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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter 
kopplade till ESG-data? 

 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Oskar Nordlander och Emir Smajic 
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2020 – januari  
 
Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet 
och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt 
samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. Investeringsbeslut präglas dessutom i 
allt större utsträckning av icke-finansiella kriterier, så kallade miljömässiga och sociala (ESG) 
aspekter. Detta har inneburit att socialt ansvarsfulla fonder (SRI), vars innehav väljs utifrån 
ESG-aspekter, ökat i antal. Dessa fonder förlitar sig på aggregerade ESG-betyg som har visat 
sig vara oförmögna att förutsäga skandaler vilket innebär att institutionella investerare fortsätter 
investera småsparares och försäkringstagares pengar i potentiella skandalbolag med kopplingar 
till långvarig miljöförstöring, ekonomiska brott och överträdelser av mänskliga rättigheter. 
Eftersom en miljöskandal sannolikt inte är uttryck för vare sig tillfälligheternas spel eller otur 
finns anledning att misstänka att bristerna hos aggregerade ESG-betyg som skandalerna 
ådagalägger går att identifiera genom att påvisa vilka faktorer som har förmåga att förutsäga 
risken för skandaler. Studiens syfte är därför att undersöka möjligheten att förutsäga 
miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data. 

 
Metod: Studien har en kvantitativ forskningsmetod och tillämpar en positivistisk 
forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats med större induktiva anslag än de flesta 
studier som beskriver sig som hypotetiskt-deduktiva. Vidare använder sig studien av en 
longitudinell forskningsdesign med sekundärdata från Thomson Reuters Datastream över en 10-
årsperiod (2009–2018). Datan analyseras i statistikprogrammet Stata genom logistisk 
regressionsanalys. 

 
Resultat & slutsats: Resultatet visar att det finns mätpunkter kopplade till ESG-data med viss 
förmåga att förutsäga risken för miljöskandal. Däremot föreligger begränsat empiriskt stöd för 
att kunna hävda att modellens känslighet är hög vilket sålunda innebär att resultaten bör tonas 
ner. 

 
Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till forskning beträffande förutsägelse av 
företagsskandaler genom att studera enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data som en 
alternativ approach till det aggregerade ESG-betyget. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan fokusera på att göra liknande studier fast 
med andra typer av skandaler och utifrån S- och G-pelarna av ESG-betyget. Det främsta 
förslaget till fortsatt forskning är att det görs ett seriöst försök att ta fram en övergripande modell 
(med hjälp av avancerade maskininlärningsmetoder för datautvinning som kan fånga upp icke-
linjära samband i ESG-mätpunkterna) med möjlighet att förutsäga risken för företagsskandaler. 

 
Nyckelord: ESG, CSR, SRI, företagsskandal, miljöskandal, prediktion, logistisk regression  



 
 

 ABSTRACT 
 
Title: Is it possible to predict environmental scandals by analyzing measurement points linked 
to ESG data? 

 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Oskar Nordlander and Emir Smajic 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2020 – January 
 
Aim: Corporate scandals are a highly relevant issue as they often receive high media attention 
and reach investors at a rapid pace. In many cases, corporate scandals have a negative impact 
on the share price as well as a negative financial impact on companies. Furthermore, investment 
decisions are increasingly characterized by non-financial aspects, so called environmental and 
social (ESG) aspects. This has led to higher presence of socially responsible funds (SRI), whose 
holdings are chosen based on ESG-aspects. These funds rely on aggregate ESG ratings that have 
proven incapable of predicting corporate scandals, which means that institutional investors 
continue to invest small savers’ and insurance holders’ money in potentially exposed companies 
with links to long-term environmental degradation, economic crimes and violations of human 
rights. Since an environmental scandal is probably neither an expression of coincidence nor 
misfortune, there is reason to suspect that the shortcomings of aggregate ESG ratings revealed 
by scandals can be identified by demonstrating which factors that can predict the scandals. 
Therefore, the aim of this study is to examine the possibility of predicting environmental 
scandals by analyzing measurement points linked to ESG-data. 

 
Method: The study has a quantitative research method and applies a positivistic research 
philosophy with a hypothetical-deductive approach containing larger inductive elements than 
most studies that describe themselves as hypothetical-deductive. Furthermore, the study uses a 
longitudinal research design with secondary data over a ten-year period (2009-2018) retrieved 
from Thomson Reuters Datastream. The data is analyzed in the statistical program Stata through 
logistic regression analysis. 

 
Result & Conclusions: The results show that there are measurement points linked to ESG data 
with some ability to predict the risk of an environmental scandal. However, there is limited 
empirical support to claim that the sensitivity of the model is high, and the significance of the 
results should therefore be subdued.  

 
Contribution of the thesis: The study contributes to research on prediction of corporate scandals 
by studying individual measurement points linked to ESG data as an alternative approach to the 
aggregate ESG ratings. 

 
Suggestions for future research: Future research may focus on doing similar studies with other 
types of scandals and based on the S and G pillars of the ESG rating. The main suggestion for 
future research is making a serious attempt to develop a comprehensive model (using advanced 
machine learning methods for data mining that can capture non-linear relationships in ESG 
measurement points) with the ability to predict the risk of corporate scandals. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel redogörs den bakgrund och problematisering som mynnar ut i studiens syfte 

samt frågeställningar. Vidare lyfts aktuella avgränsningar fram för att slutligen presentera studiens 

återstående disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Världen är idag mer än någonsin exponerad för medias nyheter (Prior, 2009). Information om 

händelser i företag sprids snabbt genom nyhetskällor med syfte att upplysa och påverka allmänheten. 

På finansiella marknader får investerare och aktieägare omedelbar information om händelser 

kopplade till en industri eller ett specifikt företag, vilket leder till stora fluktuationer på 

aktiemarknaden (Ritholtz, 2013). En händelse som utlöser en offentlig debatt och som allmänheten 

fördömer som moraliskt fel eller brottslig kan definieras som en företagsskandal1 (Utz, 2019; Hail, 

Tahoun & Wang, 2018).  

De senaste åren har flera företagsskandaler avslöjats där företag har agerat oetiskt eller brottsligt 

vilket resulterat i negativ medial uppmärksamhet. 2015 uppdagades det att Volkswagen manipulerat 

utsläppstester för att ge sken av att bilarna gav ifrån sig mindre skadliga utsläpp än vad de i själva 

verket gjorde. Detta omfattade närmare 11 miljoner bilar och fick negativa finansiella konsekvenser 

i form av böter samt nedgradering från kreditvärderingsinstitut (Blackwelder, Coleman, Colunga-

Santoyo, Harrison & Wozniak, 2016). Vidare fick H&M under 2015 stor medial uppmärksamhet 

kring sina arbetsförhållanden då det avslöjades att barn i Kambodja producerade kläder till deras 

barnkollektion (Bergmark & Norbergh, 2015). Under 2017 hamnade Danske Bank i blåsväder när det 

uppdagades att de varit involverade i en av Europas största penningtvättshärvor (Björk, 2018). 

Skandalen fick förödande konsekvenser för banken och på deras hemsida går det än idag att läsa om 

deras förlåtelse till allmänheten och i synnerhet deras kunder (Danske Bank, 2019).  Följaktligen har 

företagsskandaler visat sig få negativ påverkan på företagens aktiepriser (Shiller, 2005; Shleifer, 

2000; Thaler, 2005). Institutionella investerare, såsom banker, försäkringsbolag och fondbolag är ofta 

oförmögna att förutse dessa skandaler och fortsätter därför investera småsparares och 

försäkringstagares pengar i potentiella skandalbolag med kopplingar till långvarig miljöförstöring, 

                                                 
1 Företagsskandaler definieras som brottsliga eller oetiska handlingar som får negativ offentlig publicitet och strider mot 
kriterierna för miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG). 
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ekonomiska brott och överträdelser av mänskliga rättigheter (Fair Action, 2019). De institutionella 

investerarnas stora utmaning framöver blir därför att proaktivt försöka identifiera och agera på 

hållbarhetsrisker hos företagen (Fair Finance Guide, Amnesty International & Sveriges konsumenter, 

2018). Kan dessa företagsskandaler förutsägas?  

1.2 Problematisering 

Forskning inom företagsekonomi har genom åren haft starkt fokus på aktieägares finansiella motiv 

och hur dessa påverkar företag och marknader. Men under de senaste decennierna har 

investeringsbeslut i allt större utsträckning präglats av icke-finansiella kriterier, så kallade 

miljömässiga och sociala (ESG) aspekter. Denna trend bland investerare faller under 

samlingsbegreppet hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) och har gått från att användas i 

samband med riskhantering (Van Duuren, Plantinga & Scholtens, 2016) i syfte att exkludera specifika 

företag och branscher, till att bli en förutsättning för företag som ämnar vara relevanta och skapa 

långsiktigt aktieägarvärde (Tarmuji, Maelah & Tarmuji 2016). 

Detta har bland annat resulterat i att intressenter kräver att företag tar ansvar vad gäller Corporate 

Social Responsibility (CSR) (Deegan & Rankin, 1997). Inom den senaste forskningen av CSR 

framgår det att icke-finansiella aspekter av CSR har stor påverkan på ett företags värde (Ioannou & 

Serafeim, 2015; Fernández-Gago, Cabeza-Garcia & Nieto, 2016; Reverte, 2016) och att olika typer 

av icke-finansiell information påverkar aktiepriser genom avvikelser från den effektiva 

marknadshypotesen2 (Shiller, 2005; Shleifer, 2000; Thaler, 2005). Detta har inneburit att hållbarhet 

blivit en av de viktigaste strategiska punkterna på många investerares agendor (Hill, Ainscough, 

Shank, & Manullang, 2007). 

Parallellt med att fokus på företags ansvar gentemot samhälle och miljö stärkts har socialt ansvarsfulla 

investerare efterfrågat placeringsprodukter med en hållbar inriktning (Hill et al., 2007). Med avsikt 

att tillmötesgå detta har institutionella investerare börjat erbjuda hållbara placeringar (Eurosif, 

2018a). Många fondbolag är också övertygade om att SRI måste inkluderas i deras övergripande 

affärsmodell för att de ska vara fortsatt relevanta på lång sikt (Eurosif, 2018a). Detta har resulterat i 

att SRI-fonder, vars innehav väljs utifrån ESG-aspekter, både fått stor medial uppmärksamhet och 

ökat i antal (In, Kim, Park, Kim & Kim, 2014). 

                                                 
2 En ekonomisk teori utvecklad av Eugene Fama (1970) som antar att finansiella marknader alltid är effektiva då priserna 
fullt ut återspeglar all tillgänglig information som finns. Enligt denna teori är det således omöjligt att konsekvent “slå 
marknaden” då priserna endast reagerar på ny information. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eugene_Fama
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Bristen på reglering, kontroll och övervakning av CSR-rapportering (Orlitzky, 2013) i kombination 

med att dagens företag vill uppfattas som hållbarhetsorienterade har resulterat i att företag gärna 

framställer sig som mer ansvarstagande än vad de i själva verket är (Laufer, 2003). Värderingsinstitut 

har därför börjat förse investerare och beslutsfattare med mått på CSR-arbetet genom ESG-betyg. 

Diebecker och Sommer (2017) menar att dessa ESG-betyg potentiellt kan hjälpa investerare genom 

att minska den informationsasymmetri som råder kring CSR-rapportering. ESG-betyget utgörs i 

grunden av flertalet enskilda mätpunkter som är kopplade till en av de tre pelarna (E, S och G). Dessa 

mätpunkter ger sedan ett betyg i respektive dimension som i sin tur summeras till ett aggregerat ESG-

betyg (Refinitiv, 2019)3. För närvarande finns det tre ledande värderingsinstitut med fokus på 

hållbarhet, nämligen Bloomberg, MSCI och Thomson Reuters, vilka förser investerare med dessa 

ESG-betyg. Eftersom instituten är relativt nya och marknaden är ung uppstår en del utmaningar vid 

dessa betygsättningar (Utz, 2019). 

Det finns tydliga brister hos aggregerade hållbarhetsbetyg vilket uttrycks i tidigare studier. Till att 

börja med ges ESG-betygen i aggregerad form med avsikt att vara lättillgängliga och applicerbara på 

företag i stor utsträckning, men detta sker på bekostnad av betygens validitet (Schultze & Trommer, 

2012). Detta styrks av Attig, Ghoul, Guedhami och Suh (2013) som menar att det aggregerade betyget 

inte säger hela sanningen och i vissa fall är otillräckligt och missvisande. Otillräckligheten illustreras 

av hållbarhetsskandaler som drabbar även de bolag som har de högsta hållbarhetsbetygen. En metod 

som kunde identifiera risken för hållbarhetsskandaler skulle vara en metod att identifiera brister hos 

aggregerade hållbarhetsbetyg. Berg, Koelbel och Rigobon (2019) visar att det uppstår så kallad rater 

bias när värderingsinstitut gör den aggregerade betygsättningen. Rater bias betyder att partiskhet vid 

betygsättningen av en enskild mätpunkt ökar sannolikheten för att andra enskilda mätpunkter också 

bedöms partiskt, vilket i sin tur påverkar det aggregerade betyget i antingen positiv eller negativ 

riktning. Avslutningsvis är skandalerna i framstående företag som Enron, HealthSouth, Tyco och 

Worldcom ytterligare bevis på att det råder brister i aggregerade ESG-betyg - för annars vore de inte 

skandaler. Skandaler som uppstår i ett till synes bra bolag med ett bra aggregerat ESG-betyg är därför 

ett tecken på brister hos aggregerade ESG-betyg då betygen varit oförmögna att förutsäga skandalen. 

För den socialt ansvarsfulla investeraren ter det sig därför klokt att vara försiktig vid sin granskning 

då enstaka hållbarhetsaspekter som borde påverka den övergripande hållbarhetsbedömningen av ett 

företag kan vara dolda bakom det aggregerade betyget. 

                                                 
3 Refinitiv är en global leverantör av finansiella data och infrastruktur där en del av Thomson Reuters ingår sedan slutet 
av 2018. Detta innebär att Refinitiv är ett värderingsinstitut för ESG-betyg medan Thomson Reuters Datastream är den 
databas som tillhandahåller underliggande data. Fortsättningsvis används Refinitiv (2019) vid förklaring av ESG-betygets 
beståndsdelar och uppbyggnad samt Thomson Reuters Datastream som datakälla. 
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För att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut är det således viktigt att både den finansiella och 

icke-finansiella informationen är korrekt och pålitlig. Genom att använda företagsskandaler som 

oväntade händelser utvärderar Utz (2019) pålitligheten i det aggregerade ESG-betyget genom att 

analysera betyget året före, under och efter 67 inträffade skandaler. Studien visar att aggregerade 

ESG-betyg lämpar sig för retroaktiva bedömningar men är oanvändbara när det kommer till att göra 

prediktiva bedömningar. En äldre studie av Chatterji, Levine och Toffel (2009) visar samma resultat, 

i.e. att måttet duger till att summera historisk prestation men lämpar sig inte till att förutsäga framtida 

prestationer. En intressant aspekt som Utz (2019) lyfter är att enskilda framåtblickande ESG-

mätpunkter utmärker sig under skandalåret, vilket eventuellt tyder på att företag medvetet manipulerat 

ESG-betyget när de vet att en skandal är på väg att uppdagas.   

Vidare föreslår Utz (2019) att framtida forskning bör fokusera på att studera enskilda mätpunkter vid 

bedömning av företags hållbarhetsrisker samt att denna forskning bör riktas mot en viss typ av 

skandaler till skillnad från tidigare forskning som enbart studerat enskilda skandaler. För att belysa 

detta lyfts den nyligen inträffade Volkswagen-skandalen där Utz (2019) påvisar att det fanns vissa 

enskilda ESG-mätpunkter som gav tydliga indikationer på höga hållbarhetsrisker veckan innan 

skandalen inträffade. På samma sätt gör Attig et al. (2013) gällande att värderingsinstituten var 

oförmögna att förutsäga denna skandal då deras aggregerade ESG-betyg inte indikerade någon 

förhöjd risk. Det vore därför intressant att studera skandaler av en viss karaktär med hjälp av enskilda 

mätpunkter.  

Flera forskare har tagit sig an frågan kring hur man ska lyckas minska informationsasymmetrin som 

råder genom att bland annat integrera ESG i investeringsprocessen (Van Duuren et al., 2016), men 

också genom att granska ESG-betygens pålitlighet (Utz, 2019), men trots att ESG har analyserats ur 

många vinklar är kunskapen om hur betyget lämpar sig att förutsäga företagsskandaler nästintill 

obefintlig. Trots att institutionella investerare drabbas hårt av skandaler i deras portföljbolag saknar 

de kunskap om hur de kan undvika att investera småsparares och försäkringstagares pengar i 

sannolika skandalbolag eftersom investerare saknar modeller som kan identifiera potentiella 

skandalbolag innan skandalerna inträffat. Bolag som gör sig skyldiga till skandaler är nämligen ofta 

de bolag som har en hög profil mot hållbarhet och därför anses som tillförlitliga investeringsobjekt 

av de investerare som tar de stora värderingsinstitutens betygssättning i beaktande. Studien av Utz 

(2019) och den kritik som riktats mot aggregerade hållbarhetsbetyg (Schultze & Trommer, 2012; 

Attig et al., 2013; Berg et al., 2019) är dock tecken på att sådana betyg inte är helt tillförlitliga och i 

vissa fall till och med missvisande. Skandaler i form av miljöbrott, redovisningsbrott, 

företagsledningars bedrägerier mot aktieägare samt penningtvätt är alla exempel på systematiskt 
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vilseledande av såväl värderingsinstitut som institutionella investerare och allmänhet på det viset att 

skandalbolagen förespeglat omvärlden att de är hållbara när de i själva verket är synnerligen ohållbara 

(Utz, 2019; Laufer, 2003). Skandalerna är alltså exempel på bristande tillförlitlighet hos de 

aggregerade ESG-betygen som är ägnade åt att ge en sann och rättvisande hållbarhetsbild av bolagen. 

Eftersom en miljöskandal eller en redovisningsskandal sannolikt inte är uttryck för vare sig 

tillfälligheternas spel eller otur finns anledning att misstänka att bristerna hos aggregerade 

hållbarhetsbetyg som skandalerna ådagalägger går att identifiera genom att påvisa vilka faktorer som 

har förmåga att förutsäga risken för skandaler. Detta kan motiveras av tidigare forskning av bland 

annat Utz (2019) och Chatterji et al. (2009) som påvisar att enskilda ESG-mätpunkter kan ha ett 

samband med en företagsskandal. Det är exempelvis sannolikt att frekvensen av arbetsplatsolyckor 

hos ett byggbolag kan fungera som mätpunkt på risken för brister hos andra delar av bolaget och att 

dessa tillsammans kan öka risken för hållbarhetsskandaler. Bristande funktionalitet hos ett bolags 

bolagsstyrning kan vara en mätpunkt på risken för skattebrott och redovisningsskandaler. Avsaknad 

strategi för att minska sin miljöpåverkan eller bristfällig bedömning av leverantörer utifrån 

miljökriterier torde öka risken för miljöskandal.  

Mot detta som bakgrund samt med utgångspunkt i tidigare forskning (Utz, 2019; Chatterji et al., 2009) 

som påvisar att aggregerade ESG-betyg inte lämpar sig till att förutsäga skandaler men att enskilda 

ESG-mätpunkter utmärker sig året innan en skandal har inträffat vore det därför intressant att 

undersöka enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data och dess förmåga att förutsäga risken för 

företagsskandal. Tidigare studier har enbart fokuserat på att undersöka pålitligheten i det aggregerade 

ESG-betyget och föreslår att framtida forskning istället bör fokusera på att studera enskilda ESG-

mätpunkter för att kunna förutsäga en företagsskandal. Denna studie ämnar därför, som den första i 

sitt slag, att undersöka en alternativ approach till det aggregerade ESG-betyget genom att testa om 

förutsättningar föreligger för en modell som utifrån enskilda ESG-mätpunkter kan förutsäga risken 

för miljöskandal. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera 

mätpunkter kopplade till ESG-data. Studien avser sålunda att utreda följande frågeställningar: 

 

- Vilka mätpunkter kopplade till ESG-data utmärker sig året innan en miljöskandal? 

- I vilken utsträckning kan dessa mätpunkter förutsäga miljöskandaler?   
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1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att enbart studera miljöskandaler utifrån mätpunkter kopplade till ESG-data 

under perioden 2009–2018. Vidare avgränsas urvalet till de bolag som har inrapporterad ESG-data i 

databasen Thomson Reuters Datastream för perioden. I övrigt finns inga geografiska avgränsningar. 

I denna studie tillämpas Refinitivs (2019) definition av miljöskandal, i.e. “kontroverser med en 

miljömässig påverkan på naturresurser eller det lokala samhället som uppstår till följd av företagets 

verksamhet och som fått negativ medial uppmärksamhet”. 

1.5 Disposition 

Studien är disponerad enligt följande: Kapitel 2 täcker tidigare forskning inom företagsskandaler, 

CSR, SRI och ESG vilket sedan mynnar ut i en uppställning av studiens hypoteser. Kapitel 3 består 

av de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som präglat studien samt en redogörelse över de metodval 

som gjorts och åskådliggör tillvägagångssättet för undersökningens utförande. Därefter presenteras 

resultaten av de analyser som gjorts i kapitel 4 vilka sedan diskuteras i kapitel 5. Avslutningsvis 

presenteras i kapitel 6 slutsatserna samt en sammanfattning av studiens bidrag och förslag till framtida 

forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Nedan ges en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med att 

definiera företagsskandaler och miljöskandaler för att sedan övergå i ett avsnitt som behandlar 

företagsskandaler i relation till CSR. Vidare ges en beskrivning av SRI som ämnar skapa en förståelse 

kring CSR:s betydelse för dagens investerare. I efterföljande avsnitt görs en djupdykning i ESG-

betyget som utgör studiens fokus. Avslutningsvis lyfts tidigare forskning fram kring ESG samt 

företagsskandaler, vilket mynnar ut i studiens två hypoteser. 

 

2.1 Miljöskandaler 

För att förstå definitionen av miljöskandal ges först en introduktion av begreppet företagsskandal 

utifrån vilken miljöskandal härrör. Toms (2019) menar att en företagsskandal i vanliga fall består av 

tre komponenter. Till att börja med är det förknippat med en händelse eller situation kopplad till ett 

företag.4 Därefter är det en oetisk handling som ställs mot vad samhället anser vara accepterat i termer 

av sociala normer. Sista komponenten innebär att handlingen når allmänheten genom media. Utöver 

oetiska handlingar finns studier som påvisar att skandaler även inkluderar ekonomiskt lagstadgade 

brott (Davidson, Worrell & Lee, 1994; Davidsson & Worrell, 1988). I denna studie definieras därför 

en företagsskandal som: “En situation eller händelse som inträffat till följd av att företag agerat på 

ett ekonomiskt brottsligt eller moraliskt ifrågasättande vis vilket resulterat i negativ medial 

uppmärksamhet”. Enligt denna definition kan företagsskandaler innefattas av 

redovisningsmanipulation, bedrägeri, förskingring, insiderbrott, korruptionsbrott och oetiska 

handlingar som inte är lagstadgade brott. Gemensamt är att dessa företagsskandaler bryter mot 

uppsatta ESG-kriterier (Refinitiv, 2019). Denna definition innebär även att en handling i sig inte är 

tillräcklig för att det ska kategoriseras som en skandal utan det krävs att handlingen publiceras och 

når allmänheten för att det ska klassas som en skandal. 

 

Eftersom denna studie är avgränsad till att enbart undersöka miljöskandaler är det av vikt att definiera 

vad som avses med miljöskandal specifikt. Då studien utgår från Refintivs (2019) mätpunkter 

kopplade till ESG-data faller det naturligt att utgå från Refintivs (2019) definition av 

miljökontroverser, som är att likställa med miljöskandal. Miljöskandaler avser därmed “kontroverser 

                                                 
4 Komponenterna är hämtade från definitionen av “scandal” i Oxford English Dictionary med tillägget att händelsen är 
kopplad till företag. 
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med en miljömässig påverkan på naturresurser eller det lokala samhället som uppstår till följd av 

företagets verksamhet och som fått negativ medial uppmärksamhet”.  

2.2 Företagsskandaler och Corporate social responsibility 

Skandalerna i framstående företag som Enron, HealthSouth, Tyco och Worldcom skakade 

investerarnas förtroende. Som ett resultat av dessa skandaler sjönk aktiepriset dramatiskt samtidigt 

som kreditvärdigheten föll till katastrofalt låga nivåer för företagen (Palmrose, Richardson & Scholz, 

2004; Agrawal & Chadha, 2005). Giannarakis (2014) antyder att detta bidragit till att CSR fått allt 

större uppmärksamhet. Dock är inte CSR något främmande, utan har under en längre tid förekommit 

inom det företagsekonomiska ämnet (Davis, 1960, 1973; Frederick, 1960; Friedman, 1970; Carroll, 

1991, 1999; Schwartz & Carroll, 2003).  

CSR har genom åren kommit att få många definitioner men en av de tidigaste och kanske mest 

välkända är utvecklad av Carroll (1991). Carroll (1991) utvecklade en modell som senare kom att 

kallas “Carrolls CSR-pyramid” och som illustrerar det sociala ansvar företag har gentemot samhället. 

Pyramiden består av fyra delar, Ekonomiskt ansvar, legalt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt 

ansvar, där de fyra delarna inte är ömsesidigt uteslutande utan kompletterar varandra. Som det 

framgår av figur 1 är pyramidens nedre del grundläggande samt nödvändig för företagets verksamhet 

medan toppen är mindre betydelsefull men önskvärd, (Schwartz & Carroll, 2003). 

 
Figur 1: Egen tolkning av Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991). 

 

Det första steget i pyramiden innefattar det ekonomiska ansvaret som är kopplat till företagets 

långsiktiga överlevnadsförmåga och som syftar till att vara lönsam och maximera vinsten, vilket är 
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avgörande för att kunna uppfylla de övre delarna i pyramiden. Nästa steg utgörs av det legala ansvaret 

som innefattar det ansvar som företaget har att följa lagar och regler inom det sammanhang som de 

verkar. Först när dessa två steg, som är nödvändiga för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet, 

är uppfyllda kan företaget gå vidare till nästa steg som omfattas av det etiska ansvaret och består av 

allmänhetens krav och förväntningar men som inte regleras av lagen. Det handlar således om 

moraliska frågor och om att uppfylla de förväntningar som ställs på företaget bortom skrivna lagar 

och regler. Det sista steget i pyramiden är det filantropiska ansvaret som skiljer sig från det etiska på 

så sätt att det innefattar sådant som inte förväntas av allmänheten men som är önskvärt utifrån synen 

på en god samhällsmedborgare. Att ta ett filantropiskt ansvar handlar om att bidra till samhället och 

agera utifrån allas bästa, vilket kan ses som en lyx som företaget kan beakta först när de övriga delarna 

i pyramiden är uppfyllda (Carroll, 1991; Schwartz & Carroll, 2003). En något modernare definition 

av CSR erhålls av Regeringskansliet (2013) som använder sig av Europeiska Kommissionens 

definition, ”företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”, vilket enligt 

Regeringskansliet (2013) innefattar mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption.  

Mathews (1995) förklarar utifrån tre skäl varför företag bör utveckla en CSR-strategi. För det första, 

företag som CSR-rapporterar kan i positiv riktning påverka sin prestation. För det andra, CSR-

rapportering bidrar till att skapa legitimitet och inger förtroende gentemot specifika kundgrupper samt 

allmänheten. Slutligen, icke-finansiell information kan bidra till en upprättelse av ett socialt kontrakt 

mellan företaget i fråga och samhället som det verkar inom. I tillägg till Mathews (1995) menar Kolk 

(2005) att CSR-rapportering upprättas i syfte att skydda samt förvalta företagets varumärke och rykte. 

Chih, Shen och Kang (2008) delar denna mening och menar att företag genom sin CSR-rapportering 

har för avsikt att dela med sig av moraliska ståndpunkter och att de vill påvisa sitt agerande som 

bidrar till egna och samhällets intressen. 

 

Enligt en undersökning av Naufal och Johnson (2014) tillkännagav 49% av de tillfrågade 

verkställande direktörerna att hållbarhet var en av de tre viktigaste strategiska punkterna på deras 

dagordning, och 39% svarade att kommunikation av företagets hållbarhetsaktiviteter till 

konsumenterna är av yttersta vikt för företagets varumärke. Bristen på reglering, kontroll och 

övervakning av CSR-rapportering i kombination med att dagens företag vill uppfattas som 

hållbarhetsorienterade har resulterat i att de gärna framställer sig som mer ansvarstagande än vad de 

i själva verket är (Laufer, 2003). Prior, Surroca och Tribo (2008) menar att företag använder CSR för 

att dölja omoraliska beteenden. I likhet med Laufer (2003) menar författarna att företagen framställer 

sig som socialt ansvarsfulla i syfte att dölja oetiska handlingar. El Ghoul, Guedhami, Kim och park 

(2018) gör gällande att företagsledningar engagerar sig i CSR-frågor med moralisk inriktning med 
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önskan om att undvika konflikter med intressenter. Författarna menar att företag avstår sådana 

aktiviteter som potentiellt kan leda till företagsskandaler.  

2.3 Socially responsible investing (SRI) 

I och med att CSR har växt och fått en central roll inom företagsekonomin har dess koppling till 

företagets finansiella prestation rönt stor uppmärksamhet bland forskare (Margolis & Walsh, 2001; 

Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003), framförallt med hänseende till SRI. SRI kan betraktas som ett 

internationellt samlingsnamn beträffande etiska och hållbara investeringar. Connaker och Madsbjerg 

(2019) definierar SRI som varje investeringsstrategi där investeraren tar hänsyn till ESG-aspekter av 

företaget men samtidigt behåller fokus på ekonomisk avkastning. Andra definitioner ges av Munoz-

Torres, Fernandez-Izquierdo och Balaguer-Franch (2004) som menar att SRI är investeringsstrategier 

som möjliggör för investerare att kombinera ekonomiska mål med sociala värderingar. På samma sätt 

menar Diltz (1995) att det är investerares sätt att kombinera pengar och moral i sitt beslutsfattande. 

Gemensamt för alla definitioner är att målet med SRI är att få ekonomisk avkastning samtidigt som 

man tar hänsyn till ESG-aspekter. 

 

SRI har kommit att bli en av de mest effektiva strategierna för investerare att påverka företag där de 

två vanligaste metoderna att inkludera SRI i investeringsprocessen är negativ och positiv screening. 

Negativ screening handlar om att utesluta specifika sektorer, branscher och företag som inte möter 

investerarens krav på socialt ansvarstagande eller på basis av brister i vissa ESG-kriterier som 

investeraren har, exempelvis investeringar i alkohol, spel, tobak och vapen. Positiv screening däremot 

handlar om att inkludera sådana branscher och företag som uppfyller investerares krav på socialt 

ansvarstagande eller på basis av höga ESG-betyg (Eurosif, 2018b; Amel-Zadeh & Serafeim, 2018). 

 

Chatterji et al. (2009) identifierar fyra motiv bakom varför investerare vill allokera sina pengar på ett 

socialt ansvarsfullt sätt. För det första, att investera på ett socialt ansvarsfullt vis är till viss del ett sätt 

att uttrycka sin personlighet. För det andra, investerare tror att deras investeringar kan påverka företag 

i positiv riktning avseende CSR. För det tredje, vissa investerare vill inte bidra till oetisk 

företagsamhet inom exempelvis tobak och spel och utesluter därför dessa branscher i sina 

investeringar. Det fjärde motivet är tron om att företag som presterar bra inom CSR även kommer att 

prestera bra ur ett finansiellt perspektiv. Gemensamt för alla fyra motiven är att investerare vill 

undvika investeringar där sannolikheten är hög för att en företagsskandal ska inträffa. En 

företagsskandal skulle påverka dem negativt rent finansiellt och deras egen övertygelse kring att de 

agerar som en bra person (Kim, Li & Li, 2014; Utz, 2019). Empirisk forskning kring investerares 
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motiv bakom SRI styrker de tankar Chatterji et al. (2009) har. Pasewark och Riley (2010) samt Beal, 

Goyen och Phillips (2005) påvisar att investerare låter personliga värderingar (utöver finansiella 

faktorer) påverka deras investeringsbeslut. Detta innebär att motiven bakom SRI, utöver finansiell 

avkastning, innefattas av investerarens önskan om att påverka till social förändring och dess 

personliga tillfredsställelse.  

Det är inte enbart aktieägare som ställer krav på företagens CSR-prestation utan socialt ansvarsfulla 

investerare har efterfrågat placeringsprodukter med hållbar inriktning (Hill et al., 2007). Forskning 

(Lewis & Mackenzie, 2000) visar att socialt ansvarsfulla investerare föredrar att använda institutioner 

vid investeringar istället för att göra placeringar privat. Orsaken till detta är SRI-investeringars 

volatilitet i kombination med kort sparhorisont (Paetzold & Busch, 2014) samtidigt som SRI-fonder 

förmodas utesluta socialt olämpliga investeringar. Därför har institutionella investerare börjat erbjuda 

hållbara placeringar som snabbt ökar i antal (Eurosif, 2018a). Det estimeras att en femtedel av de 

förvaltade tillgångarna i USA och drygt hälften av de förvaltade tillgångarna inom Europeiska 

unionen (EU) använder sig av så kallade SRI-strategier, vars innehav väljs utifrån ESG-aspekter 

(Scholtens, 2014). Detta belyser den trend som finns kring socialt ansvarsfulla investeringar. Jansson 

och Biel (2011) studerar motiven bakom institutionella investerares användning av SRI. 

Institutionella investerare anser att SRI ger långsiktig avkastning och minimerar den finansiella 

risken. Den sänkta risken är kopplad till att förvaltarna enbart investerar i företag som är socialt samt 

miljömässigt ansvarsfulla. Många fondbolag är också övertygade om att SRI måste inkluderas i deras 

övergripande affärsmodell för att vara fortsatt relevanta på lång sikt (Eurosif, 2018b).  

2.4 Environmental, Social and Governance (ESG) 

Inom den senaste forskningen av CSR framgår det att icke-finansiella aspekter har stor påverkan på 

ett företags värde (Ioannou & Serafeim, 2015; Fernández-Gago, Cabeza-Garcia & Nieto, 2016; 

Reverte, 2016) och att det påverkar aktiepriser genom avvikelser från den effektiva 

marknadshypotesen (Shiller, 2005; Shleifer, 2000; Thaler, 2005). Följaktligen innebär detta att högre 

krav ställs på den information som är tänkt att nå investerare. För att kunna göra en precis bedömning 

av ett företag är det viktigt att informationsstrukturen är symmetrisk. Emellertid föreligger det ett 

problem vad gäller definitionen av CSR då den är varierande och heterogen, vilket förstärker 

problemet kring informationsasymmetrin (Orlitzky, 2013). Dels skiljer sig CSR-rapportering mellan 

länder, dels är det är brist på sanktioner om det missköts (Devinney, 2009), vilket ställer krav på 

effektivare kontroll- och övervakningsmetoder. För att möjliggöra mätning av företagens CSR-

aktiviteter måste de olika delarna i rapporterna och dess begrepp kvantifieras. Hur detta ska göras 
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råder det dock oenighet om och det finns ett antal olika metoder att göra det på (Peloza, 2009; 

Valiente, Ayerbe & Figueras, 2012), men det bör göras av en tredje part då detta möjliggör oberoende 

data vilket ökar jämförbarheten mellan företag (Valiente et al., 2012). 

Värderingsinstitut har därför börjat förse investerare och beslutsfattare med mått på företagens CSR-

arbete genom ESG-betyg, vilket på senare år har blivit ett accepterat mått på företagens CSR-

aktiviteter (Luo, Wang, Raithel & Zheng, 2015). Diebecker och Sommer (2017) menar att dessa ESG-

betyg potentiellt kan minska informationsasymmetrin som råder kring CSR. För närvarande finns det 

tre ledande värderingsinstitut med hållbar inriktning, nämligen Bloomberg, MSCI och Thomson 

Reuters. Dessa tre plattformar förser investerare med aggregerade ESG-betyg, vilket ämnar ge en 

översikt av företag som fokuserar på att skapa långsiktigt aktieägarvärde (Tarmuji, Maelah, & 

Tarmuji, 2016). Ansvarsfulla och hållbara investeringar har kommit att direkt förknippas med ESG 

(Sjöström, 2014), och ESG är idag ett nyckelbegrepp inom SRI (US SIF, 2019). Att integrera ESG-

kriterier i investeringsprocessen är för många investerare ett sätt att minska risken och har därför 

blivit ett vanligt inslag i både den fundamentala och tekniska analysen (Eurosif, 2018a).  

 

Hur ESG-betygen sammanställs skiljer sig något mellan olika värderingsinstitut, (Refinitiv, 2019; 

MSCI, 2018) men fundamentalt är de uppbyggda på samma sätt. I denna studie används Thomson 

Reuters ESG-betyg också kallad Refinitiv (2019) då de har skapat en av de mest omfattande 

databaserna i världen med hållbarhetsdata på över 7000 företag från år 2002. Refinitiv mäter och 

betygsätter hur företag presterar inom tre övergripande områden miljö, samhälle och bolagsstyrning 

mer känt som environmental, social och governance (ESG) vilka tillsammans utgör det aggregerade 

ESG-betyget. Det aggregerade betyget består av 400 mätpunkter, hämtat från hållbarhetsrapporter 

årsredovisningar, nyheter, börshändelser och företagens hemsidor, där de 178 mest relevanta och 

jämförbara väljs ut inom 10 kategorier (figur 2) (Refinitiv, 2019). 
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Figur 2: ESG-betyg (Refinitiv, 2019). 

 

Vid beräkning av det aggregerade ESG betyget viktas de olika kategorierna med utgångspunkt i det 

antal mätpunkter som kategorin består av (figur 3) (Refinitiv, 2019). 

 

 
Figur 3: ESG, viktning av mätpunkter (Refinitiv, 2019). 

 

Utöver de 3 övergripande områdena environmental, social och governance har Refinitiv (2019) även 

börjat göra mätningar på ett fjärde område kallat ESG-controversies som mäter i vilken grad företaget 

är inblandat i mediala kontroverser. ESG-controversies läggs som ett lager på det ursprungliga ESG-

betyget i syfte att reducera betyget i de fall företaget utsätts för negativ medial exponering. ESG-

betyget reducerat med ESG-controversies utgör ett så kallat ESGCombined-betyg kallat ESGC som 

är ämnat att förse investerare och institutioner med ett omfattande betyg på företags CSR-prestationer 

där företagets negativa mediala uppmärksamhet räknas med. Figur 4 skapar en bra överblick av de 

olika delarna i ESGC-betyget (Refinitiv, 2019) 
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Figur 4: ESGCombined, (Refinitiv, 2019). 

 

Varje övergripande område environmental, social, governance samt controversies får ett numeriskt 

värde mellan 0–1 baserat på de underliggande kategoriernas betygsättning. De respektive betygen 

vägs samman till ett gemensamt numeriskt värde mellan 0–1, som sedan omvandlas till ett alfabetiskt 

betyg på en 12-gradig skala (figur 5). 

 

 
Figur 5: 12-gradigt ESG-betyg, (Refinitiv, 2019). 
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2.4.1 Environmental 

Det som bedöms inom denna aspekt är företagets nuvarande övergripande miljöpåverkan men också 

hur företaget jobbar i förebyggande syfte (Refinitiv, 2019), vilket innefattar exempelvis föroreningar, 

energianvändning, avfall, innovationer samt behandling av djur. Vidare kan man också inom denna 

aspekt utvärdera vilka miljörisker som företag står inför och hur de arbetar med att hantera dessa. 

Genom att titta på denna aspekt kan man således se om företaget exempelvis har problem med att 

följa miljölagar och bestämmelser eller om de förknippas med farliga utsläpp (Chen, 2019). 

2.4.2 Social 

Utifrån denna aspekt betygsätts företaget samtliga relationer, vilket innefattar relationer till 

leverantörer, aktieägare, det bidrag företaget har till samhället samt de anställdas arbetsvillkor. Det 

finns dock en del utmaningar när företag betygsätts utifrån denna aspekt då det kan finnas kulturella 

skillnader mellan företag som verkar i olika länder. Det som anses vara norm på ett ställe är 

nödvändigtvis inte det på ett annat, vilket kan göra betyget svårt att tolka för investerare samt att 

jämförelser mellan länder kan bli svåra (Refinitiv, 2019; Chen, 2019) 

2.4.3 Governance 

Aspekten bolagsstyrning granskar hur organisationen och ledningen är sammansatt och agerar. Den 

fokuserar bland annat på transparensen och giltigheten i företagens redovisning. Dessutom kollar den 

på aktieägarnas ägarinflytande och om det föreligger en intressekonflikt mellan aktieägare och 

företaget i fråga. Fokus ligger på politiskt inflytande, ledningens sammansättning och illegalt 

agerande (Refinitiv, 2019). 

2.4.4 ESG controversies 

Betyget för ESG-controversies baseras på 23 kontrovesiella ämnen inom de olika kategorierna. Om 

ett företag under ett verksamhetsår skulle vara inblandat i en skandal så påverkas det aggregerade 

ESGC-betyget i negativ riktning. Om det skulle uppstå efterdyningar i form av rättsprocesser eller 

böter till följd av skandalen så påverkas företagets ESGC-betyg negativt även för efterföljande år. 

Således fångas all negativ medial exponering upp till följd av en inträffad skandal. Om ett företag 

inte är inblandade i kontroverser eller skandaler under ett år så är ESGC-betyget detsamma som ESG-

betyget (Refinitiv, 2019).  
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2.5 Tidigare forskning och hypotesuppställning 

Det finns uppenbara brister hos det aggregerade ESG-betyget vilket uttrycks i tidigare studier. ESG-

betygen ges i aggregerad form med avsikt att vara lättillgängliga och applicerbara på företag i stor 

utsträckning, men detta sker på bekostnad av betygens validitet (Schultze & Trommer, 2012). Detta 

styrks av Attig et al. (2013) som menar att det aggregerade betyget inte säger hela sanningen och i 

vissa fall är otillräckligt och missvisande. Otillräckligheten illustreras av företagsskandaler som även 

drabbar de bolag som har de högsta ESG-betygen. Problemet belyses också av Mervelskemper och 

Streit (2017) som menar att investeringsprocessen är tidsbegränsad, vilket leder till att investerare 

endast ser till det aggregerade betyget och inte till de enskilda mätpunkterna. Det som sker är att 

investerare missar att uppmärksamma risker som har en liten effekt på det aggregerade betyget men 

kan vara av stor betydelse. Det har också riktats kritik mot att de övergripande områdena 

environmental, social och governance ges samma tyngd i det aggregerade betyget då somliga menar 

att det inte är rättvist att helt skilda branscher exempelvis olja och bank kan betygsättas på samma 

sätt kring exempelvis miljöpåverkan Capelle-Blancard och Petit (2017). Berg, Koelbel och Rigobon 

(2019) visar dessutom att det kan uppstå så kallad rater bias när värderingsinstitut gör den 

aggregerade betygsättningen. Rater bias betyder att partiskhet vid betygsättningen av en enskild 

mätpunkt ökar sannolikheten för att andra enskilda mätpunkter också bedöms partiskt, vilket i sin tur 

påverkar det aggregerade betyget i antingen positiv eller negativ riktning.  

Utz (2019) utvärderade pålitligheten i det aggregerade ESG-betyget genom att analysera ESG-betyg 

året före, under och efter 67 inträffade skandaler. Studien påvisar att det aggregerade ESG-betyg inte 

lämpar sig att förutse enskilda händelser och att enskilda framåtblickande ESG-mätpunkter utmärker 

sig under skandalåret. Det torde sålunda innebära att företag medvetet ändrar och manipulerar CSR-

rapporteringen i syfte att förbättra ESG-betyget när de vet att en skandal är på väg att uppdagas. Som 

ett bevis på detta lyfter Utz (2019) den nyligen inträffade Volkswagen-skandalen och menar att vissa 

enskilda ESG-mätpunkter utmärkte sig vilket gav tydliga indikationer på höga hållbarhetsrisker 

veckan innan skandalen.  

Genom ett urval på börsnoterade kinesiska företag under perioden 2000–2015 undersökte Qi, Lin, 

Tian och Lewis (2017) hur ledningens demografiska sammansättning påverkar benägenheten att 

manipulera redovisningen. Slutsatsen är att redovisningen i företag märkbart påverkas av ledningens 

demografiska sammansättning som kön, ålder, utbildning och erfarenhet, vilket de menar direkt 

påverkar kvaliteten i de finansiella rapporterna. Författarnas resultat överensstämmer väl med upper 
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echelons theory5. Detta visar att man genom att studera ESG-mätpunkter avseende ledningens 

sammansättning kan förutsäga risker för redovisningsmanipulation.  

I en äldre studie undersöker Chatterji et al. (2009) hur väl ESG-betyg kan användas till att förutsäga 

företags miljöpåverkan. ESG-betyg från databasen KLD (Domini Research & Analytics), nu kallad 

MSCI (2018), används där författarna enbart tittar på miljöaspekter av ESG-betyget och om det kan 

användas till att förutsäga miljöskandaler. KLD:s miljöaspekt av ESG-betyget delas in i miljöstyrkor 

och miljörisker. Resultaten visar att KLD:s betyg gällande miljörisker, vilket kan liknas vid Refinitivs 

(2019) ESG controversies har en liten men signifikant effekt i att förutsäga framtida miljöskandaler. 

Dock kan miljöstyrkor inte användas till att förutsäga miljöskandaler. Vidare menar författarna att 

aggregerade betyg enbart kan användas till att summera historisk prestation men lämpar sig inte till 

att förutsäga framtida prestationer. Utz (2019) visar också att aggregerade ESG-betyg lämpar sig för 

retroaktiva bedömningar men är oanvändbara när det kommer till att göra prediktiva bedömningar. 

Chatterji et al. (2009) menar att de var först med att försöka förutsäga företags prestationer med hjälp 

av ESG-betyg, vilket begränsar studien samt dess validitet. Därför uppmuntrar de till vidare forskning 

där framtida forskare bör titta på andra värderingsinstitut samt andra aspekter av ESG-betyget. Utz 

(2019) föreslår att framtida forskning bör fokusera på att studera enskilda mätpunkter vid bedömning 

av företags hållbarhetsrisker. Både Attig et al. (2013), Mervelskemper och Streit (2017) samt Galema, 

Plantinga och Scholtens (2008) är inne på samma spår som Utz, att aggregerade ESG-betyg är 

missvisande och kan dölja värdefull information om enskilda mätpunkter.  

Med utgångspunkt i den kritik som riktats mot det aggregerade ESG-betyget av att det till viss del är 

missvisande, att företag medvetet manipulerar CSR-rapporteringen (Utz, 2019), att betyget inte är 

benäget att fånga upp underliggande mätpunkter som utmärker sig (Berg, Koelbel och Rigobon, 2019) 

samt de indikationer som ges att mätpunkter kopplade till ESG-data döljer värdefull information kring 

miljöskandaler (Chatterji et al., 2009; Utz, 2019) formuleras studiens första hypotes: 

● 𝐻𝐻10: Det finns inga enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data med förmåga att förutsäga 

risken för miljöskandal. 

 

Vidare ämnar studien undersöka i vilken utsträckning eventuellt utmärkande mätpunkter kan 

förutsäga miljöskandaler. Detta med utgångspunkt i Utz (2019) samt Chatterji et al. (2009) som menar 

                                                 
5  Upper echelons theory är en managementteori publicerad av Hambrick och Mason (1984) som säger att ledningens 
bakgrund delvis kan användas till att förutsäga olika organisatoriska utfall. 
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att underliggande mätpunkter möjligtvis kan användas för att förutsäga skandaler. Därför formuleras 

studiens andra hypotes: 

 

● 𝐻𝐻20: Enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data har låg känslighet beträffande att 

förutsäga miljöskandaler.  
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3. Metod 

 
Nedan ges en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt forskningsval. 

Därefter behandlas den empiriska metod som tillämpats för att sedan redogöra för studiens 

operationalisering. Detta efterföljs av analysmetoder och en sammanfattning av tillämpad metod. 

Slutligen diskuteras kvalitetskriterier samt källkritik. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Grundläggande frågor som hur världen är beskaffad (ontologi) och hur människan får kunskap om 

den (epistemologi) utgör grunden för de metodologiska val, alltså de metoder och procedurer som 

används för att studera världen och få kunskap om den, som görs i företagsekonomisk forskning 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2017). Nedan presenteras de vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter samt metodologiska val som omfamnas i denna studie. 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Denna studie antar en positivistisk forskningsfilosofi. Studiens syfte som är att undersöka möjligheten 

att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data, har varit 

vägledande i de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som studien utgår från. Med utgångspunkt i 

syftet avser studien således att objektivt och värderingsfritt undersöka det samband som finns mellan 

ESG-mätpunkter och miljöskandaler genom statistiska mätningar, vilket enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2013); Bryman och Bell (2017) är i linje med en positivistisk forskningsfilosofi. Den 

positivistiska forskningsfilosofin karaktäriseras av logik, matematik, objektivitet samt av kausalitet 

där forskningen bör riktas mot att upptäcka de lagbundenheter som existerar i världen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2017). Vidare menar också Bryman och Bell (2017) att positivismen 

förespråkar naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten och att endast 

kunskap som kan bekräftas via mänskliga sinnen är att betrakta som riktigt kunskap.  

3.1.2 Forskningsansats 

I denna studie har en hypotetiskt-deduktiv ansats tillämpats med större induktiva anslag än de flesta 

studier som beskriver sig som hypotetiskt-deduktiva. Inom deduktiv forskning deduceras vanligtvis 

hypoteser utifrån en teori, som sedan underkastas en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2017). 

Teorin ligger således till grund för valet av variabler vid kvantitativ forskning med statistiska metoder. 

Denna studie skiljer sig från liknande studier då den inte utgår från förutbestämda variabler, istället 
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utgår studien från en övergripande idé, grundad i tidigare forskning. Med idén som bakgrund testas 

samtliga ESG-mätpunkter av relevans för att sedan presentera de mätpunkter som är av störst 

betydelse för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Studiens deduktiva inslag tar grund i de 

hypoteser som framställs utifrån tidigare forskning som sedan prövas mot det empiriska materialet 

(Bryman & Bell, 2017). Den deduktiva ansatsen med hypoteser har även genomsyrat liknande studier 

kring företagsskandaler (Utz, 2019; Jory, Ngo, Wang & Saha, 2015). De induktiva inslagen finns i 

att studien ämnar undersöka möjligheten att förutsäga miljöskandaler och således hoppas kunna bidra 

till framtida företagsekonomiska teorier där modeller för att förutsäga företagsskandaler med hjälp av 

ESG-data kan skapas. Då studien inte direkt bidrar med nya teorier är den deduktiva ansatsen bättre 

lämpad som utgångspunkt för studien (Bryman & Bell, 2017). Vid hypotesprövningen används en 

statistisk signifikansnivå vid vilken hypoteserna förkastas eller inte (Bryman & Bell, 2017). Detta 

beskrivs mer ingående senare i studien. Utifrån tidigare forskning har hypoteser sålunda formulerats, 

dessa har sedan testats med en logistisk regressionsanalys för att besvara huruvida det är möjligt att 

förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data. 

3.1.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetod är den metod eller teknik som används vid insamlingen av data (Bryman & Bell, 

2017). Metoden är ett redskap för att komma fram till syftet med undersökningen (Holme & Krohn 

Solvang, 1997). Den metod som använts för den här studien består av en litteraturstudie med syftet 

att sammanställa så mycket av tidigare forskning som möjligt, samt insamling av data från databasen 

Thomson Reuters Datastream. 

 

Då denna studie antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetiskt-deduktiv ansats samt att 

fokus i studien ligger på kvantifiering vid datainsamling och analys, antas en kvantitativ 

forskningsmetod, i enlighet med Bryman och Bell (2017) samt Sohlberg och Sohlberg (2013). 

Metoden karaktäriseras enligt Bryman och Bell (2017) av att datainsamlingen är numerisk, synen på 

verkligheten är objektiv, relationen mellan teori och forskning är deduktiv samt att en positivistisk 

forskningsfilosofi föredras. Dessa karaktärsdrag är starkt förknippade med denna studie då den utifrån 

ESG-data ämnar studera om det går att förutsäga miljöskandaler. I studien sker operationalisering av 

begrepp, som exempelvis miljöskandal, till mätbara variabler, vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) 

menar är typiskt för den kvantitativa traditionen. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar också att det i 

den kvantitativa forskningsmetoden finns en stark strävan mot intersubjektiva beskrivningar, som 

handlar om att beskrivningarna ska vara oberoende av forskaren. Således eftersträvar denna studie 

beskrivningar som är fria från subjektiva tolkningar och spekulationer. Det är dock viktigt att betona 
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att då det krävs en operationalisering är det i hög grad uppenbart att det även finns inslag av kvalitativ 

information i beskrivningarna, vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) också understryker. 

3.1.4 Forskningsdesign 

För att besvara syftet antogs en longitudinell forskningsdesign som är att föredra då det möjliggjorde 

chansen att studera samma variabler vid upprepade tillfällen över en tidsintervall på tio år, vilket i 

enlighet med Djurfeldt och Barmark (2009) anses nödvändigt för att man ska kunna uttala sig om 

kausaliteten mellan de oberoende och beroende variablerna. Bryman och Bell (2017) menar likt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen. (2018) att man i en longitudinell design studerar tidsmässiga 

förhållanden mellan variabler, vilket gör det lättare att kunna dra kausala slutsatser då tvetydigheten 

som finns vid tvärsnittsstudier kring orsaksriktning mellan variablerna minskar. För att besvara syftet 

var det nödvändigt att undersöka om det fanns ett samband mellan den beroende variabeln 

miljöskandal vid år t och de oberoende variablerna vid år t-1. Detta gjordes genom att tidsförskjuta, 

också kallat lagga, de oberoende variablerna. Hur detta gick till rent praktiskt framgår av figur 6. 

Denna tidsförskjutning minskar tvetydigheten avseende orsaksriktning, då frågan gällande vilken 

variabel som kommer först i tiden elimineras (Djurfeldt et al., 2018; Bryman & Bell, 2017). En 

förutsättning för att göra detta möjligt var att samla in data för ett och samma urval vid flera tillfällen, 

vilket enligt Bryman och Bell (2017) kännetecknar en longitudinell design. Problemet med 

longitudinella analyser är att de är tids- och kapitalkrävande, vilket Bryman och Bell (2017) menar 

är anledningen till att de sällan används inom företagsekonomisk forskning. Detta problem kringgås 

då sekundärdata av hög kvalitet snabbt och smidigt har kunnat hämtas från Thomson Reuters 

Datastream. 

 

Figur 6: Illustration över tidsförskjutning av variabler. 
 

 



22 
 

3.2 Empirisk metod 

Den empiriska metoden behandlar hur data har samlats in samt vilka urvalskriterier som varit aktuella. 

Dessa två aspekter kommer att förklaras mer ingående i nästkommande avsnitt. 

3.2.1   Datainsamlingsmetod 

Studien grundar sig på sekundärdata som hämtats från databasen Thomson Reuters Datastream som 

tillhandahåller en av de mest omfattande ESG-databaserna på marknaden med historik sedan 2002 

(Refinitiv, 2019). Det framgår av Bryman och Bell (2017) att sekundärdata är data som har samlats 

in, bearbetats och sammanställts av någon annan i ett tidigare skede. Detta ställer givetvis krav på 

kvalitetsbedömningen av den data som samlas in då den inte kan garanteras på samma sätt som när 

forskare samlar in data på egen hand. Med anledning av att Thomson Reuters Datastream är en 

väletablerad aktör på marknaden beträffande ESG-betyg samt tillhandahåller gediget finansiellt 

informationsunderlag (Refinitiv, 2019) och att tidigare studier tagit del av samma databas (se till 

exempel Utz, 2019) kan kvaliteten och därmed valen berättigas. Dessutom förklarar Bryman och Bell 

(2017) att studier som baseras på sekundärdata inbegriper fördelar i form av tids- och 

kostnadsbesparingar. Genom att utgå från befintliga data kan mer tid avsättas till att bearbeta och 

analysera den data som samlats in vilket öppnar upp möjligheten att föra djupare resonemang vilket 

annars hade varit svårt att åstadkomma. Vidare innebar valet att använda sekundärdata att studien 

kunde genomföras inom den tidsram som tillgavs.  

 

Förutom sekundärdata vilar studien på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar samt tryckt 

litteratur, institutionella rapporter och elektroniska källor. De artiklar som används i studien har 

samlats in via sökmotorer som Google Scholar och Discovery samt via mer ämnesspecifika databaser 

som Scopus, Academic Search Elite, Business Source Premier, Sage Journals, Science Direct och 

Emerald Insight. Vid artikelsökning har ämnesrelaterade sökord som “ESG”, “CSR”, “Corporate 

Scandal” samt noggrant sammansatta söksträngar som “Corporate Scandal” OR “Environmental 

Scandal” AND ESG, “Predict” AND “Corporate Scandal” OR “Environmental Scandal” använts för 

att urskilja relevanta och användbara artiklar för studien. Referenslistor i redan refererade artiklar har 

också varit en viktig källa till information i studien. För att säkerställa samtliga artiklars kvalitet har 

kriterier som peer-reviewed6 samt ABS-ranking7 med 3+ betyg varit betydande och eftersträvansvärt 

i högsta möjliga mån.  

                                                 
6 Peer-review kallas den process där vetenskapliga publikationer granskas av ämnesexperter innan publicering. Det är 
således en form av kvalitetssäkring för att säkerställa hög standard på publicerad forskning (Karolinska Institutet, 2019). 
7 Academic Journal Guide är skapad av Chartered Association of Business Schools’ (ABS), där de betygsätter kvalitén 
på tidsskrifter baserat på kriterier som utbud, ämne och citeringar (Chartered Association of Business Schools, 2018). 
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3.2.2   Studiens population, urval och bortfall 

Urvalet i denna studie består av publika företag som har inrapporterad ESG-data i Thomson Reuters 

Datastream under aktuell tidsperiod (2009–2018). Detta medför att studien baseras på icke-

sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2017) innebär att forskarna tagit vissa beslut om 

vad som ska ingå i urvalet. Enligt Bryman och Bell (2017) skulle det optimala inom kvantitativ 

forskningsmetod vara att studien baserades på sannolikhetsurval. Med andra ord hävdar författarna 

att urvalet borde tas fram slumpmässigt för att på så vis utesluta att forskarna har inflytande på det 

som ska studeras vilket skulle bidra till studiens objektivitet och generaliserbarhet. Att rätta sig efter 

detta är inte rimligt för denna studie med anledning av dess syfte, där ESG-data förefaller centralt.  

 

Denna studie eftersträvar att uppnå ett så pass generaliserbart resultat som är troligt givet 

förutsättningarna. Holme och Krohn Solvang (1997) belyser vikten av att urvalet är representativt för 

att forskare ska kunna uttala sig och dra rimliga slutsatser både inom och utom studien. Detta ställer 

krav på att urvalet är tillräckligt stort för att kunna vara generaliserbart. Små urval leder enligt Holme 

och Krohn Solvang (1997) ofta till resultat som inte är tillförlitliga, vilket i sin tur påverkar 

generaliserbarheten negativt. Även om studien är bristfällig med anledning av att urvalet ej är 

slumpmässigt ämnar den att inkludera ett så stort urval som är möjligt utifrån kriteriet att ESG-data 

finns inrapporterad. Detta innebär att denna studie inte har några ytterligare avgränsningar bland de 

företag som har inrapporterad ESG-data under aktuell tidsperiod då avsikten är att få ett så 

generaliserbart resultat som möjligt. 

 

Datainsamlingen påbörjades genom att finna de bolag som hade ESG-data inrapporterad, vilket 

resulterade i ett dataunderlag bestående av drygt 7000 företag. Eftersom denna studie baseras på 

longitudinella data, det vill säga data som är insamlad över flera tidpunkter och innehåller flertalet 

variabler (Westerlund, 2005), applicerades en filtrering kring att enbart inkludera företag med 

inrapporterade data under åren 2009–2018, vilket resulterade i 2517 företag fördelat på olika 

branscher i 61 länder. I tabell 1 presenteras urvalsprocessen. 

Data Beskrivning  Antal företag kvar 

ESG-data All 7000 + 

ESG-data  Med avsaknad av värden 2009–2018 2670 

ESG-data Relevanta värden 2009–2018 2517 
 

Tabell 1: Urvalsprocessen. 



24 
 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att ta sig an syftet genom att bryta ner det i mindre delar och begrepp 

som sedan omvandlas och görs mätbara (Bryman & Bell, 2017). Det är därför av betydelse att 

översätta centrala begrepp i studien till något konkret och mätbart. Det framgår även av Holme och 

Krohn Solvang (1997) att det inom kvantitativ forskning är en förutsättning att det som ska studeras 

går att mäta och kvantifiera. Utifrån detta ter det sig därför nödvändigt i denna studie att 

operationalisera begreppet miljöskandal vilket kommer att beskrivas i detalj under nästkommande 

avsnitt. Dessutom har samtliga variabler delats in i oberoende samt beroende variabler. Bryman och 

Bell (2017) förklarar skillnaden genom att beskriva att den oberoende variabeln påverkar den 

beroende. Värt att tillägga är att kontrollvariabler klassas som oberoende och är inte direkt relevanta 

för studien, men ämnar tillämpas så att missförstånd kan undvikas (Edling & Hedström, 2003). 

3.3.1 Den beroende variabeln miljöskandal 

Den mest centrala delen av operationaliseringen låg i att först definiera begreppet miljöskandal för 

att sedan kvantifiera det. Med utgångspunkt i Refinitivs (2019) definition av miljökontrovers 

definieras miljöskandal i studien som “kontroverser med en miljömässig påverkan på naturresurser 

eller det lokala samhället som uppstår till följd av företagets verksamhet och som fått negativ medial 

uppmärksamhet”. Vidare användes Thomson Reuters Datastream vid insamling av data för 

miljöskandaler.  

 

Det framgår dock av tidigare studier att det finns olika tillvägagångssätt beträffande 

operationalisering av företagsskandaler där de flesta, till författarnas förvåning, förefaller tämligen 

manuella i sitt framtagande. Utz (2019) och Jory et al. (2015) utgår från ett flertal databaser och 

internet för att identifiera inträffade företagsskandaler som faller under deras egen definition. Chen, 

Ganesan & Liu (2009) och Gokhale, Brooks & Tremblay (2014) utgår istället från en specifik 

företagsskandal (återkallning av produkter) för att sedan ta fram ett dataunderlag genom att söka på 

relevanta nyckelord i databaser.  

Urvalet är ofta avgränsat till ett specifikt land då utförandet är tidskrävande. Dessa tillvägagångssätt 

bygger till stor del på manuella ingrepp vilket innebär att antalet företagsskandaler löper risk att 

begränsas på grund av tidsbrist och/eller felsökning. Detta yttrar sig genom att urvalet i samtliga 

nämnda studier endast omfattas av 60–90 företagsskandaler. 

 

Vad som redan föreskrivits är att denna studie eftersträvar hög reliabilitet, replikerbarhet samt 

generaliserbarhet, vilket var en bidragande orsak till att Refinitivs (2019) kontroverser har använts 
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vid insamling av miljöskandaler, vilket skiljer sig från tidigare studier. Detta resulterade i att 372 

miljöskandaler inkluderats i urvalet. Fullständig lista med antalet miljöskandaler som ingår i studien 

fördelat per företag och land framgår av Appendix A. En alternativ väg skulle vara att utgå från 

samma urval av företagsskandaler som tidigare studier har använt (Utz, 2019; Jory et al., 2015) och 

sedan avgränsa detta urval till att enbart avse miljöskandaler. Detta var dock inte ett alternativ då 

antalet miljöskandaler skulle minska avsevärt och därmed påverka studiens reliabilitet negativt. 

Dessutom är Thomson Reuters en väletablerad aktör på marknaden med gedigen mängd data vilket 

stärker dess pålitlighet i sammanhanget (Refinitiv, 2019). 

 

Den beroende variabeln (Y) är en kategorisk dikotom variabel vilket innebär att den enbart kan anta 

två värden (Djurfeldt et al., 2018): antingen har det inträffat en miljöskandal (Y=sant) eller så har det 

inte inträffat en miljöskandal (Y=falskt). För att göra en statistisk analys möjlig har samtliga 

miljöskandaler kvantifierats (Djurfeldt et al., 2018) till dummyvariabler med värdet 0 för ingen 

miljöskandal och 1 vid minst en miljöskandal.  

3.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna utgörs av 7 mätpunkter kopplade till ESG-data. En summering av samtliga 

oberoende variabler samt hur dessa har operationaliserats presenteras i tabell 2 nedan. Valet att 

använda underliggande mätpunkter motiveras dels av Utz (2019) som hävdar att underliggande 

mätpunkter i ESG-betyget möjligtvis kan förutsäga företagsskandaler, dels av Chatterji et al. (2009) 

som menar att det aggregerade ESG-betyget är missvisande då det är obenäget att förutsäga 

företagsskandaler. Detta gav en grund till den övergripande idé som studien bygger på vilket innebär 

att den skiljer sig från andra liknande studier genom att inte utgå från förutbestämda variabler hämtade 

från tidigare forskning. Istället undersöks samtliga mätpunkter av relevans för studien för att sedan 

presentera statistiskt signifikanta variabler som tros påverka utfallet för miljöskandal. Det går därför 

att hävda att denna studie är den första i sitt slag (enligt forskarnas kännedom). Då studien explicit 

fokuserar på miljöskandaler har samtliga mätpunkter som enligt Refinitiv (2019) är relevanta för just 

miljöskandaler inkluderats. Detta har inneburit att studien undersökt samtliga mätpunkter kopplade 

till E-pelaren i ESG, samt övriga mätpunkter som är gemensamma för alla typer av kontroverser 

(skandaler). Dessa övriga mätpunkter består av det aggregerade ESG-betyget (ESG-total) och 

samtliga 23 kontroverser inklusive miljökontroverser (året innan skandalåret) då man kan tänka sig 

att företag som är inblandade i en annan typ av kontrovers också löper högre risk att orsaka 

miljökontroverser. Det är återigen viktigt att poängtera att samtliga oberoende variabler för varje 

enskilt år är tidsförskjutna (laggade) med minus ett år i relation till skandalåret.  
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I praktiken utgick studien från totalt 85 mätpunkter varav 61 är kopplade till E-pelaren, 23 till 

kontroverser och 1 avser det aggregerade ESG-betyget. Efter att ha rensat mätpunkter med brister i 

datasetet (saknade värden), för hög multikollinearitet samt för låg signifikansnivå resulterade 

datasetet i 7 oberoende variabler. Således tas endast de oberoende variabler med som tillför den 

logistiska regressionsmodellen något.  

 

För att utesluta eventuella skensamband och för att kontrollera mätningarna har samtliga länder med 

skandalföretag (32st) samt branscher (11st) inkluderats som kontrollvariabler i form av dummies i 

den logistiska regressionsanalysen (Djurfeldt et al., 2018). Kontrollvariablerna i detta fall är sådana 

variabler som kan tänkas ha ett samband med utfallet för att en miljöskandal ska inträffa vilket kan 

påverka de förklarande variablernas signifikans. Det är inte otänkbart att miljöskandaler varierar 

mellan länder och branscher vilket motiverar dess inkludering i analysen. Kontrollvariablernas 

betydelse kommer att presenteras i resultatet men de kommer fortsättningsvis inte att ingå bland 

studiens oberoende variabler i nedanstående tabeller då de inte är ESG-mätpunkter. Samtliga länder 

och branscher som har använts som kontrollvariabler går att finna i respektive Appendix B och 

Appendix C. 

 

Källan till de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna är som tidigare nämnt Thomson Reuters 

Datastream. Förklaringar till samtliga oberoende variabler har också hämtats från Thomson Reuters 

Datastream och presenteras i anslutning till tabell 2. 
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Variabel Akronym Nivå Dummy* Mätnivå Variabeltyp 

Environmental 

Controversies  
EnCo Sant/Falskt 1/0 Dikotom Förklarande 

Business Ethics 

Controversies 
BuEtCo 0–49 1/0** Dikotom Förklarande 

ESG-Total ESG Tot 0–1 - Kvotskala Förklarande 

Targets Energy Efficiency TaEnEf Sant/Falskt 1/0 Dikotom Förklarande 

Env Supply Chain 

Partnership Termination 
EnSuPaTe Sant/Falskt 1/0 Dikotom Förklarande 

Land Environment Impact 

Reduction 
LaEnIm Sant/Falskt 1/0 Dikotom Förklarande 

Animal 

Testing Reduction 
AnTeRe Sant/Falskt 1/0 Dikotom Förklarande 

* Numeriskt kodad variabel som används för att markera kategorier. **Ingen kontrovers kodas till 0 och inträffad kontrovers 

(oavsett antal) kodas till 1. 

Tabell 2: Sammanställning av oberoende variabler. 
   . 

Förklarande variabler 

Environmental Controversies 

Företaget har året innan skandalåret varit inblandade i minst en kontrovers med miljömässig påverkan 

på naturresurser eller det lokala samhället som uppstått till följd av företagets verksamhet och som 

fått negativ medial uppmärksamhet. 

 

Business Ethics Controversies 

Företaget har året innan skandalåret varit inblandade i minst en kontrovers kopplad till mutor, 

korruption och affärsetik i allmänhet som har fått negativ medial uppmärksamhet. 

 

ESG-Total:  

Det totala aggregerade ESG-betyget som baseras på inrapporterade data inom de tre pelarna 

Environmental, Social och Governance. 
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Targets Energy Efficiency: 

Företaget har uppsatta mål avseende effektiv energiförbrukning i verksamheten. 

 

Environment Supply Chain Partnership Termination: 

Företaget rapporterar eller visar att de är beredda att avsluta ett samarbete med en leverantör om 

leverantören inte uppfyller företagets uppsatta miljökriterier. 

 

Land Environment Impact Reduction: 

Företaget rapporterar om de initiativ som tas för att minska miljöpåverkan på den mark som ägs eller 

hyrs i syfte att bedriva sin verksamhet. Mätpunkten avser endast företag inom lantbruk, gruvdrift samt 

olja och gas. 

 

Animal Testing Reduction: 

Företaget har etablerat åtgärder för att minska eller eliminera djurförsök. Mätpunkten är relevant för 

farmaceutiska, kemiska och livsmedelsproducerande företag. 

3.4 Analysmetoder 

Vid analys av den data som hämtats från Thomson Reuters Datastream användes statistikprogrammet 

Stata vilket är ett av de vanligaste statistiska programmen att använda vid kvantitativ analys. Eftersom 

studien ämnar ge en så pass tydlig överblick av utförandet som möjligt tillämpas tre statistiska 

tekniker, vilka är: univariat analys, bivariat analys samt multivariat analys. De två förstnämnda 

används i syfte att dels granska data för att se om den duger för senare analys, dels för att presentera 

data på ett överskådligt sätt. Detta görs mot bakgrund av Eriksson Barajas et al. (2013) vilka hävdar 

att utförandet ska presenteras på ett sådant vis att det gör det möjligt för en utomstående att förstå. 

Den sistnämnda statistiska tekniken innebär att flera variabler studeras samtidigt (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Bryman & Bell, 2017). Det finns en uppsjö av multivariata metoder, men denna 

studie tillämpar logistisk regressionsanalys med anledningen av att den beroende variabeln 

(miljöskandal) är dikotom, i.e. att den enbart kan anta värde 1 eller 0 (Hosmer, Lemeshow & 

Sturdivant, 2013). Kortfattat är avsikten med den logistiska regressionsanalysen att undersöka 

relationen mellan en eller flera oberoende variabler och den beroende variabeln. Dessa analysmetoder 

kommer att beskrivas utförligt under nästkommande avsnitt. 
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Likt tidigare forskning (Jory et al., 2015; Utz, 2019; Chatterji et al., 2009) kommer denna studie att 

använda signifikansnivån p<0.05 (5%), vilket också är den vedertagna signifikansnivån inom 

företagsekonomisk forskning som ger stöd för att man felaktigt inte förkastar en hypotes (Bryman & 

Bell, 2017; Djurfeldt et al., 2018). Vidare kommer det i analysen framgå vilka signifikansnivåer som 

har applicerats på analyserade data. De olika signifikansnivåerna benämns fortsättningsvis enligt 

följande: * p<0.1 (10%), ** p<0.05 (5%) och *** p<0.01 (1%). 

3.4.1 Univariat analys 

Univariat analys innebär att varje variabel studeras enskilt och används i regel som ett förberedande 

steg inför regressionsanalysen. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det flera sätt att visualisera 

dataunderlaget där histogram och frekvenstabeller är vanligt förekommande i dessa sammanhang. 

Författarna menar att detta förklarar kvalitén på datasetet samtidigt som läsaren får en överblick av 

varje enskild variabel som ingår i analysen. I enlighet med Djurfeldt & Barmark (2009) presenteras 

dataunderlaget i denna studie som deskriptiv statistik i tabellform som går att finna i resultatkapitlet. 

De oberoende variablerna som är dikotoma presenteras i en frekvenstabell där fördelningen framgår 

i antal och procentuellt. Den oberoende variabeln ESG-total skiljer sig såtillvida att det är en 

kvotvariabel vilket innebär att den istället presenteras med antal observationer samt variabelns 

medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum. Det framgår av Holme och Krohn Solvang 

(1997) att denna överblick möjliggör en granskning av data för att se om fördelningen är skev. Nedan 

ges en beskrivning av vad medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum visar samt hur 

det är relevant för studien. 

 

Värde Beskrivning Relevans 

Medelvärde Summan av alla värden dividerat med antalet 
värden. Är därför känsligt för extremvärden. 

Mäter centraltendensen och värdet för 
den typiska fördelningen. 

Standardavvikelse 

Spridningsmått som beräknas genom att 
kvadrera skillnaden mellan varje värde och 
medelvärdet dividerat med summan av 
skillnaden genom antalet observationer. 
Känsligt för extremvärden. 

Mäter den genomsnittliga variationen 
kring medelvärdet. 

Minimum Fördelningens lägsta värde. Möjliggör uteslutning av 
extremvärden för att förtydliga 
spridningen. Maximum Fördelningens högsta värde. 

 
Tabell 3: Översikt samt beskrivning av värdena till deskriptiv statistik, med stöd från Bryman och Bell (2017). 
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3.4.2 Bivariat analys 

Nästa steg var att analysera data med hjälp av en bivariat analys med anledning av att dels 

åskådliggöra sambandet som föreligger mellan variablerna, dels kontrollera att dataunderlaget ligger 

i linje med de antaganden som råder för logistisk regressionsanalys. Bryman och Bell (2017) gör 

gällande att den bivariata analysen ämnar studera samband istället för orsak och effekt vilket är viktig 

att lyfta. Bryman och Bell (2017) menar vidare att den bivariata analysen studerar om variationen i 

en oberoende variabel sammanfaller med variationen i den beroende variabeln, samt förklarar hur 

starkt sambandet är. Då denna studie består av longitudinella data samt att de oberoende variablerna 

är laggade minskar den tvetydighet som vanligtvis finns kring orsaksriktning mellan oberoende och 

beroende variabel, vilket gör det lättare att kunna dra kausala slutsatser enligt Bryman och Bell (2017) 

och Djurfeldt et al. (2018). Det innebär således att den bivariata analysen i denna studie har för avsikt 

att förklara hur förändringar av varje enskild ESG-mätpunkt (oberoende variabler) medför 

förändringar i den beroende variabeln miljöskandal. 

 

Vidare framgår det att en bivariat analys kan genomföras på olika sätt beroende på vilka typer av 

variabler som ingår (Bryman & Bell, 2017). Denna studie använder kvotvariabler8 samt dikotoma 

variabler, varvid ett korrelationstest i form av Spearmans rho var mest lämpligt i enlighet med Bryman 

och Bell (2017). Sambandet uttrycks sedan med hjälp av en korrelationskoefficient och presenteras 

genom en korrelationsmatris i studiens resultatkapitel. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde 

mellan -1 och 1 där ett perfekt samband uppnås om koefficienten antar värdet -1 eller 1 vilket innebär 

att sambandet kan ha negativ eller positiv riktning. Desto närmare ett värde ligger 0, ju svagare 

samband föreligger (Djurfeldt et al., 2018).  

 

Utöver att studera sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln ämnar den 

bivariata analysen även upptäcka eventuell multikollinearitet mellan de oberoende variablerna inför 

den logistiska regressionen. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) bör multikollinearitet helst inte 

finnas vid en logistisk regression. Multikollinearitet innebär att det finns samvariation mellan en eller 

flera oberoende variabler (Djurfeldt et al., 2018). Detta åskådliggörs också i den korrelationsmatris 

som presenteras i resultatkapitlet. 

                                                 
8 Kvotvariabel är en variabel som rymmer en absolut nollpunkt och där avståndet mellan två angränsande mätvärden är 
lika stort överallt (ekvidistans) (Djurfeldt et al., 2018). 
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3.4.3 Multivariat analys 

Slutligen genomförs en multivariat analys i form av en logistisk regression. En logistisk regression 

används för att beskriva relationen mellan flera oberoende variabler 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, . . .𝑋𝑋𝑘𝑘 (ESG-mätpunkter) 

och den dikotoma beroende variabeln Y (miljöskandal), där Y operationaliseras9 till att anta 

dummyvariabler, där 1=miljöskandal och 0=ingen miljöskandal. Att studien utgörs av en dikotom 

beroende variabel är den främsta anledningen till att en logistisk regressionsanalys tillämpas framför 

en linjär regressionsanalys. Den logistiska regressionsmodellen ämnar beskriva det förväntade värdet 

på Y, i.e. E(Y), genom följande ekvation (Kleinbaum, Kupper, Muller & Nizam, 1998): 

 

𝐸𝐸(𝑌𝑌)  =  
1

1 +  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−�𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 ��

 

 

Där: 

𝐸𝐸 = förväntat värde 

𝑌𝑌 = beroende variabel 

𝛽𝛽 = regressionens koefficienter 

𝑋𝑋 = oberoende variabel 

𝑘𝑘 = antalet oberoende variabler 

 

Då denna studie ämnar förutsäga sannolikheten för att en miljöskandal ska inträffa är E(Y) ekvivalent 

med P(Y=1), där P=sannolikhet och Y=1 är det utfall som sannolikheten mäts för (i denna studie 

alltså att en miljöskandal ska inträffa). Således kan ovanstående formel skrivas om så att den istället 

beskriver sannolikheten för att ett av två möjliga utfall av variabeln Y ska inträffa (Kleinbaum et al., 

1998): 

 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)  =  
1

1 +  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−�𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 ��

 

 

Den logistiska regressionsmodellen ovan används när den beroende variabeln är dikotom vilket 

innebär att den endast kan anta två möjliga värden, i detta fall företagsskandal/ingen företagsskandal.  

 

                                                 
9 Se 3.3.1 för utförligare presentation av hur operationaliseringen av den beroende variabeln “miljöskandal” har gått till. 
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Det matematiska uttrycket till höger om likhetstecknet ovan kan skrivas om till en mer generell 

matematisk form (Kleinbaum et al., 1998) enligt: 

 
1

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−�𝛽𝛽0+∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 ��

 = 𝑓𝑓(𝑧𝑧) = 1
1+𝑒𝑒−𝑧𝑧

 

 

Där: 

𝑧𝑧 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1  

𝑒𝑒 = 2.718281828459045235360...10 

 

Funktionen 𝑓𝑓(𝑧𝑧) är den så kallade logistiska funktionen som är väl lämpad som modell för 

sannolikheter då värdet på 𝑓𝑓(𝑧𝑧) endast kan anta värden mellan 0 och 1 då 𝑧𝑧 rör sig mellan -∞ till +∞, 

alltså oändligheten. Den logistiska modellen är utformad på sådant sätt att sannolikheten för ett visst 

utfall alltid faller inom spannet 0–1, vilket också är den främsta anledningen till att den logistiska 

regressionsanalysen är bäst lämpad när sannolikheten för ett visst utfall ska beräknas (Kleinbaum et 

al., 1998; Djurfeldt & Barmark, 2009). En fördel med den logistiska modellen är att förutsättningarna 

inte är lika strikta som för regression med minsta kvadratmetoden (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Exempelvis finns det inget krav på normalfördelning för den beroende variabeln och det finns heller 

inget antagande på en linjär relation mellan oberoende och beroende variabler i modellen (Kleinbaum 

et al., 1998; Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

 
Figur 7: Egen tolkning av skillnaden mellan linjär modell och logistisk modell. 

 

                                                 
10 Eulers tal = 2.718281828459045235360… fortsätter i oändlighet. (De första 10 000 decimalerna går att se på: 
https://www.math.utah.edu/~alfeld/math/e.html) 

https://www.math.utah.edu/%7Ealfeld/math/e.html
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En annan mycket viktig skillnad mellan en logistisk regression och en vanlig regression med minsta 

kvadratmetoden är att den beroende variabeln i en logistisk regression uttrycks som ett odds 

(Kleinbaum et al., 1998), som är sannolikheten för ett utfall dividerat med sannolikheten för dess 

motsats: 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝑒𝑒

1 − 𝑒𝑒
 

 

Med hänsyn till detta skrivs den logistiska regressionsmodellen om till en logit form av modellen, där 

logit innebär att P(Y=1=företagsskandal) omvandlas till den naturliga logaritmen (ln) av oddset för 

att miljöskandal inträffar (Kleinbaum et al., 1998): 

 

logit [𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)] = ln � 𝑒𝑒
1−𝑒𝑒

� = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑗𝑗=1  

 
Ovanstående ekvation är en logit form av regressionsmodellen där logit är logaritmen av odds-ration 

och där den logita formen ges av den linjära funktionen 𝛽𝛽0 + 𝛴𝛴𝑗𝑗=1𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗 (Kleinbaum et al., 1998). 

 

Den linjära funktionens lutning (𝛽𝛽𝑗𝑗), mäter förändringen i logaritmen (logit) när en oberoende 

variabel (X) förändras med en enhet. 𝛽𝛽𝑗𝑗 mäter således hur log-oddset förändras för att en miljöskandal 

ska inträffa när den oberoende variabeln X förändras med en enhet. 𝛽𝛽0 representerar funktionens 

intercept, alltså log-oddset för att miljöskandal ska inträffa när variabeln X=0. Vid användning av 

logaritmerade odds blir den logistiska kurvan (figur 7) linjär (Bjerling & Ohlsson, 2010). För att 

sammanfatta ovanstående genomgång kring poängen med att använda logaritmerade odds (Bjerling 

& Ohlsson, 2010), 1) genom att uttrycka sannolikheten som ett odds elimineras den “övre gränsen” 

2) genom att oddsen sedan logaritmeras, elimineras den “nedre gränsen”, vilket uppfyller en viktig 

förutsättning för OLS-regression (minsta kvadratmetoden): då värdena uttrycks som logaritmerade 

odds blir den beroende variabeln oändlig. 
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3.5 Sammanfattning av metod 

Nedan sammanfattas metodens huvudsakliga delar i syfte att ge förståelse för genomförandet samt 

skapa en tydlig överblick av de olika delarna. 

 
Figur 8: Metodsammanfattning. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

För att uppnå hög tillförlitlighet och giltighet inom kvantitativ företagsekonomisk forskning som för 

denna studie, menar Bryman och Bell (2017) samt Eriksson (2018) att framförallt tre kvalitetskriterier 

(reliabilitet, validitet och replikerbarhet) bör beaktas vid studiens utformning och genomförande. 

Nedan presenteras samtliga dessa kriterier samt hur de har beaktats i denna studie. 

3.6.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2017) avser reliabilitet en studies förmåga att ge tillförlitliga resultat. Detta 

ställer således krav på följdriktigheten hos de mått som används och innebär samtidigt att mätningar 
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bör vara konsekventa samt pålitliga. Konkret betyder detta att hög reliabilitet innebär att samma 

resultat skulle ges om undersökningen upprepas med samma instrument.  

 

Bryman och Bell (2017) hävdar att en reliabel studie präglas av en viss stabilitet vilket innebär att det 

som undersöks kan mätas under olika tidpunkter utan att fluktuera. Med tanke på att studien förlitar 

sig på data hämtad från Thomson Reuters Datastream, som sammanställer data från årsredovisningar 

och andra rapporter, får datan anses stabil eftersom historiska rapporter inte kan komma att ändras, 

vilket även bidrar till studiens replikerbarhet. Valet att ta fram miljöskandaler ur Thomson Reuters 

Datastream gjordes bland annat med anledning av att stärka reliabiliteten i studien. Detta resulterade 

i ökad objektivitet samt replikerbarhet. Bryman och Bell (2017) menar att objektivitet är ett viktigt 

inslag vid kvantitativ forskningsmetod då det stärker reliabiliteten. Alternativet hade varit att manuellt 

söka fram miljöskandaler vilket hade inneburit inslag av subjektivitet vilket inte är att föredra. I tillägg 

anses Thomson Reuters Datastream vara en betrodd databas, vilket redogjorts för i tidigare avsnitt, 

varpå studien får anses vara reliabel. Enligt Bryman och Bell (2017) kan en studie inte vara valid om 

den inte är reliabel, vilket innebär att bristfällig reliabilitet sänker en studies validitet. Då studien 

enligt argumentationen ovan kan anses hålla hög reliabilitet, höjer detta i sin tur studiens validitet. 

3.6.2 Validitet 

Det framgår av Bryman och Bell (2017) att ett av de viktigaste kvalitetskriterierna vid undersökningar 

är validitet, som kortfattat handlar om studien verkligen mäter det forskaren avser att mäta. Djurfeldt 

et al. (2018) gör gällande att validitet avser giltigheten i det som mäts och avgörs i hur väl forskarna 

lyckas översätta de ämnesmässiga begreppen till något mätbart. Ett viktigt steg är således att kritiskt 

granska den mätning som gjorts i studien.  

 

En diskussion kan därför föras kring valet av värderingsinstitut eftersom studien förlitar sig på 

Thomson Reuters ESG-betyg samt kontroverser. Det framgår tidigare i studien att det för närvarande 

finns tre etablerade värderingsinstitut med fokus på hållbarhet, nämligen Bloomberg, MSCI och 

Thomson Reuters, vilka förser investerare med ESG-betyg. Även om metodologin kring 

betygsättningen skiljer sig åt mellan värderingsinstituten framgår det att betygen inte markant skiljer 

sig åt mellan de största aktörerna. Utz (2019) ger exempel på mindre värderingsinstitut som fallerat 

vid sin bedömning, men ingen kritik har upptäckts för de etablerade värderingsinstituten. Ett 

alternativ hade varit att ta del av samtliga värderingsinstituts ESG-betyg, vilket inte hade varit möjligt 

ur ett kostnads- och tidsperspektiv. Dock ämnar denna diskussion belysa den eventuella problematik 

som föreligger beträffande studiens validitet.  
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Å andra sidan är det värt att poängtera att den mätmetod som tillämpats genom att använda Thomson 

Reuters Datastream bidrar till studiens validitet med anledning av att databasen är betrodd och 

används i stor utsträckning. Studien är därmed tillförlitlig och valid med utgångspunkt i att 

mätvärdena som används faktiskt mäter det som de är avsedda att mäta vilket ligger i linje med 

Bryman och Bells (2017) tankar.  

3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet påminner om reliabilitet då det handlar om att ge en tydlig beskrivning beträffande 

studiens tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017). Avsikten är att detta ska skapa möjlighet för andra 

forskare att reproducera studien. Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att beskriva 

tillvägagångssättet på ett så detaljerat och ingående sätt som är möjligt i syfte att stärka dess 

replikerbarhet. Eftersom studien grundligt diskuterar de metodval som gjorts samt har för avsikt att 

visualisera data på ett överskådligt vis är det rimligt att anta att studien kan reproduceras vilket således 

bidrar till studiens replikerbarhet positivt. I syfte att dels stärka replikerbarheten ytterligare, dels 

underlätta för läsaren, sammanfattades metodens olika delar i figur 8 ovan. Där framgår tydligt hur 

data har samlats in, operationaliserats, analyserats samt vilka beslut som tagits och vilken inverkan 

det haft. Figur 8 bidrar till studiens transparens beträffande tillvägagångssättet och ger en tydlig 

översikt för forskare som ämnar reproducera studien.  

3.7 Källkritik 

I syfte att stärka studiens kvalitet bör forskningsprocessen präglas av att forskarna ifrågasätter de 

källor som används i studien (Bryman & Bell, 2017). Studien har eftersträvat att använda 

originalkällor då dessa enligt Bryman och Bell (2017) är mer betydelsefulla för studien än 

andrahandskällor som kan feltolkas. Som tidigare framgått har kriterier som peer-reviewed samt 

ABS-ranking med 3+ betyg varit betydande och eftersträvansvärt i högsta möjliga mån för att 

säkerställa samtliga artiklars kvalitet (Booth, Colomb, Fitzgerald, Williams & Bizup, 2019). Med 

hänsyn till den stora mängd källor som har använts i studien har Mendeley11 referenshanteringssystem 

använts för att hantera, sortera och föra anteckningar kring källorna, vilket underlättat 

forskningsprocessen genom att skapa struktur och överskådlighet. 

 

I enlighet med Bryman och Bell (2017) ämnar den teoretiska referensramen påvisa förståelse för 

forskningsområdet. En viktig del har därför varit att skapa en grund genom att använda central 

                                                 
11 Mendeley är ett gratis referenshanteringssystem som används för att samla och sortera referenser, organisera citeringar 
samt för att skapa källförteckningar (Mendeley, 2019). 
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forskning inom forskningsområdet som källor för att sedan komplettera med aktuell forskning som 

ger en bild av aktuella rön (Eriksson, 2018). Dessutom har sekundärkällan Thomson Reuters 

Datastream använts för att samla in relevant data vilket utgör en risk då informationen kan ha 

påverkats vid databearbetningen. Då denna källa redan har behandlats i tidigare avsnitt och anses vara 

pålitlig kommer inget ytterligare resonemang att föras. Slutligen har metodvalen baserats på 

fördjupande statistisk litteratur samt metodlitteratur för att ge en tydlig bild av tillvägagångssättet. 
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4. Resultat 

 

Inledningsvis presenteras studiens deskriptiva statistik, följt av den bivariata analysen i form av en 

korrelationsanalys. Avsnittet avslutas genom en presentation av den logistiska regressionsanalysen. 

I samtliga delar har kommentarer och sammanfattande tabeller använts för att tydliggöra samt 

underlätta förståelsen för de resultat som presenteras. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Nedan presenteras den deskriptiva statistiken i tabellform.  

 

Variabel Utfall Dummy Antal Procent 

Environmental 
Controversies Lag 1 
(Beroende) 

Falskt 0 24798 98.5 

Sant 1 372 1.5 

 Total 25170 100.00 

Environmental 
Controversies 
(Oberoende) 

 

Falskt 0 24887 98.9 

Sant 1 283 1.1 

 Total 25170 100.0 

Business Ethics 
Controversies 
(Oberoende) 

Falskt 0 23436 93.1 

Sant 1 1734 6.9 

 Total 25170 100.0 

Policy Sustainable 
Packaging 

(Oberoende) 

Falskt 0 20934 83.2 

Sant 1 4236 16.8 

 Total 25170 100.0 
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Targets Energy 
Efficiency 

(Oberoende) 

Falskt 0 18416 73.2 

Sant 1 6754 26.8 

 Total 25170 100.0 

Env Supply Chain 
Partnership 
Termination 

(Oberoende) 

Falskt 0 21741 86.4 

Sant 1 3429 13.6 

 Total 25170 100.0 

Land Environmental 
Impact Reduction 

(Oberoende) 

Falskt 0 22938 91.1 

Sant 1 2232 8.9 

 Total 25170 100.0 

Animal Testing 
Reduction 

(Oberoende) 

Falskt 0 24378 96.9 

Sant 1 792 3.1 

 Total 25170 100.0 

 
Tabell 4: Fördelning av de dikotoma variablerna. 

 

Variabel Obs Medel Std.Avv. Min Max 

ESG-Total 
(Oberoende) 

25170 .549 .179 .8113 .95344 

 
Tabell 5: Fördelning av den oberoende variabeln ESG-Total. 

 

Ovanstående två tabeller visualiserar den deskriptiva statistiken för de variabler som använts i studien. 

Tabell 4 visar fördelningen av utfall (falskt/sant) i antal och procentuellt för studiens dikotoma 

variabler, vilket innebär att de enbart kan anta värde 0 eller 1. För att exemplifiera, från den beroende 

variabeln (Environmental Controversies Lag 1) kan man se att 1.5% av de observerade värdena 

innebär en miljöskandal, i.e. 372 miljöskandaler har totalt inträffat i studiens dataset. Det framgår av 
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tabellen att det är betydligt fler observerade värden som är falska än sanna vilket innebär att företagen 

inte lyfter dessa aspekter i sin CSR-rapportering. Animal testing reduction har enbart 792 observerade 

värden vilket innebär att företag som arbetar för en reducering av tester på djur enbart förekommit i 

792 av företagens hållbarhetsrapporter. Dock är denna variabel enbart relevant för farmaceutiska, 

kemiska och livsmedelsproducerande företag vilket förklarar det låga antalet. Land environment 

impact reduction är också branschspecifik och enbart avsedd för företag verksamma inom lantbruk, 

gruvdrift samt olja och gas. Dock är dessa företag fler till antalet vilket gör att antalet observerade 

värden som är sanna inte skiljer sig markant från övriga variabler. Vidare visar tabellen att den 

oberoende variabeln Environmental Controversies innehåller 89 miljöskandaler färre än den 

beroende variabeln Environmental Controversies Lag 1. Det innebär att det år som föll bort vid 

tidsförskjutning (2018) innehöll 89 miljöskandaler. 

Då den oberoende variabeln ESG-Total är en kvotvariabel presenteras medelvärde, 

standardavvikelse, min- och maxvärde i tabell 5. Värt att uppmärksamma för ESG-Total är 

medelvärdet på drygt 0.55, vilket tyder på en jämn fördelning mellan låga och höga ESG-betyg bland 

företagen i urvalet.  

Nedan presenteras inträffade miljöskandaler fördelade per land.  
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Figur 9: Inträffade miljöskandaler fördelat per land. 
 

Figur 9 visar att flest miljöskandaler inträffat i USA följt av Kanada, Storbritannien och Australien. 

Tillsammans står dessa fyra länder för 223 miljöskandaler av totalt 372, vilket motsvarar knappt 60% 

av totalt inträffade miljöskandaler. Dessutom framgår det att samtliga inträffade miljöskandaler skett 

i 32 länder. Dessa länder är alla industriländer, vilket är värt att notera.  

Då data är insamlad över en period på 10 år finns det risk att ett och samma företag har orsakat fler 

än 1 skandal i diagrammet ovan. Figuren ovan tar heller inte hänsyn till antalet rapporterande företag 

i respektive land. Nedan presenteras därför antal skandalföretag (inte antal skandaler) i relation till 

antalet rapporterande företag i respektive land: 
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Figur 10: Antal skandalföretag i relation till antal rapporterande företag, uttryckt i %. Topp 10 länder. 
 

I figur 10 framgår det att när antal skandalföretag sätts i relation till företag med inrapporterad ESG-

data för respektive land kastas ordningen om. Brasilien är det land där det finns flest antal 

skandalföretag i relation till antalet företag med inrapporterad ESG-data medan Japan har den lägsta 

andelen. Värt att nämna är att USA inte har högst andel skandalföretag, trots att de har flest antal 

inrapporterade miljöskandaler. 

Nedan presenteras inträffade miljöskandaler fördelat per bransch. 
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Figur 11: Inträffade miljöskandaler fördelat per bransch. 
 

Figur 11 visar att energi, material och allmännytta är de branscher där flest miljöskandaler inträffar. 

Tillsammans står dessa tre branscher för 285 av 372 inträffade miljöskandaler. 

Nedan figur visar medelvärdet av totala tillgångar per år för samtliga företag i urvalet. Stapeln “sant” 

innehåller samtliga företag som någon gång under de senaste 10 åren varit inblandade i en 

miljöskandal och stapeln “falskt” består av företag som inte har varit inblandade i en miljöskandal. 

Diagrammet visar att medelvärdet av de totala tillgångarna är högre hos skandalföretag än för icke-

skandalföretag. 

 

Figur 12: Medelvärdet av totala tillgångar per år fördelat på företag som varit inblandade i miljöskandal (sant) och 
inte (falskt). 
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4.2 Spearmans rho korrelationsanalys 

Nedan presenteras korrelationsmatrisen för samtliga variabler. 
 

 
EnCoL1 EnCo BuEtCo ESG Tot TaEnEf EnSuPaTe LaEnIm AnTeRe 

 
EnCo 

 

0.290 
(0.000) 

*** 

 
-       

 
BuEtCo 

 

0.076 
(0.000) 

*** 

0.102 
(0.000) 

*** 
-      

 
ESG Tot 

 

0.107 
(0.000) 

*** 

0.100 
(0.000) 

*** 

0.198 
(0.000) 

*** 
-     

TaEnEf 
0.027 

(0.000) 
*** 

0.022 
(0.000) 

*** 

0.101 
(0.000) 

*** 

0.456 
(0.000) 

*** 
-    

EnSuPaTe 
0.080 

(0.000) 
*** 

0.069 
(0.000) 

*** 

0.095 
(0.000) 

*** 

0.367 
(0.000) 

*** 

0.217 
(0.000) 

*** 
-   

LaEnIm 
0.166 

(0.000) 
*** 

0.161 
(0.000) 

*** 

0.014 
(0.021) 

** 

0.143 
(0.000) 

*** 

0.059 
(0.000) 

*** 

0.037 
(0.000) 

*** 
-  

AnTeRe 
0.036 

(0.000) 
*** 

0.035 
(0.000) 

*** 

0.084 
(0.000) 

*** 

0.154 
(0.000) 

*** 

0.137 
(0.000) 

*** 

0.147 
(0.000) 

*** 

0.000 
(0.956) 

 
- 

Koefficient, (signifikansnivå). *** Signifikansnivå 0.01. ** Signifikansnivå 0.05.  

 
Tabell 6: Korrelationsmatris som visar korrelationen mellan samtliga variabler. 

 

Den bivariata analysen (tabell 6) visar korrelationen mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln miljöskandal (presenteras i den gulmarkerade kolumnen), samt korrelationen 

mellan de oberoende variablerna (övriga kolumner). Vidare framgår också vilka samband som är 

statistiskt signifikanta. Tabell 6 ämnar således förklara samvariationen mellan studiens samtliga 

variabler samt bidra till att kvalitetssäkra datasetet innan den logistiska regressionsanalysen. 

Inledningsvis kommer samvariationen mellan de oberoende variablerna kommenteras, därefter 

kommenteras korrelationen mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln mer 

ingående.  
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Det framgår av tabell 6 att det finns en samvariation mellan nästan samtliga oberoende variabler på 

en statistisk signifikant nivå. Flertalet av de oberoende variablerna korrelerar som starkast med ESG-

Total vilket inte är märkligt med tanke på att mätpunkterna summeras till ESG-Total i slutändan. 

 

I den gulmarkerade kolumnen av tabell 6 framgår korrelationen mellan den beroende variabeln 

miljöskandal och övriga oberoende variabler. Det framgår att samtliga oberoende variabler är 

signifikanta, vilket också är motivet till att dessa 7 variabler har valts ut av totalt 85 för vidare analys. 

Vidare indikerar detta resultat att det finns stöd att förkasta studiens första nollhypotes som säger att 

det inte finns enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data med förmåga att förutsäga risken för 

miljöskandal. I tabell 7 kommenteras korrelationen mellan den beroende variabeln Environment 

Controversies Lag 1 (EnCoL1) och de oberoende variablerna samt vad det innebär för denna studie. 
 

Variabel Kommentar  Praktisk innebörd för studien 

Environmental 
Controversies 

Positiv korrelation (0.290) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag som varit inblandade i en 
miljöskandal löper ökad risk för miljöskandal 
nästkommande år. 
 

Business Ethics 
Controversies 

Positiv svag korrelation (0.076) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag som varit inblandade i en 
skandal kopplad till mutor, korruption och 
affärsetik i allmänhet löper ökad risk för 
miljöskandal nästkommande år. 

ESG-Total Positiv svag korrelation (0.107) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag med högre ESG-betyg 
löper ökad risk för miljöskandal. 

Targets Energy Efficiency Positiv svag korrelation (0.027) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag med uppsatta mål 
avseende effektiv energiförbrukning i 
verksamheten löper ökad risk för miljöskandal. 
 

Environment Supply 
Chain Partnership 
Termination 

Positiv svag korrelation (0.080) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag som rapporterar eller visar 
att de är beredda att avsluta ett samarbete med 
en leverantör om leverantören inte uppfyller 
företagets uppsatta miljökriterier löper ökad 
risk för miljöskandal. 

Land Environment Impact 
Reduction 

Positiv svag korrelation (0.166) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag som rapporterar om 
initiativ som tas för att minska miljöpåverkan 
på den mark som ägs eller hyrs i syfte att 
bedriva sin verksamhet löper ökad risk för 
miljöskandal. 

Animal Testing Reduction Positiv svag korrelation (0.036) på 
signifikansnivån 0.01. Innebär att 
korrelationen och resultatet med 99% 
säkerhet inte är slumpmässigt.  

Indikerar att företag som har etablerat åtgärder 
för att minska eller eliminera djurförsök löper 
ökad risk för miljöskandal. 

 
Tabell 7: Kommentarer till korrelation mellan beroende och oberoende variabler. 
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4.3 Logistisk regressionsanalys samt hypotesprövning 

Nedan presenteras resultatet från den logistiska regressionsanalysen som ämnar besvara studiens 

frågeställningar utifrån följande nollhypoteser: 

 

● 𝐻𝐻10: Det finns inga enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data med förmåga att förutsäga 

risken för miljöskandal. 

● 𝐻𝐻20: Enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data har låg känslighet beträffande att 

förutsäga miljöskandaler. 

 

I nedanstående tabell framgår odds-ratio, standard error och P>z för varje oberoende variabel samt 

Log likelihood för modellen. Som föreskrivits visar odds-ratio, även kallat oddskvot, hur många 

gånger oddset för att en miljöskandal ska inträffa förändras när en enskild oberoende variabel ökar 

eller minskar med en enhet, ceteris paribus12. Oddskvoter som är större än 1 innebär att oddset för 

miljöskandal ökar, medan oddskvoter som är mindre än 1 innebär att oddset för miljöskandal minskar. 

Standard Error (Std.Err.) avser standardfel och redogör för tillförlitligheten av respektive oddskvot. 

P>z avser de oberoende variablernas signifikansnivå för modellen vilket kommer att användas för att 

avgöra om 𝐻𝐻10 ska förkastas eller inte. Måttet Log likelihood har isolerat ingen betydelse men det 

blir användbart vid jämförelse med andra modeller.  

 
Log likelihood 
 
Observerade värden 

- 1092.903 
 
25170 

Beroende variabel: Environmental Controversies Lag 1 

Oberoende variabler Odds Ratio Std. Err. P>|z| 

Environmental Controversies 5.323*** .917 0.000 

Business Ethics Controversies 1.717*** .296 0.002 

ESG-Total 1.042*** .006 0.000 

Targets Energy Efficiency .599** .127 0.016 

                                                 
12 Latinsk term som betyder “allt annat lika”. I detta sammanhang, att övriga variabler hålls konstanta (oförändrade). 
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Env Supply Chain Partnership 
Termination 

1.549** .238 0.005 

Land Environment Impact 
Reduction 

1.661*** .258 0.001 

Animal Testing Reduction 2.186** .708 0.016 

*** Signifikansnivå 0.01. ** Signifikansnivå 0.05.  

 
Tabell 8: Resultat från den logistiska regressionsanalysen. 

 

Nedan presenteras samtliga mätpunkter som är signifikanta utifrån studiens signifikansnivå på 0.05. 

 

Environmental Controversies 

Har en oddskvot på 5.323 och en signifikansnivå på 0.01. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten överstiger 1 innebär det att företag som har 

orsakat en miljöskandal löper ≈ 432% högre risk för miljöskandal nästkommande år än företag som 

inte har orsakat en miljöskandal. 

 

Business Ethics Controversies 

Har en oddskvot på 1.717 och en signifikansnivå på 0.01. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten överstiger 1 innebär det att företag som har 

orsakat skandal kopplad till mutor, korruption och affärsetik löper ≈ 71% högre risk för miljöskandal 

nästkommande år än företag som inte orsakat. 

 

ESG-Total 

Har en oddskvot på 1.042 och en signifikansnivå på 0.01. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten överstiger 1 innebär det att när det 

aggregerade ESG-betyget för ett företag ökar med en enhet så ökar risken för att företaget ska orsaka 

en miljöskandal med ≈ 4.2%.  

 

Targets Energy Efficiency 

Har en oddskvot på .599 och en signifikansnivå på 0.05. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten understiger 1 innebär det att företag utan 

uppsatta mål avseende effektiv energiförbrukning i verksamheten löper ≈ 41% högre risk för 

miljöskandal än företag med uppsatta mål. 
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Env Supply Chain Partnership Termination 

Har en oddskvot på 1.549 och en signifikansnivå på 0.05. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten överstiger 1 innebär det att företag som 

rapporterar eller visar villighet att avsluta samarbete med leverantörer som inte uppfyller uppsatta 

miljökriterier löper ≈ 55% högre risk för miljöskandal än företag som inte jobbar på detta sätt. 

 

Land Environment Impact Reduction 

Har en oddskvot på 1.661 och en signifikansnivå på 0.01. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten överstiger 1 innebär det att företag som 

rapporterar om de initiativ som tas för att minska miljöpåverkan på den mark som ägs eller hyrs löper 

≈ 66% högre risk för miljöskandal än företag som inte jobbar på detta sätt. 

 

Animal Testing Reduction 

Har en oddskvot på 2.186 och en signifikansnivå på 0.05. Detta innebär att variabeln bidrar till 

modellen för att förutsäga miljöskandaler. Då oddskvoten överstiger 1 innebär det att företag som 

rapporterar om att de etablerat åtgärder för att minska eller eliminera djurförsök löper ≈ 118% högre 

risk för miljöskandal än företag som inte jobbar på detta sätt. 

 

Nedan presenteras den logistiska regressionsmodellens förklaringsförmåga, alltså i vilken 

utsträckning den kan förutsäga miljöskandaler. 

 

  1 2 3 

--------- True ---------  

 Classified D ~D Total 

A + 56 26 82 

B - 316 18206 18522 

C Total 372 18232 18604 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5  
True D = miljöskandal 

Tabell 9: Den logistiska regressionsmodellens träffsäkerhet. 
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a Sensitivity  Pr(  + | D ) 15.05% 

b Specificity Pr(  - |~D)  99.86% 

c Positive predictive value Pr( D | + )  68.29% 

d Negative predictive value  Pr(~D| - )  98.29% 

e False + rate for true ~D Pr(  + |~D)   0.14% 

f False - rate for true D Pr(  -  | D) 84.95% 

g False + rate for classified +  Pr(~D| + ) 31.71% 

h False - rate for classified -   Pr( D |  - ) 1.71% 

i Correctly classified  98.60% 

 

Tabell 10: Fördjupning av den logistiska regressionsmodellens träffsäkerhet. 
 

Tabell 9 visar att den logistiska regressionsmodellen gissar att 82 miljöskandaler förekommit vilket 

framgår av fältet A3. Av dessa 82 har den rätt 56 gånger (A1) i.e. 68.29% (tabell 10 rad c) respektive 

fel 26 (A2) gånger i.e. 31.71% (tabell 10 rad g). I datasetet ingick totalt 372 miljöskandaler (C1) och 

av dessa lyckas modellen identifiera 56 (A1), vilket innebär att modellens känslighet (tabell 10 rad a) 

är 15.05%. 

 

Vidare visar tabell 9 att modellen gissar på 18 522 observerade värden där det inte inträffat en skandal 

(B3), av dessa har den rätt 18 206 (B2) i.e. 98.29% (tabell 10 rad d) respektive fel 316 (B1) gånger 

i.e. 1.71% (tabell 10 rad h). Av tabell 9 framgår att det i datasetet ingick totalt 18 232 observerade 

värden där det inte inträffat en skandal (C2) och av dessa lyckas modellen identifiera 18 206 (B2) 

vilket innebär att modellens specificitet uppgår till 99.86% (tabell 10 rad b). 

 

De motsatta värdena för modellens känslighet samt specificitet presenteras i tabell 10 (rad f och e). 

Det sammanlagda procentuella värdet av den logistiska regressionsmodellens förmåga att förutsäga 

korrekt utfall för både miljöskandal och ingen miljöskandal uppgår till 98.60% (tabell 10 rad i). Detta 

betyder att av totalt 18 604 (C3) observerade värden i datasetet så har modellen korrekt förutsagt 

utfallet för 18 262 (A1 + B2) av dessa.  

 

Hypotesprövning 

𝐻𝐻10: Det finns inga enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data med förmåga att förutsäga risken 

för miljöskandal. 
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Med utgångspunkt i ovan redogörelse framgår det att samtliga 7 mätpunkter är signifikanta 

beträffande dess förmåga att förutsäga risken för miljöskandal. Som tidigare framgått har studien 

testat samtliga relevanta mätpunkter kopplade till ESG-data, varpå dessa 7 utmärkt sig på 

signifikansnivån 0.05. Således förkastas 𝐻𝐻10 på signifikansnivån 0.05 som säger att det inte finns 

enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data med förmåga att förutsäga risken för miljöskandal. 

 

𝐻𝐻20: Enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data har låg känslighet beträffande att förutsäga 

miljöskandaler. 

 

Utifrån tabell 10 framgår det att känsligheten för modellen ligger på 15.05% vilket innebär att de 

enskilda mätpunkterna kopplade till ESG-data förutsäger 56 av 372 miljöskandaler. En procentsats 

på 15.05% är rimligen inte att anse som hög, vilket innebär att 𝐻𝐻20 inte kan förkastas då det saknas 

empiriskt stöd. Viktigt att notera är att modellen inte felaktigt förutsäger 316 utfall utan snarare missar 

att identifiera dessa. Modellen förutsäger felaktigt endast 26 av 82 miljöskandaler, vilket är en viktig 

skillnad. 
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5. Diskussion 

 

Nedan diskuteras studiens resultat utifrån de frågeställningar och hypoteser som formulerades 

inledningsvis i relation till tidigare forskning. Först diskuteras enskilda mätpunkter kopplade till 

ESG-data som utmärker sig året innan skandalåret och därefter diskuteras den övergripande 

modellens förmåga att förutsäga miljöskandaler. Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida 

forskning.

 
 

Resultaten visar att 7 mätpunkter kopplade till ESG-data utmärker sig året innan skandalåret på 

signifikansnivån 0.05. Vi kan därför med statistisk signifikans på nivån 5% förkasta 𝐻𝐻10, då 

resultaten ger stöd för att 7 mätpunkter kopplade till ESG-data har viss förmåga att förutsäga risken 

för miljöskandal. Detta är intressant ur flera aspekter men i synnerhet med anledning av att tidigare 

forskning (Utz, 2019; Chatterji et al., 2009) kritiserat ESG-betyget då det ges i aggregerad form och 

därmed löper risk att missa återspegling av underliggande mätpunkter som utmärker sig. Eftersom 

aggregerade ESG-betyg är ett geometriskt medelvärde av omkring 200 mätvärden återspeglar dessa 

en stor mängd information som genom sin sammanvägningsmetod riskerar att delvis förloras. 

Studiens resultat ligger i linje med den kritik som riktats mot det aggregerade ESG-betyget då även 

ett litet antal mätpunkter har en bättre förmåga att förutsäga risken för miljöskandaler än ett aggregerat 

ESG-betyg. Detta framgår i tabell 8 där ESG-Total har lägst oddskvot i jämförelse med övriga 

mätpunkter vilket talar för att den är minst benägen av dessa att förutsäga risken för miljöskandal. 

Med utgångspunkt i detta måste ESG-betygen ifrågasättas och denna studie är därför ett inlägg i den 

diskussion som Utz (2019) och Chatterji et al. (2009) för om behovet av alternativa approacher till de 

allmänt accepterade ESG-betygen. Studiens resultat kan ses som kritik mot de aggregerade ESG-

betygen då den illustrerar möjligheten att göra negativ screening av hållbarhetsprestationer på ett mer 

effektivt sätt än med användning av ESG-betyg, vilket tyder på att informationen i aggregerade ESG-

betyg är begränsad. 

 

Begränsningen hos ESG-betyg kan ses i sammanhanget av dess utbredda och växande användning. 

Enligt Schultze och Trommer (2012) används aggregerade ESG-betyg av investerare i allt större 

utsträckning då det är lättillgängligt och användbart. Att det är lättillgängligt har resulterat i att 

institutionella investerare implementerat ESG-betyg som en del i investeringsprocessen och det har 

därmed nått en allmän acceptans (Van Duuren et al., 2016). Dessutom har detta inneburit att SRI-

fonder, vars innehav väljs utifrån ESG-aspekter, både fått stor medial uppmärksamhet och ökat i antal 
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(In et al., 2014). Detta innebär att institutionella investerare löper risk att investera i skandalbolag då 

de enbart förlitar sig på företag med höga aggregerade ESG-betyg i tron om att dessa är hållbara.  

 

Blackwelder et al. (2016) visar att konsekvenserna av en skandal är att investerare drar sig ur och 

allmänheten slutar köpa företagets produkter vilket påverkar både företag och investerare negativt 

ekonomiskt. Detta agerande från samhället är feedback i form av kritik mot näringslivet, vilket kan 

betraktas som ett betyg på företags agerande.  

 

Till en början framstod resultaten som framgår av tabell 8 något motstridiga för mätpunkterna Env 

Supply Chain Partnership Termination, Land Environment Impact Reduction och Animal Testing 

Reduction i den meningen att de avviker från det som rimligen vore logiskt. Det logiska borde vara, 

likt resultaten för Targets Energy Efficiency, att när ett företag har uppsatta mål avseende 

energieffektivisering minskar risken för miljöskandal. Istället visar resultaten för dessa mätpunkter 

att företag för vilka det finns indikationer att de vidtar åtgärder som är positiva för miljön löper ökad 

risk för miljöskandal. Exempelvis visar resultatet att företag som rapporterar att de kommer avsluta 

samarbeten med leverantörer som inte uppfyller uppsatta miljökriterier eller som etablerat åtgärder 

för att minska eller eliminera djurförsök löper högre risk för miljöskandal. Dessa motstridiga resultat 

kan ha flera tänkbara förklaringar. En anledning kan förklaras av Utz (2019) som menar att företag 

manipulerar sina siffror och därmed systematiskt vilseleder värderingsinstituten när de vet att en 

skandal är på väg att uppdagas som i fallet med Volkswagen. En annan förklarlig orsak kan vara att 

bristande reglering och kontroll av CSR-rapportering (Orlitzky, 2013) i kombination med att företag 

vill uppfattas som hållbarhetsorienterade kan resultera i att företag gärna framställer sig som mer 

ansvarstagande än vad de i själva verket är (Laufer, 2003). Detta innebär att företag gärna antyder att 

de aktivt jobbar med miljöfrågor fast verkligheten är en annan. En tredje förklaring kan vara att 

företag som rapporterar att de aktivt miljösäkrar sina leverantörer ofta är verksamma i branscher där 

leverantörer är en viktig komponent för kärnverksamheten som i exempelvis tillverkningsbranschen. 

Det finns således en förväntan från investerare att företaget i fråga aktivt vidtar åtgärder för att minska 

risken att deras leverantörer bryter mot miljöregler. Eftersom dessa företag vanligtvis har fler 

leverantörer samt att dessa leverantörer har en högre geografisk spridning än företag med en mindre 

leverantörskedja löper de högre risk att någon av dessa leverantörer orsakar miljöskandaler. En sista 

förklaring berör mätpunkten Animal Testing Reduction som är branschspecifik. Eftersom företag som 

rapporterar denna mätpunkt är verksamma inom branscher där djurförsök förekommer är de redan 

under bevakning då dessa metoder är kontroversiella ur ett moraliskt perspektiv. Detta leder till att 

företag som faktiskt använder sig av djurförsök fördöms av allmänheten och får negativ medial 

uppmärksamhet vilket leder till skandal i större utsträckning än företag verksamma i andra mer 
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neutrala branscher. Även om dessa företag aktivt satt upp mål för att reducera eller eliminera 

djurförsök löper de uppenbarligen högre risk för miljöskandal.  

 

En annan aspekt är att företag som varit med om en skandal löper högre risk att vara med om skandal 

även nästkommande år. Detta undersöktes genom att använda miljöskandaler (Environmental 

Controversies) och skandaler kopplad till mutor, korruption och affärsetik (Business Ethics 

Controversies) med en tidsförskjutning på ett år som förklarande variabler. Av tabell 8 framgår det 

att Evironmental Controversies påvisar den högsta oddskvoten av samtliga variabler. Investerare bör 

således vara aktsamma och noggrannare granska företag som historiskt varit inblandade i 

miljöskandaler. Detta skulle exempelvis kunna implementeras som en del av den negativa screening 

som förekommer inom investeringsprocessen för SRI (Eurosif, 2018b; Amel-Zadeh & Serafeim, 

2018). Sambandet mellan de olika typerna av skandaler ligger till viss del i linje med Utz (2019) som 

hävdar att framtida forskning bör fokusera på olika typer av skandaler till skillnad från tidigare 

forskning som övervägande fokuserat på en specifik inträffad skandal.  

 

Beträffande den deskriptiva statistiken utmärker sig figur 12 som visar att medelvärdet av totala 

tillgångar per år är högre hos skandalföretag än hos icke-skandalföretag. Totala tillgångar används 

som ett mått på företagens storlek vilket indikerar att ju större företag desto högre risk löper företaget 

för en miljöskandal. Utifrån detta kan man dock inte dra för stora slutsatser med anledning av att stora 

företag i högre utsträckning har omvärldens ögon på sig. Effekten förefaller därför naturlig. Vidare 

framgår det av figur 11 att företag verksamma inom Energi, Material och Allmännytta står för 

majoriteten av miljöskandalerna vilket kan förklaras av att dessa branscher ofta förekommer vid 

miljöskandaler då företag inom dessa branscher exempelvis ofta har höga halter av koldioxidutsläpp. 

Dessutom framgår det av figur 9 att miljöskandalerna är koncentrerade till större länder vilket dels 

kan förklaras av att fler företag är verksamma i dessa länder, dels att företag i dessa länder är utsatta 

för medias bevakning i större utsträckning. Något som utmärker sig är att Brasilien har högst andel 

miljöskandalföretag i relation till totalt antal företag som har inrapporterad ESG-data vilket framgår 

av figur 10. Vad detta beror på ligger utanför studiens avgränsning men torde vara intressant att 

undersöka vidare.  

 

Det är också av vikt att presentera i vilken utsträckning dessa utmärkande mätpunkter kan förutsäga 

miljöskandaler, vilket var utgångspunkten när studiens andra frågeställning utformades. För att 

besvara denna frågeställning formulerades följande hypotes: 
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𝐻𝐻20: Enskilda mätpunkter kopplade till ESG-data har låg känslighet beträffande att förutsäga 

miljöskandaler. 

 

I tabell 10 framgår det att känsligheten i den logistiska regressionsmodellen är 15.05% vilket inte är 

att anse som en hög andel och innebär att studien misslyckas förkasta 𝐻𝐻20. Detta till trots att den 

logistiska regressionsmodellen har en specificitet på 99.86% samt att det sammanlagda procentuella 

värdet av den logistiska regressionsmodellens förmåga att förutsäga korrekt utfall för både 

miljöskandal och ingen miljöskandal är 98.60%. Som alltid vid framtagande av prediktionsmodeller 

är det en avvägning mellan känslighet och specificitet. Då denna studie främst riktar sig mot 

institutionella investerare, såsom banker, försäkringsbolag och fondbolag, vilka investerar 

småsparares och försäkringstagares pengar har de ett förtroende att förvalta som leder till deras 

relativt höga riskaversion. Med det sagt är det därför rimligt att anta att dessa institut kräver hög 

känslighet då konsekvensen av en felaktig investering kan få förödande konsekvenser både för 

institutionella investerare och privatpersonerna vars pengar de förvaltar (Fairaction, 2018). Instituten 

har därför riktlinjer att förhålla sig till och som det ser ut idag förlitar sig dessa institut på aggregerade 

ESG-betyg vid hållbara investeringar (Chatterji et al., 2009; Attig et al., 2013; In et al., 2014; 

Diebecker & Sommer, 2017; Utz, 2019).  

 

De aggregerade ESG-betygen är enbart geometriska medelvärden av en stor mängd mätpunkter och 

är således linjära modeller som ger lika stor vikt åt samtliga mätpunkter, vilket leder till att en stor 

mängd information riskerar att gå förlorad. Eftersom aggregerade ESG-betyg inte förtäljer hela 

sanningen innebär det att institutionella investerare riskerar att investera småsparares och 

försäkringstagares pengar i potentiella skandalbolag (Chatterji et al., 2009; Attig et al., 2013; Utz, 

2019).  

 

Det går inte att hävda att vi framtagit en modell som kan förutsäga miljöskandaler. Istället har studien 

testat om förutsättningar föreligger för att utveckla en modell och är således enbart en preliminär 

undersökning av möjligheten av att förutsäga miljöskandaler. Studiens resultat talar dock för att det 

finns goda möjligheter att förutsäga risken för miljöskandaler genom att analysera miljödata. För att 

lyckas med detta behöver man sannolikt metoder som kan skapa modeller som fångar upp icke-linjära 

samband. Hajek och Henriques (2017) använder sig av avancerade maskininlärningsmetoder för 

datautvinning som ett sätt att studera finansiella bedrägerier och utgör ett exempel på hur dessa 

metoder kan användas på ett effektivt sätt. Om man med dessa mer avancerade metoder kan förutsäga 

kontroverser bättre med hjälp av mätpunkter än med det aggregerade ESG-betyget så borde samma 
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modell kunna beräkna nya ESG-betyg som innehåller mer valid information avseende företags CSR 

än dagens kommersiella ESG-betyg. 

 

Vi har i denna studie inte haft tillgång till mer avancerade metoder och har således inte haft 

möjligheten att undersöka detta. Det är dock något som vore intressant för framtida forskare att 

undersöka. Med anledning av diskussionen ovan vill vi därför tona ner studiens resultat samt dess 

praktiska tillämpbarhet för investerare. Det är upp till varje investerare att avgöra vad som är en 

acceptabel känslighet men förutsättningarna föreligger att eventuellt skapa en modell som är mer 

rättvisande än det aggregerade ESG-betyget.  
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6. Slutsats 

 

Detta avslutande kapitel inleds med att besvara studiens syfte, för att sedan redogöra för studiens 

slutsats, bidrag och begränsningar. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Studiens syfte var att undersöka möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera 

mätpunkter kopplade till ESG-data. Syftet utformades med utgångspunkt i tidigare forskning som 

påvisar att det finns tydliga brister i ESG-betyget då det ges i aggregerad form och därmed löper risk 

att missa återspegling av underliggande mätpunkter som utmärker sig. Detta innebär att institutionella 

investerare riskerar att investera i skandalbolag då de förlitar sig på företag med höga aggregerade 

ESG-betyg i tron om att dessa är hållbara. Vidare visar forskning att det aggregerade ESG-betyget 

inte lämpar sig att förutsäga skandaler men att enskilda ESG-mätpunkter utmärker sig innan en 

skandal har inträffat, som i fallet med Volkswagen-skandalen där vissa enskilda ESG-mätpunkter 

utmärkte sig vilket gav tydliga indikationer på höga hållbarhetsrisker innan skandalen. Även det 

faktum att det saknades studier som explicit undersöker mätpunkter kopplade till ESG-data samt dess 

förmåga att förutsäga risken för miljöskandaler bidrog till att uppmärksamma det forskningsgap som 

studeras. Syftet besvaras genom att först undersöka vilka mätpunkter kopplade till ESG-data som 

utmärker sig året innan en miljöskandal inträffar och sedan i vilken utsträckning dessa mätpunkter 

kan förutsäga risken för miljöskandal.  

Resultatet visar att det finns mätpunkter kopplade till ESG-data med viss förmåga att förutsäga risken 

för miljöskandal. Däremot föreligger begränsat empiriskt stöd för att kunna hävda att modellens 

känslighet är hög vilket sålunda innebär att resultaten bör tonas ner.  

 

I enlighet med tidigare studier av Utz (2019), Chatterji et al. (2009) och Attig et al. (2013) tyder 

resultatet på att det finns brister i det aggregerade ESG-betyget som inte säger hela sanningen då det 

missar att återspegla underliggande mätpunkter som utmärker sig. Det empiriska resultatet visar att 7 

mätpunkter utmärker sig året innan en skandal inträffar. Dessutom visar resultaten att företag som 

tidigare har varit inblandade i en miljöskandal eller i skandaler kopplade till mutor, korruption och 

affärsetik löper avsevärt högre risk för miljöskandal även nästkommande år. Trots den låga 

känsligheten i regressionsmodellen påvisar den hög övergripande träffsäkerhet. Vi hävdar inte att vi 

har skapat en modell som kan förutsäga miljöskandaler. Studien är dock en första preliminär 
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undersökning av möjligheten att utveckla en modell som kan förutsäga miljöskandaler. Den höga 

träffsäkerheten i kombination med att enskilda ESG-mätpunkter utmärker sig året innan miljöskandal 

talar för att goda förutsättningar föreligger att skapa en alternativ approach till det aggregerade ESG-

betyget i form av en modell som kan förutsäga risken för miljöskandal. 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens bidrag är att den är den första i sitt slag som undersöker möjligheten att skapa en modell 

som förutsäger risken för miljöskandaler med ESG-mätpunkter som förklarande variabler. Detta 

bidrar till forskningen i det avseendet att den påvisar att förutsättningar föreligger att skapa en modell 

av något slag som kan förutsäga risken för miljöskandaler. Dessutom ges ökad förståelse för 

investerare med hållbar inriktning som vill undvika miljöskandaler. I dagsläget placerar institutionella 

investerare småsparare och försäkringstagares pengar i potentiella skandalbolag eftersom de förlitar 

sig på det aggregerade ESG-betyget. Denna studie uppmärksammar att företag som uppvisar höga 

aggregerade ESG-betyg inte nödvändigtvis är hållbara i den bemärkelsen att de löper lägre risk för 

miljöskandaler. Det aggregerade ESG-betyget för ett företag ska således inte likställas med att 

företaget är fullt ut hållbart då de kan manipulera betyget genom att framstå som mer ansvarstagande 

och moraliska är de i själva verket är. Investerare bör således lägga större vikt vid enskilda mätpunkter 

i ESG-betyget vid investeringsbeslut då det visat sig att vissa mätpunkter utmärker sig året innan 

miljöskandal. Studien är också ett inlägg i den diskussion som Utz (2019) och Chatterji et al. (2009) 

för om behovet av alternativa approacher till de allmänt accepterade ESG-betygen och illustrerar 

möjligheten att göra negativ screening av hållbarhetsprestationer på ett mer effektivt sätt än med 

användning av aggregerade ESG-betyg, vilket tyder på att informationen i aggregerade ESG-betyg är 

begränsad. 

6.3 Begränsningar 

Studien begränsas av att urvalet i form av antal företag är få sett till antalet företag som är publika 

världen över. Anledningen till detta är att det inte finns fler företag med inrapporterad ESG-data i 

Thomson Reuters Datastream över tidsperioden 2009–2018. Detta bidrog till att studien inte 

avgränsades till specifika geografiska områden för att begränsa urvalet ytterligare. 2517 företag får 

därför i sammanhanget anses vara högt. Som föreskrivits baseras studien på sekundärdata vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) kan anses vara en begränsning då man tappar kontroll över kvaliteten. Denna 

kritik har redan besvarats genom att redogöra för att Thomson Reuters Datastream är en världsledande 

aktör på marknaden vilket stärker trovärdigheten i den data som samlats in. 
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Ytterligare begränsning är att värderingsinstituten för hållbarhet får anses vara unga i jämförelse med 

väletablerade kreditvärderingsinstitut som Standard & Poor, vilket innebär att tillgången till historiska 

hållbarhetsdata är begränsad. Detta märktes då många företag föll bort från urvalet när vi valde 

relevanta år (2009–2018). Majoriteten av företagen saknade dessvärre komplett ESG-data för flera 

av åren vilket tyder på att sättet att mäta CSR är relativt färskt. Anledningen till att vi valde en 

tioårsperiod var främst för att öka antalet miljöskandaler som ingick i studien. Det blev således en 

avvägning mellan antalet miljöskandaler och företag där 2517 företag ansågs tillräckligt eftersom det 

gav fler miljöskandaler.  

 

Studien begränsas också av att datasetet till en början var stort, vilket gjorde processen med 

bearbetning av data svårhanterlig då den innehöll många manuella moment. Även om vi försökte 

eliminera manuella ingrepp genom att välja miljöskandaler som redan var rapporterade och 

tillgängliga krävdes viss bearbetning av datasetet innan det kunde läsas in i Stata. Datan bearbetades 

genom att gruppera samt tidsförskjuta variablerna, vilket var nödvändigt för att kunna genomföra den 

logistiska regressionsanalysen. Även om vi kontinuerligt säkerställt att datasetet är intakt vore en mer 

automatiserad process att föredra för att minimera risken för fel.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Med anledning av att studien påvisar att det finns mätpunkter kopplade till ESG-data som utmärker 

sig året innan miljöskandal vore det intressant om framtida forskning fokuserade på att göra liknande 

studier fast med andra typer av skandaler och utifrån S- och G-pelarna av ESG-betyget. Som tidigare 

nämnts är denna studie en av de första i sitt slag och dessutom avgränsad till att enbart studera 

miljöskandaler utifrån E-pelaren av ESG-betyget vilket innebär att den enbart täcker 1 av 23 olika 

varianter av skandaler som rapporteras av Refintiv (2019). Det finns således stora möjligheter att hitta 

liknande samband som kan förutsäga risken för andra typer av skandaler utifrån ESG-mätpunkterna. 

Om liknande samband föreligger skulle det innebära att förutsättningarna för att ta fram en modell 

stärks ytterligare. I tillägg, om framtida forskning genomför liknande studier med hjälp av logistiska 

regressionsmodeller kan värdena för hur bra vår modell är (känslighet, log likelihood till exempel) bli 

relevanta och användas vid jämförelser mellan modellerna. Idag fyller våra värden inte någon 

funktion men deras relevans skulle således aktualiseras.  

 

Ett annat förslag för framtida forskning är att göra liknande studier som denna fast istället utgå från 

data värderad av andra värderingsinstitut. Utz (2019) påvisade att ESG-betygen skiljer sig mellan 

värderingsinstituten vilket skulle innebära att det finns en möjlighet att andra resultat erhålls vid en 
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sådan studie. Som föreskrivits befinner sig värderingsinstituten som värderar hållbarhet i ett tidigt 

stadie då ESG är ett relativt nytt sätt att mäta CSR. Då det finns flertalet värderingsinstitut skulle 

framtida forskning antingen kunna fokusera på att samla in data från flera eller specifika 

värderingsinstitut.  

 

Den riktning som i vår mening vore den mest intressanta för framtida forskning är om det gjordes ett 

seriöst försök att ta fram en övergripande modell med möjlighet att förutsäga risken för 

företagsskandaler. För att lyckas skapa en sådan modell behöver framtida forskare sannolikt använda 

sig av avancerade maskininlärningsmetoder för datautvinning som kan fånga upp icke-linjära 

samband i ESG-mätpunkterna. Detta är givetvis enbart en av många möjliga alternativa approacher. 

Denna typ av forskning är tidskrävande men inte omöjlig om framtida forskning börjar med att 

studera de andra pelarna av ESG. Detta skulle resultera i att möjligheterna för att ta fram en modell 

förstärks avsevärt. En modell som förutsäger företagsskandaler skulle vara högst relevant för bland 

annat institutionella investerare, som förvaltar stora mängder kapital, att implementera i deras 

investeringsprocess. Idag förlitar sig dessa aktörer på det aggregerade ESG-betyget vilket 

uppenbarligen inte ger en sanningsenlig bild, varken om hur pass hållbara företagen är eller i vilken 

utsträckning de löper risk för skandal. En alternativ metod skulle resultera i att mer kvalificerade 

investeringsbeslut skulle fattas vilket skulle minska risken för att investeringar sker i eventuella 

skandalbolag.  
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Appendix 
 

Appendix A 

Lista över antalet miljöskandaler fördelat per företag och land. 

Australia 25 

Macquarie Group Ltd 1 

AGL Energy Ltd 1 

AusNet Services Ltd 1 

Origin Energy Ltd 1 

Woodside Petroleum Ltd 1 

Paladin Energy Ltd 1 

Energy Resources Of Australia Ltd 1 

Suncorp Group Ltd 1 

OceanaGold Corp 2 

Whitehaven Coal Ltd 2 

Lynas Corporation Ltd 2 

Rio Tinto Ltd 5 

BHP Group Ltd 6 

Austria 1 

Flughafen Wien AG 1 

Brazil 12 

JBS SA 1 

Centrais Eletricas Brasileiras SA 1 

Companhia Siderurgica Nacional 1 

Vale SA 4 

Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5 

Canada 45 

First Quantum Minerals Ltd 1 

Frontera Energy Corp 1 

Canadian National Railway Co 1 

Turquoise Hill Resources Ltd 1 

Hudbay Minerals Inc 1 

Canadian Pacific Railway Ltd 1 

Canadian Natural Resources Ltd 1 

TransAlta Corp 1 

Crescent Point Energy Corp 1 
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Emera Inc 1 

Osisko Gold Royalties Ltd 1 

Denison Mines Corp 1 

Pembina Pipeline Corp 1 

Encana Corp 1 

Teck Resources Ltd 1 

Husky Energy Inc 2 

Kinross Gold Corp 2 

Imperial Oil Ltd 2 

Centerra Gold Inc 2 

Cameco Corp 3 

Barrick Gold Corp 3 

Suncor Energy Inc 3 

TC Energy Corp 6 

Enbridge Inc 7 

Cayman Islands 1 

Consolidated Water Co Ltd 1 

Chile 2 

Empresas Copec SA 1 

Enel Generacion Chile SA 1 

China 15 

China Shenhua Energy Co Ltd 1 

China Coal Energy Co Ltd 1 

China Communications Construction Co Ltd 1 

Industrial and Commercial Bank of China Ltd 1 

Datang International Power Generation Co Ltd 1 

CNOOC Ltd 2 

PetroChina Co Ltd 3 

China Petroleum & Chemical Corp 5 

Colombia 3 

Ecopetrol SA 3 

France 18 

L'Oreal SA 1 

Eramet SA 1 

Suez SA 1 

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1 

Arkema SA 2 
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Veolia Environnement SA 2 

Renault SA 3 

Total SA 3 

Engie SA 4 

Germany 20 

Beiersdorf AG 1 

RWE AG 1 

Bayerische Motoren Werke AG 2 

BASF SE 2 

Bayer AG 2 

K&S AG 2 

Daimler AG 3 

Porsche Automobil Holding SE 3 

Volkswagen AG 4 

Hong Kong 2 

CLP Holdings Ltd 1 

Link Real Estate Investment Trust 1 

India 2 

Oil and Natural Gas Corporation Ltd 1 

Tata Steel Ltd 1 

Ireland; Republic of 1 

Allergan plc 1 

Israel 1 

Israel Chemicals Ltd 1 

Italy 5 

Eni SpA 2 

Enel SpA 3 

Japan 17 

Mitsui & Co Ltd 1 

Electric Power Development Co Ltd 1 

Nissan Motor Co Ltd 1 

Inpex Corp 1 

Oji Holdings Corp 1 

Marubeni Corp 1 

Mazda Motor Corp 1 

Yamaha Motor Co Ltd 1 

Idemitsu Kosan Co Ltd 1 



73 
 

Sumitomo Metal Mining Co Ltd 2 

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc 2 

Suzuki Motor Corp 2 

Kansai Electric Power Co Inc 2 

Korea; Republic (S. Korea) 4 

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 1 

Posco 3 

Luxembourg 3 

ArcelorMittal SA 3 

Malaysia 2 

IOI Corporation Bhd 1 

Petronas Gas Bhd 1 

Mexico 2 

Cemex SAB de CV 1 

Fresnillo PLC 1 

Netherlands 7 

Unilever NV 1 

Royal Dutch Shell PLC 6 

Norway 5 

Equinor ASA 1 

Mowi ASA 2 

Norsk Hydro ASA 2 

Poland 1 

KGHM Polska Miedz SA 1 

Russia 3 

Gazprom PAO 1 

Bank VTB PAO 1 

NK Rosneft' PAO 1 

South Africa 4 

Sasol Ltd 1 

Anglo American Platinum Ltd 1 

AngloGold Ashanti Ltd 2 

Spain 5 

Repsol SA 1 

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1 

Endesa SA 3 

Sweden 1 
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Volvo AB 1 

Switzerland 5 

LafargeHolcim Ltd 1 

Transocean Ltd 1 

Novartis AG 1 

Nestle SA 2 

Taiwan 5 

China Steel Corp 1 

AU Optronics Corp 1 

Formosa Plastics Corp 3 

Thailand 2 

PTT Exploration and Production PCL 2 

United Kingdom 38 

GlaxoSmithKline PLC 1 

HSBC Holdings PLC 1 

Pennon Group PLC 1 

Carnival PLC 1 

Persimmon PLC 1 

Gabriel Resources Ltd 1 

Premier Oil PLC 1 

EI Group PLC 1 

Renewi PLC 1 

United Utilities Group PLC 1 

Tate & Lyle PLC 1 

Anglo American PLC 2 

SOCO International PLC 2 

Fiat Chrysler Automobiles NV 2 

Antofagasta PLC 2 

Cairn Energy PLC 3 

Rio Tinto PLC 4 

BP PLC 5 

BHP Group PLC 7 

United States of America 115 

Freeport-McMoRan Inc 1 

Xcel Energy Inc 1 

General Electric Co 1 

Albemarle Corp 1 



75 
 

Harley-Davidson Inc 1 

Ameren Corp 1 

Hess Corp 1 

Apple Inc 1 

HollyFrontier Corp 1 

CenterPoint Energy Inc 1 

Home Depot Inc 1 

Colgate-Palmolive Co 1 

Kirby Corp 1 

Consolidated Edison Inc 1 

Mcdonald's Corp 1 

Delta Air Lines Inc 1 

Merck & Co Inc 1 

Domtar Corp 1 

Peabody Energy Corp 1 

Exelon Corp 1 

Pfizer Inc 1 

AES Corp 1 

Pioneer Natural Resources Co 1 

American Electric Power Company Inc 1 

Public Service Enterprise Group Inc 1 

CNX Resources Corp 1 

Range Resources Corp 1 

Cummins Inc 1 

Southern Co 1 

DTE Energy Co 1 

Southwestern Energy Co 1 

Allegheny Technologies Inc 1 

Starbucks Corp 1 

Comcast Corp 1 

Union Pacific Corp 1 

3M Co 1 

United Parcel Service Inc 1 

Devon Energy Corp 1 

United States Steel Corp 1 

Bunge Ltd 1 

Vulcan Materials Co 1 
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Ford Motor Co 2 

Coca-Cola Co 2 

Marathon Oil Corp 2 

Carnival Corp 2 

Williams Companies Inc 2 

Tyson Foods Inc 2 

Entergy Corp 2 

UGI Corp 2 

Amazon.com Inc 2 

Chesapeake Energy Corp 2 

NiSource Inc 2 

Dominion Energy Inc 2 

Mosaic Co 2 

Valero Energy Corp 2 

Enterprise Products Partners LP 2 

Arconic Inc 2 

Southern Copper Corp 3 

Arch Coal Inc 3 

PG&E Corp 3 

Sempra Energy 3 

Cabot Oil & Gas Corp 4 

Duke Energy Corp 4 

ConocoPhillips 5 

Exxon Mobil Corp 5 

Newmont Goldcorp Corp 5 

Chevron Corp 7 

Total 372 
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Appendix B 

Lista över samtliga länder med skandalföretag som har använts som kontrollvariabler. 

Land 

Australia 

Austria 

Brazil 

Canada 

Cayman Islands 

Chile 

China 

Colombia 

France 

Germany 

Hong Kong 

India 

Ireland; Republic of 

Israel 

Italy 

Japan 

Korea; Republic (S. Korea) 

Luxembourg 

Malaysia 

Mexico 

Netherlands 

Norway 

Poland 

Russia 

South Africa 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Taiwan 



78 
 

Thailand 

United Kingdom 

United States of America 
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Appendix C 

Lista över samtliga branscher med skandalföretag som har använts som kontrollvariabler. 

Bransch 

Communication Services 

Consumer Discretionary 

Consumer Staples 

Energy 

Financials 

Health Care 

Industrials 

Information Technology 

Materials 

Real Estate 

Utilities 
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