterierna vid screeningen av 

företagsobligationer.  

4.3.2 Screening av företagsobligationer  

Nästa steg för att bygga portföljerna var att göra ett urval av företagsobligationer utifrån 

resultatet från företagsscreeningen. Det var nödvändigt att göra ett urval då skillnader i 

obligationernas struktur skulle ha försvårat genomförandet av analyser. Selektionen av 

urvalskriterier i studien ska minska skillnader mellan de observerade obligationerna och då 

minska risken att anomalier förekommer i urvalet. De specifika faktorerna som används 

kommer beskrivas i detalj nedan.   

4.3.2.1 Geografisk placering  

Liang och Renneboog (2017) beskriver i sin artikel att karaktärsdragen på marknaden som 

observeras påverkar mängden ESG-aktiviteter av företagen. Därav var det av intresse att 

begränsa urvalet till obligationer från en och samma marknad och land. En förvald valuta 

kommer även att eliminera volatilitet som är beroende på förändringar i växelkurser, bidra med 

kontinuitet genom hela studien samt förenkla beräkningen och jämförelse av nyckeltal. 
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(Celebuski, Hill & Kilannon, 1990). Den amerikanska marknaden och den amerikanska dollar 

(USD) valdes då företagen är baserade på S&P500.  

4.3.2.4 Industri  

Fama och French (1992) beskriver hur skillnader mellan olika industrier gör det nödvändigt att 

utesluta viss typ av data i sitt urval. Bolag inom den finansiella sektorn har ofta en annorlunda 

uppbyggd kapitalstruktur än bolag inom andra industrier. Största skillnaden är att en hög 

skuldsättningsgrad inte nödvändigtvis bidrar med en högre konkursrisk. På grund av detta 

ansågs det vara relevant att endast inkludera icke-finansiella företag i studien.   

4.3.2.2 Löptid och utgivningsdatum  

Risken på företagsobligationer påverkas av deras löptider, det vill säga tidsperioden fram till 

deras förfallodag. Därav skedde det en begränsning på löptiden hos de observerade 

obligationerna. Tillgångar med förfallodatum före 2021-01-04 exkluderades för att 

säkerhetsställa ett urval med endast aktiva obligationer. Obligationer med oändliga löptider, så 

som perpetuities, har observerats agera som aktier i förhållande till risk och volatilitet (Fama 

och French, 1989). På grund av detta ansågs det nödvändigt att exkludera perpetuities från 

urvalet. Det fanns även ett behov att avgränsa tillåtna utgivningsdatum, därav behandlade 

studien endast obligationer som har ett utgivningsdatum före 2016-01-04. Dessa begränsningar 

ledde till att alla observationer hade en löptid på minst fem år. (2016–2021).  

4.3.2.3 Kupongstruktur  

Huruvida obligationerna betalar ut kuponger eller ej samt strukturen på utbetalningen påverkar 

tillgångens avkastning och risk (Caks, 1977). På grund av detta ansågs det vara relevant att 

endast inkludera obligationer som har liknande kupongstruktur med fast kupongutbetalning. 

Detta bidrog till en enhetlig struktur hos alla obligationer som observerades i studien.  

4.3.2.5 Obligationsstruktur 

Det finns inte endast en typ av företagsobligationer, utan de kan skilja sig åt i uppbyggnad och 

struktur (Brandon, Kim, Weisbach, 2007). Det är därför viktigt att man exkluderar vissa typer 

av obligationer i studien. Kallbara obligationer innebär att ägaren har möjlighet att lösa in 

obligationer innan den angivna löptiden. Risken och kostnaderna kopplade till denna typ av 

värdepapper skiljer sig åt gentemot övriga företagsobligationer (Brennan och Schwartz, 1980).  
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Den flexibla strukturen bidrar med högre komplexitet, därav exkluderades kallbara 

obligationer. 

4.3.3 Portföljsammansättning 

De tre grupperna (Topp, Mellan, Låg) av företagsobligationer som framtagits användes för att 

bygga portföljer av obligationer. Allokeringen av obligationerna i respektive portfölj skedde 

slumpmässigt och simuleringen av portföljernas avkastning gjordes i Bloomberg. Att bygga 

portföljer utifrån en viss faktor, exempelvis ESG eller storleken på tillgången, och därefter 

analysera effekten är en välanvänd metod i den finansiella litteraturen. Hjalmarsson (2009) 

beskriver att en sådan portföljmetod kan generera avkastning som inte kan förklaras av vanliga 

värderingsmodeller och kan därför, till en viss nivå, visa empiriska avvikelser.  

4.3.3.1 Slumpmässigt genererade portföljer 

Listorna av företagsobligationer från de tre grupperna (Topp, Mellan, Låg) som tagits fram 

efter screening av företagsobligationer överfördes till Microsoft Excel. Därefter tilldelades 

samtliga obligationer i varje grupp en slumpmässigt genererad siffra mellan 0 och 1 genom 

funktionen RAND(). Obligationerna i listan sorterades sedan efter den slumpmässigt 

genererade siffran och företagsobligationerna fick en slumpmässig ordning. Därefter skapades 

portföljer för varje grupp. Varje portfölj bestod av 40 obligationer. Första portföljen valdes ut 

genom att ta de första 40 obligationerna i listan och andra portföljen bestod av obligation 41–

80. Resterande portföljer inom de tre grupperna (Topp, Mellan, Låg) byggdes med samma 

metodik. Metoden säkerställde att portföljerna var slumpmässigt genererade. Sex portföljer 

byggdes från gruppen Topp, fem portföljer byggdes från gruppen Mellan och tre portföljer 

byggdes från gruppen Låg. Skillnaden i antalet portföljer härstammar från skillnaden i antalet 

utgivna obligationer från företagen i ESG-grupperna. Obligationer som inte fick plats i en 

portfölj om 40 obligationer exkluderades.  

4.3.3.2 Skapandet av portföljer i Bloomberg  

Bloombergs terminal tillhandahåller möjligheten att bygga portföljer via funktionen PRTU och 

sedan simulera innehavet över en period via funktionen PORT. I Bloomberg skapades 

portföljer med obligationer enligt de slumpmässigt genererade portföljerna i Microsoft Excel. 

Köpdatumet var 2016-01-04 och portföljens avkastning simulerades fem år framåt till 2021-

01-04. Viktningen av varje obligation var fast och var femte dag justerades innehaven så att 
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varje obligation hade samma viktning i värde som övriga obligationer i portföljen. Att justera 

viktningen i portföljen säkerställer att portföljerna är diversifierade, vilket har visats vara 

effektivt för den riskjusterade avkastningen (Holden och Holden, 2013). Studien tar inte 

transaktionskostnader i beaktning vid justering av innehaven. Samtliga obligationer i 

portföljerna var utgivna i USD och portföljens avkastning mättes därför också i USD. 

4.4 Portföljanalys 

Analysen av portföljerna har genomförts med olika nyckeltal som beroende variabler i den 

ekonometriska analysen. Nyckeltal som valts är totalavkastning, standardavvikelse, downside-

risk, sharpe- och sortinokvoten. Ytterligare mått som har beräknats är numerisk kreditrating 

och optionsjusterad duration, dessa användes som kontrollvariabler. 

4.4.1 Nyckeltal 

Efter simulering av portföljerna har nyckeltal beräknats i Bloombergs terminal för att analysera 

portföljernas avkastning, risk samt riskjusterad avkastning under investeringsperioden.  

4.4.1.1 Totalavkastning 

Den totala avkastningen på portföljen mäter avkastningen under den observerade tidsperioden 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	(%) = 	
(𝑃! − 𝑃") + 𝑈

𝑃"
∗ 100 

𝑃!: Portföljens startvärde 
𝑃": Portföljens slutvärde  
𝑈 : Utbetalningar   

4.4.1.2 Standardavvikelse  

Standardavvikelsen på portföljen är ett mått på volatiliteten av portföljens värde under den 

observerade tidsperioden. Ett högre värde är ett mått på högre risk.  

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = <∑ (𝑅# − 𝑅?)$
#%!
𝑛 − 1  

𝑅#: Avkastning 
𝑅$ : Genomsnittlig avkastning  
𝑛 : Antal observationer   
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4.3.1.3 Downside-risk  

Downside-risken är ett mått på volatiliteten av portföljens värde under den observerade 

tidsperioden. Måttet tar endast hänsyn till den avkastning som är mindre än portföljens 

genomsnittliga avkastning. 

 	

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒	𝑅𝑖𝑠𝑘	 = <(𝑅# − 𝑇)
&			𝑑ä𝑟	𝑅# < 𝑇
𝑛  

 
𝑅#: Avkastning 
𝑇 : Avkastningsmål (riskfria räntan)  
𝑛 : Antal observationer 
 

Ett högre värde på downside risk tyder på att portföljen har en högre risk än en portfölj med ett 

lägre värde. 

4.4.1.4 Sharpekvot  

Sharpekvoten är ett riskjusterat mått som ger ett värde på portföljens riskjusterade avkastning, 

överavkastningen genom den riskfria räntan, per enhet av volatilitet. Formeln för att beräkna 

sharpekvoten är den genomsnittliga avkastningen minus den riskfria räntan delat på 

standardavvikelsen av tillgångens avkastning utöver den riskfria räntan.  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡	 = 	
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓
𝜎#

 

𝑅#: Avkastning 
𝑅$ : Riskfria räntan  
𝜎# : Standardavvikelse   
  

Måttet tolkas som att en portfölj med en högre sharpekvot har en högre historisk riskjusterad 

avkastning än en portfölj med lägre kvot.   

4.4.1.5 Sortinokvot 

Sortinokvoten är en förlängning av sharpekvoten och skiljer sig genom att man enbart tar 

hänsyn till portföljens nedåtgående volatilitet (Bloomberg, 2021). Formeln för att beräkna 

sortinokvoten är den genomsnittliga avkastningen minus den riskfria räntan delat på 

standardavvikelsen nedåt utöver den riskfria räntan.  
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𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜𝑘𝑣𝑜𝑡 = 	
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓
𝜎#($)*+,#-

 

𝑅#: Avkastning 
𝑅# : Riskfria räntan  
𝜎% : Nedåtgående standardavvikelse   
 
 

Måttet tolkas som att en högre kvot visar på en bättre historisk riskjusterad avkastning för den 

observerade portföljen.  

4.4.2 Kontrollvariabler  

Vid portföljens startdatum har två kontrollvariabler identifierats, kreditrating och 

optionsjusterad duration. Måtten mäter den risk som investerare vid initial investering kunnat 

identifiera. Högre risk på obligationerna innebär generellt sett högre avkastning och volatilitet 

på investeringen. Kontrollvariabler inkluderas i studien för att kontrollera samband som kan 

korrelera och förklara totalavkastning, volatilitet och riskjusterad avkastning i portföljerna.  

4.4.2.1 Kreditrating  

En kreditrating är en objektiv bedömning av kapaciteten och möjligheten för en utgivare av ett 

lån, såsom en företagsobligation, att upprätthålla sitt finansiella åtagande (Standard & Poor’s, 

2021).  Bloombergs terminal ger ut en sammanställning av kreditbetygen utgivna av ett flertal 

olika kreditbedömningsbolag. Betyget är en mix av obligationernas kreditrating från Moodys, 

S&P, Fitch och DBRS utgivet vid 2016-01-04. Bedömningarna från de olika instituten viktas 

jämnt vid kalkyleringen av betyget (Bloomberg, 2021). Enligt Brooks, Ingram och Copeland 

(1983) visar en högre kreditrating på lägre risk, därav är det av intresse att använda måttet som 

en kontrollvariabel i denna studie.  

 

Bloombergs terminal tillhandahåller betygen i en skala från C- till AAA+. För att effektivt 

använda ratingen som en kontrollvariabel i studien omräknades ratingen till en numerisk skala 

från 1 till 22. Skalan tillhandahålls från en studie av Freitas och Minardi (2013) som 

analyserade aktiers kumulativa abnormala avkastning. I studien har kreditratingen i numerisk 

skala använts som kontrollvariabel. Skalan presenteras i tabell 2A i Appendix 2.  
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4.4.2.2 Optionsjusterad duration 

Duration är ett mått på känsligheten av en obligations värde till följd av förändringar av räntan 

och bygger på obligationens struktur och löptid. Bloombergs terminal tillhandahåller en 

uträkning av en portföljs optionsjusterade duration (OAD), även kallat effektiv duration. 

Portföljens optionsjusterade duration är den viktade och genomsnittliga optionsjusterade 

durationen av samtliga obligationer i portföljen, formeln presenteras nedan. Värdet på 

durationen är taget från portföljens startdatum, 2016-01-04. Enligt Babbel, Merrill och Panning 

(1997) indikerar ett lägre värde på en lägre risk i portföljen, därav är det av intresse att använda 

måttet som en kontrollvariabel i studien. 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 	
𝑉(∆/ − 𝑉0∆/
2𝑉"∆𝑦

 

𝑉&∆( : portföljens värde om räntan faller med X procent  
𝑉)∆( : portföljens värde om räntan stiger med X procent  
𝑉!     : nuvärdet av framtida kassaflöden (portföljens värde)  
∆𝑦    : Förändring i ränta 
 

4.5 Ekonometrisk analys 

Sambandet mellan ESG-ranking och riskjusterad avkastning har undersökts genom en multipel 

linjär regression i statistikprogrammet Stata. En linjär regression mäter det kausala sambandet 

mellan en beroende variabel och flertalet oberoende variabler samt sambandets signifikans, 

vilket innebär sannolikheten att sambandet inte beror på statistisk osäkerhet (Wooldrige, 2016). 

Den ekonometriska metoden som använts är en OLS-regression (Ordinary Least of Squares), 

som analyserar linjära samband genom att mäta avståndet mellan varje observationspunkt och 

en linjär funktion, som består av medelvärdet av samtliga observationer. 

 

Stata rapporterar tre relevanta värden till studien: koefficienten för variabeln, p-värdet och R2. 

Det förstnämnda, koefficienten, visar vilken effekt den oberoende variabeln har i relation till 

kontrollvariabeln. Det andra värdet, p-värdet, är ett mått på sannolikheten att resultatet är 

slumpmässigt. Måttet möjliggör utredning kring koefficientens signifikans. Genom en 

förutbestämd signifikansnivå dras en slutsats kring variabelns användbarhet. En 

signifikansnivå på 0,05 har applicerats i studien då det är i linje med andra ekonometriska 

undersökningar. Det tredje värdet, R2, är ett förklaringsmått som ligger mellan 0 och 1. Måttet 

säger hur mycket av modellen som kan förklaras av de analyserade oberoende variablerna, där 

1 symboliserar en fullständig förklaring.  
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Studien har valt att analysera alla beroende variablarar i fem separata regressioner där det 

kausala sambandet mellan varje nyckeltal och portföljernas ESG-grupp har undersökts. 

Uppdelningen av regressionerna har möjliggjort separata analyser för varje beroende variabel. 

Varje regression kommer vara uppbyggd enligt formeln nedan, där 𝑌# symboliserar den 

beroende variabeln. 

 
𝑌# = 𝛽" + 𝛽!𝐿å𝑔 + 𝛽&𝑇𝑜𝑝𝑝 + 𝛽1𝑂𝐴𝐷 + 𝛽2𝑁𝐾 +	𝜀# 

 
𝑌#      : Beroende variabel (totalavkastning, standardavvikelse, downside-risk, sharpekvot, sortinokvot) 
𝛽!     : Konstant: kontrollgrupp (Mellan) 
𝑂𝐴𝐷 : Optionsjusterad duration 
𝑁𝐾   : Numerisk kreditrating 
𝜀#      : Residual 
 

4.6 Metodkritik  

En aspekt som påverkade studiens genomförande var tillgång till data. Den initiala metoden 

som planerades var att bygga portföljer utifrån ESG-poäng direkt vid screeningen av 

företagsobligationer. Det var inte möjligt då en sådan funktion inte fanns tillgänglig i 

Bloombergs terminal. ESG-poäng för företag vid 2016-01-04 var inte heller tillgängligt vid 

screeningen av företag i terminalen utan i stället användes en ESG-ranking från Sustainalytics. 

Den alternativa metoden med ESG-ranking ger sannolikt ett liknande resultat, men fördelen 

med ESG-poäng är en ökad kontroll av datan som hanteras i studien och då kan en högre intern 

validitet säkerställas.  

 

Avgränsningen av företagsobligationer från bolag inom S&P 500 gjordes för att säkerställa att 

bolagen hade en ESG-ranking, att obligationerna är utgivna i USD, samt att obligationerna har 

handlats aktivt över tidsperioden. Initialt planerades det att samtliga grupper, Låg, Mellan och 

Topp, skulle innehålla respektive 10% av bolagen från S&P 500. Då företagen från gruppen 

Låg hade betydligt färre utgivna företagsobligationer vid startdatumet för investeringarna 

behövde gruppen utökas till de 15% av företagen inom S&P 500 med lägst ESG-ranking. Trots 

det var antalet företagsobligationer i gruppen Låg betydligt färre än i grupperna Mellan och 

Topp, vilket resulterade i ett lägre antal portföljer än förväntat. Det olika antalet portföljer i 

grupperna gör att effekten av ESG-rankingen mellan de olika grupperna inte kan jämföras med 

samma säkerhet. Studien innehåller en analys av 560 företagsobligationer vilket resulterade i 
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14 portföljer. Antalet portföljer är lägre än exempelvis en studie av Derwall och Koedjik (2009) 

som analyserade 24 SRI-fonder direkt eller Henke (2016) som analyserade 38 fonder i USA.  

4.6.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida studien och den insamlade datan faktiskt mäter det kausala 

sambandet som ska undersökas och relevansen till området. Trovärdigheten i datan och 

forskningsmetoden är en viktig aspekt för att kunna förlita sig på metoden och analysen. Bell 

och Bryman (2017) beskriver i boken Företagsekonomiska forskningsmetoder två olika 

kategorier av validitet: intern och extern validitet. Dessa två mått samt studiens validitet i 

relation till dessa kommer att diskuteras nedan.  

Intern validitet handlar om huruvida studien mäter det kausala samband mellan de variabler 

som undersökts. I denna studie innebär det huruvida man kan säkerställa att det man undersöker 

är det kausala sambandet mellan ESG-ranking och dess effekt på de beroende variablerna. De 

slumpmässigt genererade portföljerna samt inkludering av kontrollvariabler har stärkt studiens 

interna validitet och säkerställt att slutsatsen med större sannolikhet visar på ett samband 

mellan ESG-rankingen och de beroende variablerna i studien.  

 

Extern validitet beskriver om ett liknande resultat kan uppnås om man genomför studien på en 

större skala, det vill säga om en generalisering av resultatet till hela populationen är möjligt 

(Bell & Bryman, 2017). Tidigare forskning har visat att effekten av hållbarhetsrelaterade 

faktorer på företagsobligationer är varierande. Jang et al. (2020) visade exempelvis att 

sambandet mellan företagsobligationer och utgivarens ESG-poäng skiljer sig åt beroende på 

storleken på företagen. Vid en liknande analys på aktier har man sett att effekterna skiljer sig 

åt beroende på vilken geografisk marknad man undersöker (Whelan et al., 2021). Resultatet av 

studien kan därför inte antas med säkerhet kunna generaliseras ur ett globalt perspektiv, eller 

på företag som är av mindre storlek då man i studien enbart utgått från de 505 största noterade 

företagen i USA. Den externa validiteten med hänsyn till större amerikanska noterade företag 

under den analyserade tidsperioden kan däremot antas vara god då ett stort antal företag i den 

kategorin undersöktes.   

4.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten i metoden och urvalet i studien samt om samma resultat 

skulle uppnås om studien genomfördes på nytt. Enligt Bryman och Bell (2017) uppkommer 

oftast reliabilitetsproblem vid kvantitativa studier eftersom man hanterar stora mängder data.  
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I denna studie är indata sekundär och hämtas ifrån Bloombergs terminal, vilket är en trovärdig 

källa. Studiens urvalskriterier och metod, från screening till regression, beskrivs tydligt och 

transparent så att resultatet sannolikt skulle bli samma om studien genomfördes på nytt. 

Hanteringen av portföljerna, med slumpmässig placering, säkerställer att datan har hanterats 

tillförlitligt i studien.   
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5. Empiriska resultat  

I detta kapitel presenteras studiens deskriptiva statistik och ekonometriska resultatet. Först 

beskrivs nyckeltal och kontrollvariabler i tabellform, sedan presenteras spridningen och 

medelvärdet av utvalda nyckeltal i grupperade punktdiagram. Slutligen redovisas det 

ekonometriska resultatet för de olika regressionerna. 

5.1 Deskriptiv statistik  

Den deskriptiva statistiken är en beskrivning av studiens 14 obligationsportföljer, deras 

finansiella nyckeltal över investeringsperioden från 2016-01-04 till 2021-04-01 samt 

spridningen av resultatet. Detta har inkluderats i rapporten för att ge en överblick av studiens 

resultat. I Tabell 2 nedan presenteras samtliga portföljer samt de finansiella nyckeltal som 

används som beroende variabler i studien.  
Tabell 2. Portföljernas finansiella nyckeltal.  

 

Kommentar till tabell 3: Sammanställning av finansiella nyckeltal för portföljerna i studien över en investeringsperiod från 
2016-01-04 till 2021-01-04. Totalavkastningen presenteras i procent. 

Utöver finansiella nyckeltal som beroende variabler har även två kontrollvariabler inkluderats, 

numerisk kreditrating och optionsjusterad duration. Dessa två kontrollvariabler portföljer 

presenteras i Tabell 3 nedan och avser värden för portföljerna vid startdatumet för 

investeringen, 2016-01-04. I Tabell 3A i Appendix 3 finns en korrelationsanalys som visar på 

Portföljnamn ESG-grupp Totalavkastning Standardavvikelse Downside-risk Sharpekvot Sortinokvot 
Portfölj 1 Låg 43,22 4,58 3,44 1,41 1,27
Portfölj 2 Låg 38,47 4,27 3,25 1,33 1,2
Portfölj 3 Låg 42,36 3,98 3,14 1,58 1,37
Portfölj 4 Mellan 43,88 5,63 4,3 1,17 1,03
Portfölj 5 Mellan 43,72 5,85 4,54 1,13 0,99
Portfölj 6 Mellan 40,41 6,18 4,96 0,99 0,85
Portfölj 7 Mellan 36,52 4,46 3,4 1,21 1,09
Portfölj 8 Mellan 42,48 5,56 4,26 1,17 1,03
Portfölj 9 Topp 49,91 5,87 4,41 1,28 1,17

Portfölj 10 Topp 56,71 5,61 4,17 1,51 1,4
Portfölj 11 Topp 45,87 5,69 4,22 1,21 1,13
Portfölj 12 Topp 34,67 5,11 3,91 1,01 0,91
Portfölj 13 Topp 41,11 5,1 3,87 1,21 1,09
Portfölj 14 Topp 56,15 6,59 4,92 1,28 1,2
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kontrollvariablernas relevans gentemot de oberoende och beroende variablerna som undersöks 

i studien.  

Tabell 4. Portföljernas kontrollvariabler. 

 

Kommentar till tabell 3: Sammanställning av varje portföljs kontrollvariabler vid starten av investeringsperioden, 2016-01-
04. ESG-grupp, kreditrating (både i det ursprungliga och numeriska formatet) samt optionsjusterad duration.  

I Graf 1 – 4 nedan presenteras spridningen av totalavkastningen, standardavvikelsen, sharpe- 

samt sortinokvoten i grupperade punktdiagram för att ge en överblick över resultatet. 

Downside-risk presenteras inte då inget signifikant resultat kunde uppvisas i den 

ekonometriska analysen. 

Graf 1. Portföljernas totalavkastning. 

 

Kommentar till graf 1: Spridningen av portföljernas 
totalavkastning. Varje punkt representerar en portföljs 
värde. Det heldragna strecket visar medelvärdet på 
totalavkastningen för respektive ESG-grupp. 

Graf 2. Portföljernas standardavvikelse 

 

Kommentar till graf 2: Spridningen av portföljernas 
standardavvikelse. Varje punkt representerar en portföljs 
värde. Det heldragna strecket visar medelvärdet på 
standardavvikelsen för respektive ESG-grupp. 

I Graf 1 som visar spridningen av totalavkastningen för portföljerna i studien, kan man utläsa 

att det är ett liknande medelvärde för grupperna Låg och Mellan, 41,35% respektive 41,40% 

Portföljnamn ESG-grupp Kreditrating Kreditrating numerisk OAD
Portfölj 1 Låg BBB+/BBB 8,5 8,86
Portfölj 2 Låg BBB/BBB- 9,5 8,46
Portfölj 3 Låg BBB/BBB- 9,5 7,83
Portfölj 4 Mellan A-/BBB+ 7,5 10,35
Portfölj 5 Mellan A-/BBB+ 7,5 10,15
Portfölj 6 Mellan A-/BBB+ 7,5 10,05
Portfölj 7 Mellan A-/BBB+ 7,5 8,68
Portfölj 8 Mellan A-/BBB+ 7,5 9,4
Portfölj 9 Topp A+/A 5,5 10,65

Portfölj 10 Topp A-/BBB+ 7,5 9,93
Portfölj 11 Topp A/A- 6,5 10,11
Portfölj 12 Topp A+/A 5,5 9,43
Portfölj 13 Topp A/A- 6,5 9,38
Portfölj 14 Topp A/A- 6,5 11,19
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över investeringsperioden (2016-01-14 – 2021-01-04). Topp har ett högre medelvärde, 

47,40%, men också en större spridning av värdena. I Graf 2 visas att standardavvikelsen är 

lägst för Låg med ett medelvärde på 4,28. Mellan och Topp har ett medelvärde på 5,54 

respektive 5,66. 
Graf 3. Portföljernas sharpekvot. 

 

Kommentar till graf 3: Spridningen av portföljernas 
sharpekvot. Varje punkt representerar en portföljs värde. 
Det heldragna strecket visar medelvärdet på sharpekvoten 
för respektive ESG-grupp. 

Graf 4. Portföljernas sortinokvot. 

 

Kommentar till graf 4: Spridningen av portföljernas 
sortinokvot. Varje punkt representerar en portföljs värde. 
Det heldragna strecket visar medelvärdet på sortinokvoten 
för respektive ESG-grupp. 

Graf 3 visar att det finns en stor spridning av portföljernas sharpekvot över investerings-

perioden. Gruppen Låg har ett medelvärde på 1,44 och Mellan ett medelvärde på 1,13. Topp 

har störst spridning mellan portföljerna där portföljen med högst sharpekvot har ett värde på 

1,51 och den med lägst värde har 1,01. Medelvärdet för gruppen är 1,25. Sortinokvoten på 

portföljerna över investeringsperioden uppvisar en liknande spridning som sharpekvoten där 

Låg har högst medelvärde med 1,28 och Mellan har lägst medelvärde med 1,00. Topp har ett 

medelvärde på 1,15.  

 5.2 Ekonometrisk analys 

En multipel linjär regressionsanalys har genomförts för att undersöka sambandet mellan 

respektive beroende variabel och de oberoende variablerna i form av ESG-grupper. En 

fördjupad diskussion kring metoden, variablerna samt kontrollvariablerna finns i 

metodkapitlet. Syftet med regressionerna är att testa studiens nollhypoteser. En förkastning 

skulle innebära att de beroende variablerna har ett signifikant samband med ESG-grupperna 

Låg, Mellan och Topp, vid den valda signifikansnivån. I Tabell 5 – 9 nedan presenteras 

respektive multipel linjär regressionsanalys för de fem regressionerna. 
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5.2.1 Totalavkastning 

Tabell 5. Regression med totalavkastning som beroende variabel.  

 
Kommentar till tabell 5: Tabellen visar en multipel linjär regressionsanalys med totalavkastningen som beroende variabel. 
”Coef.” är respektive variabels koefficient. ”_cons” avser regressionsanalysens kontrollvariabel, grupp Mellan. 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛽" + 𝛽!𝐿å𝑔 + 𝛽&𝑇𝑜𝑝𝑝 + 𝛽1𝑂𝐴𝐷 + 𝛽2𝑁𝐾 

 
𝛽!     : Konstant: kontrollgrupp (Mellan) 
𝑂𝐴𝐷 : Optionsjusterad duration 
𝑁𝐾   : Numerisk kreditrating 
 
Regressionen har undersökt huruvida totalavkastningen på portföljerna påverkas av ESG-

gruppen. Formeln för den multipla linjära regressionsanalysen presenteras ovan. I Tabell 5 kan 

man utläsa att man med en signifikansnivå på 0,05 kan dra slutsatsen att gruppen Låg 

(0,819>0,05) inte är signifikant. Både gruppen Topp (0,011<0,05) och gruppen Mellan 

(0,012<0,05) uppvisar ett signifikant resultat.  
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5.2.2 Standardavvikelse  

Tabell 6. Regression med standardavvikelse som beroende variabel. 

 
Kommentar till tabell 6: Tabellen visar en multipel linjär regressionsanalys med standardavvikelsen som beroende variabel. 
”Coef.” är respektive variabels koefficient. ”_cons” avser regressionsanalysens kontrollvariabel, grupp Mellan. 

 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = 𝛽" + 𝛽!𝐿å𝑔 + 𝛽&𝑇𝑜𝑝𝑝 + 𝛽1𝑂𝐴𝐷 + 𝛽2𝑁𝐾 

 
𝛽!     : Konstant: kontrollgrupp (Mellan) 
𝑂𝐴𝐷 : Optionsjusterad duration 
𝑁𝐾   : Numerisk kreditrating 
 
Regressionen har undersökt huruvida standardavvikelsen på portföljerna påverkas av ESG-

gruppen. Formeln för den multipla linjära regressionsanalysen presenteras ovan. Resultatet av 

analysen är att man med en signifikansnivå på 0,05 kan dra slutsatsen att varken gruppen Låg 

(0,081>0,05) eller Topp (0,799>0,05) är signifikant. Mellan (0,044<0,05) är däremot 

signifikant.  
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5.2.3 Downside-Risk 

Tabell 7. Regression med downside-risk som beroende variabel.  

 
Kommentar till tabell 7: Tabellen visar en multipel linjär regressionsanalys med downside-risk som beroende. ”Coef.” är 
respektive variabels koefficient. ”_cons” avser regressionsanalysens kontrollvariabel, grupp Mellan. 

 
𝐷𝑜𝑤𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 − 𝑟𝑖𝑠𝑘 = 𝛽" + 𝛽!𝐿å𝑔 + 𝛽&𝑇𝑜𝑝𝑝 + 𝛽1𝑂𝐴𝐷 + 𝛽2𝑁𝐾 

 
𝛽!     : Konstant: kontrollgrupp (Mellan) 
𝑂𝐴𝐷 : Optionsjusterad duration 
𝑁𝐾   : Numerisk kreditrating 
 
Regressionen har undersökt huruvida downside-risk på portföljerna påverkas av ESG-gruppen. 

Formeln för den multipla linjära regressionsanalysen presenteras ovan. Med en signifikansnivå 

på 0,05 kan man utläsa i Tabell 7 att ingen av grupperna Låg, Mellan och Topp är signifikanta 

i att förklara downside-risken i portföljerna.  

5.2.4 Sharpekvoten 

Tabell 8. Regression med sharpekvoten som beroende variabel. 

 
Kommentar till tabell 8: Tabellen visar en multipel linjär regressionsanalys med sharpekvoten som beroende. ”Coef.” är 
respektive variabels koefficient. ”_cons” avser regressionsanalysens kontrollvariabel, grupp Mellan. 
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𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 = 𝛽" + 𝛽!𝐿å𝑔 + 𝛽&𝑇𝑜𝑝𝑝 + 𝛽1𝑂𝐴𝐷 + 𝛽2𝑁𝐾 
 
𝛽!     : Konstant: kontrollgrupp (Mellan) 
𝑂𝐴𝐷 : Optionsjusterad duration 
𝑁𝐾   : Numerisk kreditrating 
 
Regressionen har undersökt huruvida sharpekvoten på portföljerna påverkas av ESG-gruppen. 

Formeln för den multipla linjära regressionsanalysen presenteras ovan. För Mellan 

(0,945>0,05) och Låg (0,599>0,05) är resultatet inte signifikant. För Topp (0,014<0,05) är 

resultatet signifikant.  

5.2.5 Sortinokvoten 

Tabell 9. Regression med sortinokvoten som beroende variabel. 

 
Kommentar till tabell 9: Tabellen visar en multipel linjär regressionsanalys med sortinokvoten som beroende variabel. 
”Coef.” är respektive variabels koefficient. ”_cons” avser regressionsanalysens kontrollvariabel, grupp Mellan. 

 
𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜𝑘𝑣𝑜𝑡 = 𝛽" + 𝛽!𝐿å𝑔 + 𝛽&𝑇𝑜𝑝𝑝 + 𝛽1𝑂𝐴𝐷 + 𝛽2𝑁𝐾 

 
𝛽!     : Konstant: kontrollgrupp (Mellan) 
𝑂𝐴𝐷 : Optionsjusterad duration 
𝑁𝐾   : Numerisk kreditrating 
 
Regressionen har undersökt huruvida sortinokvoten på portföljerna påverkas av ESG-gruppen. 

Formeln för den multipla linjära regressionsanalysen presenteras ovan. Enligt resultatet av 

regressionsanalysen i Tabell 8 kan man se att Låg (0,617>0,05) och Mellan (0,735>0,05) inte 

är signifikanta i att förklara sortinokvoten. Precis som för sharpekvoten är Topp (0,008<0,05) 

signifikant.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel presenteras en diskussion och kritik av studiens resultat. Avsnittet är indelat i 

fyra separata delar: jämförelse gentemot tidigare forskning, substantiell diskussion baserat på 

den teoretiska referensramen, metodologisk diskussion som granskar metod och datahantering 

och avslutningsvis en analys kring studiens begränsningar och urval. Uppdelningen bidrar 

med en bred analys samt tillåter en diskussion som angriper resultatet från flertalet olika 

perspektiv. 

6.1 Tidigare forskning  

Resultatet av studiens analys på sambandet mellan ESG-ranking och riskjusterad avkastning 

på företagsobligationer visade på en signifikant positiv effekt för de obligationsportföljerna där 

utgivarna har hög ESG-ranking (Topp). Denna effekt påvisades för både sharpekvoten och 

sortinokvoten. Ingen signifikant effekt kunde identifieras för företagsobligationerna i 

grupperna Mellan och Låg. En jämförelse med tidigare forskning som också analyserat 

riskjusterad avkastning på företagsobligationer är inte möjlig då det inte finns tillgängligt. I 

stället får man jämföra med studier som analyserat effekten av ESG-poäng och aktiers 

riskjusterade avkastning. Whelan et al. (2021) visade i en stor litteraturstudie, som analyserade 

över 1000 empiriska studier, att det fanns ett positivt samband mellan ESG-poäng och 

riskjusterad avkastning. Jämfört med konventionella investeringar fann 59% av studierna ett 

neutralt eller positivt samband, enbart 14% fann ett negativt. Tidigare forskning på sambandet 

med aktier ligger alltså i linje med denna studies resultat för företagsobligationer. Undantag 

finns där exempelvis Halbritter och Dorfleitner (2015) inte kunde visa att investerare skulle 

kunna förvänta sig att få en bättre riskjusterad avkastning genom att inkludera 

hållbarhetsfaktorer i sina analyser av aktier. De såg resultatet som ett stärkande bevis på den 

effektiva marknadshypotesen, men deras forskning skiljer sig också från denna studie på flera 

plan. Dels har studien analyserat aktier, men framför allt marknaden under en tidigare 

tidsperiod (1991 - 2012), medan denna studie har analyserat den riskjusterade avkastningen 

under en senare period (2016 - 2021). 

 

Resultatet på studiens andra frågeställning, gällande ESG-ranking och företagsobligationernas 

totalavkastning, visade på en signifikant positiv effekt för portföljerna där utgivarna hade en 

hög ESG-ranking (Topp) och en negativt signifikant effekt för portföljerna i mellanskiktet 

(Mellan). Det finns en del befintlig forskning på sambandet mellan hållbarhetsfaktorer och 
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totalavkastningen på företagsobligationer, över lag visar de ett liknande resultat som denna 

studie. Polbennikov et al. (2016) visade att högre ESG-poäng ger högre avkastning och Harjoto 

et al. (2017) fann att ökad CSR-prestation ger högre abnormal avkastning. Trots att den senare 

studien har undersökt CSR, så har man undersökt företagsobligationerna på den amerikanska 

marknaden, vilket gör den till en bra jämförelse för det slutgiltiga resultatet i denna studie. En 

annan liknande forskning gjordes av Leite och Cortez (2018) som genom sin studie på den 

europeiska marknaden visade på att SRI-fonder presterade bättre än konventionella fonder. 

Deras liknande resultat förstärker trovärdigheten och tillförlitligheten i studiens resultat, dock 

är det viktigt att ta hänsyn till hur dessa studier skiljer sig ifrån varandra. Det handlar framför 

allt om att de analyserat en annan marknad och deras indirekta analys på företagsobligationer 

genom att titta på befintliga fonder. Sammantaget kan man dra slutsatsen att denna studies 

resultat ligger i linje med tidigare forskning gällande att hög ESG-ranking ger en positiv effekt 

på totalavkastning. Det går inte att visa på en signifikant effekt för portföljerna med låg ESG-

ranking. Det finns ingen befintlig studie som analyserat effekten av ESG på 

företagsobligationers volatilitet, varken i form av standardavvikelse eller downside-risk. 

Resultatet av denna studie visade inte på ett signifikant resultat för downside-risk, ett 

signifikant negativt resultat kunde enbart uppvisas för gruppen Medel för standardavvikelsen. 

Tidigare forskning av Mango et al. (2020) på aktier har kunnat visa ett samband där högre 

ESG-poäng lett till lägre volatilitet. 

6.2 Substantiell diskussion  

Studiens teoretiska referensram är centrerad kring två vedertagna teorier: hypotesen om 

effektiva marknader och den moderna portföljteorin. Den moderna portföljteorin beskriver att 

rationella investerare är riskaverta och föredrar portföljer med lägre risk, i form av volatilitet, 

än portföljer med högre risk om man håller avkastningen konstant (Markowitz, 1952).  Den 

effektiva marknadshypotesen säger, i varierande utsträckning, att prissättningen av tillgångar 

såsom aktier och företagsobligationer är en reflektion av all tillgänglig information (Fama, 

1970). En effektiv marknad borde inte leda till högre riskjusterad avkastning än marknaden på 

sikt då priserna justeras utefter ny information. Den moderna portföljteorin och den effektiva 

marknadshypotesen kan tillsammans tolkas som att ESG-poäng på utgivande företag inte borde 

leda till en högre riskjusterad avkastning. Detta då informationen om ESG-poängen är publikt 

tillgänglig. Studiens resultat visar dock på det motsatta, att en hög ESG-ranking leder till högre 

riskjusterad avkastning, via både sharpe- och sortinokvoten.  
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Den effektiva marknadshypotesen säger att ESG-poäng kan påverka totalavkastningen och 

volatiliteten i obligationerna. En sådan effekt bör dock vara en reflektion av risken i tillgången 

enligt teorin. Höga ESG-poäng har visats vara en riskreducerande faktor för 

företagsobligationer (Henke, 2016) vilket i sådana fall borde innebära en lägre avkastning. 

Även här visar denna studie, stärkt av liknande resultat från tidigare forskning, på det motsatta. 

Högre ESG-poäng leder till högre totalavkastning. Resultatet kan dels ses som en försvagning 

av den effektiva marknadshypotesen, men det kan också reflektera att investerare under 

studiens startdatum för investeringarna (2016) inte inkorporerade hållbarhetsfaktorer vid 

analys och prissättning av obligationerna. Om investerare i stället började inkludera det i sina 

analyser under investeringsperioden, och då sänkte sina avkastningskrav på obligationerna, så 

skulle det kunna förklara den högre totalavkastningen och riskjusterade avkastningen.  

6.3 Metodologisk diskussion  

Den metodologiska diskussionen handlar om att lyfta eventuella brister i den kvantitativa 

metoden som kan ha påverkat det empiriska resultatet. En fråga som har återkommit under 

analysen är effekten av det lägre antalet portföljer i gruppen Låg. Det är en risk som hanterades 

genom att öka den lägre percentilen från 10% till 15%. Trots det var det ändå betydligt färre 

utgivna obligationer från företag med lägre ESG-rank. Gruppen Låg har genomgående haft 

icke-signifikanta resultat i alla fem regressioner. En lägre signifikansnivå i studien hade kunnat 

bidra med att fler grupper uppvisar signifikanta resultat. Detta hade dock ökat risken att man 

får en felaktigt signifikant effekt, så kallat Typ-1 fel. 

  

Vidare potentiella brister som kan ha påverkat det empiriska resultatet är en systematisk 

snedvridning av fördelningen av företag i obligationsportföljerna. Studien har använt sig av en 

slumpmässig indelning av obligationerna i portföljer, men trots detta kan vissa av bolagen blivit 

överrepresenterade då de gett ut olika antal obligationer. En ojämn viktning av bolagen kan ha 

påverkat resultatet genom att ett bolags prestation blir överrepresenterad i analysen. En 

sammanställning av de olika bolagen och fördelningen finns i Appendix 1.  

6.4 Studiens begränsningar  

I kvantitativa studier är det viktigt att ta i beaktande effekten som urvalskriterier och 

begränsningar kan ha haft på det slutgiltiga resultatet. Effekten av ESG-ranking på 
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totalavkastningen samt den riskjusterade avkastningen kan ha påverkats av förändringar i 

inkorporering av hållbarhetsfaktorer vid analys av företagsobligationer under studiens 

tidsperiod. Studiens resultat kan därför vara specifikt till studiens tidsram. Det finns alltså en 

risk att det endast speglar undersökningsperioden och inte framtida perioder. Den senare delen 

av studiens tidsperiod (2020–2021), som formades av Covid-19 pandemin, orsakade ökad 

volatilitet på obligationsmarknaden vilket kan ha effekt på den riskjusterade avkastningen. 

Vidare kan resultatet påverkats av urvalet till den amerikanska marknaden och S&P 500 då 

effekten på den amerikanska marknaden kan vara annorlunda än effekten på andra marknader 

(Liang et al., 2017). Dessa avgränsningar har dock varit nödvändiga för att anpassa arbetet till 

den begränsade tiden som stått till förfogande för studien och för att göra karaktärsdragen för 

marknaden enhetliga.  
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7. Slutsats och framtida forskning  

7.1 Slutsats och bidrag 

Studiens syfte har varit att studera sambandet mellan ESG-ranking och företagsobligationers 

finansiella prestation, med fokus på riskjusterad avkastning. Syftet uppkom efter en 

identifiering av ett gap i den befintliga forskningen där ett sådant samband enbart undersökts 

med fokus på aktier. Frågeställningarna som ställdes i studien var om det finns ett samband 

mellan den riskjusterade avkastningen, totalavkastningen och volatiliteten på företags-

obligationer och utgivarens ESG-ranking. Utifrån det empiriska resultatet kan flera signifikanta 

effekter fastställas och slutsatser dras. Slutsatsen på den första frågeställningen är att hög ESG-

ranking leder till högre riskjusterad avkastning på företagsobligationer. På den andra 

frågeställningen dras slutsatsen att hög ESG-ranking leder till högre totalavkastning på 

företagsobligationer och en ESG-ranking i mellanskiktet leder till lägre totalavkastning. 

Sambandet mellan ESG-ranking och volatilitet kan inte fastställas i studien. Vidare kan studien 

inte visa på att en låg ESG-ranking har någon effekt på totalavkastning, riskjusterad avkastning 

eller volatilitet. 

Studien bidrar med att belysa den positiva effekten av hög ESG-ranking på riskjusterad 

avkastning, detta ligger i linje med motsvarande resultat för aktier. Resultatet för 

totalavkastningen följer i hög grad de slutsatser som har dragits från tidigare forskning inom 

området, att hållbarhetsfaktorer har en positiv effekt på avkastningen. Slutligen identifierar 

studien att ESG-ranking kan användas som ett värdefullt verktyg av kapitalförvaltare vid 

analyser av företagsobligationer för att förbättra både sin totalavkastning samt riskjusterad 

avkastning. 

7.2 Framtida forskning 

Studien genomfördes för att bidra till att fylla det gap som finns i den befintliga forskningen. 

Trots det signifikanta resultatet som ledde till intressanta slutsatser är relationen mellan 

hållbarhetsfaktorer och företagsobligationer fortsatt ett område som inte är färdiganalyserat. 

Intresset för ESG och användandet av det som verktyg vid analyser kommer vara aktuellt en 

lång tid framöver och efterfrågan på mer kunskap i området är därför stor. I den metodologiska 

diskussionen lyftes antalet portföljer i denna studie fram som ett förbättringsområde. Därför 

hade det i första hand varit av intresse att göra en liknande studie men med ett högre antal 
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portföljer för att ge ett starkare resultat. Ett sätt att göra detta på är att dela upp ESG-grupperna 

i en numerisk skala utefter percentilen i ESG-rankingen för att kunna inkludera fler obligationer 

i studien. En annan möjlighet är att expandera studien utöver S&P 500 för att få tillgång till 

fler utgivande företag. En studie av Berg et al. (2019) visade på att det finns en relativt stor 

variation bland ESG-poängen mellan olika institut. Det är därför också av intresse att göra en 

liknande studie med ESG-poäng från ett annat institut än Sustainalytics. Tidigare studier har 

kunnat visa att marknaden samt storleken på företagen har haft påverkan på effekten av 

hållbarhetsfaktorer (Liang et al., 2017). För att kunna ge kapitalförvaltare värdefull information 

bör man därför expandera studien till andra marknader. 

 

Under insamlingen av data till studien samt analysen av portföljerna av företagsobligationer 

var det tydligt att marknaden påverkades kraftigt av Covid-19 pandemin, i synnerhet under 

våren 2020. Studien analyserade obligationer över en femårsperiod, men den volatilitet som 

uppstod under pandemin ger också möjligheter för att analysera vilken effekt 

hållbarhetsfaktorer hade specifikt vid kristider under kraftiga rörelser på marknaden. Slutligen 

kan den positiva effekten på riskjusterad avkastning över tid avta om fler investerare 

identifierar investeringsmöjligheten. För att veta hur effekten utvecklas bör man därför 

återkomma och göra en liknande studie i framtiden.  
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Appendix 1.  
Tabell 1A. Företag i ESG-gruppen Låg. 

 
Kommentar till tabell A: Tabellen visar de företag som ingick i gruppen Låg efter screening av företag enligt kriterier lyft i 
metodkapitlet. Ticker på företaget samt antalet utgivna obligationer som analyserades efter screening av företagsobligationer 
presenteras också.  

*Företag som inkluderades i screeningen, men som inte inkluderas i någon av portföljerna i studien.  

Företagsnamn Tickersymbol Antal obligationer
Atmos Energy Corp ATO 5
Boeing Co/The BA 19
Cabot Oil & Gas Corp COG 7
CenturyLink Inc CTL 8
Cerner Corp CERN 2
CH Robinson Worldwide Inc CHRW 3
Costco Wholesale Corp COST 1
Diamondback Energy Inc FANG 1
Equifax Inc EFX 3
FirstEnergy Corp FE 2
Fortune Brands Home & Security Inc * FBHS 1
General Dynamics Corp GD 3
Huntington Ingalls Industries Inc HII 4
IDEXX Laboratories Inc IDXX 2
Leggett & Platt Inc LEG 2
Lennar Corp LEN 5
Live Nation Entertainment Inc LYV 2
LKQ Corp LKQ 1
Martin Marietta Materials Inc MLM 3
National Oilwell Varco Inc NOV 2
Netflix Inc NFLX 6
Nucor Corp NUE 4
Packaging Corp of America PKG 3
Phillips 66 PSX 8
Procter & Gamble Co/The PG 9
Quest Diagnostics Inc DGX 6
SBA Communications Corp SBAC 1
Sealed Air Corp SEE 10
Sherwin-Williams Co/The SHW 5
Snap-on Inc SNA 1
Southwest Airlines Co LUV 1
Stryker Corp SYK 4
Universal Health Services Inc UHS 2
Vulcan Materials Co VMC 3
Wabtec Corp/DE WAB 1
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Tabell 1B. Företag i ESG-gruppen Mellan. 

 
Kommentar till tabell B: Tabellen visar de företag som ingick i gruppen Mellan efter screening av företag enligt kriterier lyft 
i metodkapitlet. Ticker på företaget samt antalet utgivna obligationer som analyserades efter screening av företagsobligationer 
presenteras också.  

Företagsnamn Tickersymbol Antal obligationer
AES Corp/VA AES 6
Altria Group Inc MO 10
Archer-Daniels-Midland Co ADM 13
AutoZone Inc AZO 5
Avery Dennison Corp AVY 6
BorgWarner Inc BWA 3
Caterpillar Inc CAT 18
Church & Dwight Co Inc CHD 1
Coca-Cola Co/The KO 7
Comcast Corp CMCSA 21
Corning Inc GLW 14
Dover Corp DOV 6
Eli Lilly & Co LLY 8
Emerson Electric Co EMR 6
Entergy Corp ETR 1
General Electric Co GE 4
Halliburton Co HAL 13
Humana Inc HUM 5
Laboratory Corp of America Holdings LH 5
MGM Resorts International MGM 3
Occidental Petroleum Corp OXY 8
Parker-Hannifin Corp PH 5
PVH Corp PVH 2
Qorvo Inc QRVO 4
Rockwell Automation Inc ROK 4
Trimble Navigation Ltd TRMB 1
Union Pacific Corp UNP 29
Valero Energy Corp VLO 6
VeriSign Inc VRSN 4
Verisk Analytics Inc VRSK 4
Walgreens Boots Alliance Inc WBA 4
Waters Corp WAT 1
Xilinx Inc XLNX 1
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Tabell 1C. Företag i ESG-gruppen Topp. 

 
Kommentar till tabell C: Tabellen visar de företag som ingick i gruppen Topp efter screening av företag enligt kriterier lyft 
i metodkapitlet. Ticker på företaget samt antalet utgivna obligationer som analyserades efter screening av företagsobligationer 
presenteras också.  

*Företag som inkluderades i screeningen, men som inte inkluderades i någon av portföljerna i studien.

Företagsnamn Tickersymbol Antal obligationer
Adobe Systems Inc ADBE 1
Anthem Inc ANTM 13
Best Buy Co Inc BBY 1
Boston Scientific Corp BSX 5
Campbell Soup Co CPB 5
Cardinal Health Inc CAH 7
Eversource Energy ES 2
Gap Inc/The GPS 1
Hess Corp HES 6
Home Depot Inc/The HD 12
Honeywell International Inc HON 6
HP Inc HPQ 5
Illinois Tool Works Inc ITW 6
Intel Corp INTC 10
International Business Machines Corp IBM 14
International Flavors & Fragrances Inc IFF 3
Johnson & Johnson JNJ 12
Kellogg Co K 3
Leidos Holdings Inc LDOS 1
Lowe's Cos Inc LOW 27
McGraw Hill Financial Inc MHFI 7
Merck & Co Inc MRK 10
Mettler-Toledo International Inc MTD 3
Microsoft Corp MSFT 20
Moody's Corp MCO 3
Newmont Mining Corp NEM 4
ONEOK Inc OKE 5
Oracle Corp ORCL 17
PepsiCo Inc PEP 14
Philip Morris International Inc PM 14
Stanley Black & Decker Inc SWK 3
Starbucks Corp SBUX 3
Symantec Corp SYMC 1
Williams Cos Inc/The WMB 10
WW Grainger Inc * GWW 1
Xylem Inc/NY XYL 1
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Appendix 2. 
Tabell 2A. Kreditrating till numerisk skala  

 
Kommentar till tabell 2A: Tabellen visar kreditrating från S&P och Fitch med motsvarande numerisk skala. Skalan 
tillhandahålls från en studie av Freitas och Minardi (2013).  

S&P Fitch Numerisk skala
AAA AAA Väldigt hög kvalité 1
AA+ AA+ 2
AA AA 3
AA- AA- 4
A+ A+ 5
A A 6
A- A- 7

BBB+ BBB+ 8
BBB BBB 9
BBB- BBB- 10
BB+ BB+ 11
BB BB 12
BB- BB- 13
B+ B+ 14
B B 15
B- B- 16

CCC+ CCC+ 17
CCC CCC 18
CCC- CCC- 19
CC CC 20
C C 22
SD DDD 22
D DD 22
- D 22

Väldigt nära till 
eller utbliven 

betalning

Hög kvalité

Medium-hög kvalité

Måttlig kvalité

Spekulativa 
element, högre 

kreditrisk

Spekulativt, hög 
kreditrisk

Dåliga 
kreditvillkor, hög 

kreditrisk
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Appendix 3 
Tabell 3A. Korrelationsmatris över kontrollvariabler och beroende variabler. 

 
 
Tabell 3B. Korrelationsmatris över kontrollvariabler och oberoende variabler.  

 
 

Totalavkastning Standardavvikelse DownsideRisk Sharpekvot Sortinokvot
Kreditrating -0,1874 -0,623 -0,5697 0,5382 0,422

OAD 0,6178 0,9557 0,9099 -0,3927 -0,2834

Beroende variabler

Oberoende variabler 
Låg Mellan Topp 

Kreditrating 0,7963 0,0897 -0,7472
OAD -0,7197 0,1021 0,4019


