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Abstract 

This research paper investigates the relationship between the components of the ESG-score 

and the firm's cost of capital. The study is conducted on the Swedish stock market and 

includes all Swedish companies listed on the Stockholm stock exchange with a market cap 

equal or larger than 1 billion euro. The thesis investigates the relationship during the time 

period 2017-2019. A quantitative method is implemented by running both a random effect 

regression and a pooled OLS regression in order to determine the effects of the components. 

The main findings imply that solely the environmental part of the ESG rating has a 

significant negative effect on the firms’ cost of capital.  The effect is significant at a 5% and a 

10% significance level. Furthermore, the social component and the governance component of 

the ESG-rating are not of significance at any significance level. The result contradicts some 

of the previous findings within the field of research. 

Furthermore, abbreviation specifications can be found in A.1.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Decenniet 2010–2019, går till historien, då det registrerades som det varmaste decenniet 

någonsin. Dagens klimatförändring äventyrar nationella ekonomier men också människoliv. 

Även om Covid-19 pandemin har bromsat ner den globala uppvärmningen är det av central 

betydelse att vara medveten om att denna inbromsning enbart är temporär. För att inte 

äventyra nationella ekononomiers, framtida generationers eller jordens välbefinnande är det 

av ytterst vikt att agera hållbart (Climate Change, 2021).   

Hållbarhet som är samlingsbegreppet för de tre huvudkomponenterna miljö-, social- och 

styrningsrisker, har fått en ökad inverkan i dagens samhälle, på internationell nivå liksom på 

nationell och lokal nivå. Hållbarhet är ett kritiskt område inom samtliga delar i ett samhälle, 

även inom näringslivet. I Sverige är det lagstadgade krav på att de största svenska 

börsnoterade företagen, på OMX30, ska presentera årliga hållbarhetsrapporter 

(Hållbarhetsrapport – Bolagsverket, 2021).  Som ett exempel på utvecklingen inom detta 

område har EU-kommissionen, i november 2020, introducerat den nya taxonomin som ska 

verka som ett instrument vid klassificering av miljömässigt hållbara investeringar (Grön 

taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara 

investeringar, 2021).  Hållbarhet är inte bara en lagstadgad nödvändighet för dagens 

näringsliv, utan också en förutsättning för företags välstånd och överlevnad.  

Enligt Waddock och Graves (1997) står hållbart företagande för användningen av interna 

resurser för att skapa konkurrensfördelar och ett gott företagsrykte. Ett förbättrat 

företagsrykte kan innebära vissa fördelar såsom ett förbättrat kreditbetyg vid 

finanseringssituationer. Attig, El Ghoul, Guedhami och Suh (2012) belyser i deras artikel 

hållbara investeringsfonders lönsamma strategier. Hållbara investeringsfonder tillhandahåller 

fördelar genom att investera i hållbara företag, såsom erhållandet av lägre kapitalkostnader. 

Detta innebär i sin tur att investeringsfonder både kan investera i hållbara företag samtidigt 

som de genererar avkastning till sina investerare.  Således påverkas företags kapitalkostnad 

av ett gott hållbarhetsarbete?  



Tidigare studier inom detta forskningsområde uppvisar hittills varierande resultat. Företag 

verksamma i utvecklingsländer tenderar höja kapitalkostnaden när hållbarhetsarbete utförs 

Atan et al. (2018). Vidare uppvisar företag verksamma i Frankrike att gott hållbarhetsarbete 

reducerar företagets skuldkostnad då företagets riskprofil och företagsrykte förbättras 

Hamrouni et al. (2019). Som ovan nämnt, ställs samtidens svenska bolag inför 

redovisningskrav och ökade förväntningar från flera marknadsaktörer. Följande studie 

kommer därför att undersöka hur svenska bolags kapitalkostnad påverkas av företags olika 

hållbarhetsarbeten. 

1.2 Problemdiskussion  

Företags hållbarhet i allmänhet och ESG-betyg i synnerhet har ofta analyserats ur ett 

finansiellt prestationsperspektiv för att se inverkan på företags resultat och nyckeltal (Friede, 

Busch and Bassen, 2015). Huruvida mer hållbara företag presterar ett bättre finansiellt 

resultat har länge varit ett omdebatterat ämne. Perspektivet om att hållbara företag frekvent 

genererar bättre resultat har blivit mer allmänt vedertaget under de senaste åren med grund i 

ett ökat hållbarhetfokus hos näringslivet och konsumenter. Stora summor pengar har satsats 

för att skapa en omställning från icke hållbart till hållbart (Drei et al., 2019).  

Hur företags kapitalkostnad påverkas av ett förbättrat hållbarhetsarbete är dock ett område 

som ofta fått en sekundär roll inom området. Kapitalkostnad har en stor inverkan på ett 

företags övergripande välmående och prestation och kan vanligtvis vara en avgörande faktor 

till bolagets lönsamhet (Berk and DeMarzo, 2016). Därav bör det identifieras som ett område 

med betydligt högre prioritet. Vidare existerar ett tydligt glapp i kunskapen om vilket 

hållbarhetsarbete som påverkar kapitalkostnaden i störst utsträckning. Eftersom ESG är ett 

sammanslaget mått bestående av faktorer inom följande tre områden, miljö, social hållbarhet 

och styrning, bör det anses högst relevant att analysera hur varje individuell beståndsdel 

påverkar företagets kapitalkostnad. Problemområdet som uppsatsen kommer att behandla är 

således huruvida ett företags ESG-betygets individuella komponenter påverkar företagets 

kapitalkostnad.  



1.3 Syfte & Frågeställning 

Uppsatsen syfte är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhet och dess 

kapitalkostnad. ESG-betyg kommer att användas som hållbarhetsmått och WACC kommer 

att användas som kapitalkostnadsmått. Vidare kommer de individuella beståndsdelarna av 

ESG-betyget undersökas för att konstatera vilken påverkan de olika komponenterna har på ett 

företags kapitalkostnad. Uppsatsen resultat, analys och slutsats ska leda till en ökad kunskap 

gällande sambandet mellan ett företags hållbarhet och dess kapitalkostnad. Dessutom ska det 

vara möjligt att fastslå huruvida de individuella delarna inom ESG-betyget påverkar företags 

viktade genomsnittliga kapitalkostnad.  

Studiens frågeställning är följande:  

● Hur påverkar ESG-betygets individuella komponenter svenska storföretags 

kapitalkostnad? 

1.5 Uppsatsens bidrag till forskningsområdet 

Uppsatsen förväntas bidra med följande inom forskningsområdet: 

● Addera kunskap till det växande området inom hållbarhet och finansiering i allmänhet 

och kapitalkostnad i synnerhet 

● Ge djupare insikt om hur ESG-betyg påverkar finansieringskostnader för svenska 

storföretag genom användandet av ett uppdaterat urval samt uppdaterade 

kontrollvariabler  

● Kunna påvisa ESG-betyget beståndsdelars (E, S och G) påverkan på kapitalkostnad 

1.6 Avgränsningar 

För att efterfölja kursens tidsram och omfattning har somliga begränsningar genomförts. 

● Endast bolag som varit listade på Stockholmsbörsens “Large cap” lista under åren 

2017, 2018 samt 2019 kommer att undersökas.  



● Hållbarhetsbetyget som kommer att inkluderas är “Thomson Reuters ESG pillar 

score” 

● Endast bolag som är helnoterade på Stockholmsbörsen “Large cap” lista kommer att 

inkluderas.  

För att ingå på Large Cap-listan krävs att bolaget har ett börsvärde på minst 1 miljard euro 

(Rules for the Construction and Maintenance of the NASDAQ OMX Nordic All-Share, List, 

Tradable and Sector Indexes, 2012). Studiens avgränsning möjliggör en högre kvalite av 

rådata och ett mer tillförlitligt resultat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teoretiskt ramverk 

 2.1 WACC = Weighted average cost of capital  

WACC (weighted average cost of capital) är ett kapitalkostnadsmått som idag har flera 

användningsområden. Dels används WACC som ett mått för att bedöma nya 

investeringsmöjligheter (Berk and Demarzo, 2016, s.531) dels används det som 

diskonteringsränta för värdering av företag men också som investerares alternativkostnad att 

investera i bolaget (Berk and Demarzo, 2016 s.323). I denna studie kommer WACC 

appliceras i det sistnämnda användningsområdet.  

WACC är genomsnittskostnaden av företagets två finansieringsformer, eget kapital och 

lånade medel. Kostnad för eget kapital avser den lägsta avkastning som aktieägare begär på 

investerade medel. Skuldkostnad avser den effektiva räntan på företagets lånade medel där 

samtliga finanseringsformer inkluderas såsom banklån och obligationer. Följaktligen avser 

kapitalkostnaden avkastningen på både aktieägarnas och långivarens kapital och kan därför 

beaktas som investerarens alternativkostnad för att investera i bolaget (Hargrave, 2021).  

Vidare används nyckeltalet WACC för att uppge avkastningskravet på bolagets totala kapital.  

I teorin innebär en högre kapitalkostnad att investerare kräver en högre avkastning som en 

konsekvens av att en högre risk tas. På samma vis innebär en lägre kapitalkostnad att en lägre 

risk tas. I praktiken innebär detta att företag med hög riskprofil bör ha ett högt 

avkastningskrav på eget kapital vilket resulterar i en förhöjd kapitalkostnad. På samma vis 

bör företag med låg riskprofil ha en lägre kapitalkostnad (Berk and DeMarzo, 2016).  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 	 [𝐾𝐷	 ×	(𝑇𝐷/𝑉)] 	+	 [𝐾𝑃	 ×	(𝑃/𝑉)] 	+	 [𝐾𝐸	 ×	(𝐸/𝑉)] 

𝐾𝐷 = 	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝑇𝐷 = 	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝑉 = 	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟	 + 	𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟	 + 	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

𝐾𝑃	 = 	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 



𝑃 = 	𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 

𝐾𝐸 = 	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝐸 = 	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

*WACC-formel hämtad från Thomson Reuters Eikon terminalen. 

2.2 ESG-betyg 

ESG-betyg är en sammanslagen bedömning av ett företags miljö-, sociala och styrnings/-

hållbarhet där samtliga komponenter påverkar det sammanlagda betyget. ESG begreppet har 

sitt ursprung från 1960-talet och har sedan dess blivit alltmer etablerat (Berg, Fabisik and 

Sautner, 2020).  

Måttets etablering har fått sin framfart på grund av att ett behov har identifierats, behovet att 

på ett enkelt och jämförbart vis kunna avgöra hur hållbara företag är. Måttets jämförelsesyfte 

återfinns främst utifrån ett investeringsperspektiv men har såväl fått ökad betydelse utifrån ett 

finansieringsperspektiv. Under 2010-talet började ESG-betyget växa fram och flera olika 

aktörer erbjöd sin bedömning till investerare och finansiärer. Initialt beaktades hållbarhet som 

ett uteslutande miljömässigt ansvar men genom att inkludera social hållbarhet och 

styrningsfaktorer vidgades användningsområdet för betyget och ger i närvarande stund en 

mer rättvisande bild av företagets långvariga välmående (Berg, Fabisik and Sautner, 2020). 

År för år blir betyget mer underbyggt och vässat och i dagsläget erkänns Thomson Reuters 

ESG-betyg vara de mest tillförlitliga måttet. I detta mått innefattas ett stort antal parametrar 

(Thomson Reuters ESG scores, 2017). 

Inom miljöområdet inkluderas bland annat: 

Resursanvändning 

• Utsläpp 
• Innovation   

Inom social hållbarhet inkluderas bland annat: 

• Personalstyrka diversifiering  



• Mänskliga rättigheter  
• Produktansvar  
• Åtgärder i samhället 

Inom bolagsstyrning inkluderas bland annat:  

• Ledningsgruppens uppsättning och kompetens  
• Ägarstruktur  
• CSR strategi   

Informationen till betyget hämtas huvudsakligen från årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. I somliga fall kan tredjepartsanalyser medverka såväl som uttalanden 

eller kommentarer av nyckelfigurer inom bolagen. Sammanlagt behandlas över 400 

datapunkter som justeras på bland annat storlek, industri och lokalisering. För att säkerställa 

träffsäkerhet i betyget genomförs ca 300 kvalitetskontroller, både automatiserade och 

mänskliga sådana. Även noggrann revision på dagsbasis genomförs för att säkerställa 

riktigheten i uppgifterna. Resultaten presenteras därefter som ett tal mellan noll och hundra 

(högre är bättre) eller via en bokstav (Thomson Reuters ESG scores, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Litteraturstudie 

I tidigare studier inom området hållbarhetsarbete och kapitalkostnad har forskning utförts i 

olika företagssektorer, såsom energisektorn, samt på olika geografiska områden exempelvis 

Frankrike och Malaysia. Dessutom har relationen mellan företags hållbarhetsarbete och dess 

kapitalkostnad analyserats utifrån olika perspektiv. Under introduktionsavsnittet beskrivs 

olika forskningsperspektiv gällande relationen mellan företags hållbarhetsarbete och dess 

kapitalkostnad, dels det finansiella prestationspespektivet och dels finansieringsperspektivet.  

3.1 Det finansiella prestationspespektivet 

Det finns flera relevanta studier som analyserar hållbarhet utifrån det ekonomiska 

prestationsperspektivet. Atan et al. (2018) analyserar huruvida malaysiska börsnoterade 

företags hållbarhetsarbete påverkar företags finansiella prestation. Studien använder tre olika 

mått för att mäta finansiell prestation varav WACC är en av dessa. I studien mäts företagens 

hållbarhetsinitiativ genom att analysera deras ESG ranking, dels det kombinerade betyget och 

dels de enskilda ESG komponenternas ranking och deras påverkan på företagens 

kapitalkostnad. I resultatet av studien påvisas en positiv relation mellan det kombinerade 

ESG-betyget och företags kapitalkostnad, vilket således innebär att företag med höga 

hållbarhetsinitiativ belastas av högre kapitalkostnad. Författarna pekar på att orsakerna till 

detta resultat kan vara flera, bland annat att investerare i utvecklingsländer inte har lika stort 

förtroende för företags hållbarhetsinitiativ i utvecklingsländer som i industriländer och att 

hållbarhetsredovisning för malaysiska företag är en relativt ny företeelse vilket ännu inte har 

påverkat investerares och långivares avkastningskrav på företaget (Atan et al. 2018, s.191–

192). Författarna hävdar att denna slutsats överensstämmer med andra studier som 

genomförts med företag i utvecklingsländer.  Studiens slutsats, när det gäller huruvida de 

enskilda komponenterna korrelerar med företagens kapitalkostnad, visar att relationerna är 

insignifikanta, det vill säga att inga tillförlitliga samband kan konstateras (Atan et al. 2018, 

s.189–191). 

Bassen et al. (2006) studerar hur företag, verksamma i 44 olika länder, arbetar med 

hållbarhetsarbete och hur detta i sin tur påverkar deras finansiella resultat utifrån ett annat 

relevant tillvägagångssätt. Studien analyserar företag i energisektorn, deras 

hållbarhetsranking i förhållande till deras riskprofil och hur riskprofilen i sin tur påverkar 



företagens finansiella prestation, definierat som kapitalkostnad. Till skillnad från studien 

Atan et al. (2018), där ett direkt samband mellan hållbarhetsarbete och kapitalkostnad 

existerar, påvisar denna studies resultat att det inte finns ett direkt samband, däremot att det 

dock existerar ett indirekt samband mellan dessa två variabler. Resultatet av denna studie 

visar att det förekommer ett negativt samband mellan företags hållbarhetsinitiativ och deras 

riskprofil. Studien redovisar att företag med en lägre riskprofil i sin tur uppvisar en lägre 

kapitalkostnad.   

3.2 Finanseringsperspektivet  

Vidare förekommer tidigare studier som undersöker relationen mellan hållbarhetsarbete och 

kapitalkostnad utifrån ett finansieringsperspektiv. Cheng et al. (2013) behandlar huruvida 

företags hållbarhetsrapportering påverkar deras tillgång till finansiering, både från investerare 

såväl som från långivare. Hållbarhetsrapporteringen mäts med hjälp av ett ESG-betyg som 

varje undersökt företag erhåller. Studiens resultat påvisar att företag med högre ESG-betyg 

erhåller lägre finanseringsbegränsningar på grund av ökad transparens och reducerade 

agentkostnader.  

Hamrouni et al. (2019) analyserar huruvida företags hållbarhetsarbete påverkar 

företagsfinansiering utifrån ett annat betydelsefullt perspektiv. Studien undersöker hur 

franska börsnoterade företags hållbarhetsinitiativ påverkar företagens skuldkostnad. 

Likaledes Cheng et al. (2013) studie, använder denna studie ESG-rating som mått på 

hållbarhetsrapportering. Dock är denna studie ensam om att separera ESG-betygets enskilda 

komponenter, miljöfaktorn, den sociala hållbarhetsfaktorn och styrningsfaktorn, för att 

identifiera huruvida dessa enskilt påverkar företagets skuldkostnad.  Studiens resultat fastslår 

att det förekommer en negativ relation mellan företags totala ESG-rating och deras 

skuldkostnad, vilket följaktligen innebär att företag med höga ESG-betyg erhåller lägre 

skuldkostnader.  Dessutom påvisas att miljöfaktorn har en negativ påverkan på företags 

skuldkostnad medan styrfunktioner har en marginell effekt och social hållbarhet förvisso har 

en positiv effekt. Hamrouni et al. (2019) drar slutsatsen att kreditgivare, i allmänhet, beaktar 

hållbarhetsfaktorer i kreditbedömningen för att erhålla en riktig bild av framtida risker hos 

potentiella låntagare.  



Bhuiyan och Nguyen (2019) diskuterar likaså hållbarhet utifrån ett finansieringsperspektiv 

men med en annan betoning. Studien undersöker huruvida australiensiska företags 

hållbarhetsarbete påverkar dess kapitalkostnad, där författarna separerat kapitalkostnadens 

två komponenter, skuldkostnad och kostnad för eget kapital. Studien använder ESG-ranking 

som mått på hållbarhetsrapportering på samma vis som Hamrouni et als (2019) studie. 

Studiens resultat uppvisar att det förekommer en negativ relation mellan företags 

hållbarhetsrapportering och dess två kapitalkostnadskomponenter. Författarna konkluderar att 

den negativa relationen mellan företagshållbarhetsrapportering och dess skuldkostnad beror 

på att långivares risk att investera i bolaget minskar då informationsasymmetrin mellan 

företaget och långivaren reduceras. På samma vis reduceras informationsasymmetrin mellan 

investerare och företaget samtidigt som företagsryktet förbättras. Därav förekommer såväl en 

negativ relation mellan företags hållbarhetsrapportering och dess kostnad för eget kapital.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utifrån ett finansiellt prestationsperspektiv kan en 

positiv relation mellan ESG betyg och kapitalkostnad återfinnas i tidigare forskning som 

fokuserat på utvecklingsländer. Dessutom finns en relation mellan hållbarhetsarbete och risk, 

där riskfaktorn i sin tur påverkar ett företags kapitalkostnad. Utifrån ett 

finansieringsperspektiv kan konstateras att ökat hållbarhetsarbete och högre hållbarhetsbetyg 

innebär ökad tillgång till finansiering, lägre skuldkostnader och lägre kostnader för eget 

kapital.  

3.3 Paralleller till tidigare forskning 

Likt ett flertal tidigare arbeten, inhämtas studiens data från Thomson Reuters databaser. 

Vidare har vissa element i studiens regressionsmodell, konstruktionen av intressevariabler 

(ESG:s separata komponenter), utförts med hänvisning till metodavsnitt enligt Hamrouni et 

al. (2019) och Atan et al. (2018). Detta möjliggör att undersöka sambandet mellan ESG betyg 

och kapitalkostnad. 

Till skillnad från tidigare studier skiljer sig denna studie främst i två aspekter  

1. Urvalet  
2. Responsvariabler  



Då studiens fokus ligger på den svenska aktiemarknaden och mer specifikt på de 97 listade 

Large Cap bolag skapas en ansenlig skillnad mellan tidigare arbeten, med avseende på de 

olika karaktärsdragen som ett annat geografiskt området medför. Eftersom studien valt att 

observera WACC som innehåller både risk i form av investerares krav på avkastning och 

företags skuldkostnader kan studien betraktas, till viss mån, som en kombination och 

vidareutveckling av tidigare studier. 

3.4 Hypoteser  

Följande hypoteser har satts upp och kommer att testas. 

Hypotes 1: Miljökomponenten i ESG-måttet har ingen påverkan på företags WACC 

Hypotes 2: Den sociala komponenten i ESG-måttet har ingen påverkan på företags WACC 

Hypotes 3: Styrningskomponenten i ESG-måttet har ingen påverkan på företags WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Data  

Detta avsnitt beskriver vilken data som har inhämtats och som kommer att behandlas i denna 

studie. Avsnittet beskriver hur dataunderlaget har inhämtats och under vilken period det har 

inhämtats. Underlaget består utav tre kategorier av variabler; intressevariabler, 

responsvariabler och kontrollvariabler.  

4.1 Intressevariabel 

Studien använder tre stycken variabler av intresse, environmental pillar score, social pillar 

score och governance pillar score. Data har inhämtats från Thomson Reuters Eikon per den 

29 mars 2021. De datapunkter som har inhämtats är per 2017, 2018 och 2019. ESG-betyget är 

årliga datapunkter och därav inhämtas tre datapunkter för vald period. När data saknas för 

någon intressevariabel kommer detta företag att exkluderas från studien då det inte finns 

någon jämförbar variabel att studera i denna studie. Tabell A.2 uppvisar vilka företag som 

exkluderats på grund av bortfall i ESG-betyg samt vilka år dessa bortfall avser. 

4.2 Responsvariabel  

Responsvariabeln i denna studie är kapitalkostnadsvariabeln, den viktade 

genomsnittskostnaden (WACC). Data för WACC har inhämtats från Thomson Reuters Eikon 

per den 31 mars 2021. Värdet på den viktade genomsnittskostnaden motsvarar ett 

procentuellt värde. Inga värden saknas för denna variabel. 

4.3 Kontrollvariabel 

Kontrollvariabler har inhämtats från Thomson Reuters Eikon. Efter preliminär 

datainhämtning finns ett fåtal bortfall. Detta bortfall avser ett fåtal företag som har negativt 

eget kapital under tidsperioden som studeras. När det är fallet har skuldsättningskvoten satts 

till noll men ej undantagits för att fortfarande uppfylla full rank assumption. De företag som 

har berörts av detta återfinns i tabell A.3. I övrigt har samtliga kontrollvariabler varit 

kompletta. 



5. Metod 

För att studien ska kunna besvara huruvida det finns någon relation mellan ett företags 

kapitalkostnad och dess separata ESG komponenter kommer flera statistiska tester att 

genomföras. Både deskriptiv statistik och inferentiell statistik kommer att användas.  

5.1 Panelöversikt & Korrelationsmatris 

Till en början kommer deskriptiv statistik att användas med hjälp av en panelöversikt och 

korrelationsmatris. En korrelationsmatris används för att identifiera hur samtliga variabler 

(intressevariabler, kontrollvariabler och responsvariabler) i regressionsmodellen korrelerar 

med varandra. Med hjälp utav en korrelationsmatris och en panelsammanfattning skapas en 

överblick av samtlig data (Greene, 2019).  

5.2 Regressionsmodell 

Vidare kommer inferentiell statistik att användas för att slutsatser om populationen ska kunna 

genomföras. Studiens data består av paneldata, vilket innebär att observationerna består av ett 

flertal olika variabler under flera tidsperioder. Det finns olika typer av tekniker som kan 

användas för att hantera regression av paneldata. De mest använda teknikerna är: fixed effect 

regression, random effect regression och pooled OLS regression (Greene, 2019).  

Tillvägagångssättet för att finna vilken regressionsteknik som ska användas i studien 

återfinns i figur A.4. För att konstatera vilken av regressionsteknikerna som ska användas 

kommer ett Hausman test att genomföras för att utvärdera om random effect regression eller 

fixed effect regression är mest lämplig. Mest sannolikt kommer Hausman testet att visa att 

paneldatan ska behandlas enligt random effect regression tekniken, detta baserat på andra 

snarlika studier som är genomförda inom detta forskningsområde. Därefter kommer ett 

Lagrange test utföras för att avgöra om en Pooled OLS regression eller en random effect 

regression är mest lämplig att använda (Greene, 2019). 

 

 



5.2.1 Random effect regression 

En random effect regression är passande att använda som metod till paneldata. Dessutom är 

denna metod lämplig för data som innefattar en stor mängd observationer över ett mindre 

antal datapunkter (tidsperioder) vilket överensstämmer med denna studies dataset. Dessutom 

tar denna regressionsteknik hänsyn till förändringar i individuella variabler över tid liksom 

tidsberoende variationer vilket även detta lämpar sig väl till studiens dataset som sträcker sig 

över en treårsperiod. En nackdel med tekniken är dock att den inte tillåter att oupptäckta 

variabler korrelerar med inkluderande variabler i regressionen (Greene, 2019). För att 

undvika omitted variable bias kommer studiens random effect regression att inkludera 

somliga kontrollvariabler.  

Studiens random effect regression är följande: 

𝑊𝐴𝐶𝐶!" = 𝛽# + 𝛽$ × 𝑆!" + 𝛽% × 𝐺!" + 𝛽& × 𝐸!" + 𝛽' × 𝑆𝐾!" + 𝛽( × 𝐾𝐼!" + 𝛽) × 𝑙𝑛𝑠𝑖𝑧𝑒!"
+ 𝜑$ × 𝐵𝐴𝑁𝐾!" + 𝑢!" + 𝜀!" 

𝐵𝑘∗ 	= 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

*𝑘	 = 	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡	𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑏𝑒𝑡𝑎 

𝑖	 = 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡	𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

𝑡	 = 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡	𝑓𝑟å𝑛	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑓𝑟å𝑛	𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛	ä𝑟	ℎä𝑚𝑡𝑎𝑑 

** Se förklaring till förkortningar i tabell A.4 

5.2.2 Pooled OLS regression 

Studien kommer dessutom behandla data utifrån en pooled OLS regression. Pooled OLS 

regression behandlar datasetet som cross-sectional data och bortser från data som har 

individuella dimensioner och tidsdimensioner. Metoden kontrollerar således inte data som att 

den vore paneldata utan samlar datan som att det vore tvärsnittsdata. Detta kan komma att 

innebära att metoden pooled OLS regression kan vara mindre effektiv än random effect 

regression tekniken (Panel data regression: a powerful time series modeling technique, 2021). 



WACC*+ = β# + β$ × S*+ + β% × G*+ + β& × E*+	 + β' × SK*+ + β( × KI*+ + β) × lnsize*+

+ 𝜑$ × BANK*+ + u*+ 

** Se förklaring till förkortningar i tabell A.4 

För att exkludera bias och framställa koefficienter av signifikans är det nödvändigt att 

genomföra heteroskedasticitets tester. För att uppnå heteroskedasticitet appliceras 

Huber/White Robust standard errors approach i samtliga regressioner (Torres-Reyna, 2021).  

5.3 Intressevariabel  

Intressevariabeln för uppsatsen kommer vara Thomson Reuters ESG-rating. Betyget består av 

tre delar, miljö, social och styrning. Eftersom sambandet mellan de olika beståndsdelarna ska 

undersökas kommer betyget brytas ner i dess beståndsdelar. ESG-betyget uppdateras 

vanligtvis på årsbasis, ofta i samband med årsredovisning/hållbarhetsredovisning. Indexet har 

funnits sedan 2003 (Thomson Reuters ESG scores, 2017).  

 Thomson Reuters betyg erbjuder två versioner av betyget  

1. ESG Score  
2. Combined ESG score  

Det som skiljer betygen åt är att i "Combined ESG Score" beaktas företags 

hållbarhetskontroverser som nyligen har inträffat. Uppsatsen kommer att använda ”Combined 

ESG Scor”e för att ge en mer rättvis bild av företagets agerande utifrån ett ESG-perspektiv. 

De över 400 datapunkterna som inhämtas i betyget delas in i 178 subkategorier som sedan 

fördelas på tio olika grupper. De tio grupperna är:  

1. Resursanvändning   
2. Utsläpp 
3. Innovation  
4. Ledarskap 
5. Akteägare   
6. CSR strategier 
7. Personal  
8. Mänskliga rättigheter  
9. Samhällsansvar  



10. Produktansvar  

Kategorierna viktas proportionerligt efter mängden data är ett betyg för varje individuell del 

av ESG. Dessa tre tillsammans skapar ett företags ESG betyg. (Thomson Reuters ESG scores, 

2017). 

5.4 Responsvariabel 

WACC är ett mått som mäter ett företags vägda genomsnittskostnad för kapital. WACC kan 

också betraktas som den effektiva kapitalkostnaden då den tar hänsyn till lånefinansiering 

som är avdragsgill. Om ett företag endast har finansiering från eget kapital innebär detta att 

den vägda genomsnittskostnaden för kapital är densamma som kostnaden för eget kapital. 

Med andra ord innebär en högre skuldsättning en lägre viktad kapitalkostnad då företaget 

utnyttjar den avdragsgilla skuldfinansieringen (Berk and DeMarzo, 2016).  

5.5 Kontrollvariabler  

5.5.1 Kapitalintensitet 

Kapitalintensitet är beräknat genom att dividera omsättningstillgångar företaget innehar med 

dess totala tillgångar (Berk and DeMarzo, 2016). Värdet subtraheras därefter från värdet ett 

för att på så sätt normalisera värdet som endast kan anta tal mellan noll och ett. Variabeln 

beskriver hur mycket av ett företags tillgångar som är fasta, även kallat anläggningstillgångar. 

Bolag med ett lågt värde har en hög kapitalintensitet och bolag med ett högt värde det 

motsatta. För företag som endast har finansiella tillgångar är måttet på kapitalintensitet ej 

applicerbart och då har värdet noll antagits. Syftet med implementeringen av 

kontrollvariabeln kapitalintensitet är med bakgrund av att de många olika branscher som 

återfinns i urvalet ofta kräver en olik kapitalstruktur (Berk and DeMarzo, 2016).   

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡	 = 	1 −	(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 ÷ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

5.5.2 Skuldsättningskvot   

Skuldsättningskvoten är företagets totala skulder dividerat på företagets eget kapital. 

Variabeln presenterar bolagets verksamhetsfinansiering. Eftersom fordringsägare innehar 



prioritet på verksamhetens tillgångar och kassaflöde kan ett företag med hög 

skuldsättningskvot ses som mer osäkert och därav öka företagets kostnad för eget kapital 

(Berk and DeMarzo, 2016). Inkluderingen av denna kontrollvariabel är till för att minimera 

påverkan av olika typer av kapitalstrukturer och istället enbart fokusera på ESG-betygets 

påverkan.  

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡	 = 	 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 ÷ 𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

5.5.3 Bank  

BANK är en dummyvariabel för att säkerställa att ingen omitted variable bias skapas i 

variabeln skuldsättningskvot. Dummyvariabler behövs för att banker vanligtvis har 

annorlunda kapitalstrukturer jämfört med andra verksamheter och därav behöver hanteras 

något olika. Variabeln kommer att hämtas från "Global Industry Classification Standard 

(GICS). Ett klassificering index skapat av Morgan Stanley och Standard & Poor Indexet 

samlar in industridata från hela världen och klassificerar bolag i enlighet med deras 

huvudverksamhet. Indexet består av 24 olika industrier (Global Industry Classification 

Standard (GICS®) Methodology, 2020). Alla företag som innehar "Banking" som 

klassificering i studiens urval kommer att erhålla siffran ett i variabeln "BANK" medans 

övriga erhåller siffran noll.   

5.5.4 Naturliga logaritmen av totala tillgångar 

Lnsize är den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar. Tidigare arbeten har 

indikerat att företagsstorlek kan ha en stor påverkan på dess finansieringsmöjligheter vilket 

har bidragit till att denna studie har valt att inkludera denna som kontrollvariabel 

(Oikonomou, Brooks and Pavelin, 2014).  

𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	 = 	𝑙𝑛	(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)	  

 

 

 



6. Resultat 

6.1 Deskriptiv statistik 

Tabellerna som återfinns i A.6 och A.7 syftar till att ge en bättre förståelse för den 

underliggande datan. Detta är gjort genom en panelsammanfattning och en 

korrelationsmatris.  

Panelöversikten presenterar alla variabler deskriptivt. Det återfinns inga statistiska test utan 

enbart en beskrivning av datan som använts. “Mean” beskriver medelvärdet av alla 

observationer och standardavvikelsen påvisar skillnaden mellan variablernas observationer. 

För standardavvikelsen har även faktorerna “overall”, “between” och “within” inkluderats. 

Dessa variabler syftar till att presentera hur datan skiljer sig mellan olika företag och från år 

till år inom ett företag. “Min” och “Max” representerar det minsta respektive det högsta 

värdet variablerna antar. Vidare har observationer delats in i tre delar som återger totalt antal 

observationer, antal företag och vilken genomsnittlig tidobservation är instämde över. N är 

total antal observationer, n är antalet företag och T är genomsnittlig tid som observationerna 

är insamlade inom.  

Korrelationsmatrisen syftar till att utöka förståelsen för det underliggande datasetet. 

Kapitalintensitet och dummyvariabeln BANK är de två variabler som korrelerar starkast med 

WACC. Kapitalintensitet har en negativ korrelation med WACC som motsvarar -0.3688 och 

BANK variabeln har en negativ korrelation med WACC på -0.4182.  

6.2 Inferentiell statistik  

I detta avsnitt kommer studiens hypoteser att testas.  

Hypotes 1: Miljökomponenten i ESG-måttet har ingen påverkan på företags WACC 

Hypotes 2: Den sociala komponenten i ESG-måttet har ingen påverkan på företags WACC 

Hypotes 3: Styrningskomponenten i ESG-måttet har ingen påverkan på företags WACC 



Studiens hypoteser testas med hjälp av två regressionstekniker, en pooled OLS regression och 

en random effect regression. Användningen av båda regressionsteknikerna bidrar till en mer 

nyanserad bild av relationen mellan företags hållbarhetsinitiativ och kapitalkostnad. 

Robusthetstester tillämpas för att säkerställa kvaliteten av studiens tester.  För att avgöra 

vilken regressionsteknik som är lämpligast att använda och för att säkerställa att kvaliteten av 

studiens tester att kommer robusthetstester att tillämpas. Ett lagrange test kommer att utföras 

för att avgöra om en pooled OLS regression eller en random effect regression är mest lämplig 

att använda. Dessutom utförs ett Hausman test för att konstatera om en random effect 

regression eller en fixed effect regression är mest adekvat.  

6.2.1 Hausman test  

För att avgöra om en fixed effect regression eller en random effect regression är mest effektiv 

att använda utifrån studiens urval, utförs ett Hausman test. Hausman testets nollhypotes 

konstaterar att en random effect regression är lämpad för studiens modell. 

Alternativhypotesen förklarar således att nollhypotesen ska förkastas och att en fixed effect 

regression ska användas.  

Testets resultat återfinns i tabell A.8. Resultatet påvisar att en random effect regression är 

mest effektiv att använda. Beslutsregeln för att en random effect regression ska användas är 

att prob>chi2-värdet ska överstiga värdet 0.05. Testets resultat i denna studie uppvisar ett 

prob> chi2-värde på 0.0681. Detta innebär att det inte finns underlag för att förkasta 

Hausman testets nollhypotes. Därmed kan konstateras att en random effect regression mest 

effektiv att använda.  

6.2.2 Random effect regression 

Studiens hypoteser testas först genom en random effect regression. Resultatet är uppdelat i 

två delar, en deskriptiv del som förklarar modellens lämplighet och en inferentiell del där 

modellens koefficienter testas och där var och en erhåller ett z respektive p-värde. 

 

 



  Grupp variabel: t Antal observationer 227 

Antal grupper 97 

R2 Observationer per grupp 

within 0.0030 min 1 

between 0.2424 avg 2.3 

overall 0.2393 max 3 

        

Wald Chi2(7) 156.48 Prob>chi2 0.00000 

Corr(u_i,X) 0 (assumed) theta 0.7273 

 

WACC Koefficienter Robust Stand. 

Avik. 

z P>|z| [95% Konf. Intervall] 

S 0.0001927 0.000142 1.36 0.175 [-0.0000856         0.000471] 

G -0.0000277 0.0000796 -0.35 0.727 [-0.0001838       0.0001283] 

E -0.0002172** 0.0000889 -2.44 0.015 [-0.0003915   -0.00004049] 

SK -0.000119 0.0002673 -0.45 0.656 [-0.0336301       0.0070217] 

KI -0.0133042 0.0103705 -1.28 0.200 [-0.005919         0.0029211] 

TA -0.0014989 0.0022552 -0.66 0.506 [-0.0489477      -0.0040251] 

BANK -0.0264864** 0.01146 -2.31 0.021 [-0.0489477      -0.0040251] 

_cons 0.1090258** 0.0504539 2.16 0.031 [0.0101381        0.2179136] 

      

Det deskriptiva resultatet visar att antalet genomsnittliga observationer för företagen i urvalet 

är 2.3 stycken.  Detta visar att studiens paneldata är obalanserad, en perfekt balanserad 

paneldata hade uppvisat 3.0 genomsnittligt antal observationer.  

Vidare framgår det av random effect regressionens resultat att denna regressionsteknik är 

lämplig att använda för att studera huruvida modellens oberoende variabler påverkar företags 



kapitalkostnad. Detta konstaterande grundas på att resultatet uppvisar ett Wald chi värde på 

156.48. Modellen har ett “inom” R 2 värde på 0.0030, ett “emellan” R2 värde på 0.2424 och 

ett “samlat” R2 värde på 0.2393. R2 värdet beskriver modellens förklaringsvärde.  

Resultatet från regressionen uppvisar att E-variabeln (miljö komponenten) är signifikant då 

dess p-värde understiger 0.05. E-variabelns z-värde (-2.44) och p-värde (0.015) indikerar att 

miljövariabeln reducerar företags WACC. Vidare är S-variabelns (socialt ansvarstagande) z-

värde (1.36) och dess p-värde (0.175) insignifikant. Detsamma gäller för G-variabeln 

(styrning komponent) vars z-värde (-0.35) och p-värde (0.727) överstiger 0.05 och därmed är 

även denna variabel icke signifikant. Således har den sociala faktorn och styrningsfaktorn 

ingen effekt på företags WACC i studiens urvalsgrupp.  

De övriga variablerna, skuldsättningskvoten, kapitalintensitetsvariabeln och den naturliga 

logaritmen av företagets totala tillgångar, uppvisar också icke signifikans. Däremot uppvisar 

BANK variabelns z-värde (-2.31) och p-värde (0.021) signifikans. Således innebär detta att 

de företag som klassificeras som finansieringsinstitut erhåller lägre kapitalkostnad.   

6.2.3 Pooled OLS regression 

Summering resultat 

Antal obs. 227 

F(7,219) 11.53 

Prob>F 0.0000 

R2 0.2692 

Adj. R2 0.2459 

Root MSE 0.02215 

 

 

 



ANOVA   

Source SS df MS   

Model 0.039578212 7 0.00565403   

Residual 0.107425987 219 0.00049053   

Total 0.147004199 226 0.000650461   

  WACC Stand.Avik. t P>|t| [95% Konf. Intervall] 

S 0.000296** 0.000118 2.51 0.013 [0.0000634.          0.0005287] 

G -0.0001492** 0.0000694 -2.15 0.033 [-0.000286           -0.0000124] 

E -0.0001905** 0.0000804 -2.37 0.019 [-0.000349          -0.000032]  

SK -0.0001392 0.0002627 -0.53 0.597 [-0.000657         0.0003786] 

KI -0.0254191*** 0.0069696 -3.65 0.000 [-0.0391551        -0.0116831] 

TA -0.000575 0.0015064 -0.38 0.703 [-0.0425101     -0.0077395] 

BANK -0.0251248*** 0.0088212 -2.85 0.005 [-0.0425101     -0.0077395] 

_cons 0.0959883*** 0.0298393 3.22 0.001 [0.0371793        0.1247972]       

Här testas samtliga tre hypoteser genom en “Pooled OLS regression”. Först visas en 

deskriptiv del där dels modellens värden presenteras, dels antal observationer samt en 

prognos över modellens förmåga. Andra delen presenterar en Anova-tabell som innehåller 

variablernas koefficienter samt deras p-värden. Testet uppvisar ett F-värde på 11.53 vilket 

motsvarar ett p-värde på 0.00000 som i sin tur indikerar att modellen bär relevans. Vidare har 

modellen ett R2 värde på 0.2692 och ett justerat R2 värde på 0.2459.   

Testen visar att alla variabler som är kopplade till ESG betyget (E, S, G) är signifikanta vid 

en 5% och 10% signifikansnivå men ej vid en 1% signifikansnivå. Miljökomponenten och 

styrningskomponenten har båda negativa koefficienter medan social hållbarhet enligt 

modellen bidrar till en förhöjd kapitalkostnad, där påverkan dock är mycket marginell. P-



värdena tydliggör att hypotes ett, två och tre förkastas på en 5% och 10% signifikansnivå 

medan på en 1% signifikansnivå kan dessa ej förkastas.  

Vidare är även variablerna kapitalintensitet (KI) och Bank (BANK) relevanta vid en 10%, en 

5%, och en 1% signifikansnivå. Både KI och BANK innehar negativa koefficienter vilket 

pekar på att de bidrar till en lägre kapitalkostnad. Bank är den variabel av de signifikanta som 

har störst påverkan på företags kapitalkostnad och indikerar att bedriva bankverksamhet 

minskar företagets kapitalkostnad.  De två variabler som ej faller innanför signifikansnivån är 

skuldsättningsgrad och totala tillgångar. Dessa är ej signifikanta på någon av nivåerna (5% 

respektive 1%.). 

6.2.4 Lagrange test  

För att avgöra om en pooled OLS regressionen eller random effect regressionen är mest 

lämpad genomförs ett Lagrange test. Resultatet av testet återfinns i tabell A.9. Eftersom 

prob>chibar2 = 0.0000 innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen om OLS regressionen 

och då att det finns signifikant skillnad mellan olika företag vilket sammanfaller i att random 

effect regressionen bör användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Diskussion 

Enligt studiens resultat har ESG-måttets E-variabel en signifikant negativ påverkan på 

företags kapitalkostnadsmått (WACC) samtidigt som S-variabeln och G-variabeln inte har 

någon påverkan på WACC. Detta implicerar att företags miljömässiga hållbarhetsinitiativ 

reducerar företags kapitalkostnad medan sociala hållbarhetsinitiativ och styrningsinitiativ inte 

har någon påverkan på företags kapitalkostnad. 

7.1 Hypoteser 

Studiens tre hypoteser testar om ett statistiskt underlag finns mellan Thomson Reuters 

Environmental-, Social- och Governancebetyg och företags kapitalkostnad (WACC). 

Hypoteserna testas med hjälp av två regressionstekniker anpassade för paneldata, en random 

effect regression och en pooled OLS regression. Resultaten av de två testerna är såväl 

olikartade som analoga. Enligt båda regressionsteknikerna uppvisas ett statistiskt bevis som 

förklarar att E-variabeln påverkar företags WACC på en 5 % och 10 % signifikansnivå. 

Vidare är resultatet gällande G-variabeln och S-variabeln spridd enligt de två olika 

regressionsteknikerna. Enligt random effect regressionen påvisas att G-variabeln och S-

variabeln inte har någon påverkan på företags WACC medan enligt pooled OLS regressionen 

är de signifikanta och har en viss påverkan på företags WACC.  

För att uppnå ett annat resultat skulle ett större antal observationer användas. Detta hade 

inneburit att standardavvikelserna för G-komponenten och S-komponenten med största 

sannolikhet hade minskat vilket i sin tur hade påverkat koefficienternas z-värde och dess p-

värde. Dock bör hänsyn tas till G-komponentens (0.727) och S-komponentens (0.175) p-

värden, som båda är relativt höga. För att dessa värden ska minska till signifikansnivåer på 

10%, 5% eller 1% bör antalet observationer öka avsevärt, vilket i sin tur hade blivit 

ogenomförbart i detta urvalsrum (bolag listade på ensat stockholmsbörsen med en omsättning 

på minst 1 miljarder euro). Om G-komponentens och S-komponentens p-värden hade minskat 

och koefficienterna därmed ansetts vara signifikanta så hade ännu komponenternas 

koefficienter bestått. S-komponentens koefficient på 0.0001927 förklaras som att ett företags 

WACC ökar med 0,01927 % när S-komponenten ökar med en enhet. Vidare interpreteras G-



komponentens koefficient på -0.0000277 som att ett företags WACC minskar med 0.00277% 

när G-komponenten ökar med en enhet. Avslutningsvis kan konstateras att en ökning 

motsvarande en enhet av E-variabeln minskar företags kapitalkostnad med 0.0277% på en 

5% och 10% signifikansnivå.  

Resultaten är robusta då samtliga robusthetstester har utförts (Lagrange testet och Hausman 

testet) för att identifiera vilken regressionsteknik som var mest effektiv att applicera utifrån 

studiens paneldata. Dessutom har Huber White standard error approach använts för att uppnå 

heteroskedastiska standardfel. Utöver detta har både en pooled OLS modell och en random 

effect modell använts för att testa förhållandet mellan ESG:s separata komponenter och 

företags kapitalkostnad. En användning av flera modeller där resultatet kvarstår innebär att 

osäkerheter gällande val av specifik modell reduceras.  

7.2 Kritisk diskussion 

I jämförelse med tidigare studier återfinns både likheter och skillnader i denna studies 

resultat. G-variabelns och S-variabelns insignifikanta förekomst överensstämmer med Atan et 

al. (2018) resultat, där ESG-måttets samtliga enskilda komponenter uppvisar insignifikans 

Atan et al. (2018, s.190). Å andra sidan uppvisar denna studies resultat att E-variabeln 

reducerar företags WACC. Studiernas skillnader kan dels bero på studiernas olika utfallsrum, 

det vill säga de olika företag studiernas studerar likaså som att studiernas olika tidsperioder.  

Vidare överensstämmer E-variabelns signifikanta negativa påverkan med Hamrounis et al. 

(2019) resultat. Hamrouni et al. (2019) upptäcker en negativ relation mellan E-variabeln och 

företags skuldkostnad Hamrouni et al. (2019 s.274). Hamrouni et al. (2019) studie är av 

relevans då kostnad för skulder är en komponent i denna studies kapitalkostnadsmått 

(WACC). Denna studie i förhållande till Hamrouni et al. (2019) visar även att aktieägare till 

de de studerade företagen har lägre avkastningskrav till företag med högre E-komponent.  

E-variabelns negativa relation med WACC bekräftar såväl Cheng et al. (2013) resonemang i 

allmänhet. Cheng et al. (2013) påpekar att företag med hållbarhetsrapportering och god 

hållbarhetsranking bidrar till ökad transparens mellan företaget och dess finansiärer och 

investerare vilket i sin tur reducerar informationsasymmetrin mellan aktörerna. När 

informationsasymmetrin reduceras minskar såväl den uppskattade risken hos företaget vilket i 



sin tur reducerar avkastningskravet för företaget (Cheng et al. 2013, s. 16). E-variabelns 

negativa påverkan på WACC överensstämmer såväl med Bassen et al. (2006, s.44) slutsats   

som fastställer att företag med god hållbarhetsprestation innehar lägre riskexponering vilket i 

sin tur reducerar företags kapitalkostnad. Följaktligen kan konstateras, enligt denna studies 

resultat, att företag med god miljöranking kan betraktas besitta en lägre riskprofil vilket i sin 

tur reducerar företagets WACC.  

7.3 Generell diskussion 

Implikationerna för näringslivet och då framförallt Sveriges största bolag är således att ökat 

hållbarhetsarbete inte ger något utslag i en lägre kapitalkostnad. Istället finns det betydligt 

mer relevanta variabler såsom företagets verksamhetsområde och finansieringsmodell för en 

minskad kapitalkostnad. Vidare visar studien att endast miljömässig hållbarhet ger signifikant 

påverkan på kapitalkostnader och därav att åtgärder bör fokuseras på detta område om målet 

är en förbättring av företagets finansieringskostnader. Studien utesluter inte att 

hållbarhetsarbete kan generera mer lönsamma företag men då beror det istället på andra 

faktorer än en lägre kapitalkostnad.   

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Slutsats 

Det finns ej övervägande bevis för att ESG-betyg har någon påverkan på WACC. Då de 

statiska testerna visade något spridda resultat kan endast hypotes 1 förkastas med säkerhet. 

Det betyder att endast miljökomponenten kan ha en viss påverkan på företags kapitalkostnad 

och då med en mycket marginell effekt. Hypotes två (social hållbarhet) respektive hypotes tre 

(hållbar bolagsstyrning) kan med bakgrund av de statiska tester som genomförts i denna 

studie ej förkastas med säkerhet. Vidare visar studien på att koefficienterna för delarna i 

ESG-betyget överlag är mycket marginella. De antyder att företags hållbarhet inte har en 

betydande påverkan på dess kapitalkostnad.  

8.1 Förslag på framtida forskning 

För vidare forskning inom ämnet finns möjligheten att studera hur hållbarhet påverkar 

finansieringssidan av företag genom att vidare undersöka vilken påverkan dessa faktorer har 

gentemot bankfinansiering. Detta hade medfört en utökad förståelse och bättre insyn i hur 

hållbara företag beaktas när det gäller lånevillkor och skuldfinansiering.  Utöver detta, råder 

stor potential i att studera vikten av hur hållbarhet kopplat till kapitalkostnad ändras beroende 

på företagets storlek och geografiska plats. Vidare upplevs såväl skillnader mellan branscher 

som mycket intressant forskningsområde. Belönas bolag för att vara mer hållbara jämfört 

med sina branschkollegor? Studier som dessa kräver sannolikt ett större urval av företag och 

kontrollvariabler för ett utmynnande av tillförlitliga resultat men skulle onekligen addera högt 

värde inom ämnet hållbarhet och finansiering.  

 

 

 

 

 



Källförteckning 

Atan, R., Alam, M., Said, J. och Zamri, M., 2018. The impacts of environmental, social, and 

governance factors on firm performance. Management of Environmental Quality: An 

International Journal, [online] 29(2), s.182-194. Available at: 

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEQ-03-2017-0033/full/html?skipTr 

acking=true> [Accessed 14 March 2021]. 

Attig, N., El Ghoul, S., Guedhami, O. och Suh, J., 2012. Corporate Social Responsibility and 

Credit Ratings. SSRN Electronic Journal, [online] Available at: <https://link-springer-

com.ezproxy.ub.gu.se/article/10.1007/s10551-013-1714-2> [Accessed 18 April 2021] 

Bassen, A., Meyer, K. och Schlange, J., 2006. The Influence of Corporate Responsibility on 

the Cost of Capital. SSRN Electronic Journal, [online] Available at: <https://www.schlange-

co.com/wp-content/uploads/2017/11/SchlangeCo_2006_CostOfCapit al.pdf> [Accessed 15 

March 2021]. 

Berg, F., Fabisik, K. and Sautner, Z., 2020. Rewriting History II: The (Un)Predictable Past of 

ESG Ratings. [online] Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3722087> [Accessed 11 

April 2021]. 

Berk, J. och DeMarzo, P., 2016. Corporate finance. 4th ed. Pearson. 

Bolagsverket.se. 2021. Hållbarhetsrapport – Bolagsverket. [online] Available at: 

<https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/delar/hallbarhetsrapport- 

1.17962> [Accessed 22 March 2021]. 

Bhuiyan, M. and Nguyen, T., 2019. Impact of CSR on cost of debt and cost of capital: 

Australian evidence. Social Responsibility Journal, 16(3), s.419-430. 

Cheng, B., Ioannou, I. och Serafeim, G., 2013. Corporate social responsibility and access to 

finance. Strategic Management Journal, 35(1), s.1-23. 

Drei, A., Le Guenedal, T., Lepetit, F., Mortier, V., Roncalli, T. and Sekine, T., 2019. ESG 

Investing in Recent Years: New Insights from Old Challenges. SSRN Electronic Journal, 



[online] Available at: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3683469> 

[Accessed 8 April 2021]. 

Friede, G., Busch, T. and Bassen, A., 2015. ESG and financial performance: aggregated 

evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & 

Investment, [online] 5(4), s.210-233. Available at: 

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917> [Accessed 8 April 

2021]. 

2020. Global Industry Classification Standard (GICS®) Methodology. [ebook] S&P Global. 

Available at: <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-

gics.pdf> [Accessed 5 April 2021]. 

Greene, W., 2019. Econometric analysis. 8th ed. Pearson 

Hamrouni, A., Uyar, A. och Boussaada, R., 2019. Are corporate social responsibility 

disclosures relevant for lenders? Empirical evidence from France. Management Decision, 

58(2), s.267-279. 

Hargrave, M., 2021. How to Calculate the Weighted Average Cost of Capital – WACC. 

[online] Investopedia. Available at: <https://www.investopedia.com/terms/w/wacc.asp> 

[Accessed 6 April 2021]. 

Medium. 2021. Panel data regression: a powerful time series modeling technique. [online] 

Available at: <https://towardsdatascience.com/panel-data-regression-a-powerful-time-series-

modeling-technique-7509ce043fa8> [Accessed 4 April 2021]. 

Oikonomou, I., Brooks, C. and Pavelin, S., 2014. The Effects of Corporate Social 

Performance on the Cost of Corporate Debt and Credit Ratings. Financial Review, [online] 

49(1), s.49-75. Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/fire.12025> 

[Accessed 18 April 2021]. 

Regeringskansliet. 2021. Grön taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra 

miljömässigt hållbara investeringar. [online] Available at: 

<https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklar 



e-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar> [Accessed 22 March 

2021]. 

2012. Rules for the Construction and Maintenance of the NASDAQ OMX Nordic All-Share, 

List, Tradable and Sector Indexes. [ebook] Available at: 

<https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Methodology_OMXNORDIC.pdf> [Accessed 15 

April 2021]. 

2017. Thomson Reuters ESG scores. [ebook] Thomson Reuters Eikon. Available at: 

<https://www.esade.edu/itemsweb/biblioteca/bbdd/inbbdd/archivos/Thomson_Reuters_ESG_

Scores.pdf> [Accessed 7 April 2021]. 

Torres-Reyna, O., 2021. Panel Data Analysis Fixed and Random effects using Stata. [ebook] 

Princeton University. Available at: <https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101.pdf> 

[Accessed 8 April 2021]. 

United Nations Sustainable Development. 2021. Climate Change. [online] Available at: 

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/> [Accessed 22 March 2021]. 

WADDOCK, S. and GRAVES, S., 1997. THE CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE-

FINANCIAL PERFORMANCE LINK. Strategic Management Journal, 18(4), pp.303-319. 

 

 

 

 

 

 



A. Tabeller och figurer appendix 

Förkortning Betydelse 

ESG Environmental Social and Governance 

OLS Ordinary least squares  

OMX30 OMX Stockholm 30 

WACC Weighted average cost of capital  

Tabell A.1: Förkortningar 

 

Företag År 2017 År 2018 År 2019 

AAK Saknas Saknas ej Saknas ej 

Addtech Saknas Saknas Saknas ej 

ÅF Poyry Saknas Saknas ej Saknas ej 

Atrium  Saknas ej Saknas  Saknas ej 

Avanza Bank Saknas Saknas ej Saknas ej 

Bonava Saknas Saknas ej Saknas ej 

Bravida Saknas Saknas ej Saknas ej 

Corem Property  Saknas ej Saknas ej Saknas  

Evolution Gaming Group  Saknas  Saknas ej Saknas ej 

Embracer group Saknas ej Saknas  Saknas ej  

Fagerhult  Saknas  Saknas ej Saknas  

FastPartner  Saknas ej Saknas  Saknas  

Fenix Outdoor 
International  

Saknas  Saknas ej Saknas  

Investment AB Latour  Saknas Saknas Saknas ej 

Klövern  Saknas Saknas ej Saknas ej 

Lifco Saknas  Saknas Saknas ej 

Munters Group  Saknas  Saknas ej Saknas ej  

Pandox Saknas  Saknas ej Saknas ej 

Paradox Interactive Saknas  Saknas ej Saknas ej 



Peab Saknas  Saknas ej Saknas ej 

Platzer Fastigheter  Saknas ej Saknas ej Saknas  

Sagax  Saknas  Saknas  Saknas ej 

Scandic Hotels  Saknas Saknas ej Saknas ej  

Sweco  Saknas  Saknas ej Saknas ej 

Thule Group Saknas  Saknas ej Saknas ej 

Vitrolife  Saknas  Saknas ej Saknas ej 

Wallenstam Saknas  Saknas ej Saknas ej  

Tabell A.2: Saknade Thomson Reuters ESG-betyg 

 

Företag Tidsperiod 

Lundin Energy 2017, 2018, 2019 

Swedish Match 2017, 2018, 2019 

Tabell A.3: Företag med negativt eget kapital där skuldsättningskvoten satts till noll.  

 

Figur A.4: Tillvägagångssätt för val av regressionsteknik 



 

Förklarande variabel Beskrivning Använda i studier 

SK Skuldsättningskvot Atan et al. (2018), 
Bhuiyan och Nguyen 
(2019), Hamrouni et 
al. (2019) 
 

KI Kapitalintensitet  

BANK Dummy =1 SK =1  

Lnsize Den naturliga 
logaritmen av 
företags totala 
tillgångar 

Atan etal. (2018), 
Bhuiyan och Nguyen 
(2019), Hamrouni et 
al. (2019), Cheng et 
al. (2013) 
 

Tabell A.5: Definitioner av förklarande variabler 

 

Variabel 
  

    Medelvärde Std. Avi. Min Max Observ. 

WACC overall   0.0639829 0.0255041 0.0001392 0.1625186 N=227 

  between     0.0261667 0.002 0.1495172 N=97 

  within     0.0082333 0.0372568 0.0914375 T=2.34021 

S overall   64.19103 19.29257 5.60054 93.80964 N=227 

  between     19.30332 10.38914 92.4485 N=97 

  within     3.752067 48.8558 78.19289 T=2.34021 

G overall   54.53617 22.55947 7.337148 97.03585 N=227 

  between     22.63763 9.970703 96.32837 n=97 

  within     6.645421 31.08431 79.81801 T=2.34021 

E overall   54.25532 27.54288 0 93.96629 N=227 

  between     27.25337 0 92.18208 n=97 

  within     5.241862 33.39766 70..93266 T=2.34021 

SK overall   2.859659 7.667037 -16.21574 79.17584 N=227 

  between     7.989903 -8.608656 71.36645 n=97 

  within     1.001359 -4.949728 10.66905 T=2.34021 



KI overall   0.6835903 0.2528646 0.0103642 1 N=227 

  between     0.2552742 0.0158149 1 n=97 

  within     0.0402846 0.3832679 0.9839127 T=2.34021 

TA overall   22.39756 1.45697 17.96327 27.04 N=227 

  between     1.472659 17.96327 27.03761 n=97 

  within     0.1409031 21.40366 23.39145 T=2.34021 

BANK overall   0.0748899 0.2637952 0 1 N=227 

  between     0.2421446 0 1 n=97 

  within     0 0.0748899 0.0748899 T=2.34021 

Tabell A.6: Deskriptiv panelsammanfattning av variablerna 

 

 

Variabler WACC S G E SK KI TA BANK 

WACC  1.0000               

S  0.0624 1.0000             

G -0.1354 0.3203 1.0000           

E -0.0605 0.7334 0.2524  1.0000         

SK -0.2959 -0.0731 0.0466 -0.0280 1.0000       

KI -0.3688 -0.1419 -0.0329 -0.1267 0.1962 1.0000     

TA -0.3325 0.3125 0.3285 0.3285 0.3725 0.4396 1.0000   

BANK -0.4182 -0.0119 0.0908 0.0309 0.6758 0.3568 0.5829 1.0000 

Tabell A.7: Korrelationsmatris  

 

 

 

 

 



Koefficienter 

WACC (b) (B) (b-B) Sqrt(diag(V_b-V_B)) 

  Fixed Random Difference S.E. 

S 0.0000629 0.0001927 -0.0001298 0.0001556 

G -0.0000137 -0.0000277 0.000014 0.0000822 

E -0.0002544 -0.0002172 -0.0000372 0.000111 

SK -0.0000268 -0.000119 0.0000922 0.000624 

KI 0.0400208 -0.0133042 0.053325 0.020616 

TA -0.0034271 -0.0014989 -0.0019281 0.0063413 

där: 

b=konsistent under H0 och Ha; erhållen från xtreg 

B=inkonsistent under Ha, effektiv under H0; erhållen från xtreg 

Test: H0: Skillnad i koefficienter är ej systematisk. 

Chi2(6) = (b-B)’ [(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 11.74 

Prob>chi2 = 0.0681 

*BANK är utelämnad från Hausman testet på grund av kollinearitet.  

Tabell A.8: Hausman test  

 

WACC[FtgID,t]=Xb+u[FtgID]+e[FtgID,t] 

Uppskattat resultat   

  Var Sd=sqrt(Var)   

WACC 0.0006505 0.0255041   

e 0.0001165 0.0107948   

u 0.0004835 0.0219892   

Test: Var(u)=0 

 

Chibar2(01)=57.69 Prob>chibar2=0.0000 

Tabell A.9: Lagrange test  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


