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Abstract 
This thesis examines the relationship between sustainability reporting and corporate financial 

performance for the American stock market over the time period of 2010-2019. The metric used 

for sustainability reporting is the Bloomberg ESG disclosure score, while corporate financial 

performance is measured by a stock’s excess return over the risk-free rate. 

 

The analysis is conducted through four analytical approaches. Firstly, the relationship between 

sustainability reporting and financial performance is studied by utilizing the Fama-MacBeth 

cross-sectional regression for CAPM (1), the Fama-French three- (2) and five factor model (4), 

as well as the Carhart four factor model (3). In addition, an ESG disclosure score factor is 

constructed to capture the impact of sustainability reporting on excess returns. The results show 

a significant negative relationship between sustainability reporting and excess return for the 

CAPM and Fama-French three factor model. The results from model (3) and (4) show no 

statistical significance. The relationship is further examined through a portfolio study by 

constructing portfolios consisting of stocks with high and low ESG disclosure scores, 

respectively. By regressing the portfolios as time-series data against model (1)-(4), the results 

indicate no significant relationship between sustainability reporting and financial performance. 

Furthermore, the relationship is examined by constructing so-called sustainability reporting-

momentum portfolios consisting of stocks with the largest positive and largest negative increase 

in ESG disclosure score, respectively. Here, the results show a strongly significant negative 

relationship between an increase in ESG disclosure score and excess returns for the positive 

momentum-portfolio for the factor models (1)-(3), as well as weak significance for model (4). 

No significant relationship is identified for the negative momentum-portfolio. Lastly, portfolios 

as in the second method are constructed for the sectors health care, financials, consumer 

discretionary, industrials and energy. However, these time-series regressions indicate no 

significant relationship between sustainability reporting and financial performance. 

 

Overall, the thesis’ results indicate either a negative or neutral relationship between 

sustainability reporting and financial performance. This is in line with previous research on the 

area and may have implications for how CEOs in companies listed on American stock 

exchanges and shareholders alike view sustainability reporting as a way of creating value. 
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1. Introduksjon og bakgrunn 
Det er nå over 15 år siden FNs miljøprogram publiserte en rapport som argumenterer for at å 

integrere bærekraftforhold i analyser fører til en mer reliabel prediksjon av selskapers 

finansielle prestasjon (UNEP, 2005). Siden da har det vært en eksponentiell vekst i interessen 

for bærekraft blant myndigheter, investorer, lokalsamfunn, ansatte, og andre interessenter. Det 

har også vært en voksende konsensus om at myndigheter alene ikke kan være ansvarlige for et 

skifte mot en mer bærekraftig verden, og at private selskaper også må ta en del av dette ansvaret 

(Elsey, 2018).  

 

Med et økende press fra interessenter har selskaper også i større grad offentliggjort hvordan 

deres drift påvirker omverdenen og de ansatte. Dette har ført til at datatilbydere som rapporterer 

bærekraftdata har fått vesentlig makt. Flere og flere selskaper samarbeider med disse 

datatilbyderne for å lære seg hvordan de kan forbedre og oppdatere bærekraftstrategiene og 

bærekraftrapporteringen (G&A, 2019). Dette gjenspeiler seg i utviklingen for hvor mange 

selskaper som publiserer bærekraftrapporter. I 2011 publiserte under 20% av selskapene i S&P 

500 bærekraftrapporter. I 2018 hadde dette tallet steget til 86% (G&A, 2019).  

 

Undersøkelser viser at egenkapitalinvestorer bruker bærekraftrapportering til å kartlegge det 

langsiktige vekstpotensialet selskapers ledelse har til å øke verdien av egenkapitalen (Grewal, 

Riedl, & Serafeim, Market reaction to Mandatory Nonfinancial Disclosure, 2019). Det er ikke 

lenger kun finansiell informasjon som anvendes til å avdekke risiko. Selskapers praksis på 

områder som miljøvern, intern risikostyring og human resource management kan også medføre 

risiko, og selskaper som frivillig offentliggjør bærekraftinformasjon opplever et lavere 

avkastningskrav fra investorene (Fulton, Kahn, & Sharples, 2012). 

 

En utfordring for investorer og andre interessenter når det gjelder å vurdere 

bærekraftinformasjon har vært manglende sammenlignbarhet på tvers av selskaper, og mangel 

på standardiserte rammeverk for rapportering. Dette førte til opprettelsen av Global Reporting 

Initiative («GRI»). GRI jobber for å utarbeide et rammeverk for å hjelpe selskaper og 

myndigheter å forstå og kommunisere påvirkningen deres på områder knyttet til bærekraft. Av 

verdens 250 største selskaper benytter 74% dette rammeverket (GRI, u.å.).  
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Til tross for dette er likevel bærekraftrapportering i USA i stor grad basert på frivillighet. I 2019 

ble et forslag som skulle føre til lignende rapporteringskrav som finnes i EU stemt ned av U.S. 

House of Representatives. Kravene for amerikanske selskaper er derfor fortsatt basert på 

retningslinjer publisert så langt tilbake som i 2010, og disse relaterer seg kun til miljørisiko 

(Bloomberg Law, 2019). Bærekraft er derimot et bredt begrep, som også dekker over sosiale 

forhold og hvordan selskapene er styrt. Dette har ført til store forskjeller for hva og hvordan 

selskapene rapporterer på disse forholdene (PwC, 2019).  

 

Med stigende interesse for bærekraftområdet og press fra både investorer og interesser om at 

selskaper skal publisere bærekraftrapporter, kan man stille seg spørsmålet om selskaper som er 

gode på bærekraftrapportering opplever noen effekt av dette på finansiell prestasjon. En 

interessant analyse er derfor å se på om det kan bevises statistisk at det er sammenheng mellom 

bærerapportering og selskapers finansielle prestasjon. Dette er en høyst relevant og spennende 

problemstilling i dagens samfunn, da svaret på dette spørsmålet både vil ha implikasjoner for 

selskapers bærekraftrapporteringspraksis, i tillegg til å kunne beskrive rådende investoradferd 

i markedet. 

 

Kritikerne av bærekraftrapporter sier at det å publisere slike rapporter er komplekst, og krever 

substansielle finansielle og menneskelige ressurser både for å fremstille og fortolke. 

Forkjemperne argumenterer for at informasjon om selskapers bærekraftaktiviteter er 

avgjørende for å forstå risiko og vekstpotensial, og kan skape en konkurransemessig fordel hos 

selskapene gjennom økt tillit, bedre risikostyring og lojalitet blant interessenter (Du, Yu, 

Bhattacharya, & Sen, 2017). 

 

Amerikanske selskaper og det amerikanske aksjemarkedet vurderes som særlig interessant av 

flere grunner. Ettersom rapporteringen her overordnet er basert på frivillighet, vil forskjellene 

i hva selskaper velger å rapportere være større her enn for eksempel i EU. I tillegg er det 

amerikanske aksjemarkedet verdens største, og studier viser at offentlig informasjon som har 

påvirkning på selskapers finansielle prestasjon prises inn effektivt (Lee, Faff, & Rekker, 2013). 

Dette tilsier at hvis selskapers bærekraftrapportering har implikasjoner for finansiell prestasjon, 

så vil dette prises inn i aksjekursene. Det amerikanske aksjemarkedets størrelse medfører også 
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at det finnes mye tilgjengelig data på amerikanske aksjer, som tillater for grundige analyser på 

markeds- og sektornivå. 

 

På bakgrunn av ovenstående argumentasjon vil denne studien søke å et svar på om det eksisterer 

en relasjon mellom amerikanske selskapers bærekraftrapporteringspraksis og deres finansielle 

prestasjon. 

 

1.2. Undersøkelsesspørsmål 

Som det kort ble introdusert i forrige seksjon vil denne studien fokusere på virksomheters 

bærekraftrapportering i relasjon til deres finansielle prestasjon. Det er gjennomført få tidligere 

studier på dette området, og resultatene har vært inkonsistente, noe som fremgår av seksjon 4.3. 

Undersøkelsesspørsmålet dette studiet søker svar på er som følger: 

 

«Påvirker amerikanske selskapers grad av bærekraftrapportering deres finansielle prestasjon, 

og i så fall hvordan?» 

 

Valg av prestasjonsmål    

I denne studien defineres finansiell prestasjon som aksjeavkastning utover den risikofrie rente, 

kalt meravkastning. Begrepet meravkastning og finansiell prestasjon vil derfor brukes om 

hverandre. Årsaken til dette er først og fremst at det ikke er noe konsensus i tidligere empiri på 

hva den beste måten å måle finansiell prestasjon på er. Det har blitt anvendt både 

markedsverdibaserte mål som Tobins Q, meravkastning utover den risikofri rente og 

markedsverdi av egenkapitalen, samt regnskapsbaserte mål som ROE («return on equity») og 

ROA («return on assets»). Tobins Q estimeres som markedsverdien av gjeld og egenkapital 

dividert med erstatningskostnaden av aktivene. Studier som anvender Tobins Q har dermed 

både et gjeld- og egenkapitalinvestorperspektiv, men skiller ikke mellom de to. Studiene som 

anvender meravkastning ser på om det er sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

endringen i markedsverdien av egenkapitalen, og har dermed i likhet med studier som ser 

direkte på markedsverdien av egenkapitalen et egenkapitalinvestorperspektiv. Studiene som 

anvender de regnskapsbaserte målene ROE og ROA ser hovedsakelig på om 

bærekraftrapportering påvirker selskapenes profitabilitet, og tar ikke således ikke utgangspunkt 

markedsverdier, men bokførte verdier. 
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Valget av meravkastning som mål på finansiell prestasjon er blant annet i tråd med Fjellvikås 

(2019). I tillegg er meravkastning, eller avkastning, også et mål på endringen i markedsverdi 

av egenkapitalen, så valget av meravkastning kan også sies å være i tråd med Berthelot (2012) 

og Gutsche et al. (2017). I tillegg kan det argumenteres for at hvis bærekraftrapportering 

påvirker selskapenes profitabilitet, så vil dette også gjenspeiles i markedsverdien av 

egenkapitalen. Valget av meravkastning som mål på finansiell prestasjon tillater for bruken av 

de markedsbaserte faktormodellene konstruert av Fama-French og Carhart, som gjennomgås i 

seksjon 6.6. Disse modellene har bredt empirisk grunnlag og er noen av de mest kjente 

modellene på å forklare variasjonen i meravkastning (Munk, 2018). Denne studien ønsker å 

isolere den effekten bærekraftrapportering har på meravkastning. Det gjøres ved å undersøke 

om det finnes noe variasjon i avkastningene i utvalget som ikke kan forklares av andre 

risikofaktorer. Fama-French og Carhart modellene vurderes som passende til dette formålet. 

Det fremgår også av avsnitt 4.2. at det først og fremst er egenkapitalinvestorer som har interesse 

av bærekraftrapportering fordi det brukes som en proxy på hvordan kvaliteten på ledelsen er, 

samt hvilket langsiktig potensial ledelsen har til å øke verdien av egenkapitalen. Avkastning er 

hvordan aksjonærer måler sin absolutte avkastning, og det vurderes derfor at valget av 

meravkastning som mål på finansiell prestasjon styrker oppgavens allmenne interesse. 

 

1.3. Avgrensninger 

Denne studien er basert på data fra 2010 til 2019 og er begrenset til å kun inkludere amerikanske 

selskaper som er notert på børsene NYSE, AMEX og Nasdaq. At studien kun inkluderer 

amerikanske selskaper impliserer at kun selskaper med hovedkvarter i USA undersøkes. Totalt 

inkluderer studien 2.661 amerikanske selskaper.  

 

Rådataen i studien samles inn hovedsakelig fra Bloomberg Terminal, men også til en viss grad 

Capital IQ. Studien er derfor avhengig av at informasjonen innhentet herfra er korrekt. Studien 

tar utgangspunkt i Bloombergs ESG disclosure score. Denne scoren publiseres årlig, blant annet 

i sammenheng med at selskaper publiserer bærekraftrapporter. En detaljert gjennomgang av 

ESG disclosure scores fremgår av seksjon 2.2. Bærekraftrapporter avlegges gjerne sammen 

med årsrapport og publiseres derfor oftest i første halvdel av året. I studien konstrueres og 

rebalanseres porteføljer på bakgrunn av ESG disclosure scores fra regnskapsåret 𝑡 − 1 og 
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markedsverdi derimot den 01.01 hvert år. Dette medfører at studiens porteføljer ikke kan 

kopieres av investorer og brukes som en investeringsstrategi, fordi porteføljene dannes på 

bakgrunn av informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig ved tidspunktet for 

porteføljekonstruksjon. For god ordens skyls begrenses også oppgaven fra 

transaksjonskostnader, skatt på kapitalgevinst og utbytte, samt kortsalgsrestriksjoner, selv om 

dette anses for å bortfalle naturlig ved at studien ikke har fokus på å oppsette 

investeringsstrategier. 

 

Igjennom studien brukes standard definisjoner og notasjon for å beskrive ulike finansielle og 

statistiske modeller. Det er derfor en fordel om leseren av studien innehar grunnleggende 

kunnskap omkring disse temaene. Teorier bak hver modell som brukes i studien presenteres i 

metodedelen, seksjon 6, og begrenser seg til å kun inneholde grunnleggende beskrivelser og 

matematiske notasjoner. Årsaken til dette er at en grundigere gjennomgang vurderes som 

irrelevant med hensyn til å besvare studiens undersøkelsesspørsmål. 

 

Utover dette har ikke situasjonen med Covid-19 ført til store begrensninger for studien. Hvor 

dette har vært et problem med hensyn til datainnsamling nevnes fortløpende i studien der hvor 

det er relevant. 

 

1.4. Studiens struktur 

Etter en kort introduksjon til bakgrunnen for studien i seksjon 1, utdypes dette med en grundig 

gjennomgang begrepet bærekraft og bærekraftrapportering i seksjon 2, fordi dette er 

rammeverket studien er bygget på. I seksjon 3 gjennomgås den teoretiske bakgrunnen for 

sammenhengen mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon, og i seksjon 4 

gjennomgås tidligere empiri på området. På bakgrunn av den teoretiske bakgrunnen og den 

tidligere empirien dannes hypoteser for studien i seksjon 5. Deretter gjennomgås studiens 

metodiske bakgrunn i seksjon 6. I seksjon 7 presenteres datagrunnlaget grundig med en 

beskrivelse av innsamling, databehandling, potensielle problemer tilknyttet dataen og tester av 

dette, samt deskriptiv statistikk av det endelige utvalget. Etter dette presenteres resultatene i 

relasjon til hypotesene i seksjon 8, og en diskusjon av disse resultatene i sammenheng med 

tidligere empiri og teori i seksjon 9. Deretter gjennomgås det i seksjon 10 hvilke implikasjoner 
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studien har, samt forfatternes bud på videre forskning, før konklusjonen i seksjon 11 knytter 

oppgaven sammen i relasjon til undersøkelsesspørsmålet presentert i avsnitt 1.2. 

 

2. Bærekraft og bærekraftrapportering 
I denne seksjonen defineres og omtales begrepet bærekraft, samt utviklingen i interessen for 

bærekraftrapportering blant selskaper, interessenter og investorer over det siste tiåret. 

Gjennomgangen av dette er viktig for å forstå studiens bakgrunn. 

 

2.1. Bærekraft  

Begrepet ESG «Environmental, Social, Goverance» ble introdusert i 2005 i artikkelen «Who 

Cares Wins» og bygger videre på teorier om hvordan suksess ikke er definert av profitt alene, 

fordi selskapet også må måle påvirkningen det har på mennesker og samfunn. Rapporten la 

grunnlaget for hvordan investorer bedre kan inkorporere ESG-forhold i deres 

investeringsbeslutninger. Samtidig ble det kartlagt i en artikkel fra FNs miljøprogram at ESG-

forhold er relevant for verdsettelsen av selskaper (UNEP, 2005). Siden da har bruken av 

begrepet ESG blitt brukt som et mål i kapitalmarkedene på selskaper som tar høyde for disse 

forholdene (Kell, 2018). 

 

Mer konkret kan ESG defineres som i hvilken grad selskaper evner å inkludere bærekraft i 

selskapets strategi og vurderer miljømessige, sosiale og administrative forhold. Bærekraft kan 

derfor betegnes som et samlebegrep for temaer innen ESG. FN definerer bærekraftig utvikling 

som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 

generasjoner skal få dekket sine behov» (FN, u.å.). Denne definisjonen kan ses i sammenheng 

med hvordan MSCI definerer ESG-investeringer, som er å ta høyde for miljømessige, sosiale 

og ledelsesforhold (governance) sammen med finansielle faktorer i investeringsbeslutningen 

(MSCI, u.å.). Begrepene bærekraft og ESG er derfor nært beslektet. ESG omtales som det 

begrepet innenfor bærekraftområdet som er mest oppdatert, forstått og brukt som mål på 

bærekraft (Fulton, Kahn, & Sharples, 2012). Dette har ført til at litteraturen ofte bruker ESG 

som et mål på bærekraft (Sinha, Datta, & Ziolo, 2018). I denne undersøkelsen defineres derfor 

ESG som bærekraft.  
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FN har tatt initiativ til å utvikle retningslinjer for bærekraftige investeringer, Principles of 

Responsible Investment («PRI»), som definerer Environmental, Social og Governance, 

oppsummert i nedestående figur (PRI, 2017): 

Figur 1: Forklaring av de tre ESG-pillarene 

 

Bærekraftige investeringer har sett en stor vekst både globalt og i USA. Bare fra 2011 til 2018 

har andelen av profesjonelle investeringer på bakgrunn av bærekraftmandater steget fra 11% til 

26%. Denne trenden er forventet å fortsette, og i 2025 er det forventet at 50% av alle 

profesjonelle investeringer i USA vil være på bakgrunn av bærekraftmandater (Collins & 

Sullivan, 2020). Principles of Responsible Investment er seks prinsipper for bærekraft, og 

investorer som tilslutter seg rammeverket forplikter seg til å følge disse. Prinsippene er basert 

på at bærekraftinformasjon kan påvirke selskapers risiko og prestasjon, og derfor burde tas 

høyde for sammen med finansiell informasjon. I 2019 hadde mer enn 2300 investorer 

underskrevet prinsippene (PRI, 2019). 

 

Et av prinsippene bak PRI er at investorene forplikter seg til å investere i selskaper som 

offentliggjør informasjon vedrørende sine bærekraftaktiviteter. Selskaper som ikke gjør dette 

ekskluderer derfor seg selv fra investeringsuniverset til investorene som er tilsluttet PRI. Dette 

understreker relevansen av bærekraftrapportering. 
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2.2. Bærekraftrapportering 

Begrepene bærekraftrapportering, ESG-disclosure, ESG-rapportering, ikke-finansiell-

rapportering, og CSR-rapportering brukes alle om hverandre i forskning, og vil derfor heretter 

omtales som bærekraftrapportering (Rezaee, 2020).  

 

Samtidig som flere og flere investorer inkluderer bærekraft i investeringsbeslutningene, er det 

fortsatt utfordringer og bekymringer knyttet til transparens og kvaliteten på 

bærekratrapporteringen fra selskapene (Collins & Sullivan, 2020). I en undersøkelse blant 

investorer er manglende sammenlignbarhet på tvers av selskaper og manglende standarder for 

bærekraftrapportering de to mest avgjørende faktorer som begrenser investorers mulighet til å 

inkorporere bærekraftvurderinger i deres investeringsbeslutninger (Amel-Zadeh & Serafeim, 

2018). 

 

Med økt interesse blant investorer har det også vært en eksponentiell vekst i selskaper som 

måler og rapporterer bærekraftdata. På tidlig 1980-tall var det kun en håndfull selskaper i høyt 

forurensende industrier som måtte respondere på negativ omtale om miljøforhold som 

publiserte rapporter. Det var først på 1990-tallet at bærekraftrapporter med de tre pillarene 

Environmental, Social og Governance ble populære. I 2018 publiserte hele 86% av selskapene 

i S&P 500 bærekraftrapporter (G&A, 2019) 

 

Global Reporting Initiative («GRI») har utarbeidet et rammeverk for å hjelpe selskaper og 

styringsmakter å forstå og kommunisere påvirkningen deres på utfordringer knyttet til 

bærekraft. GRI arbeider for en standardisering av hvordan selskaper rapporterer om 

samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, og rammeverket er i dag det ledende rammeverket 

for bærekraftrapportering. Av verdens 250 største selskaper benytter 74% GRI-rammeverket 

for bærekraftrapportering (GRI, u.å.).  

 

Det er en rekke tilbydere av bærekraftrelatert data, der Bloomberg er blant de med den bredeste 

dekningen. Når det gjelder bærekraftrapportering spesifikt, er Bloombergs ESG disclosure 

score («ESG disclosure score» eller «disclosure score») et mål på i hvilken grad selskaper 

offentliggjør informasjon som vedrører deres bærekraftaktiviteter. Selskapene som Bloomberg 

har dekning på blir rangert fra 0,1 for selskaper som offentliggjør et absolutt minimum av 
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bærekraftdata, til 100 for selskaper som offentliggjør informasjon for alle kriteriene. Rating 

systemet er tilpasset hver enkelt industrisektor, består av mer enn 800 metrics, og gir score på 

bakgrunn av data som er relevant for den enkelte sektoren. ESG disclosure scores blir publisert 

på årlig basis og tjenesten dekker mer enn 11,500 selskaper i 83 land. ESG disclosure score 

måler kun i hvilken grad selskapene offentliggjør informasjon om bærekraft, og måler ikke 

hvordan selskapet presterer når det gjelder bærekraftaktiviteter (Bloomberg, 2020). Bloomberg 

bruker flere kilder til innsamling av dataen; selskapenes egne bærekrafts-/årsrapporter, 

spørreskjemaer som de sender ut til selskapene, samt andre offentlig tilgjengelige kilder (Huber, 

Comstock, Polk, & LLP, 2017). Rammeverket Bloomberg benytter til beregning av disclosure 

scores er bygget på GRI-rammeverket, men hvordan de eksakte beregningene i poengsystemet 

foretas offentliggjøres ikke (Boubkaer, Cumming, & Nguyen, 2018).  

 

Bloomberg ESG disclosure score er mye brukt i tidligere empiri som et mål på 

bærekraftrapportering [For eksempel: (Buallay, 2018) (Gutsche, Schulz, & Gratwohl, 2017) 

(Yu, Guo, & Luu, 2018) (Fatemi, Glaum, & Kaiser, 2017)]. I tråd med eksisterende forskning 

vil derfor selskapers grad av bærekraftrapportering i denne studien representeres av Bloomberg 

ESG disclosure score. 

 

3. Teoretisk bakgrunn 
I denne delen gjennomgås relevant teori som kan bidra med en bakgrunn for hvilken relasjon 

som finnes mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. Teori på emnet kan gi en 

indikasjon på hvilke resultater som kan forventes i studien og eventuelle forklaringer på 

resultatene som fås. Teorien det legges vekt på er Friedman’s shareholder theory (1962) og 

diskusjon omkring Freeman’s stakeholder theory (2010). Det er generelt disse to teoriene 

tidligere empiri tar utgangspunkt i når sammenhengen mellom bærekraft eller 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon søkes forklart [For eksempel: (Nollet, Filif, & 

Mitrokostas, 2015), (Li, Gong, Zhang, & Koh, 2018)]. I tillegg gjennomgås teorien om 

asymmetrisk informasjon for å få en bakgrunn for hvordan selskapers forbedring i 

bærekraftrapportering kan tenkes å påvirke investoradferd. 
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3.1. Shareholder theory 

Selv om interessen for bærekraft er voksende, er det forskjellige oppfatninger av hvilket ansvar 

private selskaper har. Den mest kjente teorien som taler imot at selskaper skal ta 

samfunnsansvar er Friedman’s (1962) «shareholder theory». Shareholder theory sier at private 

selskapers eneste mål er å maksimere profitten til sine aksjonærer. Årsaken er at det er 

aksjonærene som bærer risikoen i selskapet, og derfor er det rettferdig at fokuset til selskapet 

ligger på verdiskapelse for aksjonærene. I et leserinnlegg i The New York Times Magazine 

argumenterer Friedman (1970) for at «the social responsibility of business is to increase its 

profits». Friedman hevder at selskaper som velger å ta et sosialt ansvar gjennom sine aktiviteter 

bruker eiernes penger på noe som ikke er i selskapets beste interesse. Han presiserer at 

virksomheten må følge lovgivning og etiske retningslinjer, men hevder at det vil være umoralsk 

å ikke utnytte alle muligheter innenfor disse grensene til å skape verdi for aksjonærene. I dette 

ligger det at hvis selskaper følger alle spillereglene i samfunnet, så vil det å bruke ressurser på 

bærekraftaktiviteter medføre en økonomisk ulempe, fordi selskapet pålegger seg selv 

unødvendige kostnader som konkurrentene ikke gjør. Shareholder theory antar dermed at 

enhver utgift som brukes på bærekraftaktiviteter og rapportering av dette øker selskapets 

unødvendige kostnader og medfører en økonomisk ulempe i et konkurrerende marked (Barnett 

& Salomon, 2012).  

 

Grewal et al. (2016) viser derimot i sin studie av europeiske selskaper at de direkte kostnadene 

forbundet med innsamling og kvalitetssikring av bærekraftrapportering i realiteten er minimale 

for de fleste selskaper, og ligger rundt EUR 330K – 604K. Spørsmålet blir derfor heller hvilke 

indirekte kostnader et selskap kan pådra seg som følge av økt bærekraftrapportering.  

 

Grewal et al. (2016) hevder at press fra myndigheter, ikke-statlige organer («NGOs») og andre 

interessegrupper medfører «political costs». Dette innebærer at når selskapene presses til å 

bærekraftrapportere, så kan de også bli presset til å investere mer i bærekraftprosjekter med 

suboptimal nåverdi og således stille aksjonærene dårligere enn hvis fokuset kun hadde vært på 

profitt. I tillegg kan selskapene pådra seg «proprietary costs», at de gjennom 

bærekraftrapportering offentliggjør informasjon som er negativ for selskapets 

konkurranseevne. Selv om Grewal et al. (2016) i sitt studie fokuserer på lovpålagt 

bærekraftrapportering i EU, er argumentene fortsatt relevante for frivillig rapportering. Presset 
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fra myndigheter, NGOs eller andre interessenter er stadig tilstede uten lovgiving fordi 

interessen og viktigheten av bærekraftrapportering er stigende, som blant annet fremgår av 

avsnitt 2.2. I tillegg anvender en stor del av selskapene som bærekraftrapporterer GRIs 

rammeverk, noe som øker presset på kvaliteten av informasjonen. 

 

Hvis egenkapitalinvestorer forventer at selskaper som offentligjør mer om sine 

bærekraftaktiviteter også vil påføres høyere kostnader, både direkte og indirekte, så indikerer 

dette at høyere grad av bærekraftrapportering vil påvirke et selskaps finansielle prestasjon 

negativt. 

 

3.2. Stakeholder theory 

Selv om stakeholder theory ikke har én bestemt definisjon, ber «stakeholder theory» i 

motsetning til «shareholder theory», enkelt forklart, ledere om å ta høyde for alle parter som 

påvirkes av en viktig beslutning, ikke kun aksjonærene (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & 

de Colle, 2010). Freeman et al. (2010) hevder at «business issues» ikke kan skilles fra selskapets 

samfunnsansvar. Freeman påstår at hvis man lærer en generasjon med ledere at 

virksomhetsbeslutninger og etikk, eller samfunnsansvar, ikke er forbundet, så vil disse lederne 

ta beslutninger med bakgrunn i at etikk og virksomhet er motstridende. 

Virksomhetsbeslutninger vil dermed tas som om etiske konsekvenser ikke har noen betydning. 

Samtidig står ofte en virksomhet overfor ytre press fra interessenter, og Freeman (2010) foreslår 

å integrere disse interessentenes ønsker i beslutningstagningen. Studier viser at evnen til å 

balansere interessentenes ulike interesser i beslutningstagningen er et fellestrekk for selskaper 

som opplever langsiktig suksess (Freeman & McVea, 2001). 

 

Interessenter defineres som alle de nøkkelgruppene som hvis organisasjonen mister støtte fra, 

vil gjøre at organisasjonen slutter å eksistere, eksempelvis aksjonærer, ansatte, kunder, 

leverandører, långivere og samfunn. Freeman hevder at selskaper har høy grad av «stakeholder 

management capacity» hvis de forstår hvem interessentene deres er og deres interesse i 

virksomheten, samt hvis de vet hvordan de skal styre relasjonene med disse. 

 

På hvilke måter kan stakeholder teorien forklare bærekraftrapporterings påvirkning på 

finansiell prestasjon? Det forutsettes for diskusjonen av stakeholder theory at selskaper som er 
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gode på bærekraftrapportering også har investert mer i bærekraftaktiviteter, i tråd med Barnett 

& Salomon [ (2006), (2012)], samt Shetata (2014). Disse argumenterer for at det først og fremst 

er selskaper som har investert mye i bærekraftaktiviteter som har insentiv til å være gode på 

bærekraftrapportering. 

 

I motsetning til shareholder theory argumenterer stakeholder theory for at investeringer i 

bærekraftaktiviteter og rapportering av disse kan påvirke selskapets konkurranseevne positivt 

og skape verdi. Turban & Greening (1996) finner en positiv sammenheng mellom et selskaps 

grad av bærekraftaktiviteter og antall søkere på stillinger. Et nyere studie av Burbano (2016) 

viser også at mer bærekraftrapportering medfører høyere motivasjon hos de ansatte, i tillegg til 

at de ikke krever like høy lønn som i andre selskaper. Burbano (2016) argumenterer for at dette 

skyldes at arbeidstakere motiveres av å finne mening i arbeidet, og er villige til å gi avkall på 

økonomisk gevinst til fordel for ikke-økonomiske gevinst. Økt grad av bærekraftrapportering 

kan dermed gjøre at selskapet tiltrekker seg mer talent, får lavere turnover av ansatte, og i 

enkelte tilfeller sparer lønnskostnader. 

 

Økt grad av bærekraftrapportering fører også til mer overvåkning fra interessegrupper. Der 

shareholder theory argumenterer for at dette kan medføre «political costs», sier stakeholder 

theory at overvåkning kan redusere agentproblemer og øke finansiell prestasjon. Eksempelvis 

ved at selskapet presses til å fokusere på lavere energiforbruk eller bedre arbeidsvilkår (Grewal, 

Riedl, & Serafeim, 2016). Overvåkning kan også føre til forbedring på områder som kan 

medføre kostnader til rettsaker og tap av omdømme. Sett i lys av metoo-bølgen kan selskaper 

presses til å ha bedre retningslinjer for human resource management, og dermed unngå 

kostnader til rettsaker angående seksuell trakassering og omdømmetap som følge av dette. Et 

annet eksempel er da Danske Bank fikk massive bøter og kundeflukt i etterkant av 

hvitvaskingsskandalen (Hald, 2019). Hvis Danske Bank hadde blitt presset til å rapportere om 

sine AML-aktiviteter før skandalen ble offentligheten kjent, og som konsekvens av dette hadde 

investert mer i AML-prosedyrer, kunne skandalen og de økonomiske konsekvensene muligens 

vært unngått. 

 

Med bakgrunn i studier fra Canada bekrefter Miles og Covin (2000) at virksomheters 

motivasjon for å bli mer bærekraftige ofte oppstår som følge ytre press fra interessenter som 
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kunder, aksjonærer, myndighet og samfunnsgrupper. På bakgrunn av dette presenteres «good 

management theory», som innebærer at selskaper som har kompetente og gode toppledere 

konstant ser etter nye måter å oppnå konkurransemessige fortrinn på. Gode toppledere vil derfor 

søke å differensiere seg fra konkurrentene og skape et konkurransemessig fortrinn ved å 

implementere bærekraft i virksomheten for å tilfredsstille interessentene (Miles & Covin, 

2000). Dette kan føre til mer fornøyde kunder og andre interessenter, og således øke selskapets 

finansielle prestasjon. Teorien bekreftes av Carroll og Shabana (2010) som i deres studie hevder 

at gode relasjoner til interessenter har positiv sammenheng med finansiell prestasjon. Forutsatt 

at bærekraftrapportering ses i sammenheng med en ledelse som søker å differensiere seg 

gjennom å pleie relasjonen til interessenter, kan en høyere grad av bærekraftrapportering 

medføre forbedret finansiell prestasjon.  

 

Overordnet sier stakeholder theory at hvis investorene forventer at selskaper tar suboptimale 

valg på bakgrunn av agentproblemer, så kan bærekraftrapportering medføre høyere grad av 

overvåkning og dermed redusere agentproblemer. I tillegg kan bærekraftrapportering være 

positivt med hensyn til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, omdømme, samt ses i forbindelse 

med god ledelse (Eccles, Serafeim, & Krzus, 2011). Dette kan føre til forbedret finansiell 

prestasjon. Samtidig kan det argumenteres for at hvis investorene forventer at selskaper allerede 

tar optimale valg med hensyn til bærekraft før selskapene begynner å bærekraftrapportere, så 

vil kanskje fordelene være større enn kostnadene.  

 

3.3. Asymmetrisk informasjon 

En gjennomgang av teorien om asymmetrisk informasjon gås igjennom for å søke å finne en 

forklaring på hvordan en forbedring i bærekraftrapportering kan påvirke investoradferd og 

dermed også finansiell prestasjon. 

 

I mikroøkonomi snakkes det ofte om asymmetrisk informasjon og hva dette kan føre til. Man 

ser i hovedsak på to typer asymmetrisk informasjon: skjulte egenskaper og skjulte handlinger 

(«hidden characteristics» & «hidden actions»). Skjulte egenskaper er egenskaper ved noe som 

er kjent for én part, men ukjent for en annen. Skjulte handlinger er handlinger gjort av én part 

som ikke kan observeres av en annen. Når alle parter i en transaksjon har lik informasjon så har 

ingen parter en fordel i forhold til de andre. Motsetningsvis kan asymmetrisk informasjon føre 
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til opportunistisk adferd, at en part forsøker å få en økonomisk fordel over den andre hvis 

forholdene tillater det (Perloff, 2016).  

 

Mangel på bærekraftrapportering kan føre til skjulte handlinger og «moral hazard», som oppstår 

når en part gjør en handling basert på informasjon kun tilgjengelig for denne parten, på 

bekostning av den andre parten. I praksis kan for eksempel et selskap gjøre handlinger i relasjon 

til bærekraft som kan komme til å medføre et tap for aksjonærene på et senere tidspunkt hvis 

handlingen offentliggjøres (Perloff, 2016). Det kan dermed oppstå agentproblemer, som 

tidligere diskutert i avsnitt 3.2, som er en interessekonflikt i situasjoner hvor en part skal handle 

i en annen parts beste interesse. 

 

«Adverse selection» er et problem som oppstår når en part i en transaksjon besitter informasjon 

om en skjult egenskap som er ukjent for den andre parten, og bruker denne informasjonen til å 

skaffe seg en økonomisk fordel (Perloff, 2016). Hvis en part for eksempel selger pærer til en 

annen part, men samtidig vet at de er av dårlig kvalitet, kan denne parten være fristet til å selge 

pærene til en premie. På en annen side, hvis kjøperen bekymrer seg for opportunistisk adferd 

hos selgeren, kan det hende kjøperen kun er villig til å betale en lav pris for pærene eller ikke 

er interessert i å kjøpe i det hele tatt. I relasjon til aksjemarkedet og bærekraftrapportering kan 

dette for eksempel utspille seg ved at investorer bekymrer seg for opportunistisk adferd og 

agentproblemer med tanke på bærekraftrelaterte aktiviteter hos selskaper de vurderer å 

investere i. Slike investorer kan tenkes å verdsette selskaper som unngår å rapportere eller som 

har forholdsvis lav kvalitet i rapporteringen om sine bærekraftaktiviteter, lavere enn om 

selskapene hadde hatt rapportering av god kvalitet. Det kan også hende at slike investorer 

unnlater å investere i selskaper som ikke rapporterer om bærekraftaktiviteter. 

 

Dermed kan økt grad av transparens og frivillig bærekraftrapportering føre til at man unngår 

«moral hazard» og «adverse selection». På bakgrunn av teorien om asymmetrisk informasjon 

er det derfor grunn til å tro at når et selskap forbedrer sin bærekraftrapportering kan dette 

medføre at investorer anser selskapet som mindre risikabelt og vil være villig til å betale en 

høyere pris for aksjene. I tillegg kan frivillig rapportering føre til mer likviditet fordi færre 

investorer velger aksjen bort på grunn av transparens og på grunn av mandater eller tilslutning 
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til FNs PRI, jamfør avsnitt 2.1. En forbedring i bærekraftrapportering forventes derfor å ha en 

positiv sammenheng med aksjeavkastning. 

 

4. Tidligere empiri 
I dette kapitlet undersøkes eksisterende relevant litteratur. Det empiriske grunnlaget for 

sammenhengen mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon er derimot relativt 

magert. I avsnitt 3.1. forutsettes det at selskapers nivå av bærekraftrapportering kan ses i 

sammenheng hvor mye de har investert i bærekraftaktiviteter. Derfor gjennomgås først tidligere 

empiri på sammenhengen mellom bærekraft og finansiell prestasjon kort, da dette kan gi et 

bredere empirisk grunnlag for hypoteseformulering. I tillegg vil denne studien i stor grad basere 

seg på porteføljestudier, men til vårt kjennskap er det kun gjennomført et porteføljestudie på 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. For sammenhengen mellom bærekraft og 

finansiell prestasjon er dette temaet derimot nøye kartlagt, og derfor gjennomgås også utvalgte 

porteføljestudier på temaet. Videre gjennomgås tidligere empiri på sammenhengen mellom 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. Det undersøkes også om eksisterende empiri har 

avdekket noen sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon på 

sektornivå. 

 

4.1. Bærekraft og finansiell prestasjon 

Forskning på relasjonen mellom selskapers bærekraftaktiviteter og virksomheters finansielle 

prestasjon kan spores tilbake til begynnelsen av 1970-tallet. I en metastudie fra 2015 undersøkte 

Friede, Busch og Bassen (2015) omkring 2.200 individuelle studier innen på temaet. 

Metaanalysen viser at rundt 10% av studiene observerer en negativ relasjon mellom 

bærekraftprestasjon og finansiell prestasjon. Samtidig viser de resterende 90% av studiene en 

ikke-negativ eller positiv sammenheng mellom bærekraft og finansiell prestasjon, hvor 

flesteparten av disse har en positiv relasjon. Den positive effekten bærekraft har på finansiell 

prestasjon er også stabil over tid.  

 

Eccles, Ioanna og Serafeim (2012) identifiserer selskaper som er gode henholdsvis dårlige på 

bærekraft på det amerikanske aksjemarkedet og konstruerer porteføljer med disse. Resultatene 

indikerer at de som er gode på bærekraft oppnår alpha, som defineres i avsnitt 6.6.7, på 4,8% 
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årlig for verdivektede porteføljer og 2,3% årlig for likevektede porteføljer i perioden 1993-

2010. De bruker Carhart 4-faktormodell og oppnår statistisk signifikante resultater. Kemp og 

Osthoff (2007) undersøkte også amerikanske aksjer, men tok utgangspunkt i S&P 500 og 

konstruerte såkalte long-short porteføljer, altså «long» i aksjer med høy ESG rating og «short» 

i aksjer med lav ESG-rating. Porteføljen genererte en annualisert alpha på 8,7% i perioden 

mellom 1992 og 2004. Disse funnene er i tråd med flere porteføljestudier på det amerikanske 

markedet [For eksempel: (Statman & Glushkov, 2009), (Lee, Faff, & Rekker, 2013)]. 

 

Ouaknine et al. (2019) undersøker om det er en sammenheng mellom forbedring i ESG score 

og aksjeavkastning, såkalt ESG-momentum. Studien gjennomføres over en femårsperiode, og 

undersøker hvordan selskaper som forbedrer sin ESG score, og dermed har positivt ESG-

momentum, presterer i forhold til selskaper som ikke forbedrer sin score, og derfor har en 

nøytral eller negativ momentum. Blant selskapene med positivt momentum var det en tydelig 

positiv effekt, med et meravkast på 23,5% sammenlignet med STOXX600 fra mars 2013 til 

januar 2019. Dette indikerer at investorer verdsetter en forbedring i ESG performance, og tar 

høyde for selskapers bærekraftaktiviteter i sine investeringsbeslutninger. 

 

4.2. Bærekraftrapportering og investoradferd 

Eccles et al. (2011) undersøker hvilke ikke-finansielle metrics som er av størst interesse for 

investorer som benytter seg av Bloombergs datatjenester. Blant Bloombergs liste på 247 ikke-

finansielle metrics er ESG Disclosure Score den metric med flest treff både globalt og i USA 

blant investorer. Dette indikerer at investorene er opptatt av å vite i hvilken grad selskaper 

offentliggjør bærekraftinformasjon data på global basis. I USA var denne interessen noe 

svakere, med tilnærmet like stor investorinteresse for governance metrics.  

 

Studier har også vist at egenkapitalinvestorer har større interesse for ikke-finansiell informasjon 

enn gjeldsinvestorene, og spesielt for selskapers nivå av bærekraftrapportering og CO2-utslipp. 

Gjeldsinvestorene har et større fokus på governance, og grunnen til dette er at forhold som 

avdekkes i governance metrics bedre kan brukes til å vurdere risikoen for ekstreme negative 

hendelser som kan føre til selskapets konkurs. Et eksempel på dette er at gjeldsinvestorer bruker 

governance metrics i større grad til å se på hvordan selskaper styrer risiko, blant annet ved å se 

på informasjon om hvordan selskapet historisk har blitt styrt for å vurdere om de kan møte 
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gjeldsforpliktelser. Til sammenligning er aksjonærer mer risikovillig, og derfor villig til å ta 

større risiko for kortsiktig profitt. Eksempler på dette er ønske om økte dividender, 

aksjetilbakekjøp, og M&A (MSCI, 2017). Der gjeldsinvestorer kun tar nedsiderisiko dersom 

firmaet ikke kan innfri sine forpliktelser, har egenkapitaleierne i tillegg en ubegrenset oppside 

på sin investering. Grewal, Riedl, & Serafeim (2019) argumenterer at egenkapitaleierne bruker 

bærekraftrapportering til å vurdere oppside. Det argumenteres for at transparens vedrørende 

bærekraftsprestasjon og selskapspolicies brukes av egenkapitalinvestorer som en proxy for to 

ting: 

1. Hvordan er kvalitet på ledelsen? 

2. Hvilket langsiktig potensial har ledelsen til å øke verdien av egenkapitalen? 

Denne interessen for transparens fra egenkapitalinvestorene er også kartlagt gjennom 

undersøkelser av hvorfor selskaper velger å frivillig offentliggjøre av CSR-data. Daliwhal et al. 

(2011) finner at selskaper som frivillig offentliggjør informasjon vedrørende bærekraft og er 

bedre på bærekraftaktiviteter enn konkurrentene, opplever et lavere avkastningskrav fra 

aksjonærene, samtidig som de har bedre tilgang på egenkapitalfinansiering. Aksjonærenes 

avkastningskrav er det investorer krever for å investere i selskapet og avhenger av hvor 

risikabelt de oppfatter at selskapet er. For eksempel kan høye klimagassutslipp representere en 

risiko fordi det kan medføre kostnader knyttet til regulering, og dette vil påvirke 

egenkapitalverdiene mer enn gjeldsverdiene fordi betjening av gjeld har høyere senioritet enn 

for eksempel utbyttebetalinger. Ved å ha god innsikt i bærekraftrisiko minimeres denne 

usikkerheten. 

 

Funnene står i tråd med undersøkelser gjort på bærekraft der en samlestudie fra Deutsche Bank 

finner at 14 av 14 akademiske studier som undersøker sammenhengen mellom bærekraft og 

lavere kapitalkostnad finner en positiv korrelasjon. De finner at god bærekraftprestasjon er 

korrelert med lavere kapitalkostnader og en høyere finansiell prestasjon (Fulton, Kahn, & 

Sharples, 2012). 
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4.3. Bærekraftrapportering og finansiell prestasjon 

Ovenstående argumentasjon kartlegger at investorer ikke bare har interesse av finansiell 

rapportering, men også bærekraftrapportering. Derfor gjennomgås tidligere empiri på hvilke 

utslag denne bærekraftrapporteringen har på selskapenes finansielle prestasjon. Som 

gjennomgått i avsnitt 4.1 er effekten av bærekraft på finansiell prestasjon vel undersøkt med 

over 2 000 studier på temaet. Effekten av bærekraftrapportering på finansiell prestasjon er 

derimot undersøkt i mindre grad (Gutsche, Schulz, & Gratwohl, 2017). Dette til tross for at 

studier understreker at investorer også viser stor interesse for i hvilken grad selskapene 

offentliggjør informasjon vedrørende deres bærekraftsprestasjon (Grewal, Riedl, & Serafeim, 

2019). De relevante studiene som har forsøkt å kvantifisere effekten av bærekraftrapportering 

på finansiell prestasjon gjennomgås i det følgende. 

 

Nollet et al. (2015) undersøker sammenheng mellom bærekraftrapportering og alpha, ROA 

(«return on assets») og ROC («return on capital»), men resultatene deres indikerer at det ikke 

er noen lineær signifikant sammenheng for S&P 500 selskapene i perioden 2007-2011. Derimot 

observeres det et U-formet forhold mellom rapportering og finansiell prestasjon. De 

argumenterer for at bærekraftrapportering kun har en effekt etter man har kommet opp på et 

visst nivå av bærekraftaktiviteter, men denne sammenhengen gjelder kun for regnskapsmålene 

ROA og ROC. 

 

Studier har derfor også forsøkt å se hvordan investorene reagerer når selskapene publiserer 

bærekraftrapporter. Aureli et al. (2018) finner en signifikant sammenheng mellom 

selskapsverdi og bærekraftrapporter på global basis for en tredjedel av selskapene som er 

undersøkt. De finner også at effekten av bærekraftrapportering har blitt viktigere siden 2013. 

Studien måler effekten ved kumulativt overnormalt avkast og konkluderer med at investorer 

verdsetter langsiktig bærekraft over kortsiktig finansiell prestasjon. Evidens fra det kanadiske 

aksjemarkedet understreker denne effekten, og finner en positiv sammenheng mellom 

markedsverdi av egenkapitalen og om selskaper publiserer bærekraftrapporter (Berthelot, 

Culmont, & Serret, 2012). 

 

En overvekt av studiene som er gjennomført på bærekraftrapportering finner en positiv 

sammenheng mellom selskapsverdi og finansiell prestasjon, men en stor del av disse er basert 
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på empiriske undersøkelser av ikke-amerikanske aksjemarkeder. Det skal derfor utvises 

varsomhet ved tolkning av disse i forhold til det amerikanske aksjemarkedet. Yu, Guo og Luu 

(2018) undersøker sammenhengen på tvers av 47 finansielle markeder, og finner en signifikant 

positiv sammenheng med selskapsverdi, målt ved Tobins Q. Li, Gong og Zhang, Koh (2018) 

finner også denne effekten for selskaper inkludert FTSE 350 indeksen, som inkluderer de 350 

største selskapene notert på London Stock Exchange forTobins Q. Kaspereit og Lopatta (2016) 

finner også en positiv sammenheng mellom bærekraftrapportering og selskapsverdi for de 600 

største selskapene i Europa, målt ved markedsverdi av egenkapitalen. Grunnet insignifikans 

ved enkelte av modellene er ikke konklusjonen entydig. 

 

Enkelte av de nevnte studiene ekskluderer finansielle selskaper, men Buallay (2018) finner også 

en positiv sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon målt ved 

overnormalt avkast, ROE («return on equity») og ROA for den europeiske banksektoren.  

 

Av nyere studier er det kun Gutsche, Schulz og Gratwohl (2017) som finner en positiv 

sammenheng mellom markedsverdi av egenkapitalen og grad av bærekraftrapportering i USA. 

Undersøkelsen er gjort på S&P 500 i perioden 2011-2014. 

 

Fatemi, Glaum og Kaiser (2017) som undersøker sammenhengen mellom bærekraft, 

bærekraftrapportering og selskapsverdi for 1640 selskaper notert i USA, finner derimot en 

overordnet negativ sammenheng mellom bærekraftrapportering og selskapsverdi, og en positiv 

sammenheng mellom bærekraft og selskapsverdi. Mer spesifikt finner de at for selskaper som 

er gode på bærekraft faller selskapsverdien når selskapene øker graden av 

bærekraftrapportering, og motsatt for selskaper som er dårlige på bærekraft stiger 

selskapsverdien når de øker rapporteringsgraden. Overordnet har bærekraftrapportering en 

negativ effekt på selskapsverdi, målt ved Tobins Q.  

 

Disse funnene understøttes av Fjellvikås (2019) som undersøker effekten av 

bærekraftrapportering på finansiell prestasjon ved å konstruere porteføljer bestående av de beste 

og dårligste selskapene på bærekraftrapportering. Studiet indikerer en negativ sammenheng 

mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon, målt ved meravkastning over den 

risikofrie rente, for det amerikanske aksjemarkedet i perioden 1994-2017. 
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4.4. Bærekraftrapportering og finansiell prestasjon på tvers av 

sektorer 

Det er gjort få studier på effekten av bærekraftrapportering på finansiell prestasjon innad i 

forskjellige på sektorer, og derfor ses det også på studier som har undersøkt sammenhengen 

mellom bærekraft og finansiell prestasjon. 

 

Tidligere forskning har funnet at hvilken sektor selskaper opererer i er en viktig variabel i 

forhold hvor til gode selskapene er på bærekraft (Cottrilll, 1990). Et eksempel på dette er at 

forurensende sektorer opplever et større press fra interessentene i forhold til miljø- og sosiale 

utfordringer. Ledere vil derfor som et strategisk grep fokusere på å utvikle bærekraftstrategier 

for å bedre selskapets rykte (Cai, Jo, & Pan, 2012). De samme funnene er gjort for selskaper 

som selger direkte til sluttforbrukerne i forhold til selskaper som er distansert fra sluttkundene 

(Bowman & Haire, 1975).  

 

Melo og Morgado (2012) sier at bærekraft er en nøkkeldriver for selskapers omdømme fordi 

det er et konkurransemessig fortrinn som er vanskelig å kopiere. De finner en overordnet positiv 

signifikant sammenheng mellom det å være god på bærekraft og selskapets omdømme på tvers 

av alle sektorer. De undersøker forskjellige aspekter ved bærekraft, og finner at industrials er 

den eneste sektoren som har en sammenheng mellom omdømme og «employee relations». 

Dette kan ses i sammenheng med en rapport som kartla arbeidsforholdene i USA, fant at 55% 

av arbeiderne var utsatt for risikoer som kjemikalier, røyk, farlige metaller, støv, ekstreme 

temperaturer eller høye lyder (Maestat, Mullen, Wacther, & Wenger, 2015). Flere av disse 

faktorene kan knyttes til industriell produksjon. 

 

Eccles et al. (2014) finner at selskaper som er gode på bærekraft innen olje- og gass industrien 

har en høyere finansiell prestasjon enn selskapene i samme industri som er dårlige på bærekraft. 

De ser overprestasjonen i sammenheng med at av enkelte av selskapene som har hatt lav grad 

av fokus på bærekraft har gjennomgått offentlige granskninger og vært i konflikter med 

lokalsamfunn grunnet dårlig styring av interessentforhold. De kartlegger også en overprestasjon 

for selskaper innen detaljhandel, og særlig for selskaper har merkevare og rykte som en 

konkurransemessig fordel. 
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Kumar et al. (2016) undersøker til sammen 966 selskaper som har vært eller er inkludert i Dow 

Jones Sustainability Index over to år. De undersøkte selskapene som var «best-in-class» på 

bærekraft likevektet og delte ytterligere inn i 12 sektorer som ble sammenlignet med en relevant 

referansegruppe. De fant at selskapene som var best på bærekraft hadde overordnet lavere 

volatilitet og derfor lavere risiko, men samtidig generere høyere risikojustert avkast enn 

referansegruppen. Dette står i motsetning til tradisjonell teori om at lavere risiko gir lavere 

avkastning. De undersøkte også denne effekten per sektor, og fant også her at de som var gode 

på bærekraft overordnet overpresterte referansegruppen. Resultatene på sektornivå var noe mer 

varierende, der referansegruppen overpresterte innen finans og forsikring, bilselskaper og 

consumer durables (varige goder). 

 

Michelon et al. (2013) argumenterer for at hvilken industri selskapet opererer i også kan påvirke 

bærekraftrapporteringen. Industriene olje og, gass og forbrukervarer opplever et større press fra 

interessenter enn andre industrier. Det er derimot en forskjell i hvilke press de opplever. Der 

selskaper innen forbrukervarer opplever størst press på sosiale forhold fra kundene, opplever 

olje, gass og industri et større press fra interessenter som er bekymret rundt hvilke miljømessige 

implikasjoner driften kan ha. Studien finner også at selskaper med høy grad av miljømessig 

påvirkning rapporterer mer enn andre selskaper.  

 

Hull et al. (2008) argumenterer for at bærekraftinitiativer kan føre til økt finansiell prestasjon. 

Dette gjelder særlig industrier med lav grad av differensiering, der bærekraftinitiativer kan være 

et konkurransemessig fortrinn. Differensiering relaterer seg til hvor identiske produktene som 

selges er, og måles ved bruk av midler på markedsføring på tvers av industrien. De omtaler lav-

differensierte industrier som for eksempel råvareindustrier, og sier at fokus på bærekraft kan 

brukes til å skille seg positivt ut og derfor øke finansiell prestasjon. De argumenterer for at også 

i industrier med høyere grad av differensiering kan bærekraft være et verdifullt asset. 

 

Fjellvikås (2019) ser derimot direkte på effekten av bærekraftrapportering har på finansiell 

prestasjon, og oppstiller like- og verdivektede porteføljer basert på NAICS 

industriklassifisering for det amerikanske aksjemarkedet. Ved å konstruere long-short 

porteføljer blant de 20% beste og dårlige selskapene på bærekraftrapportering innen hver 
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industri finner han at selskapene med lavest grad av rapportering overpresterer de med høy 

rapportering for alle industrier med unntak av i finanssektoren, dog ikke statistisk signifikant. 

Han konstruerer «long low»-«short high» porteføljer ved å fratrekke avkastningen på en 

portefølje bestående av selskaper som er dårlige på bærekraftrapportering fra avkastningen på 

en portefølje bestående av selskaper som er gode på bærekraftrapportering. Resultatene er kun 

statistisk signifikant for produksjonsselskaper og helsesektoren for likevektede porteføljer. 

 

4.5. Oppsummering av tidligere empiri 

Funnene fra tidligere studier på sammenheng mellom bærekraftrapportering og selskapsverdi 

er oppsummert i tabell 1. 

Tabell 1: Oppsummering av tidligere empiri 

 

 

Forfatter Undersøkelse Mål på selskapsverdi Utvalg

Positiv/Negativ 

sammenheng

Aureli et al. (2018)
Publisering av bærekraftrapport og 

finansiell prestasjon
Kumulativt avkastning

55 globale selskaper, 2009-

2016
+1

Nollet et al. (2015)
Bærekraftrapportering og finansiell 

prestasjon
Meravkast, ROA og ROC S&P 500, 2007-2011 ? 2

Berthelot (2011)
Publisering av bærekraftrapport og 

selskapsverdi
Markedsverdi 

146 selskaper fra Toronto 

Stock Exchange, 2007
+

Yu, et al. (2018)
Bærekraftrapportering og 

selskapsverdi
Tobins Q

MSCI All country index, 

2012-2016
+

Li et al. (2018)
Bærekraftrapportering og 

selskapsverdi
Tobins Q

350 selskaper i UK, 2004-

2013
+

Kaspereit et al. 

(2016)

Bærekraftrapportering, -prestasjon og 

selskapsverdi
Markedsverdi STOXX600, 2001-2001 ? 3

Buallay (2018)
Bærekraftrapportering og finansiell 

prestasjon
Tobins q, ROE og ROA

253 europeiske banker, 

2007-2016
+

Gutsche et al. (2017)
Bærekraftrapportering, -prestasjon og 

selskapsverdi
Markedsverdi S&P 500, 2011-2014 +

Fjellvikås (2019)
Bærekraftrapportering og finansiell 

prestasjon
Meravkast

Amex, Nasdaq, NYSE, 

1994-2017
-

Fatemi et al. (2017)
Bærekraftrapportering og 

selskapsverdi
Tobins Q

1640 U.S. selskaper, 2006-

2011
-

Tabellen oppsumerer tidligere studier på sammenhengen mellom selskapsverdi/markedsverdi og bærekraftrapportering, bærekraftprestasjon eller

om selskapene publiser bærekraftrapport. Positiv/negativ sammenheng indikerer om undersøkelsen finner en overordnet positiv eller negativ

sammenheng

Note 1) Positiv signifikant sammenheng for 1/3 av utvalget 2) Ikke-signifikant lineær sammenheng, men argumenterer for et U-formet forhold, 3)

Ikke signifikant eller inkonsistente resultater
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5. Hypoteser 
I denne delen oppstilles hypoteser på bakgrunn av argumentasjonen i teoretisk bakgrunn og 

tidligere empiri.  

 

Den første hypotesen knytter seg til den overordnede sammenhengen mellom 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. Som nevnt i avsnitt 3.1 argumenterer 

shareholder theory for at bærekraftrapportering kun vil medføre en unødvendig kostnad for 

selskapet og dermed føre til dårligere finansiell prestasjon. I empirien understøttes dette av 

Fatemi et al. (2017) og Fjellvikås (2019) som finner en negativ sammenheng for finansiell 

prestasjon målt ved henholdsvis meravkastning og Tobins Q. Disse studiene er på det 

amerikanske markedet og er derfor to av de mest relaterbare for dette studiet. Stakeholder 

theory, jamfør avsnitt 3.2, argumenterer derimot for at det kan være en positiv sammenheng, 

med bakgrunn i at bærekraftrapportering kan redusere agentkostnader, gi konkurransefordeler 

fordi man tiltrekker seg mer kompetent arbeidskraft, samt at bærekraftrapportering kan ses i 

sammenheng med god ledelse. Denne sammenhengen bekreftes av empiri på tvers av 

geografier, hvor en rekke studier finner positiv sammenheng for ulike mål på finansiell 

prestasjon [For eksempel: (Aureli, Gigil, Medei, & Supino, 2018), (Berthelot, Culmont, & 

Serret, 2012), (Yu, Guo, & Luu, 2018), (Li, Gong, Zhang, & Koh, 2018), (Buallay, 2018)]. 

Gutsche et al. (2017) finner også positiv sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

markedsverdi for selskaper i S&P 500. Utover dette fremgår det av avsnitt 2.1 at 

investorinteressen for bærekraft har vært stigende og av avsnitt 4.2 at ESG disclosure score er 

et av de mest populære ikke-finansielle metrics på Bloomberg Terminal. Dermed kan det hende 

at den negative sammenhengen som ble observert av Fatemi et al. (2017) fra 2006-11, ikke 

lenger er gjeldende i dag. På bakgrunn av dette formuleres følgende alternative hypotese med 

tilhørende nullhypotese: 

 

H1: Det er en positiv relasjon mellom Bloomberg ESG disclosure score og meravkastning for 

amerikanske selskaper 

 

For å videre undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

finansiell prestasjon undersøkes det også om forbedringer i bærekraftrapportering kan lede til 

høyere aksjeavkastning. Dette følger av at Ouaknine et al. (2019) finner at porteføljer konstruert 
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med selskaper som forbedrer sin ESG-score, og således har ESG-momentum, overpresterer sin 

relevante referanseindeks. Så vidt det er forfatterne bekjent er det ikke gjennomført tilsvarende 

studier av om den samme effekten eksisterer for bærekraftrapportering-momentum, målt ved 

endring i Bloomberg ESG disclosure score. Med bakgrunn i teorien om asymmetrisk 

informasjon kan det derimot virke rimelig at selskaper som forbedrer sin disclosure score også 

vil oppleve høyere aksjeavkastning. Det er fordi en økning i disclosure score representerer mer 

transparens om selskapenes bærekraftaktiviteter. Mer transparens kan igjen føre til mindre 

risiko for agentproblemer, redusere problemet med «adverse selection», og således medføre 

høyere investorinteresse. På bakgrunn av dette oppstilles følgende hypotese om 

bærekraftrapportering-momentum: 

 

H2: Det er en positiv relasjon mellom forbedring i Bloomberg ESG disclosure score og 

meravkastning for amerikanske selskaper 

 

De siste hypotesene knytter seg til om det er forskjeller i hvordan bærekraftrapportering 

påvirker finansiell prestasjon innad i ulike sektorer. Som det fremgår av avsnitt 4.4 er det gjort 

få studier på hvilken effekt bærekraftrapportering har på finansiell prestasjon på sektornivå. Så 

vidt det er forfatterne bekjent er det kun Fjellvikås (2019) som har undersøkt dette. Han finner 

at selskaper som er dårlige på rapportering har høyere aksjeavkastning relativt sett, innad i ulike 

sektorer. Samtidig har Kumar et al. (2016) funnet at selskaper som er bedre på bærekraft enn 

sine peers i ulike sektorer både får lavere volatilitet og genererer høyere aksjeavkastning. Derfor 

er det ikke utenkelig at selskaper som også er bedre enn sine peers på bærekraftrapportering 

kan generere høyere avkastninger, spesielt sett i sammenheng med at selskaper som er gode på 

bærekraft også har et større insentiv til å rapportere om disse aktivitetene, jamfør avsnitt 3.2. 

 

Tidligere forskning har vist at det er forskjeller i hvilke press fra interessenter som ulike sektorer 

opplever. Industrier som er mer eksponert mot miljøutfordringer, for eksempel olje og gass og 

industri opplever et større press rundt miljørelaterte utfordringer. I industri-sektoren er det også 

kartlagt et sterkt fokus knyttet til arbeidsforhold og omdømme (Melo & Garrido-Morgado, 

2012).  I disse sektorene kan bærekraft være et konkurransemessig fortrinn (Hull & Rothenberg, 

2008). Eccles et al. (2014) finner høyere finansiell prestasjon blant olje- og gass selskaper som 

er gode på bærekraft, og ser dette i relasjon til god interessentstyring. God rapportering innenfor 
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disse industriene kan føre til større grad av overvåkning og mindre risiko for agentproblemer, 

jamfør avsnitt 3.2. 

 

Eccles  (2014) finner også at det i detaljhandelen observeres høyere finansiell prestasjon blant 

selskapene som er gode på bærekraft. Dette er i tråd med Bowman og Haire (1975). I denne 

undersøkelsen undersøkes dette ved å se på effekten for consumer discretionary, som potensielt 

kan være ekstra utsatt for press fra kundene ettersom dette inkluderer ikke-essensielle varer.  

 

På bakgrunn av ovenstående argumentasjon forventes det at bærekraftrapportering vil ha positiv 

sammenheng med finansiell prestasjon for sektorene energy, industrials og consumer 

discretionary. Følgende hypotese formuleres: 

 

H3: Det er en positiv relasjon mellom Bloomberg ESG disclosure score og meravkastning for 

selskaper innen energy, industrials og consumer discretionary 

 

Derimot er det ikke kartlagt en positiv sammenheng for de beste på bærekraft for alle industrier. 

Kumar et al. (2016) finner at innen bank og finans i USA underpresterer selskaper som er gode 

på bærekraft sin relevante referanseindeks, og forklarer det med at disse sektorene er kjent for 

å operere på en lite bærekraftig måte som fremmer kortsiktig profitt. Buallay (2018) finner 

motstridende resultater, men disse er basert på europeiske banker. Fjellvikås (2019) finner også 

en statistisk signifikant negativ sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell 

prestasjon for health care-sektoren. Derfor utformes følgende hypotese: 

 

H4: Det er en negativ relasjon mellom Bloomberg ESG disclosure score og meravkastning for 

selskaper innen financials og health care 
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6. Metode 
I denne seksjonen presenteres studiens metodiske grunnlag. Først gjennomgås studiens 

forskningstilnærming og forskningsmetode, før det gis en kort introduksjon til studiens 

populasjon og utvalg. Videre defineres begrepet avkastning og meravkastning. Deretter fremgår 

metoden for konstruksjon av porteføljer i studien, før studiens metodiske bakgrunn med hensyn 

til regresjonsmodeller gjennomgås. Til sist i seksjonen fremgår valget av referanseindekser i 

analysen. 

 

6.1. Forskningstilnærming 

Forskningstilnærmingen beskriver forholdet mellom teori og forskning. Denne studien følger 

en deduktiv tilgang. I en deduktiv tilgang utledes hypoteser på bakgrunn av eksisterende teori 

og undersøkelsen tar sikte på å teste disse hypotesene (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Deduktiv tilgang følger en logisk resonnering, og slutninger som trekkes bygger derfor på 

premisset om at eksisterende teorier er sanne. Hvis premissene bak eksisterende litteratur er 

sanne impliserer deduktiv tilgang at funnene i denne undersøkelsen også er sanne. 

 

Når en deduktiv tilgang benyttes er det avgjørende at metodologien er tydelig strukturert, slik 

at andre kan replisere undersøkelsen. Dette sikrer reliabiliteten til undersøkelsen. Når statistiske 

tester gjennomføres, avhengig av utfallet av undersøkelsen, kan forskerne bruke resultatene til 

å forklare forholdet mellom variablene, og sammenholde dette mot teorien som la grunnlaget 

for undersøkelsen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Den deduktive tilgangen kan 

illustreres som: 

 

Figur 2: Illustrasjon av deduktiv forskningstilgang 

 

 

Ved å følge en deduktiv tilgang identifiseres først relevant litteratur på bærekraft, 

bærekraftrapportering og effekten på selskapsverdi. Dette ble gjort i seksjon 3 og 4. Litteraturen 

leder til utarbeidelsen av flere hypoteser, jamfør avsnitt 5. For å teste disse hypotesene anvendes 

Teori Hypotese Datainnsamling Resultater
Undersøkelse 
av resultater

Ettersyn/

modifisering av 
eksisterende 

teori
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relevant metodologi og statistiske tester. Data testes i relasjon til utledede hypoteser, og 

konklusjoner vil dras til å enten bekrefte eller forkaste hypotesene og eksisterende teori.  

 

6.2. Forskningsmetode 

Det overordnede målet med denne undersøkelsen er å teste om det er en sammenheng mellom 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. For å teste dette deles analysen opp i fire deler: 

 

1. Fama-MacBeth tverrsnittregresjon 

I den første delen testes H1 bruk av Fama-Macbeth to-stegs regresjonsmodell. En 

bærekraftrapportering-faktor konstrueres og det testes om premien ved å holde denne er 

statistisk og signifikant forskjell fra null. Konstruksjonen av denne fremgår av avsnitt 

6.6.6. Dersom faktorens premie er statistisk signifikant kan dette indikere at det 

eksisterer en sammenheng mellom bærekraftrapportering og avkastning. 

Faktormodellene (1)-(4) som introduseres i seksjon 6.6.2-6.6.5 vil benyttes til å teste 

denne effekten. Metoden fra Fama-MacBeth gjennomgås i avsnitt 6.6.6. 

 

2. Porteføljestudie på markedsnivå 

I den andre delen testes H1 ved å gjennomføre en analyse av de selskapene i markedet 

som har best henholdsvis dårligst ESG disclosure score. Det konstrueres en portefølje 

bestående utelukkende av de selskapene som har best disclosure score i markedet, og 

tilsvarende portefølje konstrueres for selskapene som har lavest dislosure score. Disse 

porteføljene regresseres mot faktormodellene i seksjon 6.6.2-6.6.5, og det undersøkes 

om porteføljenes avkastning kan tilskrives nivået av bærekraftrapportering. 

 

3. Momentumporteføljestudie 

I den tredje delen testes H2 ved å konstruere porteføljer på bakgrunn av selskaper som 

har hatt den største forbedringen i ESG disclosure score fra et år til neste. Det 

konstrueres også porteføljer for selskaper som har hatt negativ eller i beste fall nøytral 

endring i ESG disclosure score. Porteføljene regresseres mot faktormodellene (1)-(4) 

som presenteres i seksjon 6.6.2-6.6.5. 
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4. Porteføljestudie på sektornivå 

I den fjerde delen testes H3 og H4 ved å gruppere aksjer innenfor de enkelte sektorer i 

porteføljer på tilsvarende måte som i porteføljestudiet på markedsnivå. Ved å gruppere 

innen sektorer undersøkes det om effekten av bærekraftrapportering på finansiell 

prestasjon varierer på tvers av sektorer, samt om denne effekten er positiv eller negativ 

for hver enkelt sektor. Faktormodellene fra seksjon 6.6 anvendes også her. 

 

6.3. Populasjon og utvalg 

Som tidligere nevnt blir det større og større fokus på selskapers arbeid med bærekraft, og i den 

forbindelse har mer informasjon blitt offentliggjort, som muliggjør analyser ut fra store datasett. 

Som nevnt i avsnitt 2.2 vil Bloombergs ESG disclosure score benyttes som proxy for 

bærekraftrapportering i studien. Regresjonsmodellene i studien baserer seg på Fama-French og 

Carhart-faktormodeller, jamfør seksjon 6.6. Disse faktormodellene er konstruert med aksjer fra 

NYSE, AMEX og NASDAQ. Tilsvarende børser velges derfor som populasjon for denne 

studien for å sikre at modellene kan forklare så mye som mulig av variasjonen i avkastningene 

i datasettet, slik at effekten fra bærekraftrapportering på aksjeavkastning kan isoleres. 

 

Populasjonen består dermed av i overkant av 6,000 selskaper (Capital, u.å.). 

Inkluderingskriteriet for utvalget er alle selskaper som har blitt tildelt en Bloomberg ESG 

disclosure score i 𝑡 = 0, altså alle selskaper som har en score ved utgangen av 2019. Dette 

begrenser utvalget til 2.661 selskaper. Denne utvelgelsesmetoden medfører survivorship bias, 

noe som omtales i avsnitt 7.3, men er konsistent med Gutsche et al. (2017). Som det fremgår 

av avsnitt 2.2 publiseres disclosure scores årlig, blant annet i forbindelse med avleggelse av 

bærekraftrapporter. Dermed er siste tilgjengelige ESG disclosure score for selskapene scoren 

for regnskapsåret 2018. Det forekommer derfor et tidslag og ESG disclosure scores for 𝑡 − 1 

vil brukes til å forklare aksjeavkasnting i 𝑡. Dette betyr eksempelvis at selskapenes score for 

regnskapsåret 2018 brukes til å forklare aksjeavkastning i 2019. 

 

Bloomberg introduserte ikke ESG disclosure scores før i 2009 og det trekkes derfor Bloomberg 

ESG disclosure scores for alle de 2.661 selskaper for regnskapsårene 2009-2018. Dette gir en 

tidsperiode på 10 år, noe som vurderes som tilstrekkelig for å forklare bærekraftrapporterings 

langsiktige påvirkning på meravkastning. I tillegg vurderes denne perioden til å fange den 
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stigende investorinteressen for bærekraft, som fremgår av avsnitt 2.1. Forfatterne bekjent er 

også dette den lengste perioden som er undersøkt for sammenhengen mellom Bloomberg ESG 

disclosure score og finansiell prestasjon, jamfør avsnitt 2.2 og 4.4. Ettersom disclosure score i 

𝑡 − 1 brukes til å forklare aksjeavkastning i 𝑡, samles det inn finansiell data for 2010-2019. Det 

samles inn 118 måneder med finansiell data, noe som betyr at tidsperioden strekker seg fra 

28.02.2010 til 31.12.2019. Som utgangspunkt skulle det samles inn finansiell data for 120 

måneder tilsvarende 10 år, men ved en feiltagelse ble gjeldende tidsperiode trukket fra 

Bloomberg. Grunnet restriksjoner som følge av Covid-19 lukket CBS campus ned innen feilen 

ble oppdaget, noe som også medførte tap av tilgang til Bloomberg Terminal. At 118 måneder 

benyttes i stedet for 120 vurderes derimot ikke å medføre noen negative konsekvenser for 

studien. 

 

6.4. Avkastning 

Begrepet avkastning henviser til gevinsten som fås ved å eie et aktiv eller en portefølje med 

aktiver over en gitt tidsperiode. Avkastning kan bestå av både direkte betaling eller 

kapitalgevinst. En direkte betaling betales til eieren av aktivet i holdeperioden og kan for 

eksempel være en dividende eller en kupongbetaling. Kapitalgevinst består av en økning i 

prisen på aktivet i perioden. Uansett om eieren av aktivet realiserer kapitalgevinsten eller ei kan 

den simple avkastningen i holdeperioden beregnes på samme måte (Munk, 2018): 

 

𝑟𝑡,𝑡+∆𝑡 =
𝐷𝑡+∆𝑡 + 𝑃𝑡+∆𝑡 − 𝑃𝑡

𝑃𝑡
=

𝐷𝑡+∆𝑡 + 𝑃𝑡+∆𝑡

𝑃𝑡
− 1, ℎ𝑣𝑜𝑟 

∆𝑡 = 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 

𝑃𝑡  𝑜𝑔 𝑃𝑡+∆𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑔 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

𝐷𝑡+∆𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 

 

Den simple avkastningen har den fordelen at den måler den faktiske endringen i en investors 

velstand over en gitt periode. I denne studien anvendes aksjekurser justerte for dividender, 

eventuelle aksjesplits, fondsaksjeemisjoner og emisjoner, som lastes ned direkte fra Bloomberg 

til å beregne avkastning. 
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I regresjonsmodellene som introduseres i seksjon 6.6 brukes meravkastning som den 

uavhengige variabelen. Begrepet meravkastning henviser til aksjeavkastning utover den 

risikofrie rente, og utregnes dermed som følger: 

𝑀𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 

 

Alle månedlige avkastninger annualiseres som følger der det er relevant: 

𝑟𝑖,𝑝.𝑎. = (1 + 𝑟𝑖,𝑚𝑛𝑑.)
12

− 1 

 

6.5. Porteføljekonstruksjon 

Selv om det så vidt forfatterne bekjent kun er gjennomført et porteføljestudie på sammenhengen 

mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon, fremgår det av avsnitt 4.1 at dette har 

vært en svært populær metode for å undersøke sammenheng mellom bærekraft og 

meravkastning på. Derfor konstrueres porteføljer basert på selskapene i utvalget sin Bloomberg 

ESG disclosure score.  

 

6.5.1. Porteføljer på markedsnivå 

Siden introduksjonen av S&P 500 i 1957 har de fleste indekser vært vektet etter markedsverdi, 

og har derfor vært verdivektet («VW»). Dette taler for konstruksjon av verdivektede porteføljer 

i studien. Samtidig har nyere forskning og praksis vist at likevektede porteføljer («EW») 

utkonkurrerer andre verdivektede porteføljestrategier. Studier demonstrerer at hvis selskaper 

med lav markedsverdi utkonkurrerer selskaper med høy markedsverdi, så vil likevektede 

porteføljer generere høyere avkastning enn verdivektede porteføljer (Malaldi & Fabozzi, 2016). 

Dermed er størrelseseffekten driveren bak at likevektede porteføljer utkonkurrerer verdivektede 

porteføljer. En fordel med likevektede porteføljer er derfor at man delvis eliminerer denne 

størrelseseffekten innad i porteføljene, i tillegg til at man unngår at resultatene blir 

uforholdsmessig påvirket av enkeltaksjer. På bakgrunn av dette settes det opp både 

verdivektede og likevektede porteføljer. De verdivektede porteføljene konstrueres med 

utgangspunkt i markedsverdien den 01.01 hvert år, fordi investeringen og rebalanseringen antas 

å skje denne datoen. Det innebærer for eksempel at porteføljen for året 2019 er vektet etter 

markedsverdien til selskapene den 01.01.2019. Porteføljenes avkastning utregnes på følgende 

måte: 
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𝑟𝑝(𝑉𝑊) = ∑ 𝑟𝑖𝑤𝑖 , 

𝑟𝑝(𝐸𝑊) =
∑ 𝑟𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

, hvor 

𝑟𝑝 = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑟𝑖 = 𝑎𝑘𝑠𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑤𝑖 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑖

∑ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑖
𝑁
𝑖=1

 

𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟 

 

Det settes opp porteføljer utelukkende med selskaper som har høy («HI») henholdsvis lav 

(«LO») ESG disclosure score. Årsaken til dette er at hvis porteføljen med selskaper med høy 

score har høy avkastning så sier intuisjonen at denne avkastningen kommer på bekostning av 

avkastningen til selskapene med lav score. Porteføljene konstrueres den 01.01 hvert år, men 

som tidligere nevnt publiseres ESG disclosure scores i forbindelse med offentliggjøring av 

bærekraftrapporter, noe som typisk skjer i løpet av årets første halvdel. Dermed konstrueres 

porteføljene på bakgrunn av informasjon som ved tidspunktet for konstruksjon ikke er 

tilgjengelig enda. Porteføljene skal derfor ikke ses på som en investeringsstrategi som kan 

kopieres av investorer, som nevnt i avsnitt 1.3. 

 

Fama og French, som introduseres i avsnitt 6.6, anvender en egen metodikk for konstruksjon 

av deres faktorporteføljer (French, 2020). Ta HML-faktoren som et eksempel, som er en 

portefølje som viser avkastningen på en portefølje med verdiaksjer fratrukket en portefølje med 

vekstaksjer. Verdi- og vekstaksjer defineres i avsnitt 6.6.3. HML-faktoren konstrueres som den 

gjennomsnittlige avkastningen på to verdiaksjeporteføljer med henholdsvis små og store 

selskaper, fratrukket den gjennomsnittlige avkastningen på to vekstaksjeporteføljer som også 

består av henholdsvis små og store selskaper. Formelen for HML-faktoren blir dermed: 

 

𝐻𝑀𝐿 = 1/2(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) − 1/2(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ − 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

 

For å følge Fama-French jamfør sin metodikk for porteføljesammensetning settes det sammen 

HI- og LO-porteføljer for de tre størrelsesgruppene large-, mid- og small-cap, slik at hver 

størrelsesgruppes portefølje får 1/3 vekting i de endelige porteføljene. Large-cap aksjer 
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defineres som selskaper med markedsverdi over USD 10.000 millioner, mid-cap som selskaper 

med markedsverdi mellom USD 2.000 – 10.000 millioner, og small cap som selskaper med 

markedsverdi på mellom USD 300 – 2.000 millioner (Suarez, 2016). 

 

For at effekten fra bærekraftrapportering på variasjon i avkastning over tid skal isoleres 

forutsettes det at porteføljene må være diversifiserte slik at eksponering overfor usystematisk 

risiko minimeres. Usystematisk risiko er selskapsspesifikk risiko, altså risiko som ikke stammer 

fra systematiske risikofaktorer i markedet. Statman (1987) argumenterer for at en lånende 

investor bør ha minst 30 selskaper i porteføljen for å oppnå diversifikasjon. Det er fordi når en 

portefølje går fra å inneholde 1 aksje til å inneholde 10, så elimineres omtrent halvparten av 

den usystematiske risikoen. Når antallet aksjer i porteføljen overstiger 20 eller 30 aksjer så er 

reduksjonen i usystematisk risiko ved å inkludere flere aksjer liten. For å oppnå full 

diversifikasjon for en portefølje som følger middelverdi-variansprinsippet bør den derimot 

bestå av over 300 aksjer (Statman, 2004). Hvis porteføljene innad i hver størrelsesgruppe i 

denne studien konstrueres med flere enn 30 aksjer så vil de selskapene med lavest disclosure 

score i HI-porteføljene nærme seg LO-porteføljenes høyeste score. 30 aksjer velges derfor for 

å sikre at det ikke blir overlappende scores i de to porteføljene, samt at de anses som tilstrekkelig 

diversifisert jamfør Statman (1987). At hver porteføljene tilhørende hver størrelsesgruppe 

konstrueres med 30 selskaper innebærer at de endelige porteføljene vil bestå av 90 selskaper til 

sammen. Antallet av selskaper kan blant annet føre til sektorbias, noe som gjennomgås i avsnitt 

7.5.2. 

 

Nedenstående formel illustrerer hvordan large-cap porteføljen er konstruert, og porteføljene for 

de to andre størrelsesgruppene konstrueres tilsvarende. Se tabell 2 for en oppsummering av 

porteføljene. 

𝐻𝐼𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒(𝑉𝑊) = ∑ 𝑟𝑖(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒) ∗ 𝑤𝑖 ; 𝐿𝑂𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒(𝑉𝑊) = ∑ 𝑟𝑖(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒) ∗ 𝑤𝑖 

𝐻𝐼𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒(𝐸𝑊) =
∑ 𝑟𝑖

𝑁
𝑖=1 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒)

𝑁
; 𝐿𝑂𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒(𝐸𝑊) =

∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒)

𝑁
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Tabell 2: Beskrivelse av HI- og LO-porteføljer innen hver størrelsesgruppe 

 

Videre settes de endelige HI- og LO-porteføljene sammen for både de like- og verdivektede 

selskapene. HI- og LO-porteføljene består dermed av 90 selskaper likt fordelt mellom large-, 

mid- og small-cap segmentet. Denne metoden vurderes til å gi minst bias med hensyn til 

størrelsesforskjeller, forskjeller i Book-to-Market verdi og likviditet. Alle porteføljer 

undersøkes også for om de inneholder penny stocks, da disse kan utvise meget stor variasjon i 

avkastning, og derfor påvirke porteføljens avkast uforholdsmessig mye. Penny stocks 

karakteriseres som selskaper med en aksjekurs under USD 5 (Bradley, Cooney, & Dolvin, 

2006). Det identifiseres ikke penny stocks i noen av porteføljene. 

 

Porteføljene konstrueres som følger, slik at HI-porteføljen består av de 30 selskapene fra hver 

størrelseskategori med høyest disclosure score, og LO-porteføljen består av de 30 selskapene 

fra hver størrelseskategori med lavest disclosure score: 

 

𝐻𝐼𝑝 =
1

3
(𝐻𝐼(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) + 𝐻𝐼(𝑀𝑖𝑑) + 𝐻𝐼(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙))  

𝐿𝑂𝑝 =
1

3
(𝐿𝑂(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) + 𝐿𝑂(𝑀𝑖𝑑) + 𝐿𝑂(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙)) 

 

 

Porteføljenavn Beskrivelse

HI(Large) EW De 30 selskapene med høyest ESGD1 score for large-cap segmentet, likevektet

HI (Large) VW De 30 selskapene med høyest ESGD score for large-cap segmentet, verdivektet

LO (Large) EW De 30 selskapene med lavest ESGD score for large-cap segmentet, likevektet

LO (Large) VW De 30 selskapene med lavest ESGD score for large-cap segmentet, verdivektet

HI(Mid) EW De 30 selskapene med høyest ESGD score for mid-cap segmentet, likevektet

HI (Mid) VW De 30 selskapene med høyest ESGD score for mid-cap segmentet, verdivektet

LO (Mid) EW De 30 selskapene med lavest ESGD score for mid-cap segmentet, likevektet

LO (Mid) VW De 30 selskapene med lavest ESGD score for mid-cap segmentet, verdivektet

HI(Small) EW De 30 selskapene med høyest ESGD score for small-cap segmentet, likevektet

HI (Small) VW De 30 selskapene med høyest ESGD score for small-cap segmentet, verdivektet

LO (Small) EW De 30 selskapene med lavest ESGD score for small-cap segmentet, likevektet

LO (Small) VW De 30 selskapene med lavest ESGD score for small-cap segmentet, verdivektet

Note: 1) ESGD = Bloomberg ESG disclosure score
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6.5.2. Momentumporteføljer 

Momentumporteføljene konstrueres delvis på samme måte som i avsnitt 6.5.1, hvor 90 aksjer 

totalt velges ut til å inngå i porteføljene, likt fordelt mellom large-, mid- og small cap for å 

minimere ulike bias. Momentumporteføljene konstrueres derimot ikke på bakgrunn av deres 

ESG disclosure score i 𝑡, men heller på bakgrunn av den absolutte endringen i score fra et år til 

det neste. Konstruksjonen foretas på bakgrunn av den absolutte endringen, fordi prosentvis 

endring ville ha «straffet» selskaper som i 𝑡 − 1 allerede har en score. Dette følger av at en 

stigning i score på 1 gir prosentvis forskjellig verdi om selskapet i 𝑡 − 1 hadde 1 i score eller 

50. Endringen i ESG disclosure score («ESGD») utregnes som: 

Δ𝐸𝑆𝐺𝐷t = 𝐸𝑆𝐺𝐷t − 𝐸𝑆𝐺𝐷𝑡−1 

At den absolutte endringen i disclosure score beregnes på denne måten indikerer at porteføljene 

vil bestå av både selskaper som har endring i score fra år til år, i tillegg til selskaper som ikke 

var blitt tildelt score i 𝑡 − 1, men som har fått det i 𝑡. Det presiseres at porteføljene dannes på 

bakgrunn av informasjon som på tidspunktet for rebalansering ikke var offentliggjort, slik at 

det heller ikke her er snakk om en investeringsstrategi som kan kopieres av investorer. 

 

Først beregnes endringen i ESG disclosure score for hele utvalget. Deretter deles aksjene inn 

etter størrelse som i avsnitt 6.5.1. HI-momentumporteføljen konstrueres videre ved å sortere 

aksjene synkende etter endring i disclosure score, og de 30 aksjene per størrelsesgruppe med 

størst endring velges ut til å inngå i porteføljen. Motsatt konstrueres LO-momentumporteføljen 

ved å sortere aksjene stigende etter disclosure score, og de 30 aksjene med størst negativ, eller 

i beste fall nøytral endring per størrelsesgruppe velges ut til å inngå i porteføljen. Porteføljene 

oppsummeres i tabell 3: 
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Tabell 3: Beskrivelse av HI(MOM)- og LO(MOM)-porteføljene innen hver størrelsesgruppe 

 

Etter at porteføljene per størrelsesgruppe er konstruert settes de sammen til de endelige 

HI(MOM) og LO(MOM) både like- og verdivektet jamfør metoden i avsnitt 6.5.1, slik at de 

består av totalt 90 aksjer på følgende måte: 

𝐻𝐼(𝑀𝑂𝑀)𝑝 =
1

3
(𝐻𝐼𝑀𝑂𝑀(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) + 𝐻𝐼𝑀𝑂𝑀(𝑀𝑖𝑑) + 𝐻𝐼𝑀𝑂𝑀(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙))  

𝐿𝑂(𝑀𝑂𝑀)𝑝 =
1

3
(𝐿𝑂𝑀𝑂𝑀(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) + 𝐿𝑂𝑀𝑂𝑀(𝑀𝑖𝑑) + 𝐿𝑂𝑀𝑂𝑀(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙)) 

 

 

6.5.3. Sektorporteføljer 

Porteføljene på sektornivå konstrueres etter samme metode som i 6.5.1, med unntak av at det 

ikke er nok data til å konstruere porteføljer for både small-, mid-, og large-cap innen hver enkelt 

sektor. Likevel gjøres det et forsøk på å utligne størrelsesforskjeller i porteføljene ved å dele 

sektorutvalget hvert år i to, slik at det velges aksjer fra både største og minste halvdelen av 

utvalget. Dette gjøres også for at porteføljene skal representere en så stor del av sektoren som 

mulig. Utover dette er det heller ikke nok data til å inkludere 30 aksjer i hver portefølje. Det 

vurderes til at 20 aksjer i hver portefølje er det beste antallet, da dette sikrer en viss forskjell i 

disclosure scores på tvers av HI- og LO-porteføljene. Selv om antallet aksjer reduseres, 

vurderes det fortsatt at porteføljene er tilstrekkelig diversifiserte, noe som understøttes av 

Statman (1987). I et forsøk på å ytterligere minimere effekten av usystematisk risiko 

konstrueres kun likevektede porteføljer. Dette gjøres fordi enkelte aksjer vil få en 
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uforholdsmessig høy vekting i verdivektede porteføljer når disse kun består av 20 selskaper. 

Hvis enkeltaksjer får for høy vekting vil resultatene preges for mye av disse og skape støy slik 

at effekten fra bærekraftrapportering på avkastningen ikke fanges opp. 

 

Selskapene i utvalget sorteres først etter General Industry Classification Standard («GICS»). 

Videre deles sektorutvalgene hvert år i to, slik at det kan plukkes aksjer fra både største og 

minste halvdel av utvalget. Deretter konstrueres porteføljene innen hver sektor ved at 

selskapene rangeres synkende etter disclosure score og de 10 selskapene i topp og bunn av hver 

halvdel av datasettet velges ut til HI- henholdsvis LO-porteføljene. Dermed består porteføljene 

av 10 aksjer hver fra den største og minste halvdelen av sektorutvalgene. Utvelgelsen av 

selskaper og rebalansering av porteføljene foretas årlig etter samme metode som i avsnitt 6.5.1. 

Etter at porteføljene per størrelsesgruppe er konstruert settes de sammen til de endelige HI- og 

LO-sektorporteføljene både like- og verdivektet slik at de består av 20 aksjer på følgende måte: 

𝐻𝐼(𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟)𝑝 =
1

2
(𝐻𝐼𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) + 𝐻𝐼𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙))  

𝐿𝑂(𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟)𝑝 =
1

2
(𝐿𝑂𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒) + 𝐿𝑂𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙)) 

 

En oppsummering av porteføljene kan ses i tabell 4: 

Tabell 4: Beskrivelse av porteføljer på sektornivå 

 

 

Porteføljenavn Beskrivelse

HI (Health) EW De 20 selskapene med høyest ESGD1 score for health care, likevektet

LO (Health) EW De 20 selskapene med lavest ESGD score for health care, likevektet

HI (Finance) EW De 20 selskapene med høyest ESGD score for financial sector, likevektet

LO (Finance) EW De 20 selskapene med lavest ESGD score for financial sector, likevektet

HI (Cons. disc.) EW De 20 selskapene med høyest ESGD score for consumer discretionary, likevektet

LO (Cons. disc.) EW De 20 selskapene med lavest ESGD score for consumer discretionary, likevektet

HI (Industrials) EW De 20 selskapene med høyest ESGD score for industrials, likevektet

LO (Industrials) EW De 20 selskapene med lavest ESGD score for industrials, likevektet

HI (Energy) EW De 20 selskapene med høyest ESGD score for energy, likevektet

LO (Energy) EW De 20 selskapene med lavest ESGD score for energy, likevektet

1) ESGD = Bloomberg ESG disclosure score
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6.6. Regresjon og faktormodeller 

For å undersøke statistisk om det finnes noen sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

finansiell prestasjon for selskapene i utvalget introduseres ulike regresjonsmodeller. Seksjonen 

tar først for seg Ordinary Least Squares og forutsetningene bak denne. Deretter gjennomgås 

faktormodellene som anvendes i analysen, henholdsvis CAPM, Fama-French trefaktormodell, 

Carhart-Fama-French firefaktormodell, samt Fama-French femfaktormodellen som i tillegg 

utvides med faktoren presentert av Carhart. Til sist gjennomgås Fama-MacBeth, som anvendes 

i tverrsnittregresjonen i del 1 jamfør forskningsmetoden i avsnitt 6.2. 

 

6.6.1. Ordinary Least Squares  

Denne undersøkelsen baserer seg på bruk av regresjoner for å fastslå effekten av 

bærekraftrapportering på aksjeavkastning. Ordinary Least Squares («OLS») er en statistisk 

metode som kan brukes til å analysere det lineære forholdet mellom variabler, og kan for 

eksempel brukes til å mål påvirkningen av spesifikke faktorer på avkastning (Newbold, 

Carlson, & Thorne, 2013).  

 

OLS gir estimater for de lineære koeffisientene 𝛽0 og 𝛽1 i følgende modell: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 휀𝑖 

ℎ𝑣𝑜𝑟: 

𝑌𝑖 =  𝐴𝑣ℎ𝑒𝑛𝑔𝑖𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑋𝑖 =  𝑈𝑎𝑣ℎ𝑒𝑛𝑔𝑖𝑔 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝐵0 =  𝑆𝑘𝑗æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 

휀𝑖 =  𝐹𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑𝑑 

Det den lineære modellen ikke klarer å forklare, feilleddet 휀𝑖, er gitt ved: 

 

휀𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝛽0 − β1𝑋𝑖 

 

OLS tar utgangspunkt i disse feilleddene til å estimere β0 og β1 ved å minimere summen av 

kvadrerte feilleddene mellom den avhengige og uavhengige variabelen. Summen av kvadrerte 

feilleddene benyttes fordi hvis ikke ville positive og negative feilledd kansellere hverandre, i 

tillegg til at større feilledd vil få en høyere vekting (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). Ved 

å førsteordens derivere de kvadrerte feilleddene med hensyn til β0 og β1 og sette lik null fås 

følgende sammenheng for β1og β0: 
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�̂�1 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

�̂�0 = �̅� − �̂�1�̅� 

 

Linjen �̂�1𝑋 vil nå representere en rett linje, med skjæringspunkt �̂�0. Sammen danner disse 

regresjonens populasjonslinje. 

 

Multippel lineær regresjon er en utvidelse av en-faktorregresjonen, og gjør det mulig å estimere 

effekten av flere uavhengige variabler på den avhengige variabelen. Multippel lineær regresjon 

er mye brukt i finansstudier fordi det gjør det mulige å teste sammenhenger ved bruk av asset 

pricing modeller som CAPM, Fama-French og Carhart, jamfør avsnitt 6.6.2-6.6.5. Modellen 

kan brukes til å teste effekten på den avhengige variabelen når en av de uavhengige variablene 

endres, samtidig som resterende uavhengige variabler holdes konstant. Multippel 

regresjonsmodellen kan skrives som (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013):  

 

𝑌𝑖 = β0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾𝑖 + 𝜖𝑖 

 

Regresjons-koeffisientene finnes igjen ved å minimere summen av kvadrerte feilledd, men 

beregnes ved matrix algebra: 

(

�̂�0

�̂�1…
�̂�𝑘

) = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 

OLS bygger på en rekke forutsetninger, og disse kreves oppfylt for at modellen skal kunne 

brukes til å trekke konklusjoner som er konsistente og objektive. Den femte antagelsen er kun 

relevant for multippel regresjon (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013).  

 

1. Modellen er riktig spesifisert, det vil si at alle relevante x-variabler er tatt med og 

irrelevante er eliminert. Alle x-variabler oppfattes som faste, det vil si uten målefeil. 

2. Den forventede verdi av Y er en lineær funksjon av de uavhengige variabler Xj 

variablene. 

3. Residualene har samme varians σ2, dette kalles homoskedastisitet. I tillegg er 

residualene normalfordelt med et gjennomsnitt på 0  
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𝐸[𝜖] = 𝜎2𝑓𝑜𝑟 (𝑖 = 1, … , 𝑛) 𝑜𝑔 𝐸[𝜖𝑖] = 0  

 

4. Residualene er ikke korrelert med hverandre, slik at: 

𝐸[𝜖𝑖𝜖𝑙] = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖 ≠ 𝑙 

 

5. Fravær av multikollinaritet, det vil si at det ikke skal være en lineær sammenheng 

mellom flere av forklaringsvariablene.  

P-test 

Når man gjennomfører statiske analyser er det avgjørende å vurdere om funnene er statistisk 

signifikante. P-test tester signifikansnivået til analysen, og p-verdien er sannsynligheten for å 

oppnå er resultat som er likt det man fikk eller enda mer ekstremt, dersom man går ut fra at H0 

stemmer. Man vil forkaste nullhypotesen dersom p-verdien er under 0,1. En lavere p-verdi betyr 

at observasjonene i mindre grad er forenelig med H0, og ved nivåer under 0,1 forkaster vi denne. 

P-verdier under 0,01 indikerer sterk signifikans, p-verdier under 0,05 indikerer signifikans, men 

p-verdier under 0,1 indikerer svak signifikans. Det skal bemerkes at en p-verdi i seg selv ikke 

sier om H0 er sann eller ikke, men den gir bevis mot nullhypotesen. Jo lavere P-verdi, desto 

sterkere bevis har vi mot H0 (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013).  

𝐻0 𝑓𝑜𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑣𝑖𝑠 
�̅� − 𝜇0

𝜎

√𝑛

> 𝑍𝑎 ,  

hvor 

�̅� =  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 

𝜇0 =  𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 

𝜎0 =   𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑍𝑎 =  𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑖𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑠𝑛𝑖𝑣å 

 

T-test 

T-test er en annen metode til å teste signifikansnivå, men skiller seg fra p-testen ved at 

populasjonens varians er ukjent, og testene baseres derfor på Students’ t-fordeling. Students t-

fordeling er en sannsynlighetsfordeling for normalfordelte variabler, og brukes til å teste om 

gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett er signifikant forskjellig fra nullhypotesen. T-

verdien for en tilfeldig sample av n observasjoner med gjennomsnitt �̅� og standardavvik 𝜎 for 
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en normalfordelt populasjon med (n-1) frihetsgrader er gitt ved (Newbold, Carlson, & Thorne, 

2013):  

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝜎

√𝑛

 

hvor vi forkaster H0 hvis: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇

𝑠

√𝑛

> 𝑡𝑛−1,𝛼/2  

𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑛−1,𝛼/2 𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠′𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑛 − 1 𝑓𝑟𝑖ℎ𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑 𝑔𝑖𝑡𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑠𝑛𝑖𝑣å 𝛼 

 

6.6.2. The Capital Asset Pricing Model 

The Capital Asset Pricing Model («CAPM») er en av de mest kjente modellene for å prise 

aktiver. Modellen ble utledet med utgangspunkt i en en-periodeøkonomi og bygger på 

Markowitz’ middelverdi-varians porteføljeteori. CAPM involverer den såkalte 

markedsporteføljen som er en portefølje bestående av alle risikable aktiver i en økonomi. En 

en-periodeøkonomi innebærer følgende forutsetninger: et risikofritt aktiv eksisterer, alle 

investorer har middelverdi-varians preferanser, det finnes ingen porteføljebegrensninger, og 

alle investorer har homogene oppfatninger om markedet. Under forutsetningen om at alle 

investorer er enige om en risikofri rente og en effisient rand av risikable aktiver, så er de også 

enige om tangentporteføljen. Tangentporteføljen er den kombinasjonen av risikable aktiver som 

maksimerer risikojustert avkastning, eller Sharpe ratio, som defineres i avsnitt 6.6.7. Dermed 

investerer alle i en eller annen kombinasjon av tangentporteføljen og det risikofrie aktiv. 

Tangentporteføljen må derfor bestå av alle risikable aktiver i økonomien og være identisk til 

markedsporteføljen. Gitt at markedsporteføljen fungerer som tangentporteføljen, består den 

effisiente rand av en rett linje med positiv helning som starter i punktet (0, 𝑟𝑓) som er lik den 

risikofrie rente. Linjen går igjennom punktet (𝑆𝑡𝑑[𝑟𝑚], 𝐸[𝑟𝑚]) korresponderende til 

markedsporteføljen. Denne linjen kalles Capital Market Line («CML») og helningen er lik 

markedsporteføljens risikojusterte avkastning: (𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓)/𝑆𝑡𝑑[𝑟𝑚] (Munk, 2018).  

 

Når markedet er i likevekt, gjelder dermed følgende og CAPM kalkuleres (Munk, 2018): 

i) Tangentporteføljen er lik markedsporteføljen av alle risikable aktiver 

ii) Hver investor kombinerer det risikofrie aktiv og markedsporteføljen optimalt 

iii) For ethvert risikabelt aktiv 𝑖, holder ligningen for CAPM 
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 𝐸[𝑟𝑖] − 𝑟𝑓 = 𝛽𝑖(𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓)  

hvor,  

𝑟𝑖 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 

𝑟𝑚 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛 

𝛽𝑖 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 

 

I den opprinnelige versjonen av CAPM er dermed aktivers forventede avkastning lik den 

risikofrie rente pluss aktivets beta multiplisert med en markedsrisikopremie. Beta er muligens 

den viktigste komponenten i CAPM, og fanger forskjellen i forventet avkastning som kreves 

av en investor for å holde aktivet over markedsporteføljen. Beta er derfor relatert til aktivets 

kovarians med markedsporteføljen, og et aktiv med høy kovarians med markedet bør ha høyere 

forventet avkastning enn et aktiv med lav kovarians (Munk, 2018). Formelen for beta skrives 

som: 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣[𝑟𝑖 , 𝑟𝑚]

𝑉𝑎𝑟[𝑟𝑚]
 

 

Selv om CAPM er en av de mest anerkjente metodene prising av aktiver kritiseres den gjerne 

for dens mange underliggende forutsetninger brytes. Den første forutsetningen er at 

transaksjonskostnader ikke eksisterer, altså er det ingen kostnader ved kjøp og salg av aktiver. 

Forutsetning nummer to er at investorer kan handle alle fraksjoner av alle aktiver, det kan for 

eksempel kjøpes 1 krone av en aksje. Den tredje forutsetningen er at inntektsskatt ikke 

eksisterer, og investorer er indifferente overfor spørsmålet om kapitalgevinst eller dividender. 

Den fjerde forutsetningen er at enkeltpersoner ikke kan påvirke prisen på aktiver ved kjøp og 

salg. Den femte forutsetningen går ut på at investorer forventes å basere beslutninger kun på 

bakgrunn av forventet verdi og standardavvik på sine porteføljer. Den sjette forutsetningen er 

at kortsalgsrestriksjoner ikke eksisterer. Den sjuende er at investorer fritt kan låne og investere 

til den risikofrie rente. Forutsetning nummer åtte og ni har med investorenes homogene 

oppfatninger om markedet å gjøre, som tidligere nevnt. Den tiende forutsetningen er at alle 

aktiver kan handles, som indikerer at selv immaterielle aktiver kan handles på et marked (Elton, 

Gruber, Brown, & Goetzmann, 2010).   

 

Det er åpenbart at alle disse forutsetningene ikke holder i virkeligheten, og spørsmålet blir 

derfor hvor mye resultatene forvrenges av at disse forutsetningene gjøres. Forutsetningene 
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kritiseres blant annet for at CAPM ikke kan testes, fordi den virkelige markedsporteføljen ikke 

eksisterer. Årsaken til dette er at markedsporteføljen bør inneholde alle risikable aktiver, 

inkludert immaterielle aktiver som for eksempel human kapital, som er vanskelig å kvantifisere. 

Konsekvensen av dette er at bruken av en proxy for markedsporteføljen, som for eksempel en 

markedsindeks, ikke fanger all den risikoen i markedet som bør tas i betraktning (Munk, 2018). 

Videre kritiseres CAPM for relasjonen som antas mellom forventet avkastning og beta fordi 

forventede avkastninger og betaer ikke kan observeres. I tester av CAPM approksimeres 

forventet avkastning ved gjennomsnittlig avkastning over en spesifikk periode, og «den sanne 

beta» approksimeres ved en estimert beta. Selv om CAPM er sann vil ikke den samme perfekte 

relasjonen mellom gjennomsnittlig avkastning og estimert beta kunne observeres. Samtidig kan 

det gjennomføres statistiske tester for å undersøke om avvikene er så små at CAPM mest 

sannsynlig er sann eller om avvikene er så store at CAPM mest sannsynlig er feil. Dette kan 

blant annet testes i en Fama-Macbeth analysen, som beskrives i avsnitt 6.6.6. 

 

Til tross for modellens simplisistet er likevel CAPM svært populær for vurderingen av aksjers 

prestasjon (Elton, Gruber, Brown, & Goetzmann, 2010). På bakgrunn av ovenstående 

formuleres dermed den første regresjonsmodellen i studien, som noteres (1), på bakgrunn av 

CAPM: 

 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = αi + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 휀𝑖 (1) 

 

6.6.3. Fama-French Tre-faktormodell 

Den mest kjente multifaktor-modellen er Fama-French’s tre-faktormodell. Modellen ble 

utviklet av Fama og French i 1992 etter at studier av en-faktormodeller viste at relasjonen 

mellom gjennomsnittlig avkastning og beta var tilnærmet 0. Bakgrunnen for modellen er at 

studier har vist at aksjer i mindre selskaper har en tendens til å gi høyere avkastning enn aksjer 

i store selskaper. De tre faktorene i tre-faktormodellen er: 

1. Marked: avkastningen på en bred aksjemarkedsindeks 

2. Small-Minus-Big («SMB»): avkastningen på en portefølje bestående av aksjer i små 

selskaper, målt etter markedsverdien av selskapene, fratrukket avkastningen på en 

portefølje bestående av aksjer i store selskaper 

3. High-Minus-Low («HML»): avkastningen på en portefølje av aksjer utstedt av 

selskaper med en høy book-to-market ratio («BtM») fratrukket avkastningen på en 
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portefølje av aksjer med lav BtM. BtM er et forholdstall for forholdet mellom bokført 

verdi- og markedsverdien av egenkapitalen. 

Tre-faktormodellen ga en god beskrivelse av det amerikanske aksjemarkedet fra 1963-1993. 

Samtidig ga ikke Fama og French’s studie fra 1992 noen forklaring på hvorfor modellen passet 

så bra som den gjorde. I 1996 foreslo Fama og French at tre-faktormodellens suksess skyldtes 

en premie på financial distress. Selskaper med lav markedsverdi har en tendens til å være 

selskaper som har prestert dårlig over de siste årene og dermed har større sannsynlighet til å 

havne i financial distress. På generell basis er mindre selskaper mer sensitive overfor resesjoner. 

Hvis små selskaper gjør det dårligere i resesjoner, hvor investorer vil verdsette høy avkastning 

mest, vil investorene kreve høyere forventet avkastning, en premie, på aksjer i små selskaper.  

 

Ut ifra BtM defineres verdi- og vekstaksjer. Selskaper med forholdsvis høy BtM defineres som 

verdiaksjer. Disse selskapene har ofte mer materielle aktiver og vil lide av dyr overkapasitet i 

lavkonjunkturer. Selskaper med relativt lav BtM defineres som vekstaksjer. Slike selskaper har 

gjerne færre materielle aktiver og er mer avhengig av nye investeringer som enkelt kan utsettes 

til bedre tider (Munk, 2018). Den teoretiske bakgrunnen for faktoren er at verdiaksjer på grunn 

av dette er mer pro-sykliske, noe som krever en høyere avkastning, slik at det eksisterer en 

verdipremie i markedet. Denne verdipremien ble tidligere kartlagt av Fama og French for 

perioden 1963-1991. Deres seneste studie fra 2020, som undersøker perioden 1991-2019, 

indikerer et fall i verdipremien sammenlignet med perioden 1963-1991 (Fama & French, 2020). 

Andre kilder rapporterer faktisk at i perioden 2015-2019 har det blitt kartlagt en motsatt effekt, 

der vekstselskaper har overprestert verdiselskaper med omkring 6% årlig (StarCapital, 2019). 

 

BtM utregnes som: 

 

𝐵𝑡𝑀 =
𝐵𝑜𝑘𝑓ø𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛
 

 

Fama-French’s tre-faktormodell utgjør den andre regresjonsmodellen i studien og noteres (2). 

Tre-faktormodellen kan fremstilles matematisk ved 

 

 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿 + 휀𝑖 (2) 
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, hvor residualen 휀𝑖 ikke har noen kovarians med faktorene 𝑟𝑚, 𝑆𝑀𝐵, 𝑜𝑔 𝐻𝑀𝐿 og to hvilke som 

helst aktivers residualer har heller ingen kovarians. 

 

6.6.4. Fama-French & Carhart’s fire-faktorsmodell 

Carhart foreslo i 1997 en utvidelse av Fama-French’s tre-faktormodell ved å legge til en 

momentumfaktor definert gjennom en «Winners-Minus-Losers» strategi. I denne studien 

betegnes faktoren MOM, for momentum. Faktoren estimeres som forskjellen mellom den 

likevektede gjennomsnittlige avkastningen på en portefølje med de selskapene som har prestert 

best og de som har prestert dårligst, med en måneds lag. Empiriske forklaringer på 

momentumeffekten er blant annet vist at mesteparten av avkastningen i momentumporteføljer 

kommer fra selskaper med lav kredittkvalitet. Dermed kan momentumeffekten fange noe 

likviditets- eller kredittrisiko. Det har også blitt vist at momentumfaktoren er tett relatert til 

vekstraten for industriell produksjon, som er en viktig konjunkturindikator. Videre viser studier 

at MOM-strategien gir negative avkastninger i perioder med markedstilbakegang og høy 

volatilitet (Munk, 2018). Carhart 4-faktormodellen utgjør den tredje rergresjonsmodellen i 

studien og noteres (3). Den kan fremstilles matematisk som: 

 

𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀𝑀𝑂𝑀 + 휀𝑖 (3) 

 

6.6.5. Fama-French fem-faktormodell 

I nyere tid har Fama og French utvidet tre-faktormodellen med ytterligere to faktorer: 

4. Profitabilitet, Robust-Minus-Weak («RMW»): forskjellen mellom avkastningen på en 

aksjeportefølje med de mest profitable selskapene og en aksjeportefølje med de minst 

profitable selskapene i markedet 

5. Investering, Conservative-Minus-Aggressive («CMA»): forskjellen mellom 

avkastningen på en aksjeportefølje med selskaper som investerer konservativt og en 

aksjeportefølje med selskaper som investerer aggressivt  

Profitabiliteten for selskapene i RMW-faktoren måles ved forholdet mellom (i) omsetning 

fratrukket varekostnader, driftskostnader og renteutgifter og (ii) den bokførte verdien av 

egenkapitalen. Novy-Marx dokumenterte i 2013 at aksjer i profitable selskaper genererer 

signifikant høyere avkastning enn aksjer i uprofitable selskaper. Investeringsgraden i CMA-
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faktoren måles ved å utregne den prosentvise endringen i et selskaps totale aktiver over det siste 

året. Aksjeavkastning har negativ relasjon med et selskaps investeringer (Munk, 2018). Fem-

faktormodellen kan uttrykkes matematisk ved: 

 

𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑖,𝑅𝑀𝑊𝑅𝑀𝑊 + 𝛽𝑖,𝐶𝑀𝐴𝐶𝑀𝐴 + 휀𝑖 

 

Ved å tillegge Carharts momentumfaktor fås en seks-faktormodell, som utgjør den fjerde 

regresjonsmodellen i studien og noteres derfor (4): 

 

𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀𝑀𝑂𝑀

+ 𝛽𝑖,𝑅𝑀𝑊𝑅𝑀𝑊 + 𝛽𝑖,𝐶𝑀𝐴𝐶𝑀𝐴 + 휀𝑖 

(4) 

 

6.6.6. Fama-MacBeth 

Fama-MacBeth metoden er en to-stegs regresjonsanalyse som brukes til å estimere 

betakoeffisienter og tilhørende risikopremier for risikofaktorer som forventes å kunne forklare 

variasjon i aksjeavkastning. Formålet med modellen er å se om markedet priser inn en 

risikopremie for å være eksponert med vekting lik 1 for hver av risikofaktorene, altså om det 

fås en premie ved å holde såkalte faktorporteføljer. Hvis CAPM brukes som eksempel vil 

dermed Fama-Macbeth modellen se om en portefølje med markedsbeta lik 1 medfører en 

risikopremie og hvor stor denne er. Forutsetningen for CAPM er at høyere markedsbeta 

medfører høyere avkastning. Fama-Macbeth brukes derfor til å teste denne forutsetningen om 

at en eksponering mot de enkelte risikofaktorene medfører en risikopremie (Fama & MacBeth, 

1973).  

 

Konstruksjon av ESG disclosure score-faktor 

I denne undersøkelsen brukes Fama-Macbeth til å undersøke om markedet priser inn en premie 

relatert til om selskaper er gode på bærekraftrapportering eller ikke. Dette gjøres ved å 

konstruere en faktorportefølje kalt ESGD. ESGD-faktoren konstrueres som en long-short 

portefølje ved å fratrekke LO-porteføljens avkastning fra HI-porteføljens avkastning, jamfør 

avsnitt 6.5.1, og består dermed totalt av 180 aksjer. ESGD-faktoren konstrueres dermed på 

bakgrunn av at det forventes at selskaper som er gode på bærekraftrapportering genererer 

høyere avkastning enn selskaper som er dårlige på bærekraftrapportering, jamfør H1 og 
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argumentasjonen i teoretisk bakgrunn og tidligere empiri fra seksjon 3 og 4. 

Faktorkonstruksjonen innebærer at om HI-porteføljens avkastning er høyere enn LO-

porteføljens, så vil ESGD-faktorens avkastning være positiv, og vice versa. 

 

Det kan diskuteres om denne porteføljen tilstrekkelig kan representere en 

bærekraftrapporteringsfaktor, da det det fremgår av avsnitt 6.5.1 at en portefølje først er fullt 

diversifisert når den består av over 300 aksjer. Derfor omfatter ESGD-faktoren mest sannsynlig 

noe usystematisk risiko. Samtidig vurderes denne porteføljen å være det nærmeste man kommer 

en ESGD-risikofaktor fordi en utvidelse av antallet av aksjer per størrelsesgruppe ville ført til 

at HI- og LO-porteføljen ville fått overlappende disclosure scores. For å videre justere for 

usystematisk risiko anvendes de likevektede porteføljene HI EW og LO EW, slik at selskapene 

i porteføljene har lik vekting og avkastningen ikke påvirkes av store enkeltaksjer. ESGD-

faktorens avkastning beregnes som følger: 

𝑟𝐸𝑆𝐺𝐷,𝑡 = 𝑟𝐻𝐼 𝐸𝑊,𝑡 − 𝑟𝐿𝑂 𝐸𝑊,𝑡 

 

Regresjonsmodellene (1), (2), (3), og (4) utvides derfor med denne studiens ESGD-

faktorportefølje i Fama-MacBeth analysen. Dersom risikopremien er positiv, indikerer dette at 

å investere i selskaper som er gode på bærekraftrapportering gir en høyere avkastning. Motsatt 

vil en negativ risikopremie indikere at investorene «betaler» i form av lavere avkastning for å 

ha en høy eksponering mot selskaper som er gode på bærekraftrapportering. 

 

Steg 1 

Opprinnelig utførte Fama og Macbeth (1973) analysen på porteføljer, men den kan også utføres 

på enkeltaksjer (Munk, 2018). I Fama-Macbeth analysen tas det derfor utgangspunkt i alle 

aksjer i utvalget som har en ESG disclosure score og var børsnotert i det første året i perioden, 

altså for regnskapsåret 2009. Dette gjøres for å sikre likt antall selskaper for hver måned i 

perioden. Dermed utføres analysen på 690 selskaper, jamfør avsnitt 7.2. I første steg av 

modellen gjennomføres tidsserieregresjoner for alle de 690 aksjene basert på 

regresjonsmodellene (1), (2), (3), og (4), utvidet med ESGD-faktoren, over studiens periode på 

118 måneder. Formålet med det første steget er å estimere hver enkelt aksjes beta overfor de 

ulike faktorene (Munk, 2018).  Fama og Macbeth (1973) brukte opprinnelig 60 måneders 

rullende beta-verdier, men det er ikke noe konsensus i litteraturen på tidsvariasjonen i beta. 
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Feilspesifikasjon av beta kan derimot påvirke resultatene fra Fama-MacBeth analysen mye. Det 

er hovedsakelig to empiriske metoder å estimere betaer på i Fama-MacBeth modellen, hvor den 

ene er å estimere rullende beta-verdier, som Fama og Macbeth (1973) opprinnelig gjorde. 

Alternativt kan man anvende konstante betaer over hele perioden. Studier på forklaringskraften 

av tidsvarierende betaer har vist at konstante betaer i mange tilfeller er bedre på å forklare 

avkastninger enn rullende betaer (Ghysels, 1998). Fama-Macbeth teknikken kan også brukes 

på konstante betaer og derfor estimeres det konstante betaer i steg 1 av prosessen (Cochrane, 

2000). 

 

De utvidede modellene i Fama-Macbeth analysen formuleres som følger: 

 

 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷𝐸𝑆𝐺𝐷 + 휀𝑖 (1) 

 

 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷𝐸𝑆𝐺𝐷 + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿 + 휀𝑖 (2) 

 

𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷𝐸𝑆𝐺𝐷 + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿

+ 𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀𝑀𝑂𝑀 + 휀𝑖 

(3) 

 

𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑚(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷𝐸𝑆𝐺𝐷 + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿

+ 𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀𝑀𝑂𝑀 + 𝛽𝑖,𝑅𝑀𝑊𝑅𝑀𝑊 + 𝛽𝑖,𝐶𝑀𝐴𝐶𝑀𝐴 + 휀𝑖 

(4) 

 

Steg 2 

Den neste steget i modellen er å gjennomføre tverrsnittregresjoner med aksjeavkastning som 

funksjon av de ulike faktorbetaene som identifiseres i det første steget for hver 𝑡, altså hver 

måned (Munk, 2018). Steg to i prosessen estimerer som tidligere nevnt den risikopremien som 

fås ved å holde en faktorportefølje med vekting lik en mot hver enkelt faktor, over å holde en 

portefølje som har vekting lik null for hver enkelt faktor. Risikopremien noteres ved gamma, 

𝛾𝑘. Det gjennomføres 118 tverrsnittregresjoner for modellene (1), (2), (3), og (4), som i steg 2 

formuleres som følger: 

 

 𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 =  𝛾0𝑡 + 𝛾𝑚𝑡𝛽𝑖,𝑚 + 𝛾𝐸𝑆𝐺𝐷𝑡𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷 + 휀𝑖𝑡 (1) 
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 𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝛾0𝑡 + 𝛾𝑚𝑡𝛽𝑖,𝑚 + 𝛾𝐸𝑆𝐺𝐷𝑡𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷 + 𝛾𝑆𝑀𝐵𝑡𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵 + 𝛾𝐻𝑀𝐿𝑡𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿 + 휀𝑖𝑡 (2) 

 

𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝛾0𝑡 + 𝛾𝑚𝑡𝛽𝑖,𝑚 + 𝛾𝐸𝑆𝐺𝐷𝑡𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷 + 𝛾𝑆𝑀𝐵𝑡𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵 + 𝛾𝐻𝑀𝐿𝑡𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿

+ 𝛾𝑀𝑂𝑀𝑡𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀 + 휀𝑖𝑡 

(3) 

 

𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝛾0𝑡 + 𝛾𝑚𝑡𝛽𝑖,𝑚 + 𝛾𝐸𝑆𝐺𝐷𝑡𝛽𝑖,𝐸𝑆𝐺𝐷 + 𝛾𝑆𝑀𝐵𝑡𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵 + 𝛾𝐻𝑀𝐿𝑡𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿

+ 𝛾𝑀𝑂𝑀𝑡𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀 + 𝛾𝑅𝑀𝑊𝑡𝛽𝑖,𝑅𝑀𝑊 + 𝛾𝐶𝑀𝐴𝑡𝛽𝑖,𝐶𝑀𝐴 + 휀𝑖𝑡 

(4) 

 

 

De endelige risikopremiene beregnes som gjennomsnittet av de 118 koeffisientene fra 

tverrsnittregresjonene: 

�̅�𝑘 =
1

𝑇
∑ 𝛾𝑘𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Koeffisientenes standardavvik, som inngår i testen av koeffisientenes signifikans i t-testen 

jamfør avsnitt 6.6.1, utregnes på bakgrunn av variansen mellom de 118 koeffisientene som 

estimeres for hver faktor (Fama & MacBeth, 1973): 

𝜎𝛾𝑘
= √

1

𝑇
∑(𝛾𝑘𝑡 − �̅�𝑘)2

𝑇

𝑡=1

 

 

Kritikk av Fama-MacBeth 

Fama-MacBeth analysen virker ukomplisert, men har noen praktiske problemer. Først og fremst 

er aksjeavkastninger volatile eller inkluderer støy. Dette kan føre til at både gjennomsnittlig 

avkastning og betakoeffisientene måles upresist. I denne studien er dette forsøkt løst ved å bruke 

månedlige avkastninger, for å «smoothe» ut støy som kan fås ved bruk av daglig eller ukentlig 

frekvens. En annen delvis løsning kunne vært å gruppere aksjene inn i porteføljer fordi 

porteføljeestimater kan være mer presise. Et annet problem er at betaene i den andre regresjonen 

er estimerte, ikke observerte, og dermed involverer målingsfeil. Målingsfeil i de forklarende 

variablene kan medføre at helningsestimatet, eller betaen, blir biased nedad og konstantleddet 

blir biased oppad, altså kan relasjonen fremstå flatere enn den egentlig er. Problemet er det at 

betaer som estimeres høye ofte er overestimert, og betaer hvis estimat er lavt er underestimert. 
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Dette problemet kan også delvis hjelpes på ved bruke porteføljer i stedet for enkeltaksjer, men 

effekten er generelt vanskelig å eliminere (Munk, 2018). 

 

6.6.7. Performanceevaluering 

Jensens Alpha 

Jensens alpha («alpha») er det mest utbredte prestasjonsmålet for porteføljer, og viser hvor mye 

av avkastningen som ikke forklares av de risikofaktorene i modell (1), (2), (3), og (4) i 

porteføljestudiet (Munk, 2018). Hvis porteføljene konstruert på bakgrunn av ESG disclosure 

score genererer alpha kan dette indikere at ESG disclosure score er en forklarende faktor for 

avkastningen. 

 

Hvis for eksempel modell (1), CAPM, benyttes vil alpha være avkastning ut over dette, beregnet 

som:  

𝛼𝑝 = (𝑟𝑝 − 𝑟𝑓) − 𝛽𝑝 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) ℎ𝑣𝑜𝑟 

𝑟𝑝 =  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡 

𝑟𝑚 =  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡 

𝛽𝑝 =  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑎 

 

Sharpe Ratio 

Risiko ved investeringer måles typisk ved standardavviket på avkastningen. Investorer 

foretrekker høy avkastning og lav risiko, men høyere avkastning er typisk assosiert med høyere 

risiko. Derfor er det relevant å måle den risikojusterte avkastningen, altså avkastning relativt til 

risikoen som tas ved investeringen (Munk, 2018). Sharpe ratio er et mål på dette, og beregnes 

som en forholdet mellom risikopremie, som er avkastning fratrukket risikofri rente, og 

standardavviket: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸[𝑟] − 𝑟𝑓

𝑆𝑡𝑑[𝑟]
 

 

6.7. Valg av referanseindekser og risikofri rente 

For å få en forståelse av hvordan avkastningen på porteføljene og i tverrsnittanalysen utvikler 

seg i forhold til en alternativ investering må en referanseindeks velges. 
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Til valg av referanseindeks, eller markedsportefølje, legges det vekt på å velge den indeksen 

som forklarer mest av den systematiske risikoen aksjene i studien utsettes for (Munk, 2018). 

Dersom det velges feil indeks kan dette føre til at modellene over- eller underestimerer effekten 

av markedsporteføljen, og derfor fører til forkastning av nullhypotesen på feil grunnlag. Vårt 

utvalg til porteføljeundersøkelsene består av selskaper innen størrelsesgruppene large-, mid- og 

small-cap, og det er derfor avgjørende at indeksen er bred nok til å inkludere selskaper i disse 

størrelseskategoriene. Som det fremgår av avsnitt 6.3 er studiens populasjon basert på aksjer på 

NYSE, AMEX og Nasdaq for å sikre konsistens med faktorene i faktormodellene. Derfor er det 

også logisk å velge markedsreferanseindeksen som Kenneth French (2020) selv har konstruert, 

en verdivektet referanseindeks bestående av alle aksjer notert på NYSE, Nasdaq og Amex. 

 

Faktormodellene og utregningen av meravkastning forutsetter også at det velges en risikofri 

rente. Den risikofrie renten skal tilsvare avkastning for en investor som ikke påtar seg noen 

form for risiko. Som nevnt vil French’s (2020) database benyttes som kilde for dataen i 

faktormodeller, og denne dataen er beregnet med 1 måneds T-bill som risikofri rente. Ettersom 

alle aksjene som undersøkes er notert på amerikanske markedet med hovedkvarter i USA 

benyttes denne som risikofri rente gjennomgående i studien.  

 

Referanseindeks i sektoranalysen 

Når sammenhengen mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning skal undersøkes på 

sektornivå er det viktig at riktig referanseindeks velges for den gjeldende sektoren. Det er ikke 

lenger sikkert at den tidligere omtalte markedsindeksen vil være den beste til å reflektere den 

systematiske risikoen i avkastningene til HI- og LO-porteføljene på sektornivå. I sektoranalysen 

vil det være å forvente at avkastningene heller påvirkes av sektorspesifikk systematisk risiko, 

og at de kan forklares av en relevant sektorindeks. En beskrivelse av disse kan ses i tabell 5. 

Valget av passende referanseindeks foregår ved at regresjonene for hver portefølje innen hver 

sektor gjøres mot både markedsindeksen, samt den relevante sektorindeksen. Deretter velges 

den indeksen som gir høyest forklaringsgrad og lavest alpha. Hvilken sektorindeks som 

anvendes fremgår av tabellene i resultatene i seksjon 8. 
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Tabell 5: Oversikt over markedsindeks og relevante sektorindekser 

 

 

7. Datagrunnlag 
Den følgende seksjonen vil først presentere datainnsamlingsprosessen, etterfulgt av den videre 

databehandlingen som foretas for å øke studiens reliabilitet. Deretter testes datakvaliteten av 

porteføljene konstruert i seksjon 6.5, i henhold til forutsetningene for OLS i avsnitt 6.6.1. Til 

sist fremgår deskriptiv statistikk for både datautvalget i Fama-MacBeth og porteføljene 

beskrevet i avsnitt 6.5. 

 

7.1. Datainnsamling og behandling 

I denne analysen benyttes Bloomberg-terminalen som hovedkilde til finansiell data. Bloomberg 

brukes av investorer, analytikere og forskere og vurderes derfor som en reliabel kilde. Data fra 

Bloomberg inkluderer månedlige verdier for aksjekurser, markedsverdier, og Book-to-Market, 

Global Industry Classification Standard («GICS»), samt ESG disclosure score. 

 

All børsdata innsamles ved bruk av Equity Screener i Bloomberg og trekkes i dollar. Munk 

(2018) argumenterer for at avkast på veldig kort sikt utviser autokorrelasjon, og jo kortere 

perioden er desto sterkere autokorrelasjon. I tillegg argumenter Estrada (2005) for at månedlige 

data typisk brukes til å bestemme beta-koeffisienter. Bruken av månedlige avkastninger 

reduserer støyen som kan observeres i daglig eller ukentlig data. Dataen i analysen er derfor 

basert på månedlige verdier. 

 

De historiske aksjekursene baserer seg på lukkekursen i den enkelte måned og avkastningene 

er justert for dividender, stock splits, og rights offerings for å sikre at alle forhold ved 

kursutviklingen tas høyde for. Markedsverdi er beregnet som antall aksjer multiplisert med 

Referanseindeks Beskrivelse

Markedsindeks Verdivektet indeks med alle selskaper på NYSE, AMEX og Nasdaq

S&P Health Care Verdivektet indeks med alle selskaper i S&P 500 med GICS = Health Care

S&P Financials Verdivektet indeks med alle selskaper i S&P 500 med GICS = Financials

S&P Consumer Discretionary Verdivektet indeks med alle selskaper i S&P 500 med GICS = Consumer Discretionary

S&P Industrials Verdivektet indeks med alle selskaper i S&P 500 med GICS = Industrials

S&P Energy Verdivektet indeks med alle selskaper i S&P 500 med GICS = Energy
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lukkekurs. For selskaper med flere aksjeklasser notert vil markedsverdi bestå av alle utestående 

aksjer. Book-to-Market («BTM») finnes ved å laste ned Pris/Bok fra Bloomberg, som gir 

markedsverdien av egenkapitalen delt på bokført verdi av egenkapitalen, og deretter beregne 

den inverse av denne verdien. 

 

Når det gjelder ESG disclosure scores offentliggjøres disse på årlig basis. Bloomberg benytter 

to kilder til innsamling av dataen; selskapenes egne bærekrafts-/årsrapporter og spørreskjemaer 

som de sender ut til selskapene. Rammeverket Bloomberg benytter til beregning av disclosure 

score er bygget på GRI-rammeverket, men de eksakte beregninger i poengsystemet 

offentliggjør Bloomberg ikke (Boubkaer, Cumming, & Nguyen, 2018). ESG disclosure score 

måler som tidligere nevnt kun i hvilken grad selskapene offentliggjør informasjonen, og måler 

ikke performance for noen av parameterne (Bloomberg, 2020). 

 

Dataen som anvendes i faktormodellene, altså markedsindeksen, den risikofrie rente og de 

resterende faktorene som beskrives i seksjon 6.6, lastes ned fra Kenneth French sin offentlig 

tilgjengelige database (French, 2020). Denne dataen nedlastes også som månedlig data, 

konsistent med dataen fra Bloomberg. Når det gjelder sektorindeksene som anvendes i 

sektoranalysen nedlastes disse fra Capital IQ, også på månedlig basis.  

 

7.2. Videre databehandling 

For å fokusere studien slik at effekten av bærekraftrapportering på variasjonen i 

aksjeavkastning isoleres, samt for å øke resultatenes reliabilitet og pålitelighet er det avgjørende 

at de selskapene som inkluderes i studien i så stor grad som mulig påvirkes av samme drivere 

og risikofaktorer. Derfor korrigeres populasjonen for faktorer som kan skape støy i analysen. 

Fordi utgangspunktet for studien er alle selskaper notert på NYSE, AMEX og Nasdaq utgjøres 

populasjonen av selskaper fra mange forskjellige geografier. For å fokusere studien og unngå 

geografisk bias inkluderes derfor kun selskaper med hovedkvarter i USA. Ved å gjøre dette 

reduseres det foreløpige utvalget fra 2.851 selskaper til 2.661. 

 

Det neste som gjøres med datasettet er å korrigere for selskaper med markedsverdi lik null i 

begynnelsen av hvert år i tidsperioden. Det er fordi det antas årlig rebalansering av porteføljer 
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i avsnitt 6.5.1, noe som krever at selskapene skal være børsnotert den 01.01 hvert år for å kunne 

bli inkludert i porteføljene. 

 

Deretter ekskluderes selskaper i datasettet som kan karakteriseres som micro- og nano-cap 

selskaper. Disse karakteriseres som selskaper med markedsverdi under USD 300 millioner 

(Suarez, 2016). Alle selskaper med ESG disclosure scores lik null i de gjeldende årene utelates 

også. Fordi sorteringen skjer på årlig basis kan selskaper falle inn og ut av utvalget fra år til år 

avhengig av om de passer kriteriene for utvelgelse eller ikke. 

 

Etter denne korrigeringen er det fortsatt et stort spenn i markedsverdien på selskapene, med 

noen veldig store selskaper relativt til de andre. Store deler av denne studien beror seg på 

porteføljestudier, med både likevektede og verdivektede porteføljer. For å unngå 

uforholdsmessig vekting for noen av selskapene i de verdivektede porteføljene korrigeres det 

derfor for ekstreme verdier. Hvert år de ekskluderes de selskapene i det foreløpige utvalget med 

1% høyest markedsverdi. I det nedre sjiktet av datasettet er allerede alle selskaper med 

markedsverdi under USD 300 millioner ekskludert, og det ses derfor ikke som nødvendig å 

ekskludere selskapene med 1% lavest markedsverdi. Selskapene med 1% høyest markedsverdi 

utelates dermed både for de like- og verdivektede porteføljene for å sikre konsistens i studien, 

selv om de likevektede porteføljene teknisk sett ikke påvirkes av markedsverdi. Sorteringen 

skjer hvert år, noe som betyr at selskaper kan falle inn og ut av utvalget avhengig av om 

markedsverdien er blant topp 1% i det gjeldende året eller ikke. I tillegg korrigeres det for 

ekstreme avkastninger i datasettet og alle topp og bunn 1% høyeste månedlige avkastninger 

settes lik null fordi de anses for å være støyskapende. Ekskluderingen av topp 1% ekstreme 

verdier i datasettet er også konsistent med tidligere studier [For eksempel: (Li, Gong, Zhang, & 

Koh, 2018), (Fatemi, Glaum, & Kaiser, 2017), (Kaspereit & Lopatta, 2016)] 

 

Etter sorteringen er foretatt består utvalget av følgende mengde selskaper:  

 

Figur 3 illustrerer sorteringsprosessen med 2019 som eksempel.  

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antall selskaper 690 724 1.066 1.121 1.327 1.431 1.477 1.635 1.733 1.772

Tabellen viser antall selskaper som inkluderes i utvalget hvert år i perioden
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Figur 3: Sorteringsprosessen med utvalget for 2019 som eksempel 

 

 

7.3. Diskusjon av datainnsamling og -behandling 

I dette avsnittet diskuteres datagrunnlaget med hensyn til inkluderingen av selskaper definert 

som small-cap, inkluderingen av finansielle selskaper, samt det faktum at metoden for 

datainnsamling medfører survivorship bias. 

Figur 4: Sammenhengen mellom disclosure score og markedsverdi for utvalget i 2019 

 

 

Aksjer notert på Nasdaq, NYSE, AMEX
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Som det kan ses av figur, som viser fordelingen av markedsverdier for 2019, samt 

gjennomsnittlig ESG disclosure score per størrelsesgruppe, utgjør selskaper med markedsverdi 

under USD 2.000 millioner 987 av de 1.772 selskapene i utvalget for 2019. Studier har observert 

en positiv sammenheng mellom selskapsstørrelse og bærekraftrapportering, noe som også 

gjenspeiler seg i utvalget ettersom det kan ses av figur 4 at gjennomsnittlig disclosure score 

stiger med markedsverdi (Clarkson, Li, Richardson, & Vasvari, 2008). Tidligere studier på 

relasjonen mellom ulike former for bærekraftrapportering og aksjeavkastning har også gjerne 

fokusert på store selskaper [For eksempel: (De Klerk, de Villiers, & van Staden, 2014); 

(Kaspereit & Lopatta, 2016)]. Det finnes argumenter for å utelate små selskaper fra studien, 

blant annet det som omtales som «small cap premium», «størrelsespremium», eller «størrelses-

anomalien», altså at små selskaper presterer bedre enn andre størrelsesklasser. Small-cap 

aksjers prestasjon har vært studert siden 1980-tallet og størrelsespremien har vist seg å eksistere 

selv etter at påvirkninger fra markedsbeta, verdiaksje-effekt, momentum-effekt, likviditets-

effekt, leverage, og en rekke andre faktorer er korrigert for. I tillegg har effekten blitt identifisert 

på tvers av både utviklede og fremvoksende markeder (Bender, Briand, Fachinotti, & 

Ramachandran, 2012). Inkludering av mange små selskaper kan derfor medføre at 

regresjonsmodellene i studien ikke kan forklare deler av variasjonen i dataen, selv etter at ulike 

relevante bias er korrigert for. I denne studien inkluderes likevel small-cap selskaper for å 

studere relasjonen mellom bærekraftrapporterering i så stor del av datasettet som mulig, samt 

for å følge Fama-French sin metodikk for porteføljekonstruksjon, jamfør avsnitt 6.5.1.  

 

Flere studier på relasjonen mellom bærekraft og aksjeavkastning velger også å utelate 

finansielle selskaper, som banker eller forsikringsselskaper, fra utvalget. Argumentasjonen 

handler om at det stilles strengere krav for både finansiell og kvalitativ rapportering for 

selskaper i denne sektoren og at dette kan påvirke selskapenes bærekraft-score [For eksempel: 

(Miralles-Quirós, Miralles-Quirós, & Goncalves, 2018), (Yu, Guo, & Luu, 2018)]. Derimot 

vurderes selskapene opp imot sektorspesifikke krav når de blir tildelt ESG disclosure scores. 

Dermed vil det være å forvente at det er forskjeller på scorene som er gitt også i finanssektoren. 

Inkluderingen av finansielle selskaper er også i tråd med en rekke andre studier på relasjonen 

mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning [For eksempel: (Berthelot, Coulmont, & 

Serret, 2012), (De Klerk, de Villiers, & van Staden, 2014), (Kaspereit & Lopatta, 2016), 
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(Fatemi, Glaum, & Kaiser, 2017), (Gutsche, Schulz, & Gratwohl, 2017), (Li, Gong, Zhang, & 

Koh, 2018)]. 

 

Survivorship bias 

Et av kriteriene for utvelgelse av selskapene er at de er børsnotert per 31.12.19, noe som fører 

til at datasettet vårt lider av survivorship bias. Selskaper som har blitt avlistet i 

undersøkelsesperioden inkluderes derfor ikke i denne studien. Selskapene som har blitt avlistet 

i perioden har mest sannsynlig underprestert mange av de selskapene som har overlevd. Dette 

impliserer at våre funn ikke representerer effekten av bærekraftrapportering for alle selskaper, 

men effekten av bærekraftrapportering på avkastning for selskaper som overlever. 

 

For å undersøke denne effekten kan det lages en indeks som inkluderer selskapene som har vært 

notert i hvert av de enkelte årene, og derfor ikke utelate de som blir avlistet. Indeksen kan holdes 

den opp mot den indekserte avkastningen til selskapene som utgjør vårt utvalg. Denne dataen 

ble ikke hentet før CBS lukket på grunn av Covid-19, og en slik analyse er derfor ikke mulig. 

Lignende studier som har undersøkt denne effekten konkluderer med at den fører til noe lavere 

total avkastning for indeksen, men at funnene ikke får avgjørende implikasjoner for 

konklusjonene (Asgodom & Eriksson, 2019). Når vi selv ikke får testet for hvor sterk denne 

effekten er blir det viktigere å utvise forsiktighet i forhold til de absolutte avkast som 

porteføljene generer. Samtidig vil alle porteføljene i studien være utsatt for survivorship bias, 

og det vurderes derfor at dette ikke vil få avgjørende konsekvenser for konklusjonen i forhold 

til studiens undersøkelsesspørsmål. 

 

7.4. Forutsetninger for OLS 

Autokorrelasjon 

Autokorrelasjon innebærer at det er korrelasjon mellom feilleddene ved forskjellige tidspunkter 

i tidsserien. Dersom det foreligger autokorrelasjon bryter dette med OLS-forutsetningen om 

identiske og uavhengig fordelte feilledd, noe som vil føre til at modellen mister noe av 

forklaringskraften. Autokorrelasjon kan testes gjennom Durbin-Watson test. Durbin-Watson 

tester nullhypotesen om at residualene fra en OLS-regresjon ikke er autokorrelert mot 

alternativet at residualene følger en første ordens autoregressiv prosess. Som en indikasjon 
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betyr verdier omkring 2 ingen autokorrelasjon, verdier omkring 0 indikerer positiv 

autokorrelasjon og verdier tettere på 4 indikerer negativ autokorrelasjon.   

 

Durbin-Watson testverdier, D, finnes ved å bruke OLS til å beregne residualer på predikerte 

mot observerte Y (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005): 

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − �̂�𝑡 

Og deretter beregne testverdien: 

𝐷 =
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

Test-verdiene er illustrert i appendiks A.1. De enkelte testverdier for porteføljene holdes opp 

mot Durbin-Watson signifikanstabeller, der det bekreftes at ingen av porteføljene utviser 

autokorrelasjon for noen av modellene (1)-(4).    

 

Heteroskedastisitet  

Heteroskedastisitet innebærer at variansen i feilleddet varierer med forklarende variabler. 

Heteroskedastisitet påvirker ikke modellestimatene, men kan påvirke om estimatene vurderes 

som signifikante eller ikke, og derav påvirke konklusjonene som trekkes. Heteroskedastisitet 

kan testes gjennom Breusch-Pagan test, ved å regressere predikerte feilledd mot forklarende 

variabler og teste om det er en lineær sammenheng. Med k forklarede variabler ser modellen ut 

som: 

û2 + 𝛿0 + 𝛿1 ∗ 𝑋1 + ⋯ + 𝛿𝑘 ∗ 𝑋𝑘 + 휀 

Nullhypotesen er at det foreligger homoskedastisitet, og ved å forkaste nullhypotesen foreligger 

det heteroskedastisistet:  

𝐻0 = 𝛿1 = 𝛿𝑘 = 0 

Test-verdien beregnes gjennom formelen (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005):  

χBP
2 =

𝑆𝑆𝑅

2
/ (

𝑆𝑆𝐸

𝑛
)

2

 

, hvor SSR er regresjonens sum of squares når man regresserer feilleddet e2 mot X, og SSE er 

feilleddenes sum of squares når man regresserer Y mot X.  
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Breusch-Pagan test gjennomføres for alle porteføljene for faktormodellene (1)-(4) og 

testresultatene fremgår av appendiks A.2. P-verdier mindre enn 0,1 indikerer at det foreligger 

heteroskedastisitet, og bryter med OLS-forutsetningen om konstant varians i feilleddene. 

 

Breusch-Pagan har svakheten at den kun tester for det lineær form for heteroskedasisitet, altså 

tester den kun forholdet om når �̂� stiger, så stiger variansen av feilleddet. Derfor gjennomføres 

også test for heteroskedastisitet ved bruk av Whites test, som også kan brukes til å teste ikke-

lineær påvirkning på feilleddet. Modellen er en videreutvikling av Breusch-Pagan, og kan for 

en modell med k=3 uavhengige variabler skrives opp som (Wooldridge, 2009):  

 

û2 = 𝛿0 + 𝛿1 ∗ 𝑋1 + 𝛿2 ∗ 𝑋2 + 𝛿3 ∗ 𝑋3 + 𝛿4 ∗ 𝑋1
2 + 𝛿5 ∗ 𝑋2

2 + 𝛿6 ∗ 𝑋3
2 + 𝛿7 ∗ 𝑋1 ∗ 𝑋2 + 𝛿8

∗ 𝑋1 ∗ 𝑋3 + 𝛿9 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 + 휀 

 

White test for er Lagrange multiplier testverdi for om alle 𝛿𝑗 er 0, bortsett fra konstantleddet. 

En svakhet ved testen er at den bruker mange frihetsgrader for modeller med moderat antall 

variabler. For seksfaktormodellen som undersøkes her innebærer den derfor 27 uavhengige ledd 

for å fange opp effekten kryssproduktene av de uavhengige variablene.  

 

Resultatene fremgår av appendiks A.3. Igjen indikerer P-verdier mindre enn 0,1 

heteroskedastisitet. For alle modeller som lider av heteroskedastisitet ifølge Whites test eller 

Breusch-Pagan benyttes robuste feilledd, da dette gir mer presise variansestimater for 

feilleddene. Robuste feilledd endrer ikke på modellestimatene, men endrer på standardavviket, 

og derav p-verdiene. Denne justeringen foretas i Stata ved bruk av kommandoen «robust». 

 

Forskjellen med robuste feilledd ligger i hvordan varians beregnes. Varians for helningen (b1) 

i OLS-regresjon er beregnet som:  

𝑣𝑎𝑟(𝑏1) =
∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)2𝜎𝑖

2𝑁
𝑖=1 ]

[∑ (𝑥𝑖 − �̅�2)𝑁
𝑖=1 ]2

 

For robuste feilledd beregnes derimot variansen ved å erstatte 𝜎𝑖
2 med de kvadrerte feilleddene 

fra regresjonen: �̂�𝑖
2 = 𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖, og inkluderer en justering av antall frihetsgrader etter N 

observasjoner og K parametere: 
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𝑣𝑎𝑟(𝑏1) =
𝑁

𝑁 − 𝐾
∗

∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)2�̂�𝑖
2𝑁

𝑖=1 ]

[∑ (𝑥𝑖 − �̅�2)𝑁
𝑖=1 ]2

 

 

Stasjonæritet 

Ettersom datasettet består av tidsserier må disse testes for stasjonæritet. Dersom det ikke 

foreligger stasjonæritet kan dette lede til feilaktige konklusjoner. Dickey og Fuller utviklet en 

test for stasjonæritet som tester om variablene følger en random walk (Dickey & Fuller, 1979). 

Modellen tester om 𝜑=0 i modellen:  𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝛽𝑡 + 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡 og kan skrives som: 

 

∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝑎 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 

Dette testes ved å kjøre en lineær regresjon på ∆𝑦𝑡 mot t og 𝑦𝑡−1 og tester om 𝛾 er forskjellig 

fra 0. Hvis 𝛾=0 er det tale om en random walk prosess, og hvis -1 < 1 + 𝛾 < 1, har vi en stasjonær 

prosess (Dolado, Gonzalo, & Mayoral, 2002). H0 er at det foreligger stasjonæritet. Alle 

avhengige og uavhengige variabler testes, og det bekrefter at disse utviser stasjonæritet. 

Testverdiene for porteføljene ved 0 lags fremgår av appendiks A.4, og holdes opp mot kritiske 

verdier på et 1%, 5%, og 10%-nivå. De uavhengige variablene utviser også stasjonæritet. 

 

Dersom datasettetet lider av autokorrelasjon kan variablene testes for stasjonæritet gjennom 

Augmented Dickey Fuller test.  Det ble kartlagt at datasettet ikke lider av autokorrelasjon, men 

avhengige variabler testes for god ordens skyld for opptil 4 lags. Dette endrer ikke på 

konklusjonen om at avhengige og uavhengige variabler er stasjonære.  

 

 

Korrelasjon 

I tråd med forutsetningene for OLS skal ingen av variablene være perfekt korrelert. Dersom 

variablene utviser perfekt eller tett på perfekt korrelasjon, altså tett på 1 eller -1 lider modellen 

av multikollinearitet. Multikollinearitet medfører at resultatene være biased, fordi det ikke er 

mulig å skille effektene fra de forklarende variablene fra hverandre, ettersom de forklarer det 

samme lineære forholdet. De absolutte grensene for korrelasjon i denne undersøkelsen settes til 

0,8 og -0,8, som er i tråd med Studenmund og Johnson (2017). Korrelasjonsmatrisen er 

presentert i appendiks A.5. Ingen av variablene utviser en sterkere korrelasjon enn 0,8 (-0,8). 
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Korrelasjoner som er signifikante på et 5% nivå er notert med stjerne (*). Korrelasjonen er testet 

på meravkasnting strukturert som paneldata med 12.976 observasjoner per variabel.   

 

Mer konkret kan de uavhengige variablene testes for multikollinearitet gjennom Variance 

Inflation Factor («VIF»), noe som utføres i Stata. VIF beregnes som: 𝑉𝐼𝐹𝑖 =
1

1−𝑅𝑖
2, der R2 

representerer hvor mye av variasjonen i forklarende variabel i som forklares av andre 

forklarende variabler i modellen. Ved VIF verdi på 10 betyr det dermed at 90% av variasjonen 

i variabelen forklares av andre variabler. Et vanlig mål for kritisk verdi for multikollinearitet er 

VIF verdier større enn 10 (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005). Da den største verdien her 

er 2,06, lider ingen av de uavhengige variablene av multikollinearitet. Dette fremgår av 

appendiks A.6. 

 

7.5. Deskriptiv statistikk  

I denne seksjonen gjennomgås deskriptiv statstikk for datautvalget i Fama-MacBeth analysen, 

porteføljestudiet på markedsnivå, momentumporteføljene, samt sektorporteføljene. 

 

7.5.1. Fama-MacBeth 

Deskriptiv statistikk for utvalget i Fama-MacBeth analysen over 10 år er illustrert i tabell 6. Det 

ses at den gjennomsnittlige månedlige avkastningen for hele utvalget er 1%, med en 

minimumsverdi på -85% og en maksimumsverdi på 208%. Maksimumsverdien på 208% er 

høy, men det vil være å forvente at en eller annen aksje i et datasett med 6.900 observasjoner 

opplever ekstrem avkastning. Standardavviket for månedlig avkastning er på 9%. ESG 

disclosure score varierer også mye, med en minimumsverdi på 2 og maksimumsverdi på 78. 

Gjennomsnittet er på 17, med et standardavvik på 9. Den lave gjennomsnittsverdien indikerer 

at størstedelen av selskapene i datasettet har en ESG disclosure score i det lavere sjiktet, og 

flesteparten av scorene er mellom 8 og 27. Det er også stor forskjell i maksimum- og 

minimumsverdien av markedsverdiene, hvor den laveste er helt nede på grensen for å bli 

inkludert i datasettet på USD 300 millioner og den største er USD 142.207 millioner. Det ses 

at gjennomsnittlig BtM-verdi er 0,63.  
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Tabell 6: Deskriptiv statistikk av utvalget for Fama-MacBeth 

 

 

7.5.2. Porteføljer på markedsnivå 

Deskriptiv statistikk av HI- og LO-porteføljene presenteres for å skape et overblikk over 

forskjeller i karakteristikker på tvers av porteføljene. For at porteføljestudiet skal gi resultater 

som kan sammenlignes er det avgjørende at forskjeller i størrelse, markedsverdi og book-to-

market på tvers av porteføljene ikke er for store. 

 

Tabell 7: ESG disclosure score, markedsverdi og BtM for HI-porteføljen på markedsnivå 

 

Variabel Antall observasjoner Gjennomsnitt Min Max Standardavvik

Avkastning (mnd.) 6 900 0,0110 -0,8467 2,0757 0,0943

ESG disclosure score 6 900 17 2 78 9

Markedsverdi (USDm) 6 900 5 256 300 142 207 12 238

Book-to-Market 6 900 0,63 0,01 5,02 0,47

Denne tabellen oppsumerer deskriptiv statistikk for utvalget i Fama-MacBeth. Tabellen illustrerer månedlig gjennomsnittlig

artimetisk avkastning, årlige ESG disclosure scores, markedsverdi og book-to-market verdi. Gjennomsnitt er beregnet som

gjennomsnittlige verdier over hele undersøkelsesperioden med dataen strukturert som paneldata. Markedsverdi er basert på

verdier 31.12 hvert år og uttrykt i USD millioner. Book-to-market tar utgangspunkt i markedsverdier per 31.12 og bokførte

verdier i det tilhørende år.

HI-portefølje

Variabel ESG disclosure score Markedsverdi Book-to-market

Gjennomsnitt 41 14 176 0,67

Min 15 303 0,15

Max 78 137 995 4,17

Denne tabellen oppsummerer deskriptiv statistikk for HI-porteføljen. Tabellen er oppsatt på bakgrunn årlige verdier for ESG

disclosure score, markedsverdi og book-to-market. Gjennomsnitt er beregnet som gjennomsnittlige verdier over hele

undersøkelsesperioden. Markedsverdi er basert på verdier 31.12 hvert år og uttrykt i USD. Book-to-market tar utgangspunkt i

markedsverdier per 31.12 og bokførte verdier i det tilhørende år.
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Tabell 8: ESG disclosure score, markedsverdi og BtM for LO-porteføljen på markedsnivå 

 

Som tidligere omtalt eksisterer det en størrelsesanomali i markedet som er vanskelig å korrigere 

for. Derfor er det viktig å være oppmerksom på forskjeller mellom porteføljene med hensyn til 

markedsverdien av selskapene som inkluderes. Den største forskjellen i porteføljene er på 

markedsverdi, der HI-porteføljen har et gjennomsnitt på USD 14.176 millioner over alle årene, 

mot USD 8.609 millioner for LO-porteføljen. Størrelsesforskjeller er forsøkt justert for ved å 

konstruere porteføljer med aksjer fra hver størrelsesgruppe large-, mid- og small-cap, men det 

ses fortsatt en forskjell mellom de to som kan skape støy i tolkningen av resultatene. 

 

Forskjeller i porteføljene med tanke på om de inneholder en hovedvekt av verdi-, eller 

vekstselskaper kan også, som omtalt i 6.6.3, skape bias. HI-porteføljen har en gjennomsnittlig 

book-to-market verdi på 0,67, mens gjennomsnittsverdien for LO-porteføljen er 0,56. LO-

porteføljens verdi indikerer at markedet priser inn noe mer vekst i de selskapene som er dårlige 

på bærekraftrapportering. 

 

Forskjellene i de gjennomsnittlige ESG disclosure scores mellom de to porteføljene vurderes 

også til å være tilstrekkelig store til at effekten fra bærekraftrapportering på avkastning kan 

isoleres. De gjennomsnittlige scorene er henholdsvis 41 og 11 for HI henholdsvis LO. Av 

tabellen kan det se ut som om porteføljene overlapper fordi laveste score i HI er lavere enn 

høyeste i LO, men tabellen viser verdier for hele tiårsperioden, og i de gjeldende årene hvor 

maksimum og minimumsverdiene forekommer i de to porteføljene er ikke det samme.  

 

LO-portefølje

Variabel ESG disclosure score Markedsverdi Book-to-market

Gjennomsnitt 11 8 609 0,56

Min 2 306 0,10

Max 22 142 207 3,12

Denne tabellen oppsummerer deskriptiv statistikk for LO-porteføljen. Tabellen er oppsatt på bakgrunn årlige verdier for ESG

disclosure score, markedsverdi og book-to-market. Gjennomsnitt er beregnet som gjennomsnittlige verdier over hele

undersøkelsesperioden. Markedsverdi er basert på verdier 31.12 hvert år og uttrykt i USD. Book-to-market tar utgangspunkt i

markedsverdier per 31.12 og bokførte verdier i det tilhørende år.
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Figur 5: Kumulativ avkastning for markedsreferanseindeksen, HI- og LO-porteføljene på markedsnivå, samt faktorene SMB, 

HML, RMW, CMA og MOM 

 

Figur 5 grafer de kumulative avkastningene for denne studiens fire porteføljer og 

markedsindeksen fra 28.02.2010 til 31.12.2019. I tillegg inkluderes de fem faktorporteføljene 

SML, HMB, RMW, CMA og MOM, som omtales i avsnitt 6.6.2-6.6.5 for illustrasjon. Av 

figuren ses det at både HI- og LO-porteføljene underpresterer sammenlignet med 

markedsreferanseindeksen. Samtidig ses det at HI-porteføljene presterer bedre enn LO-

porteføljene i tidsperioden. En investering på USD 100 i LO EW den 28.02.2010 ville gitt USD 

281 tilbake ved utgangen av perioden den 31.12.2019 og en investering i LO VW ville gitt USD 

264 ved periodens slutt. Samme investering i HI ville gitt henholdsvis USD 318 og 302 tilbake 

ved slutten av perioden. 

 

Når det gjelder faktorporteføljene indikerer plottet av SMB at store selskaper har prestert noe 

bedre enn små selskaper i perioden. Tilsvarende indikerer plottet av HML at vekstselskaper har 

prestert bedre enn verdiselskaper i perioden. Av RMW-plottet kan det ses at finansielt robuste 

selskaper har prestert bedre enn finansielt svakere selskaper, mens det kan ses av CMA-plottet 

at selskaper som investerer konservativt har prestert marginalt dårligere enn selskaper som 

investerer aggressivt. Momentumfaktoren, MOM, indikerer at nylige «vinnere» presterer bedre 

enn nylige «tapere» i markedet og at momentumeffekten eksisterer. 
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Kumulativ avkastning, rebasert til 100

Markedsreferanseindeks SMB HML RMW CMA MOM HI EW HI VW LO EW LO VW

264

281

339

302

318Kum. avkastning 12mnd. 60mnd. 118mnd.

Markedsindeks 27,7% 63,7% 239,0%

HI EW 19,2% 43,5% 218,1%

HI VW 19,1% 38,4% 201,8%

LO EW 26,6% 31,0% 181,0%

LO VW 27,0% 29,7% 163,6%

136

119

99

92

72

Grafen viser kumulativ avkastning over 118 måneder for henholdsvis markedsindeksen (en verdivektet indeks med alle aksjer på NYSE, AMEX, og

Nasdaq), HI-porteføljen både verdi- og likevektet (porteføljene med høy disclosure score), LO-porteføljen både verdi- og likevektet (porteføljene

med lav disclosure score), samt Fama-French-Carhart faktorene: SMB, HML, RMW, CMA og MOM
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Tabell 9: Gjennomsnittlig månedlig avkastning, standardavvik og sharpre ratio for markedsreferanseindeksen, HI- og LO-

porteføljene på markedsnivå, samt faktorene SMB, HML, RMW, CMA og MOM 

Tabell 9 viser de månedlige aritmetiske gjennomsnittlige avkastningene, standardavvikene, og 

Sharpe ratios for markedsindeksen, faktorporteføljene, samt denne studiens HI- og LO-

porteføljer. Hovedsakelig gir tabellen det samme inntrykket som ovenstående graf. Dog ses det 

at LO-porteføljen gjør det bedre enn HI-porteføljen på 12-månedersbasis, både med hensyn til 

vanlig og risikojustert avkastning, målt ved sharpe ratio. Samtidig har HI-porteføljene høyere 

sharpe ratio i et 60- og 118-månedersperspektiv. Markedsindeksen leverer høyere sharpe ratio 

enn både HI- og LO-porteføljene for hele perioden. 

 

Ettersom porteføljestudiene kun inkluderer de 90 selskapene med høyest og 90 selskapene med 

lavest ESG disclosure score, fordelt på large-, mid- og small-cap, undersøkes det om det er et 

sektorbias i porteføljene. Dette kan forklare noe av forskjellene i avkastning, da forskjellige 

sektorer kan overprestere eller underprestere markedet. Klassifiseringen er basert på GICS, som 

ble opprettet av for å gi det investorer og andre interessenter en nøyaktig, fullstendig 

standardiserte industridefinisjoner (GICS, u.å.) 

12 måneder 60 måneder 118 måneder

Gns. mnd. 

Avkastning Std. Sharpe ratio

Gns. mnd. 

avkastning Std. Sharpe ratio

Gns. mnd. 

avkastning Std. Sharpe ratio

Markedsindeks 0,0124 0,0503 0,2111 0,0087 0,0357 0,2218 0,0111 0,0375 0,2842

SMB -0,0055 0,0204 -0,3549 -0,0013 0,0248 -0,0847 -0,0005 0,0232 -0,0396

HML -0,0083 0,0303 -0,3312 -0,0032 0,0261 -0,1561 -0,0025 0,0229 -0,1285

RMW 0,0031 0,0094 0,1499 0,0019 0,0134 0,0783 0,0016 0,0147 0,0758

CMA -0,0019 0,0160 -0,2264 -0,0020 0,0160 -0,1761 0,0000 0,0145 -0,0288

MOM -0,0017 0,0480 -0,0710 0,0023 0,0378 0,0389 0,0031 0,0316 0,0835

HI EW 0,0066 0,0737 0,0656 0,0071 0,0467 0,1340 0,0108 0,0446 0,2329

HI VW 0,0064 0,0693 0,0666 0,0064 0,0449 0,1250 0,0104 0,0443 0,2242

LO EW 0,0115 0,0536 0,1828 0,0056 0,0446 0,1069 0,0098 0,0448 0,2088

LO VW 0,0126 0,0531 0,2046 0,0052 0,0431 0,1015 0,0092 0,0443 0,1982

Risikofri rente 0,0017 0,0008 0,0004

Månedlige aritmetiske gjennomsnittlige avkastninger, standardavvik og Sharpe-ratios for markedsindeksen, faktorporteføljene SMB, HML, RMW, CMA, samt de fire 

porteføljene HI EW, HI VW, LO EW og LO VW over de seneste 12 måneder, 60 måneder og 118 måneder
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Tabell 10: Sektorfordeling for markedsreferanseindeksen og HI- og LO-porteføljene på markedsnivå 

 

De største avvikene mellom markedet og HI-porteføljen ses i materials, som inkluderer 

selskaper innen kjemikalier, metaller, skog og emballasje, med en overvekt i forhold til 

markedsindeksen på 18%. Disse industriene er blant industriene som har en større påvirkning 

på miljø- og sosiale utfordringer. Dette kan ses i sammenheng med at ledere i sensitive 

industrier fokuserer på å utvikle bærekraftstrategier for å bedre selskapets rykte, jamfør avsnitt 

4.4 (Cai, Jo, & Pan, 2012). Denne teorien stemmer ikke for LO-porteføljen, hvor energy er 

sektoren med størst avvik fra markedsindeksen. Energy består hovedsakelig av selskaper innen 

olje og gass, som også er industrier med store miljømessige og sosiale utfordringer. Overordnet 

er differansen i vekting både på tvers av porteføljene og mot markedet stor. Dette gjør at 

porteføljene vil være sensitive overfor utviklinger i de enkelte industrier. Utviklingen i 

relevante sektorindekser kan ses i figur 6: 

Markedsindeks HI-porteføljer LO-porteføljer

Sektorklassifisering (GICS) Fordeling
1

Fordeling Avvik
2

Fordeling Avvik
2

Differanse
3

Energy 4% 8% 3% 16% 11% -8%

Communication Services 12% 0% -12% 9% -3% -9%

Materials 3% 21% 18% 1% -2% 20%

Industrials 9% 12% 3% 8% -1% 4%

Health Care 12% 1% -11% 14% 2% -13%

Utilities 3% 12% 9% 2% -1% 10%

Consumer Discretionary 10% 17% 7% 3% -6% 13%

Financials 15% 9% -7% 16% 0% -7%

Information Technology 21% 10% -11% 21% 1% -11%

Consumer Staples 7% 4% -2% 1% -6% 3%

Real Estate 3% 6% 2% 9% 5% -3%

Sum 100% 100% 100%

Sektorfordeling basert på GICS-klassifisering for henholdsvis markedsindeksen, bestående av alle aksjer på NYSE, AMEX, og

Nasdaq, samt denne studiens HI- og LO-porteføljer

Note: 1) Markedsverdivektet fordeling - hver sektor sin aggregerte markedsverdi dividert med total markedsverdi. Dette

vurderes som den beste fremstillingen av sektorfordeling fordi markedsindeksens avkastning er verdivektet, 2) Avvik fra

markedsindeksen i prosentpoeng, 3) Differanse mellom HI- og LO-porteføljen i prosentpoeng
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Figur 6: Kumulativ avkastning for utvalgte sektorindekser 

 

 

Indeksene som illustreres i figur 6 er bygget på bakgrunn av alle selskaper i S&P 500 med den 

relevante GICS-klassifiseringen for den gjeldende sektoren. Information technology er den 

sektoren som har prestert best over perioden, med en overprestasjon sammenlignet med 

markedet fra rundt midten av 2016. Energy er den sektoren som har prestert dårligst, noe som 

ikke er en overraskelse med tanke på krakket i oljeprisen i 2014-15. Dette er to av sektorene 

som er vektet tyngst i LO porteføljen i 2019. Sektorene HI-porteføljen er vektet tyngst mot, 

materials og consumer discretionary, er sektorer som har prestert henholdsvis tredje dårligst og 

nest best. Begge porteføljene er derfor vektet tungt i sektorer som både har vært blant de beste 

og dårligste i markedet. 
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Kumulativ avkastning, rebasert til 100

Markedsreferanseindeks S&P Consumer discretionary S&P Financials S&P Health care

S&P Industrials S&P Information technology S&P Utilities S&P Communication services

S&P Energy S&P Materials

456

411

339

327

274

259

223

203

177

Grafen viser kumulativ avkastning for henholdsvis markedsindeksen (en verdivektet indeks med alle aksjer på NYSE, AMEX, og Nasdaq), S&P

Consumer Discretionary, S&P Financials, S&P Health Care, S&P Industrials, S&P Information Technology, S&P Utilities, S&P Communication

Services, og S&P Materials. Sektorindeksene er verdivektede og består av alle selskaper med GICS-kode innen den respektive sektoren i S&P 500,

eksempelvis består S&P Consumer Discretionary av alle aksjer i S&P 500 med GICS-kode lik Consumer Discretionary

109
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7.5.3. Momentumporteføljer 

Deskriptiv statistikk for HI- og LO-momentumporteføljene presenteres i det følgende. 

 

Tabell 11: Endring i ESG disclosure score, markedsverdi, samt BtM for HI-momentumporteføljen 

  

Tabell 12: Endring i ESG disclosure score, markedsverdi, samt BtM for HI-momentumporteføljen 

 

 

Tabell 11 og 12 viser tiårsgjennomsnitt, minimum og maksimumsverdier for endringen i ESG 

disclosure score, markedsverdi, og BtM for HI- og LO-momentumporteføljene. Av tabellene 

ses det først at den gjennomsnittlige endringen i disclosure score for HI-porteføljen er 14, men 

en minimum 4 og et maksimum på 69. Maksimumsverdien representerer en aksje som har gått 

fra å ikke ha en score i 𝑡 − 1 til å ha det i 𝑡. For LO-porteføljen er gjennomsnittet -5, med et 

minimum på -57 og maksimum på 0. Det vurderes dermed at det er tilstrekkelig forskjell 

mellom endringene i scores i de to porteføljene, slik at påvirkningen fra endringen i disclosure 

score vil påvirke de to porteføljene ulikt. Utover dette har LO-porteføljen en noe høyere 

gjennomsnittlig markedsverdi og BtM, men forskjellene vurderes ikke til å være så store at de 

vil medføre bias i tolkningen av resultatene. 

 

HI-momentumportefølje

Variabel

Endring i

ESG disclosure score Markedsverdi Book-to-Market

Gjennomsnitt 14 11 395 0,56

Min 4 302 0,14

Max 69 191 473 3,24

Observasjoner 118 118 118

Tabellen viser gjennomsnittlig, samt minimum og maksimumsverdier for endringen i ESG disclosure score fra t-1, markedsverdi, 

og Book-to-Market for HI-momentumporteføljen. Alle verdier er per 31.12

LO-momentumportefølje

Variabel

Endring i 

ESG disclosure score Markedsverdi Book-to-Market

Gjennomsnitt -5 13 300 0,64

Min -57 303 0,17

Max 0 169 308 3,53

Observasjoner 118 118 118

Tabellen viser gjennomsnittlig, samt minimum og maksimumsverdier for endringen i ESG disclosure score fra t-1, markedsverdi, 

og Book-to-Market for LO-momentumporteføljen. Alle verdier er per 31.12
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Figur 7: Kumulativ avkastning for markedsreferanseindeksen, samt momentumporteføljene HI og LO 

 

 

Tabell 13: Gjennomsnittlig avkastning, standardavvik og sharpe ratio for HI- og LO-momentumporteføljene 

 

Av figur 7 og tabell 13 ses det at alle de fire momentumporteføljene har underprestert markedet, 

men at LO-momentumporteføljene, altså de som inneholder selskaper som har hatt minst 

(negativ) ending i disclosure score, på tiårsbasis har levert et høyere kumulativt avkast en HI-

porteføljene. Dette kan indikere at en positiv endring i disclosure score medfører lavere 

avkastning, men regresjonene må gjennomføres for å undersøke om avkastningen kan forklares 

av andre risikofaktorer enn bærekraftrapportering. 
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Kumulativ avkastning, rebasert til 100

Markedsreferanseindeks HI EW HI VW LO EW LO VW

211

223

339

273

274

Kum. avkastning 12mnd. 60mnd. 118mnd.

Markedsindeks 27,7% 63,7% 239,0%

HI EW 9,4% 9,6% 111,3%

HI VW 11,9% 9,8% 123,0%

LO EW 16,4% 35,3% 173,1%

LO VW 14,7% 33,0% 174,3%

Grafen viser kumulativ avkastning over 118 måneder for henholdsvis markedsindeksen (en verdivektet indeks med alle aksjer på NYSE, AMEX, og

Nasdaq), HI-Momentumporteføljen både verdi- og likevektet (porteføljene med høy disclosure score), LO-Momentumporteføljen både verdi- og

likevektet (porteføljene med lav disclosure score), samt Fama-French-Carhart faktorene: SMB, HML, RMW, CMA og MOM

12 måneder 60 måneder 118 måneder

Gns. mnd. 

Avkastning Std. Sharpe ratio

Gns. mnd. 

avkastning Std. Sharpe ratio

Gns. mnd. 

avkastning Std. Sharpe ratio

Markedsindeks 0,0124 0,0503 0,2111 0,0087 0,0357 0,2218 0,0111 0,0375 0,2842

HI EW -0,0016 0,0750 -0,0444 0,0031 0,0530 0,0424 0,0079 0,0546 0,1358

HI VW 0,0007 0,0726 -0,0142 0,0031 0,0534 0,0418 0,0082 0,0530 0,1469

LO EW 0,0039 0,0663 0,0325 0,0063 0,0465 0,1171 0,0097 0,0485 0,1912

LO VW 0,0029 0,0669 0,0175 0,0058 0,0460 0,1087 0,0097 0,0474 0,1953

Risikofri rente 0,0017 0,0008 0,0004

Månedlige aritmetiske gjennomsnittlige avkastninger, standardavvik og Sharpe-ratios for markedsindeksen og samt de fire momentumporteføljene HI EW, HI VW, LO EW 

og LO VW over de seneste 12 måneder, 60 måneder og 118 måneder
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Tabell 14: Sektorfordeling for markedsreferanseindeksen og momentumporteføljene HI og LO 

 

Tabell 14 viser sektorfordeling for markedsindeksen, HI- og LO-momentumporteføljene og 

avvik mellom disse og markedet. De største avvikene mellom HI-porteføljen og markedet ses i 

energy og financials, hvor HI er henholdsvis over og undervektet. LO-porteføljen avviker mest 

fra markedet i health care og materials, hvor porteføljen er henholdsvis under- og overvektet. 

Sektorforskjellene kan føre til at markedsindeksen mister noe forklaringskraft i 

regresjonsmodellene. 

 

7.5.4. Sektorporteføljer 

Deskriptiv statistikk for sektorporteføljene kan ses i tabell 15. 

Tabell 15: Gjennomsnittlig månedlig avkastning, månedlig standardavvik og sharpe ratio for sektorporteføljene 

 

Markedsindeks HI-Momentumportefølje LO-Momentumportefølje

Sektorklassifisering (GICS) Fordeling
1

Fordeling Avvik
2

Fordeling Avvik
2

Differanse
3

Communication Services 4% 5% 1% 6% 2% -1%

Consumer Discretionary 12% 9% -2% 14% 2% -4%

Consumer Staples 3% 4% 1% 6% 3% -2%

Energy 6% 12% 6% 8% 2% 4%

Financials 20% 13% -7% 18% -2% -5%

Health Care 19% 20% 1% 9% -10% 11%

Industrials 12% 8% -4% 8% -4% 0%

Information Technology 12% 12% 0% 13% 0% -1%

Materials 4% 4% -1% 10% 6% -7%

Real Estate 5% 8% 3% 2% -3% 6%

Utilities 2% 6% 4% 6% 3% 0%

Sum 100% 100% 100%

Sektorfordeling basert på GICS-klassifisering for henholdsvis markedsindeksen, bestående av alle aksjer på NYSE, AMEX, og

Nasdaq, samt denne studiens HI- og LO-momentumporteføljer

Note: 1) Markedsverdivektet fordeling - hver sektor sin aggregerte markedsverdi dividert med total markedsverdi. Dette

vurderes som den beste fremstillingen av sektorfordeling fordi markedsindeksens avkastning er verdivektet, 2) Avvik fra

markedsindeksen i prosentpoeng, 3) Differanse mellom HI- og LO-porteføljen i prosentpoeng

12 måneder 60 måneder 118 måneder

Gns. mnd. 

Avkastning Std. Sharpe ratio

Gns. mnd. 

Avkastning Std. Sharpe ratio

Gns. mnd. 

Avkastning Std. Sharpe ratio

Markedsindeks 0,0124 0,0503 0,2111 0,0087 0,0357 0,2450 0,0111 0,0375 0,2842

HI EW (Health care) 0,0006 0,0686 -0,0170 0,0070 0,0582 0,1204 0,0086 0,0555 0,1476

LO EW (Health care) 0,0030 0,0675 0,0187 0,0096 0,0831 0,1158 0,0139 0,0727 0,1847

HI EW (Finance) 0,0061 0,0647 0,0675 0,0062 0,0500 0,1233 0,0087 0,0525 0,1573

LO EW (Finance) 0,0118 0,0581 0,1740 0,0080 0,0485 0,1650 0,0096 0,0465 0,1976

HI EW (Cons. Disc.) 0,0038 0,0891 0,0230 0,0040 0,0566 0,0704 0,0105 0,0577 0,1743

LO EW (Cons. Disc.) 0,0033 0,0457 0,0335 0,0031 0,0388 0,0796 0,0005 0,0355 0,0027

HI EW (Industrials) 0,0097 0,0961 0,0830 0,0058 0,0613 0,0952 0,0093 0,0588 0,1498

LO EW (Industrials) 0,0179 0,0647 0,2495 0,0117 0,0581 0,2015 0,0142 0,0584 0,2353

HI EW (Energy) -0,0063 0,1197 -0,0668 0,0000 0,1159 0,0004 0,0059 0,0975 0,0559

LO EW (Energy) -0,0025 0,0848 -0,0495 -0,0047 0,0726 -0,0644 0,0067 0,0744 0,0835

Risikofri rente 0,0017 0,0008 0,0004

Månedlige aritmetiske gjennomsnittlige avkastninger, standardavvik og Sharpe-ratios for markedsindeksen, samt HI- og LO-porteføljer innen sektorene som undersøkes i 

studien over de seneste 12 måneder, 60 måneder og 118 måneder



74 

 

Av tabellen fremgår det at alle sektorporteføljer har generert positiv gjennomsnittlig månedlig 

avkastning over undersøkelsesperioden på 118 måneder.  I samme periode er det derimot kun 

LO EW health care og LO EW industrials porteføljene som har generert et høyere månedlig 

avkast enn markedet. Ingen av porteføljene har derimot en høyere risikojustert avkastning enn 

markedsindeksen, målt ved sharpe ratio.  

 

Den største differansen i gjennomsnittlig avkastning mellom LO og HI porteføljene innen en 

sektor ses i consumer discretionary, der HI porteføljen har generert 1% månedlig avkastning 

over LO porteføljen. Dette er særs høyt, men i tråd med funn fra Eccles et al. (2014) om at 

selskaper som er gode på bærekraft innen retail overpresterer.  

 

Tabell 16: ESG disclosure score, markedsverdi og BtM-verdier for sektorporteføljene 

 

Gjennomsnittlig ESG disclosure score blant HI porteføljene er alle over 30, med unntak av 

health care. Gjennomsnittlig ESG disclosure score for LO porteføljene er alle under 12. Det 

vurderes at forskjellen i ESG disclosure scores på tvers av HI og LO er tilstrekkelig store til å 

isolere effekten bærekraftrapportering har på avkastningen i porteføljene.  

 

Av de gjennomsnittlige markedsverdiene ses det derimot at det er store forskjeller mellom HI- 

og LO-porteføljene på tvers av sektorene, hvor HI-porteføljene er markant større enn LO-

porteføljene. Dette indikerer at større selskaper er bedre på rapportering, men kan medføre støy 

i resultatene. Jamfør avsnitt 7.3 har forskning vist at det eksisterer en small-cap premie i 

markedet. Selv om de gjennomsnittlige markedsverdiene i LO-porteføljene ikke er under USD 

Health care Financials Industrials

Consumer 

Discretionary Energy

HI EW LO EW HI EW LO EW HI EW LO EW HI EW LO EW HI EW LO EW

ESG disclosure score 29 11 31 11 32 11 35 12 31 12

Min 17 9 19 9 24 10 27 8 20 8

Max 62 14 58 15 58 15 58 15 70 17

Markedsverdi 18 651 2 270 21 120 2 260 8 725 2 202 8 530 2 682 11 876 6 222

Min 310 334 307 306 672 383 328 310 322 425

Max 84 842 4 536 64 577 10 230 83 800 11 181 74 161 5 214 50 573 34 572

Book-to-Market 0,42 0,32 1,15 1,11 0,56 0,57 0,52 0,60 0,98 0,78

Min 0,12 0,14 0,54 0,16 0,11 0,12 0,17 0,16 0,23 0,12

Max 2,50 0,54 1,78 1,51 1,20 2,40 3,33 2,21 3,44 4,25

Observasjoner 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tabellen viser gjennomsnittlig ESG disclosure score, markedsverdi, BtM, samt antall observasjoner for HI- og LO sektorporteføljene. Da det er 20 

selskaper i hver portefølje over 10 år gir dette 200 observasjoner
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2.000 millioner, er de fleste heller ikke langt unna, og de kan derfor være underlagt denne small-

cap premien.  

 

For BtM-verdier ses det at HI- og LO-porteføljene ligger tett på hverandre, med unntak av 

information technology og energy, hvor HI-porteføljene har høyere verdier. Dette kan være 

greit å være oppmerksom på i tolkningen av resultatene. 

 

8. Resultater 
Som tidligere nevnt er spørsmålet denne studien søker å svare på om det eksisterer en 

sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon for amerikanske aksjer. 

Dette undersøkes i fire steg jamfør forskningsmetoden i avsnitt 6.2. Først undersøkes det om 

bærekraftrapportering kan regnes for å utgjøre en risikofaktor i det amerikanske aksjemarkedet 

ved å gjennomføre en Fama-MacBeth analyse på 690 amerikanske aksjer. Deretter undersøkes 

sammenhengen på det overordnede markedsnivå gjennom et porteføljestudie, ved å undersøke 

hvordan porteføljer konstruert på bakgrunn av ESG disclosure score presterer sammenlignet 

med faktormodellene (1)-(4). Sammenhengen på markedsnivå undersøkes videre ved å se 

hvordan porteføljer bestående av aksjer som har hatt henholdsvis størst og minst (negativ) 

endring presterer mot de samme faktormodellene. Til sist gjennomføres det et porteføljestudie 

for utvalgte sektorer, for å undersøke om det er forskjeller i sammenhengen innad i ulike 

sektorer. 

 

8.1. Fama-MacBeth 

Resultatene fra Fama-Macbeth analysen presenteres kronologisk i henhold til metoden i avsnitt 

6.6.6. 

 

Steg 1 – Resultater fra tidsserieregresjon 

I første steg av Fama-MacBeth gjennomføres tidsserieregresjoner på hver av de 690 selskapene 

for modell (1)-(4) jamfør avsnitt 6.6.2-6.6.5. Det estimeres dermed 690 betakoeffisienter for 

hver faktor i hver modell. Selv om det ikke skal legges tolkning i disse verdiene, illustreres 

likevel betakoeffisientenes gjennomsnitt i tabell 17 for å sikre at resultatene så langt gir mening 
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intuitivt. I tillegg kan regresjonenes gjennomsnittlige R-squared ses av tabellen. Verdiene i 

tabellen utregnes som følger: 

 

𝛽𝑘
̅̅ ̅ = ∑ 𝛽𝑖

𝑁

𝑖=1

; 𝑅2̅̅̅̅ = ∑ 𝑅𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

 

Tabell 17: Gjennomsnittlige betakoeffisienter fra første steg av Fama-MacBeth analysen 

 

 

Av tabellen ses det at gjennomsnittet av de 690 markedsbetaene ligger rundt 1 for alle 

modellene, noe som anses som logisk ettersom 690 selskaper bør representere en stor del av 

markedsporteføljen. Utover dette bemerkes det at gjennomsnittet av de 690 ESGD-

betakoeffisientene er positive, men at størrelsen er synkende jo flere faktorer som tillegges 

modellen. I modell (1) er den gjennomsnittlige ESGD-betaen lik 0,17 mens den kun er 0,09 for 

modell (4). Overordnet viser tabellen at gjennomsnittet av aksjene i datasettet har positiv 

sammenheng med ESGD-faktorens utvikling, noe som betyr at når faktorporteføljens 

avkastning stiger, så stiger også størstedelen av aksjene i utvalgets avkastning. 

 

 

(1) (2) (3) (4)

CAPM + ESGD1

Fama-French 3-

faktormodell + ESGD

Carhart 4-

faktormodell + ESGD

Carhart-Fama-

French 6-

faktormodell + 

ESGD

Marked (Beta) 1,1365 0,9933 0,9855 0,9981

ESGD 0,1741 0,1531 0,1369 0,0855

SMB 0,5317 0,5313 0,5481

HML 0,1619 0,1429 0,0962

MOM -0,0446 -0,0577

RMW 0,1102

CMA 0,1445

Konstantledd -0,0017 0,0005 0,0007 0,0003

R-squared 0,2875 0,3381 0,3528 0,3711

Observasjoner 690 690 690 690

Regresjon foretatt i en to-stegs Fama-MacBeth analyse. Denne tabellen viser de gjennomsnittlige koeffisientene som

estimeres i første steg i prosessen, hvor hver av de 690 selskapene sine månedlige meravkastninger utover den risikofri rente

regresseres som tidsserier mot modell (1), (2), (3), og (4) over tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019.

Note: 1) ESGD = Faktorporteføljen basert på ESG Disclosure score
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Steg 2 – Resultater fra tverrsnittregresjon 

Resultatene fra tverrsnittregresjonen hvor meravkastningen regressers mot betakoeffisientene 

fra steg 1 og rapporteres i tabell 18.  

 

Tabell 18: Resultattabell Fama-MacBeth 

 

 

Det kan ses av tabellen at R-squared, som måler modellenes forklaringsgrad, gjennomgående 

er under 0,2, noe som må regnes som lavt. Det betyr i teorien at modellene forklarer i underkant 

av 20% av variasjonen til tverrsnittet av aksjeavkastningene. Samtidig er ikke dette 

overraskende. Empiri viser generelt at R-squares for tverrsnittregresjoner er en god del lavere 

enn R-squares i tidsserieregresjoner, og spesielt når regresjonen gjennomføres på enkeltaksjer. 

Mer spesifikt er gjennomsnittlige R-squares estimert i tidsserieregresjoner med aksjers 

meravkastning mot markedets meravkastning høyere enn gjennomsnittlige R-squares i 

tverrsnittlige regresjoner med meravkastning mot betakoeffisienter [For eksempel: (Sanchez), 
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(Fama & French, 1992), (Lakonishok & Shapiro, 1986)]. Samme trend ses i denne studiens data 

når de gjennomsnittlige R-squares fra steg 1 sammenlignes med koeffisientene fra steg 2. Det 

legges derfor heller større vekt på koeffisientenes signifikansnivå. 

 

Resultatene fra tverrsnittregresjonene viser først og fremst at markedsreferanseindeksen ikke er 

signifikant for forklaringen av de 690 aksjenes meravkastning. Dette er ikke overraskende og 

passer med empiri på området. Selv om tidlige tester av markedsporteføljens påvirkning på 

meravkastning ga lovende resultater, jamfør Fama og Macbeth (1973), har senere studier 

konsistent avvist en sammenheng mellom beta og avkastning (Fama & French, 2004). I denne 

studiens tverrsnittregresjon er det kun HML-, MOM-, og CMA-faktorene ut av de opprinnelige 

Carhart-Fama-French modellene som er statistisk signifikante. HML-faktoren er signifikant for 

alle modellene den inngår i, med et signifikansnivå på henholdsvis 5% og 10%, og en negativ 

risikopremie. Dette indikerer at det er en negativ sammenheng mellom høy BtM-verdi og 

aksjeavkastning, noe som avkrefter den teoretiske bakgrunnen for HML-faktoren jamfør avsnitt 

6.6.3. MOM-faktoren er også statistisk signifikant ved et 5%-nivå i modell (3) og (4), men med 

forskjellige fortegn for risikopremien, noe som gjør at resultatet ikke kan tolkes entydig. CMA-

faktoren får negativ risikopremie som er statistisk signifikant på et 5%-nivå, og indikerer at 

selskaper som investerer aggressivt presterer bedre enn selskaper som har konservativ 

investeringspolitikk. 

Tabell 19: Oppsummering av observert sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon for Fama-

MacBeth 

 

Regresjonsmodell

(1) (2) (3) (4)

CAPM + ESGD1

Fama-French 3-

faktor + ESGD

Carhart 4-faktor + 

ESGD

Carhart-Fama-

French 6-faktor + 

EGSD

Positiv (+) eller negativ (-) 

sammenheng mellom 

bærekraftrapportering og 

aksjeavkastning?

- ** - * - -

Tabellen illustrerer den observerte sammenhengen mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning i

regresjonsmodell (1), (2), (3), og (4) i Fama-MacBeth to-stegsmetoden for de 690 aksjene fra utvalget i 2009 gjennom

tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019. Sammenhengen er negativ for alle modellene fordi risikopremien ved å holde

ESGD-faktorporteføljen, som består av avkastningen til selskaper som er gode på bærekraftrapportering fratrukket

avkastningen til selskaper som er dårlige på bærekraftrapportering, er negativ. Signifikansnivå, eller p-verdier,

betegnes som følger; *p-verdi < 0,10 (svak signifikans), **p-verdi < 0,05 (signifikans), ***p-verdi < 0,01 (sterk

signifikans)

Note: 1) ESGD = faktorporteføljen med en long-short strategi for henholdsvis aksjer med høy og lav ESG disclosure

score.
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Når det gjelder denne studiens ESGD-faktor ses det signifikans for modell (1) og (2), hvor 

resultatene indikerer en negativ premie ved å holde aksjer i utvalget som er gode på 

bærekraftrapportering. Risikopremiene er statistisk signifikante ved henholdsvis et 5% og 10% 

signifikansnivå. At premien kun er signifikant for to av modellene, og kun på 5% og 10%-nivå, 

indikerer at det ikke kan konkluderes entydig på om det eksisterer en relasjon mellom 

bærekraftrapportering og meravkastning. Ettersom premien ved å holde aksjer i selskaper som 

har høy ESG disclosure score konsistent er negativ, som illustrert i tabell 19, kan det derimot 

ikke ses bort i fra at det er en negativ sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

meravkastning. Dermed fører ikke Fama-MacBeth analysen til at H0 delvis kan forkastes, fordi 

modell (1) og (2) indikerer at det eksisterer en negativ sammenheng mellom ESG disclosure 

score og meravkastning. Det er derfor nødvendig med ytterligere analyse for å be- eller avkrefte 

disse funnene. 

 

8.2. Porteføljestudie på markedsnivå 

Resultatene fra porteføljestudiet fremgår av tabell 20 og 21. Formålet med studien og 

regresjonsmodellene er å teste H0, som sier at det ikke er en sammenheng mellom 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon, som måles ved meravkastning. 

 

Tabell 20: Resultattabell, HI-portefølje på markedsnivå 

 

(1) (2) (3) (4)

CAPM

Fama-French 3-

faktormodell Carhart 4-faktormodell

Carhart-Fama-French 

6-faktormodell

Koeffisienter HI EW HI VW HI EW HI VW HI EW HI VW HI EW HI VW

Marked (Beta) 1,0985 *** 1,1095 *** 0,9920 *** 1,0253 *** 0,9541 *** 0,9982 *** 0,9868 *** 1,0291 ***

SMB 0,3530 *** 0,2700 *** 0,3630 *** 0,2771 *** 0,4292 *** 0,3357 ***

HML 0,2675 *** 0,2425 *** 0,1454 ** 0,1552 *** 0,0323 0,0371

MOM -0,2175 *** -0,1556 *** -0,2224 *** -0,1614 ***

RMW 0,3009 *** 0,2667 ***

CMA 0,2733 *** 0,2838 **

Alpha, månedlig -0,0013 -0,0019 0,0007 -0,0003 0,0015 0,0003 0,0004 -0,0007

Alpha, annualisert -0,0161 -0,0230 0,0080 -0,0032 0,0176 0,0036 0,0046 -0,0086

R-squared 0,8507 0,8810 0,9057 0,9190 0,9243 0,9287 0,9379 0,9411

Observasjoner 118 118 118 118 118 118 118 118

Månedlige avkastninger for denne studiens like- og verdivektede HI-portefølje, bestående av 90 selskaper med høyest ESG

disclosure score innen large-, mid-, og small-cap segmentet, regressert mot modell (1), (2), (3), og (4) over tidsperioden

28.02.2010-31.12.2019. P-verdier for koeffisientene betegnes som følger; *p-verdi < 0,10 (svak signifikans), **p-verdi < 0,05

(signifikans), ***p-verdi < 0,01 (sterk signifikans)



80 

 

Av 20, som viser HI-porteføljenes månedlige avkastninger regressert mot modell (1), (2), (3), 

og (4) over tidsperioden 28.02.2010-29.12.2019, ses det at regresjonsmodellene forklarer langt 

størstedelen av variasjonen i avkastningene for HI-porteføljene, ettersom R-squared 

gjennomgående er over 0,85. Dette indikerer at størsteparten av porteføljens usystematiske 

risiko er bortdiversifisert. Alle regresjonsmodellenes faktorer er også generelt sterkt 

signifikante, med unntak av HML-faktoren i 6-faktormodellen. Om H0 fastholdes eller 

forkastes undersøkes gjennom alpha. Det ses at selv om det oppnås noe alpha for alle 

modellene, viser p-verdiene at det ikke statistisk kan bevises at disse er signifikant forskjellige 

fra 0. Dermed viser resultatene at det ikke kan bevises statistisk at hele variasjonen i 

porteføljenes avkastning ikke kan forklares av modellenes faktorer. Det kan derfor ikke ut ifra 

HI-porteføljene ses noen sammenheng mellom høy ESG disclosure score, eller det å være 

dyktig på bærekraftrapportering, og meravkastning. 

 

Tabell 21: Resultattabell, LO-porteføljer på markedsnivå 

 

Av tabell 21, som viser LO-porteføljenes månedlige avkastninger regressert mot modell (1), 

(2), (3), og (4), ses det mye av det samme som for HI-porteføljene. Generelt har modellene god 

forklaringskraft, med R-squared over 0,85. Samtidig ses det at færre av faktorene er signifikante 

sammenlignet med HI-porteføljene. I tabell 20 ses det at HI-porteføljen har negativ statistisk 

signifikante betakoeffisienter for MOM-faktoren, noe som indikerer at HI-porteføljen påvirkes 

av aksjer med negativt momentum jamfør avsnitt 6.6.4. LO-porteføljen har også negative 

(1) (2) (3) (4)

CAPM

Fama-French 3-

faktormodell Carhart 4-faktormodell

Carhart-Fama-French 

6-faktormodell

Koeffisienter LO EW LO VW LO EW LO VW LO EW LO VW LO EW LOVW

Marked (Beta) 1,1062 *** 1,0890 *** 0,9888 *** 0,9729 *** 0,9840 *** 0,9634 *** 0,9601 *** 0,9435 ***

SMB 0,5053 *** 0,4919 *** 0,5066 *** 0,4944 *** 0,4275 *** 0,4188 ***

HML -0,1026 * -0,0744 -0,1181 * -0,1049 -0,1197 -0,1328

MOM -0,0265 -0,0535 -0,0330 -0,0616

RMW -0,3548 *** -0,3382 ***

CMA -0,0085 0,4532

Alpha, månedlig -0,0025 -0,0029 * -0,0012 -0,0015 -0,0011 -0,0013 -0,0003 -0,0007

Alpha, annualisert -0,0294 -0,0338 * -0,0142 -0,0181 -0,0130 -0,0158 -0,0036 -0,0080

R-squared 0,8567 0,8489 0,9126 0,9031 0,9129 0,9043 0,9237 0,9141

Observasjoner 118 118 118 118 118 118 118 118

Månedlige avkastninger for denne studiens like- og verdivektede LO-portefølje, bestående av 90 selskaper med lavest ESG

disclosure score innen large-, mid-, og small-cap segmentet, regressert mot modell (1), (2), (3), og (4) over tidsperioden

28.02.2010-31.12.2019. P-verdier for koeffisientene betegnes som følger; *p-verdi < 0,10 (svak signifikans), **p-verdi < 0,05

(signifikans), ***p-verdi < 0,01 (sterk signifikans)
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betakoeffisienter for MOM-faktoren, men disse er ikke statistisk signifikante. HI-porteføljenes 

betakoeffisienter for CMA-faktoren indikerer at porteføljene er påvirket av selskaper som 

investerer konservativt. For LO-porteføljene er ikke CMA-koeffisientene statistisk signifikante. 

HML-faktoren ser heller ikke ut til å ha noe særlig forklaringskraft for variasjonen i 

avkastningene til LO-porteføljen.  

 

Når det gjelder H0, og LO-porteføljenes alpha, viser resultatene at det ikke kan ses noen 

statistisk og signifikant sammenheng mellom lav disclosure score, eller det å relativt sett være 

dårlig på bærekraftrapportering, og aksjeavkastning. I CAPM-modellen får LO VW, den 

verdivektede porteføljen bestående av selskaper med lav disclosure score, en signifikant 

månedlig og annualisert alpha på henholdsvis -0,3% og -3,4% ved et 10%-signifikansnivå. Det 

er likevel lite sannsynlig at denne alphaen kan tilskrives bærekraftrapportering, sett i lys av de 

andre resultatene og de ulike biasene som diskuteres i avsnitt 7.5.2. Det er blant annet fordi LO-

porteføljen er tungt vektet mot energy-sektoren, som det av figur 6 i avsnitt 7.5.2 kan ses at ble 

tungt dratt ned av det store oljeprisfallet i 2014. Utover dette er ikke et signifikansnivå på 10% 

overbevisende, tillegg til at det kun er den verdivektedes alpha som er signifikant. 

 

Tabell 22: Oppsummering av den observerte sammenhengen mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon for 

porteføljestudie på markedsnivå 

 

 

Positiv (+) eller negativ (-) sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

aksjeavkastning?

HI (høy grad av bærekraftrapportering) LO (lav grad av bærekraftrapportering)

Regresjonsmodell Likevektet Verdivektet Likevektet Verdivektet

(1) CAPM - - + +1

(2) Fama-French 3-faktor + - + +

(3) Carhart 4-faktor + + + +

(4) Carhart-Fama-French 6-faktor + - + +

Tabellen illustrerer hvilken sammenheng som kan ses mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning basert på fortegnet på

alphaene som estimeres i modell (1), (2), (3) og (4). En positiv alpha for HI-porteføljen indikerer at selskaper som er gode på

bærekraftrapportering får noe positiv avkastning som ikke kan forklares av modellene, og dermed en positiv sammenheng

mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning. Motsatt indikerer en positiv alpha for LO-porteføljen at selskaper som er

dårlige på bærekraftrapportering får noe positiv avkastning som ikke kan forklares av modellene, og dermed en negativ

sammenheng mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning. Da alle LO-porteføljens alphaer er negative, indikerer dette

en positiv sammenheng mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning.

Note: 1) Signifikant resultat ved et signifikansnivå på 10%, som indikerer svak signifikans. Alle de andre resultatene er

insignifikante
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I tabell 22 sammenlignes resultatene mellom HI- og LO-porteføljene. Det bemerkes at den 

likevektede HI-porteføljen får positiv alpha for alle regresjonsmodellene med unntak av for 

CAPM. Dette kunne potensielt ha indikert at det er en positiv sammenheng mellom 

bærekraftrapportering og aksjeavkastning, men da resultatene ikke er statistisk signifikante, i 

tillegg til at porteføljen kan være utsatt for bias, diskutert i avsnitt 7.5.2, kan ikke dette 

konkluderes. Den verdivektede HI-porteføljen viser også en motsatt trend. Alphaene for LO-

porteføljene er gjennomgående negative, noe som også kan indikere en positiv sammenheng 

mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning, men av samme årsaker som for HI-

porteføljen kan dette heller ikke konkluderes entydig på denne effekten. Resultatene av 

sammenhengen mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning på et overordnet 

markedsnivå viser dermed at H0 ikke kan forkastes. Ytterligere analyse foretas derfor for 

selskaper som har størst forbedring i ESG disclosure score, samt på sektornivå for å undersøke 

om det er forskjeller i hvordan bærekraftrapportering påvirker finansiell prestasjon innen ulike 

sektorer. 

 

8.3. Momentumporteføljestudie 

Resultatene fra regresjonene på momentumporteføljene kan ses i tabell 23 og 24. Formålet med 

å danne momentumporteføljer er for å se hvilken påvirkning endring i ESG disclosure score, 

eller bærekraftrapportering, har på meravkastning. 

Tabell 23: Resultattabell, HI(MOM)-porteføljer 

 

(1) (2) (3) (4)

CAPM

Fama-French 3-

faktormodell Carhart 4-faktormodell

Carhart-Fama-French 

6-faktormodell

Koeffisienter HI EW HI VW HI EW HI VW HI EW HI VW HI EW HI VW

Marked (Beta) 1,3112 *** 1,2741 *** 1,1309 *** 1,1888 *** 1,1138 *** 1,0823 *** 1,0825 *** 1,0629 ***

SMB 0,7549 *** 0,6602 *** 0,7594 *** 0,6680 *** 0,7084 *** 0,6204 ***

HML -0,0856 -0,1081 -0,1407 * -0,2033 ** 0,0011 -0,0965

MOM -0,0981 * -0,1696 ** -0,0898 -0,1640 ***

RMW -0,2337 * -0,2172 *

CMA -0,3378 ** -0,2557 *

Alpha, månedlig -0,0067 *** -0,0059 *** -0,0045 *** -0,0041 *** -0,0042 *** -0,0035 ** -0,0032 * -0,0027

Alpha, annualisert2 -0,0774 *** -0,0686 *** -0,0532 *** -0,0486 *** -0,0491 *** -0,0415 ** -0,0374 * -0,0315

R-squared 0,8108 0,8119 0,8951 0,8800 0,8976 0,8880 0,9063 0,8944

Observasjoner 118 118 118 118 118 118 118 118

Månedlige avkastninger for denne studiens like- og verdivektede HI-Momentumportefølje, bestående av 90 selskaper med størst

endring i ESG disclosure score innen large-, mid-, og small-cap segmentet, regressert mot modell (1), (2), (3), og (4) over

tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019. P-verdier for koeffisientene betegnes som følger; *p-verdi < 0,10 (svak signifikans), **p-verdi

< 0,05 (signifikans), ***p-verdi < 0,01 (sterk signifikans)
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Tabell 23 viser HI-momentumporteføljens månedlige meravkastning regressert mot modell (1), 

(2), (3), og (4) over tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019. Generelt ses på modellenes R-

squared, som alle er over 0,8, og risikofaktorenes signifikansnivå at de forklarer mye av 

variasjonen i meravkastningen til HI-porteføljene. Dette indikerer at mesteparten av 

porteføljens usystematiske risiko er diversifisert bort. Samtidig ses det at HI-porteføljen 

gjennomgående har negative alphaer for alle modellene, og for modell (1), (2), og (3) er disse 

meget høye. For HI EW i modell (1) blir annualisert alpha -7,7%, noe som enten indikerer at 

selskaper som har stor positiv endring i ESG disclosure score fra år til år underpresterer 

markedet på grunn av dette, eller at det behøves flere risikofaktorer for å forklare avkastningen. 

Sistnevnte kan være en forklaring, ettersom både alphaen og signifikansnivået synker desto 

flere faktorer som legges til modellen i (2), (3) og (4). Spesielt SMB-, MOM- og CMA-

faktorene ser ut til å være forklarende for porteføljene. Dette indikerer at variasjonen i 

meravkastningen i stor grad kan forklares av avkastningen til små selskaper i markedet fordi 

SMB-koeffisientbetaen blir meget høy, og generelt over 0,7 for HI EW-porteføljen i alle 

modellene. I tillegg ser porteføljene ut til å kunne bestå av aksjer med negativt momentum, 

fordi MOM-koeffisientbetaen er negativ. CMA-koeffisientbetaen er også både negativ og 

forholdsvis stor, noe som indikerer at porteføljen er vektet mot selskaper som investerer 

aggressivt, jamfør avsnitt 6.6.5. 

 

I modell (4) har alphaen falt til 3,7% for HI EW, og kun signifikant på et 10%-nivå, mens 

alphaen for HI VW ikke er signifikant. Likevel må alphaen i modell (4) regnes for å være høy, 

noe som stiller spørsmålet om hele denne alphaen kan forklares av selskapenes positive endring 

i bærekraftrapportering. Dette gjennomgås grundigere i diskusjonsdelen i seksjon 9. Samtidig 

er det ikke til å se bort ifra at HI-porteføljene gjennomgående har signifikant alpha for alle 

modellene, som i tillegg er negativ. Derfor indikerer resultatene at det er negativ sammenheng 

mellom bærekraftrapportering og meravkastning, fordi en positiv endring i ESG disclosure 

score ser ut til å medføre noe negativ avkastning som ikke kan forklares av de andre 

risikofaktorene i faktormodellene. Dermed bekrefter også disse resultatene det som ble funnet 

i Fama-MacBeth analysen, jamfør 8.1. Nullhypotesen må derfor forkastes for modell (1)-(3), 

mens det er noe usikkert om det samme kan gjøres for modell (4). Dette diskuteres ytterligere i 

diskusjonsdelen jamfør avsnitt 9.3. 
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Tabell 24: Resultattabell, LO(MOM)-porteføljer 

 

Tabell 23 viser LO-momentumporteføljens månedlige meravkastning regressert mot modell 

(1), (2), (3), og (4) over tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019. For LO-porteføljen stiger R-

squared i alle modellene sammenlignet med HI-porteføljen, og flesteparten av risikofaktorene 

er høyt signifikante, med unntak av HML og RMW for modell (4). Det ser dermed ut til at 

mesteparten av porteføljenes usystematiske risiko er diversifisert bort. I tillegg ses det at det 

kun oppnås signifikant alpha for modell (1), og kun ved et 10%-signifikansnivå.  Det ser derfor 

ut til at faktormodellene (2)-(4) evner å forklare det meste av avkastningen for LO-porteføljen, 

ettersom alphaen ikke er statistisk og signifikant forskjellig fra 0. Resultatene fra LO-

momentumporteføljen indikerer derfor ikke at det foreligger noen sammenheng mellom negativ 

endring i ESG disclosure score og meravkastning. Nullhypotesen kan derfor ikke forkastes på 

bakgrunn av LO(MOM)-porteføljen, men resultatet diskuteres ytterligere i avsnitt 9.3. 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4)

CAPM

Fama-French 3-

faktormodell Carhart 4-faktormodell

Carhart-Fama-French 

6-faktormodell

Koeffisienter LO EW LO VW LO EW LO VW LO EW LO VW LO EW LOVW

Marked (Beta) 1,1868 *** 1,1735 *** 1,0148 *** 1,0239 *** 1,0029 *** 1,0070 *** 1,0042 *** 1,0117 ***

SMB 0,6349 *** 0,5467 *** 0,6380 *** 0,5512 *** 0,6105 *** 0,5364 ***

HML 0,2091 *** 0,2009 *** 0,1708 *** 0,1465 *** 0,0831 0,0643

MOM -0,0684 ** -0,0969 *** -0,0774 * -0,1047 ***

RMW -0,1205 -0,0633

CMA 0,1995 ** 0,1890 **

Alpha, månedlig -0,0035 * -0,0033 * -0,0007 -0,0009 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0007

Alpha, annualisert -0,0406 * -0,0391 * -0,0086 -0,0107 -0,0056 -0,0065 -0,0061 -0,0083

R-squared 0,8413 0,8604 0,9383 0,9384 0,9399 0,9416 0,9427 0,9437

Observasjoner 118 118 118 118 118 118 118 118

Månedlige avkastninger for denne studiens like- og verdivektede LO-Momentumportefølje, bestående av 90 selskaper med minst

endring i ESG disclosure score innen large-, mid-, og small-cap segmentet, regressert mot modell (1), (2), (3), og (4) over

tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019. P-verdier for koeffisientene betegnes som følger; *p-verdi < 0,10 (svak signifikans), **p-verdi

< 0,05 (signifikans), ***p-verdi < 0,01 (sterk signifikans)
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8.4. Sektoranalyse 

I tråd med at eksisterende forskning har kartlagt at forskjellige sektorer opplever forskjellig 

press fra interessentene undersøkes det om HI- og LO-porteføljer på sektornivå genererer 

meravkast ut fra faktormodellene (1)-(4), jamfør avsnitt 6.6.2-6.6.5.  Sektorene det tas 

utgangspunkt i er Health care, Financials, Consumer discretionary, Industrials, og Energy, 

jamfør argumentasjon i seksjon 5. Disse sektorene vurderes å ha et tilstrekkelig utvalg av 

selskaper til å konstruere HI-porteføljer og LO-porteføljer. Ingen av porteføljestudiene på 

sektornivå genererer signifikant alpha. Derfor vil resultatene først presenteres i tabeller, og 

funnene oppsummeres kort for alle sektorporteføljene etterfølgende. Funnene diskuteres 

ytterligere i diskusjonsdelen, jamfør avsnitt 9.4. 

 

Resultater for health care 

Tabell 25: Resultattabell for Health care 
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Resultater for financials 

Tabell 26: Resultattabell for Fiancials 

 

Resultater for consumer discretionary 

Tabell 27: Resultattabell for consumer discretionary 
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Resultater for industrials 

Tabell 28: Resultattabell for industrials 

 

 

Resultater for energy 

Tabell 29: Resultattabell for energy 
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Kommentarer til resultatene 

I Fama-Macbeth analysen og i analysen av momentumporteføljer ble det kartlagt en signifikant 

negativ sammenheng mellom rapportering og aksjeavkastning. På sektornivå er resultatene 

mindre entydige. Ettersom resultatene ikke er signifikante ses det nærmere på om porteføljene 

har konsistent negative eller positive alphaer. En oppsummering av sammenhengene som kan 

tolkes ut ifra alphaenes fortegn kan ses i tabell 30. 

 

Tabell 30: Oppsummering av den observerte sammenhengen mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon på 

sektornivå 

 

 

I health care har HI-porteføljen konsistent negativ alpha for alle modellene. Motsetningsvis har 

LO-porteføljen positive alphaer, med unntak av for CAPM-modellen, men her er 

forklaringsgraden også kun 0,48. Fortegnene på alphaene kan indikere en negativ sammenheng 

mellom bærekraftrapportering og avkastning i health care sektoren, men da alphaene ikke er 

signifikante kan ikke dette konkluderes med. Med unntak av for CAPM-modellen utviser HI-

consumer discretionary negativ alpha, og LO-consumer discretionary positiv alpha. Dette 

indikerer i likhet med health care en negativ sammenheng. For industrials-porteføljene 

observeres den samme sammenhengen, der HI-porteføljene generer konsistent negativ alpha, 

og LO-porteføljene konsistent positiv alpha, med unntak av CAPM-modellen. 

 

Positiv (+) eller negativ (-) relasjon mellom bærekraftrapportering og 

aksjeavkastning?

Regresjonsmodell (1) (2) (3) (4)

Sektor CAPM

Fama-French 3-

faktor Carhart 4-faktor

Carhart-Fama-

French 6-faktor

Health care - - - -
Financials Ingen relasjon Ingen relasjon Ingen relasjon Ingen relasjon

Consumer discretionary - - - -
Industrials - - - -
Energy Ingen relasjon Ingen relasjon Ingen relasjon Ingen relasjon

Tabellen illustrerer den observerte sammenhengen mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning i

regresjonsmodell (1), (2), (3), og (4) for hver enkelt sektor i tidsperioden 28.02.2010-31.12.2019, basert på fortegnet på

alphaene. For sektorene health care, consumer discretionary og industrials indikerer alphaene en negativ relasjon fordi

HI-porteføljen konsistent genererer negativ alpha, mens LO-porteføljen genererer posisitv. Derimot er ingen av

alphaene er signifikante.
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Blant porteføljene innen financials utviser alle modellene positiv alpha med unntak av CAPM, 

der begge porteføljer har negativ alpha. Det ses derfor ingen konsistens i resultatene og det kan 

ikke avdekkes om bærekraftrapportering har noen påvirkning på avkastningen i financials-

sektoren. Det fremgår heller ingen tydelig sammenheng i alphaer for energy, der det for alle 

porteføljer med unntak av LO-porteføljen i modell (4) genereres positive alphaer. 

 

Ingen av modellene gir som nevnt innledningsvis signifikante alphaer, og nullhypotesene kan 

derfor ikke forkastes. Det bemerkes at selv om ingen av alphaene er signifikante er ikke det 

ensbetydene med det ikke kan foreligger en sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

finansiell prestasjon. Det kan være flere årsaker til at det ikke er observert signifikans. Dette 

diskuteres ytterligere i avsnitt 9.4.  

 

9. Diskusjon av resultater 
Denne studiens formål er å dokumentere om det eksisterer en sammenheng mellom 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon, og i så fall hvilken, for amerikanske selskaper 

notert på børsene NYSE, AMEX og Nasdaq. Den første hypotesen i studien er: 

 

H1: Det er en positiv relasjon mellom ESG disclosure score og meravkastning for amerikanske 

selskaper 

 

9.1. Fama-MacBeth 

Den første metoden H1 søkes svart på er Fama-MacBeth sin metode for å undersøke om 

tverrsnittet av avkastninger for enkeltaksjer i markedet påvirkes av selskapenes 

bærekraftrapportering, i denne studien målt ved Bloomberg ESG disclosure score. I denne 

metoden identifiseres først 690 aksjers betakoeffisient overfor en ESGD-faktor. I andre steg av 

Fama-MacBeth undersøkes det om det kan bevises statistisk at det å holde en faktorportefølje 

med aksjene i undersøkelsen som har vekting lik 1 mot denne porteføljen medfører en 

risikopremie. Andre risikofaktorer, som er beskrevet i avsnitt 6.6.2-6.6.5 inkluderes også, for å 

best mulig kunne isolere effekten av bærekraftrapportering på avkastning. Resultatene fra alle 

modellene viser en gjennomgående negativ risikopremie for ESGD-faktoren, men denne 

premien er kun signifikant, og kun ved henholdsvis et 5%- og 10%-signifikansnivå, for modell 
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(1), og (2), altså CAPM pluss ESGD-faktoren, samt Fama-French 3-faktormodell pluss ESGD-

faktoren. Dette indikerer en negativ sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

meravkastning, noe som er konsistent med resultater fra Fjellvikås (2019) og Fatemi et al. 

(2017). Disse studiene undersøker også amerikanske aksjer, og denne studiens Fama-MacBeth 

regresjoner styrker derfor konklusjonen i eksisterende forskning. Samtidig skal det nevnes at 

sammenhengen i denne studien kun er signifikant for to av de fire modellene som testes, og er 

heller ikke sterkt signifikant. Fama-MacBeth analysen gir derfor ikke noe endelig svar på om 

det statistisk kan bevises at det eksisterer en sammenheng mellom bærekraftrapportering og 

finansiell prestasjon. 

 

Som tidligere nevnt i seksjon 6.6.6. kan regresjonene også være underlagt støy fordi de er 

gjennomført på enkeltaksjers meravkastning, noe som kan medføre at både meravkastning og 

betaverdier måles upresist. Målingsfeil i disse verdiene kan medføre at betaene blir biased 

nedad og konstantleddet blir biased oppad. Dette kan føre til at relasjonen fremstår flatere enn 

den egentlig er, og dette kan muligens være en forklaring på hvorfor risikofaktorene i Fama-

MacBeth analysen i liten grad utviser signifikans. Utover dette kan muligens også 

konstruksjonen av ESGD-faktoren kritiseres, som omtales i avsnitt 6.6.6. 

 

Ettersom Fama-MacBeth anylsen gir en signifikant negativ sammenheng for regresjonsmodell 

(1) og (2) skal H1, som sier at det er en positiv relasjon mellom bærekraftrapportering og 

finansiell prestasjon, delvis forkastes på bakgrunn av disse modellene. Dette medfører også at 

nullhypotesen delvis forkastes. Nullhypotesen kan derimot ikke forkastes for modell (3) og (4). 

 

9.2. Porteføljestudie på markedsnivå 

Den andre måten H1 søkes besvart på er gjennom et porteføljestudie hvor aksjene i utvalget 

grupperes inn i porteføljer basert på om de har høy eller lav ESG disclosure score. Porteføljene 

representerer også en stor del av markedet, da de inkluderer de som har høyest henholdsvis 

lavest ESG disclosure score på tvers av de tre størrelsesgruppene large-, mid- og small cap og 

består av 90 aksjer hver. Sammenhengen mellom bærekraftrapportering og avkastning i 

porteføljestudiet avdekkes gjennom å se på Jensens alpha, jamfør avsnitt 6.6.7.  
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Generelt klarer faktormodellene (1)-(4) å forklare mesteparten av variasjonen i avkastningene 

til porteføljene, noe som indikerer at porteføljens usystematiske risiko i stor grad er diversifisert 

bort. De like- og verdivektede HI-porteføljene, bestående av selskaper med høy ESG disclosure 

score, har inkonsistente alphaer, som både er negative og positive. I tillegg er ingen av 

porteføljens alphaer signifikant forskjellig fra 0. Når det gjelder de tilsvarende LO-porteføljene, 

bestående av selskaper med lavest ESG disclosure score i markedet, er resultatene mer 

konsistente. Alle modellene gir negativ alpha, men kun signifikant resultat for den verdivektede 

porteføljen LO VW i modell (1) ved et 10%-signifikansnivå. At LO-porteføljene får negativ 

alpha er motstridende sammenlignet med Fama-MacBeth analysen, fordi en negativ alpha for 

LO-porteføljen indikerer at selskaper som har lav ESG disclosure score genererer lavere 

avkastning. Samtidig ses det i avsnitt 7.5.2 at LO-porteføljen blant annet er tungt vektet mot 

energy-sektoren, som har levert lavere avkastninger sammenlignet med markedet de siste årene 

på grunn av store fall i oljeprisen. Når dette ses i sammenheng med at kun en av modellene gir 

signifikant alpha, kun for den verdivektede porteføljen, og kun ved et 10%-signifikansnivå, er 

det lite trolig at denne alphaen kan tilskrives effekten av bærekraftrapportering. Resultatet fra 

porteføljestudiet representerer det overordnede inntrykket fra avsnitt 4, hvor tidligere forskning 

ikke kan bidra med en entydig tolkning av hvordan bærekraftrapportering påvirker finansiell 

prestasjon. Nullhypotesen forkastes derfor ikke på bakgrunn av porteføljestudiet på 

markedsnivå. 

 

9.3. Momentumporteføljer 

Bakgrunnen for analysen av ESG disclosure score momentumporteføljer er at tidligere 

forskning har sett en overprestasjon i aksjeavkastning for porteføljer bestående av selskaper 

som har forbedret sin ESG-rating. I tillegg indikerer teorien om asymmetrisk informasjon at 

høyere grad av bærekraftrapportering kan redusere agentproblemer og problemet med «adverse 

selection» og dermed medføre større investorinteresse. På bakgrunn av dette er det satt opp en 

portefølje HI(MOM) bestående av de 30 selskapene fra hver av størrelseskategoriene large-, 

mid, og small-cap, altså 90 aksjer i alt, som har hvert år har hatt størst forbedring i ESG 

disclosure score. Tilsvarende portefølje, LO(MOM) er satt opp bestående av de selskapene som 

har hatt negativ, eller i beste fall nøytral, endring i ESG disclosure score. Porteføljenes like- og 

verdivektede avkastning analyseres. H2 er formulert som følger: 
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H2: Det er en positiv relasjon mellom forbedring i Bloomberg ESG disclosure score og 

meravkastning for amerikanske selskaper 

 

HI-Momentumportefølje 

Analysen av HI-momentumporteføljen viser først og fremst at mesteparten av porteføljens 

usystematiske risiko er diversifisert bort da forklaringsgradene er rundt 0,9 for modell (2), (3), 

og (4). Forklaringsgraden er også i overkant av 0,8 for modell (1). Det samme inntrykket 

bekreftes av at flesteparten av risikofaktorene i modellene er sterkt signifikante. Samtidig er det 

tydelig at det er noe av variasjonen i avkastningene som risikofaktorene ikke evner å forklare 

ettersom det også oppnås sterkt signifikante alpha-verdier for alle modellene. Dette med unntak 

av modell (4), hvor det kun er den likevektede porteføljens alpha som er signifikant ved et 10%-

nivå. De annualiserte alphaene, med tilhørende signifikansnivå illustreres i tabell 31: 

  

Tabell 31: Annualiserte alphaer for HI(MOM)-porteføljene 

 

Av tabellen ses det at det HI-momentumporteføljene genererer meget høye, negative alphaer, 

og spesielt for modell (1) og (2), hvor de ligger i konfidensintervallet [-7,7%; -4,9%]. Alphaer 

på dette nivået kan få en til å stille spørsmålet om modellene inkluderer de mest korrekte 

risikofaktorene til å forklare variasjonen i avkastning, eller om porteføljen også påvirkes av 

andre systematiske, eller usystematiske risikofaktorer, samt er underlagt bias. 

 

I avsnitt 7.5.3 som viser deskriptiv statistikk for momentumporteføljene kan det ikke 

umiddelbart avdekkes at HI-porteføljen er underlagt noe særlig bias. HI-porteføljen inkluderer 

noe mindre selskaper enn LO-porteføljen, men består fortsatt gjennomsnittlig av large-cap 

selskaper, da den gjennomsnittlige markedsverdien i porteføljen er USD 11.395 millioner. I 

tillegg er porteføljens aksjer likt fordelt mellom large-, mid- og small-cap for å justere for 

evenutelle størrelseseffekter som kan påvirke avkastningen. Dermed ser det ut ifra disse tallene 

(1) (2) (3) (4)

CAPM

Fama-French 3-

faktormodell Carhart 4-faktormodell

Carhart-Fama-French 

6-faktormodell

HI EW HI VW HI EW HI VW HI EW HI VW1 HI EW HI VW

Alpha, annualisert2 -7,7% *** -6,9% *** -5,3% *** -4,9% *** -4,9% *** -4,1% ** -3,7% * -3,1%

R-squared 0,8108 0,8119 0,8951 0,8800 0,8976 0,8880 0,9063 0,8944

HI-momentumporteføljenes alphaer i prosent for modell (1), (2), (3) og (4).

Note: 1) Korrigert for heteroskedastisitet ved bruk av robuste feilledd i Stata, 2) Annualisert ved bruk av formel:

r[p.a.]=(1+r[mnd])12-1
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som om porteføljen trolig ikke underlagt small-cap bias, som omtalt i avsnitt 7.5.3. Samtidig 

ses det at SMB-faktoren har høye betakoeffisienter, som gjennomgående er over 0,6. Dette 

indikerer derimot at en stor del av avkastningen til porteføljen forklares av avkastningen til 

small-cap selskaper, jamfør avsnitt 6.6.3. Teorien tilsier at small-cap aksjer bør gi en premie på 

grunn av risikoen for financial distress, men av figur 5 i avsnitt 7.5.2 fremgår det at small-cap 

selskaper har underprestert sammenlignet med large-cap over studiens tidsperiode. Av avsnitt 

7.3 fremgår det at et small-cap bias kan være spesielt vanskelig å korrigere for, og det kan derfor 

ikke utelukkes at small-cap selskapene i porteføljen bidrar til de negative alphaene. 

 

Den gjennomsnittlige Book-to-Market verdien ligger også tett på LO-porteføljen med 0,56 mot 

0,64. Uavhengig av dette bør eventuell bias tilknyttet verdi- og vekstselskaper fanges opp av 

HML-faktoren, men denne er gjennomgående den minst signifikante faktoren i modell (2), (3) 

og (4). Dette indikerer at det ikke foreligger noe støy i resultatene på grunn av verdi- eller 

vekstselskaper. Av avsnitt 7.5.3 ses det samtidig at HI-porteføljen avviker fra 

markedsporteføljen ved å være tyngre vektet mot energy-selskaper med 12%, mot 6% i 

markedet. I figur 6 i avsnitt 7.5.2 kartlegges det at energy-sektoren er den sektoren som har 

prestert dårligst i perioden, grunnet krakk i oljeprisen både i 2014-15 og 2018-19. Samtidig kan 

trolig ikke en vekting på 12% i energy forklare alt av alphaene til HI-porteføljen. 

 

Det kan også ses av resultatene at HI-porteføljens alpha blir mindre desto flere risikofaktorer 

som tillegges modellene. I modell (4) er det kun HI EW som er signifikant, og kun på et 10%-

signifikansnivå. Det ser ut til at dette skjer fordi CMA-faktoren også kan forklare en del av 

avkastningen i porteføljen. CMA-koeffisientbetaen blir omkring -0,3, en relativt høy 

koeffisientbeta, noe som indikerer at porteføljens avkastning delvis kan forklares av 

avkastningen til selskaper som investerer aggressivt, jamfør avsnitt 6.6.5. 

 

Jamfør ovenstående argumentasjon kan det ikke avvises at en forbedring i ESG disclosure score 

kan ses i sammenheng med negativ meravkastning, og at det således foreligger en negativ 

relasjon mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. HI-porteføljens alphaer er 

sterkt signifikante for de likevektede porteføljene i modell i modell (1)-(3), og er også 

signifikant ved et 10%-signifikansnivå for modell (4). De verdivektede alphaene er generelt 

noe lavere enn for de likevektede, men fortsatt sterkt signifikante for modell (1)-(3). Alphaen 
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for den verdivektede porteføljen er derimot ikke signifikant for modell (4). Selv om 

størrelsesorden på alphaene kan virke noe høye, er de sammenlignbare med alphaer som er 

observert i porteføljer dannet på bakgrunn av ESG-ratings, jamfør avsnitt 4.1. Eccles, Ioanna 

og Serafeim (2012), samt Kemp og Osthoff (2007) får alpha fra rundt 5% til 9% i sine long-

short porteføljer. Disse studienes positive sammenheng skal derimot ikke fortolkes på andre 

måter i relasjon til denne studiens resultater, da disse kun ser på ESG-ratings og ikke på 

bærekraftrapportering, eller ESG disclosure scores.  

 

Generelt bekrefter analysen av HI-momentumporteføljen både resultatet fra Fama-MacBeth 

analysen, samt Fjellvikås (2019) og Fatemi et al. (2017), hvor det observeres en negativ 

sammenheng mellom bærekraftrapportering og meravkastning. H2, som sier at det eksisterer 

en positiv relasjon mellom forbedring i ESG disclosure scores og meravkastning, skal derfor 

forkastes på bakgrunn av HI-porteføljens resultater, da det i stedet observeres en negativ 

relasjon. Nullhypotesen, om at det ikke foreligger noen sammenheng mellom endring i 

disclosure score og meravkastning, skal også forkastes for modell (1)-(3), fordi det observeres 

en statistisk og signifikant negativ relasjon mellom de to for HI-momentumporteføljenes like- 

og verdivektede avkastning. 

 

LO-Momentumportefølje 

Resultatene fra LO-momentumporteføljen indikerer at den usystematiske risikoen i porteføljen 

i stor grad også er diversifisert bort. Det ses at med unntak av for modell (1) er forklaringsgraden 

over 0,9, og langt de fleste betakoeffiesientene er signifikante ved et 5%-nivå, med unntak av 

for modell (4), hvor HML og RMW-faktorene er insignifikante. LO-porteføljen får derimot 

signifikante alphaer ved et 10%-nivå for både like- og verdivektede avkastninger i modell (1), 

som annualisert blir -4,1% og -3,9%. Dette kan indikere at det foreligger en negativ 

sammenheng mellom negativ eller nøytral endring i ESG disclosure score og meravkastning. 

Samtidig faller alphaene og blir tett på 0, i tillegg til at de ikke er statistisk signifikante for 

hverken like- eller verdivektet avkastning, for modell (2)-(4). Dermed ser det ut til at 

markedsreferanseindeksen alene ikke er nok til å forklare variasjonen i LO-porteføljens 

avkastning, men at de andre risikofaktorene i modell (2)-(4) forklarer resten av den systematiske 

risikoen porteføljene er underlagt. Det spørs derfor hvor mye forklaringskraft som skal tillegges 

alphaen i modell (1), når dette ses i sammenheng med et signifikansnivå på 10%.  
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Det konkluderes derfor med at det ikke kan observeres noen relasjon mellom negativ eller 

nøytral endring i ESG disclosure score og meravkastning, og nullhypotesen kan ikke forkastes 

på bakgrunn av LO-momentumporteføljen. 

 

9.4. Sektoranalyse 

De siste hypotesene i studien bygger videre på den første, men går i dybden på om det er 

forskjeller i hvordan bærekraftrapportering påvirker aksjeavkastning i ulike sektorer. 

Hypotesene er formulert som følger: 

 

H3: Det er en positiv relasjon mellom Bloomberg ESG disclosure score og meravkastning for 

selskaper innen energy, industrial og consumer discretionary 

 

H4: Det er en negativ relasjon mellom Bloomberg ESG disclosure score og meravkastning for 

selskaper innen financials og health care 

 

Hypotesene søkes besvart gjennom et porteføljestudie hvor det konstrueres HI- og LO-

porteføljer innen hver av sektorene health care, financials, industrials, consumer discretionary, 

og energy. Igjen søkes sammenhengen forklart gjennom alpha.  

 

I sektoranalysen er det derimot ingen av porteføljene som genererer signifikant alpha for noen 

av de fire regresjonsmodellene. Samtidig kan disse porteføljene være underlagt en del bias fordi 

de kun inneholder 20 aksjer hver. Årsaken til det er at hvis porteføljekarateristikkene for HI og 

LO er for forskjellige så kan det hende at det er andre faktorer enn bærekraftrapportering som 

driver avkastningen, som heller ikke fanges opp av regresjonsmodellene. 

 

Som det fremgår av avsnitt 7.5.4 består LO-porteføljene på tvers av sektorene av vesentlig 

mindre selskaper enn HI-porteføljen. Det er forsøkt å ta høyde for størrelsesforskjeller gjennom 

å konstruere porteføljene ved å dele datasettet i to etter markedsverdi i alle år, og velge de 10 

selskapene som har høyest henholdsvis lavest score innen hver størrelseskategori. 

Størrelsesforskjellene mellom HI- og LO-porteføljene er derimot så store at dette kan medføre 

at effekten bærekraftrapportering har på avkastningen ikke kan isoleres. 
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En nærmere undersøkelse av hvilke forskjeller som eksisterer mellom porteføljene fremgår av 

appendiks B.1-B.5. Her presenteres de subsektorene som har den største vektingen i HI- og LO-

porteføljene for hver sektor, i tillegg til median av markedsverdi og BtM for hvert år. 

Overordnet er porteføljene sammenlignbare på BtM-verdier, men det er tydelige forskjeller i 

hvor stor del av hver portefølje som er vektet mot hver enkelt subsektor. Optimalt sett skulle 

det vært konstruert porteføljer på bakgrunn av subsektorer, for å ytterligere isolere effekten av 

bærekraftrapportering, ettersom enkelte subsektorer kan over- eller underprestere sin relevante 

referanseindeks. Datagrunnlaget begrenser muligheten for en slik analyse.  

 

Videre kan det hende at 20 selskaper i hver portefølje ikke er nok til å isolere effekten av 

bærekraftrapportering på avkastningen, ettersom porteføljene vil være eksponert for 

usystematisk risiko. For å diversifisere bort mesteparten av den usystematiske risikoen bør 

porteføljene som minimum inneholde 20 aksjer, men helst over 30, jamfør argumentasjonen i 

avsnitt 6.5.1 og Statman (1987). En portefølje har derimot ikke diversifisert bort all 

usystematisk risiko før den inneholder over 300 aksjer (Statman, 2004). At det kun er 20 

selskaper i hver portefølje anses derfor som en utfordring. Antallet i porteføljene stammer fra 

mangelen på selskaper som det finnes ESG disclosure score for på tiårsbasis i USA. For å 

overkomme denne utfordringen kan videre forskning derfor ta utgangspunkt i en egenkonstruert 

score, eller se på tvers av flere markeder. Det er valgt å ikke lage en egen score for 

bærekraftrapportering i denne studien, da det vil begrense sammenlignbarheten med tidligere 

studier, samt at å etterprøve resultatene vil være høyst utfordrende. Dersom flere markeder 

inkluderes kan dette også føre til ikke-signifikante eller inkonsistente resultater dersom 

bærekraftrapportering har positiv effekt på finansiell prestasjon på sektornivå i et marked, men 

ikke i et annet.  

 

En annen forklaring på hvorfor alphaene i sektoranalysen ikke er signifikante kan være at 

bærekraftrapportering påvirker avkastning også på sektornivå, men at denne effekten er så lav 

at det er vanskelig å bevise ved statistiske tester.  Med unntak av energy-porteføljene observeres 

det relativt lave månedlige alphaer, der de aller fleste er i intervallet [-0,3%; 0,3%]. Det 

utfordrende å bevise statistisk at noe er forskjellig fra null dersom den sanne verdien også er 

meget tett på null. Hvis det ses bort ifra signifikansnivå, og kun ses på alphaenes fortegn, 

observeres det en negativ relasjon mellom bærekraftrapportering og meravkastning i sektorene 



97 

 

health care, consumer discretionary, samt industrials, som illustrert i tabell 30 i avsnitt 8.4. Hvis 

disse alphaene ses i sammenheng med resultatene fra Fama-MacBeth og analysen av 

momentumporteføljene, samt Fjellvikås (2019) og Fatemi et al. (2017), kan det være 

overveiende sannsynlighet for at det innad i disse sektorene er en negativ relasjon mellom 

bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. Dette gjelder spesielt for health care, hvor 

Fjellvikås (2019) også finner signifikant negativ sammenheng. 

 

Generelt kan likevel ikke nullhypotesen om at det ikke eksisterer en sammenheng mellom 

bærekraftrapportering og aksjeavkastning på sektornivå forkastes. Sektoranalysen medfører 

dermed ingen endelig konklusjon på om det finnes hverken positiv eller negativ sammenheng 

mellom bærekraftrapportering og aksjeavkastning på sektornivå. 

 

9.5. Teoretisk forklaring av resultatene 

Hvis resultatene skal ses i lys av teorien, indikerer resultatene at fordelene med 

bærekraftrapportering som det argumenteres for i stakeholder teorien, jamfør avsnitt 3.2, ikke 

påvirker amerikanske selskapers meravkastning. Her argumenteres det for at hvis investorene 

forventer at selskaper tar suboptimale valg på bakgrunn av agentproblemer, så kan 

bærekraftrapportering medføre høyere grad av overvåkning og dermed redusere 

agentproblemer. I tillegg argumenteres det for at bærekraftrapportering kan være et ledd i å 

tiltrekke seg mer kompetent arbeidskraft, og således oppnå en konkurransefordel, samt at det 

kan ses i sammenheng med god ledelse. Om dette stemmer eller ikke, gir ikke resultatene noe 

svar på, men om bærekraftrapportering medfører disse fordelene, så kan ikke utslagene måles 

på meravkastning med bakgrunn i denne studien. 

 

Når det gjelder teorien om asymmetrisk informasjon så argumenteres det for i avsnitt 3.3 at 

bærekraftrapportering kan redusere agentproblemer, samt bidra til økt investorinteresse grunnet 

reduksjon av problemet med «adverse selection». Av dette dras konklusjonen om at en økning 

i ESG disclosure score vil medføre høyere avkastning, fordi mer transparens og således en 

reduksjon i risikoen ved å investere i selskapet vil medføre at selskapet verdsettes høyere. 

Resultatene fra analysen av momentumporteføljene indikerer derimot det motsatte, da 

porteføljen bestående av selskaper med størst positiv endring i ESG disclosure score genererer 
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statistisk og signifikant negativ alpha målt mot CAPM, Fama-French 3- og 5-faktor, samt 

Carharts 4-faktormodell. 

 

Friedman’s (1962) shareholder theory kan derimot bidra med en forklaring på hvorfor det 

observeres en negativ sammenheng mellom bærekraftrapportering og avkastning. Med 

bakgrunn i shareholder teorien argumenteres det for i avsnitt 3.1 at så lenge et selskap følger 

alle spillereglene i samfunnet, så vil det å bruke ressurser på bærekraftaktiviteter og 

rapportering medføre en økonomisk ulempe fordi selskapet pålegger seg selv unødvendige 

kostnader som konkurrentene ikke gjør. Med utgangspunkt i shareholder teorien argumenteres 

det også for at press fra ulike interessegrupper kan medføre political costs. Dette innebærer at 

selskaper som følge av økt press om bærekraft og rapportering blir presset til å investere i 

prosjekter med suboptimal nåverdi og således stiller aksjonærene dårligere enn hvis fokuset 

kun hadde vært på profitt. I tillegg nevnes det at bærekraftrapportering kan medføre proprietary 

costs, som er at selskapene offentliggjør informasjon som kan være negativ for deres 

konkurranseevne. Som nevnt i avsnitt 3.2 kan det også på bakgrunn av stakeholder teorien 

argumenteres for at hvis investorene allerede forventer at optimale valg tas og at 

agentproblemer ikke finnes, så vil bærekraftaktiviteter og rapportering kun oppfattes som en 

kostnad. 

 

9.6. Implikasjoner 

Denne studiens resultater indikerer delvis at det kan eksistere en negativ relasjon mellom 

bærekraftrapportering og meravkastning for amerikanske aksjer. Dette kan ha implikasjoner for 

hvordan bærekraftrapportering oppfattes i det amerikanske aksjemarkedet. 

 

I 2018 utgjorde aksjebasert kompensasjon hele 51% av CEOer i selskaper inkludert i S&P 500 

sin totale kompensasjon (Roe, Papadopoulus, & Kosmas, 2019). Ledelsesgrupper har gjerne 

aksjebasert kompensasjon for at de selv skal ha en interesse av å øke markedsverdien av 

selskapet så mye som mulig, og dette kan være et ledd i å redusere agentproblemer. Der teorien 

i stor grad kan indikere at bærekraftrapportering kan skape finansiell verdi, har denne studien 

observert det motsatte. Det er fordi resultatene enten indikerer en nøytral eller negativ 

sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon. Det finansielle insentivet 

som teoretisk sett kan ligge i bærekraftrapportering for ledelser i amerikanske selskaper 



99 

 

bortfaller derfor på bakgrunn av funnene i denne studien. Resultatene kan derfor ha 

implikasjoner for hvordan CEOer i amerikanske selskaper betrakter bærekraftrapportering. 

Samtidig skal det ikke ses bort ifra at bærekraftrapportering fortsatt kan være et ledd i å styre 

relasjoner med interessentene, samt selskapets omdømme. 

 

Det er samtidig ikke bare selskapenes ledelse studien kan ha implikasjoner for, men også 

aksjonærene. Med mindre aksjonærene er villige til å oppgi finansiell gevinst til fordel for at 

selskapet skal bærekraftrapportere, kan også funnene ha implikasjoner for hvordan aksjonærer 

betrakter bærekraftrapportering. Det kan ikke ses bort ifra at enkelte storaksjonærer som 

generelt er opptatte av bærekraft-temaet oppfatter bærekraft som mer viktig enn profitt. 

Samtidig fremstår det lite sannsynlig at en diversifisert aksjonærgruppe er villige til å oppgi 

finansiell gevinst til fordel for bærekraftrapportering. 

 

Avslutningsvis skal det samtidig nevnes at det må utvises noe forsiktighet i generaliseringen av 

funnene i dette studiet for det amerikanske aksjemarkedet. Det er viktig å merke seg at selv om 

en faktor kan være signifikant over en gitt historisk periode, så kan den like gjerne være 

insignifikant i fremtiden. Annen relevant kritikk er at med omfanget av risikofaktorer som har 

blitt testet over de siste 30 årene, så er det kanskje ikke overraskende at noen utviser signifikans. 

Faktisk har over 300 risikofaktorer blitt påstått signifikante i å forklare tverrsnittet av 

avkastningen til amerikanske aksjer over de siste 30 årene (Munk, 2018).  

 

10. Avsluttende bemerkninger og videre 

forskning 
Denne studien skiller seg så vidt det er forfatterne bekjent fra majoriteten av tidligere empiri på 

fire områder: 1) studien er den mest oppdaterte på sammenhengen mellom Bloombergs ESG 

disclosure score og finansiell prestasjon, noe som også innebærer at det er den lengste perioden 

undersøkt for Bloombergs ESG disclosure score for amerikanske aksjer, 2) studien er den mest 

omfattende undersøkelsen av sammenhengen mellom bærekraftrapportering og meravkastning 

ved bruk av markedsbaserte faktormodeller som Fama-French og Carhart, samt Fama-

MacBeth, på det amerikanske aksjemarkedet 4) studien er den første til å undersøke om 

sammenhengen også eksisterer for porteføljer konstruert på bakgrunn av selskapers forbedring 
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i ESG disclosure score, såkalte ESG disclosure score momentumporteføljer, og 3) studien er 

den første på sammenhengen mellom Bloombergs ESG disclosure score og finansiell prestasjon 

innad i forskjellige sektorer for amerikanske selskaper. 

 

Det kan også nevnes at det som tidligere kartlagt i avsnitt 2.1 og 4.1 har vært stigende 

investorinteresse for bærekraftområdet, og at ESG disclosure score i dag er en av de ikke-

finansielle metrics på Bloomberg Terminalen med flest søk. Det at denne studien er den mest 

oppdaterte har derfor en også en annen viktig implikasjon, som er at studien fanger denne 

økende investorinteressens påvirkning på aksjeavkastning. Dette øker resultatenes relevans 

ytterligere.  

 

Studien har tatt utgangspunkt i bærekraft-temaet overordnet, men videre forskning kan se 

ytterligere på de forskjellige delene av bærekraft, og hvordan rapportering innenfor de enkelte 

deler av bærekraft påvirker finansiell prestasjon. Bærekraft er et bredt begrep, ettersom dette 

dekker over alt fra miljømessige og sosiale forhold, behandling av ansatte og diversitet til 

risikostyring og rapportering. Særlig for sektoranalysen ses det interessant å undersøke effekten 

av de forskjellige aspekter individuelt, da forskjellige sektorer kan forventes å påvirkes i mer 

eller mindre av grad av forskjellige aspekter. 

 

Videre studier kan også se nærmere på effekten bærekraftrapportering har ved å undersøke 

kursutviklingen i dagene etterfølgende at bærekraftrapporter offentliggjøres. I tversnittanalysen 

og porteføljestudiene er denne sammenhengen undersøkt over kalenderåret, men ved å isolert 

se på kursutviklingen i dagene etterfølgende en slik publikasjon kan aksjeavkastningen 

potensielt være mindre påvirket av annet støy som kan påvirke aksjeavkastningen over en 

lengre periode.  
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11. Konklusjon 
Denne studiens undersøkelsesspørsmål er: 

 

«Påvirker amerikanske selskapers grad av bærekraftrapportering deres finansielle prestasjon, 

og i så fall hvordan?» 

 

Hovedformålet med denne undersøkelsen er således å undersøke om det er sammenheng 

mellom amerikanske selskapers grad av bærekraftrapportering og deres finansielle prestasjon. 

I studien måles bærekraftrapportering ved Bloomberg ESG disclosure score og finansiell 

prestasjon ved meravkastning over den risikofrie rente. Undersøkelsesspørsmålet søkes svart 

på gjennom fire analysetilganger med CAPM, samt Fama-French og Carhart-faktormodeller. 

Først gjennomføres en Fama-MacBeth tverrsnittregresjon for 690 aksjer som har hatt ESG 

disclosure score sammenhengende i 10 år for å identifisere om denne har hatt noen effekt på 

selskapenes avkastning. I Fama-MacBeth analysen indikerer funnene en statistisk og signifikant 

negativ sammenheng mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon for CAPM (1), 

samt Fama-French trefaktormodell (2). 

 

I neste del inndeles de selskapene med best henholdsvis dårligst ESG disclosure score inn i 

porteføljer, og disse porteføljene regresseres mot de nevnte faktormodellene for å undersøke 

om porteføljene genererer alpha. Både like-og verdivektede porteføljer konstrueres. Her 

indikerer derimot funnene at det ikke er noen sammenheng mellom porteføljenes avkastning og 

bærkraftrapportering, da kun en av alphaene utviser statistisk signifikans. Dette er den 

verdivektede porteføljen bestående av selskaper med lavest ESG disclosure score. 

Diskusjonsdelen avdekker at denne porteføljen kan være utsatt for bias, og når dette ses i 

sammenheng med at alphaen kun er statistisk signifikant ved et 10%-signifikansnivå velges det 

å ikke forkaste nullhypotesen på bakgrunn av denne analysen. 

 

Videre undersøkes det om selskapenes endring i ESG disclosure score har sammenheng med 

meravkastning ved å konstruere såkalte ESG disclosure score-momentumporteføljer. Det 

konstrueres en portefølje bestående av selskapene med størst positiv endring (HI), samt en 

portefølje bestående av selskapene med størst negativ, eller nøytral, endring (LO). Både like-

og verdivektede porteføljer konstrueres. Porteføljen bestående av selskapene med størst positiv 
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endring genererer høyst signifikante alphaer for både de like- og verdivektede porteføljene for 

modell (1) CAPM, (2) Fama-French trefaktormodell, samt (3) Carhart firefaktormodell. I 

tillegg oppnås det svakt signifikant alpha for den likevektede porteføljen i modell (4), som er 

en kombinasjon av Fama-French femfaktormodell og Carhart firefaktormodell. Disse alphaene 

er også negative, og indikerer dermed en negativ sammenheng mellom en forbedring i ESG 

disclosure score og meravkastning. Nullhypotesen forkastes derfor på bakgrunn av HI-

porteføljens resultater. Porteføljen bestående av selskapene med størst negativ endring får også 

signifikant negativ alpha ved et 10%-nivå for modell (1) CAPM for både like- og verdivektet 

avkastning. Et 10%-signifikansnivå indikerer svak signifikans, i tillegg til at 

regresjonsmodellenes forklaringsgrader stiger markant ved å inkludere faktorene i modell (2), 

(3) og (4). Disse faktorene er også stort sett sterkt signifikante og dermed vurderes det til at 

markedet alene ikke er nok til å forklare LO-porteføljens avkastning, og fordi faktorene i modell 

(2)-(4) eliminerer alphaen, forkastes likevel ikke nullhypotesen for denne porteføljen. 

 

I den siste analysen undersøkes det om det er forskjeller i hvordan bærekraftrapportering 

påvirker avkastning på sektornivå. Det konstrueres porteføljer på tilsvarende vis som i del to av 

analysen. Ingen av porteføljene for noen av faktormodellene (1)-(4) generer statistisk 

signifikant alpha. Nullhypotesen om ingen sammenheng forkastes derfor ikke på sektornivå. 

Samtidig genererer porteføljen bestående av aksjer med høy ESG disclosure score innen 

sektorene health care, consumer discretionary, samt industrials alphaer med negativt fortegn. 

Tilsvarende genererer porteføljen bestående av selskaper med lav disclosure score alpha med 

positivt fortegn. Hvis dette ses i sammenheng med resultatene fra Fama-MacBeth og 

momentumporteføljestudiet, kan dette indikere at det eksisterer en negativ sammenheng 

mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon i disse sektorene. Det kan derimot ikke 

konkluderes med dette på grunn av alphaenes fraværende signifikans. 

 

Overordnet indikerer dermed funnene i studien at det kan eksistere enten en negativ eller nøytral 

relasjon mellom amerikanske selskapers grad av bærekraftrapportering og deres finansielle 

prestasjon. Den negative sammenhengen som observeres søkes forklart av Friedman’s 

shareholder theory, som impliserer at bærekraftrapportering kun medfører unødvendige 

kostnader og svekker selskapenes konkurransekraft. Resultatene fra studien som viser negativ 

relasjon mellom bærekraftrapportering og finansiell prestasjon er også i tråd med funn fra 
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Fjellvikås (2019) og Fatemi et al. (2017), noe som styrker studiens resultater. Samtidig 

medfører det at resultatene fra analysen ikke entydige at det ikke kan konkluderes endelig på 

oppgavens undersøkelsesspørsmål. 
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Appendiks A: OLS-tester 

 

Appendiks A.1 – Durbin-Watson test for autokorrelasjon  

 

 

 

 

 

Durbin-Watson CAPM Fama French 3-faktor Cahart 4-faktor 6-faktor modell

Porteføljer på markedsnivå

HI-likevektet 2,13 1,95 1,96 1,92

HI-verdivektet 2,08 1,75 1,77 1,73

LO-likevektet 2,03 1,78 1,85 1,79

LO-verdivektet 2,04 1,87 1,91 1,84

Momentumporteføljer

HI-likevektet 1,69 1,69 1,72 1,73

HI-verdivektet 1,69 1,70 1,76 1,79

LO-likevektet 2,23 1,84 1,87 1,91

LO-verdivektet 2,22 1,88 1,94 1,98

Sektorporteføljer

HI-Health care 1,97 1,78 1,71 1,69

LO-Health care 2,07 1,82 1,83 2,10

HI-Financials 2,07 2,26 2,27 2,27

LO-Financials 2,15 1,83 1,83 1,86

HI-Consumer Discretionary 2,25 2,22 2,22 2,15

LO-Consumer Discretionary 2,32 2,18 2,19 2,25

HI-Industrials 2,46 2,45 2,48 2,43

LO-Industrials 2,39 2,20 2,19 2,27

HI-Energy 2,13 2,13 2,13 2,19

LO-Energy 2,00 2,05 2,07 2,10

Tabellen illustrerer Durbin-Watson testverdier for autokorrelasjon for alle momentum- og sektorporteføljer. 

Testverdiene holdes opp mot Durbin-Watson signifikanstabeller. Som en indikasjon betyr verdier omkring 2 

ingen autokorrelasjon, verdier omkring 0 indikerer positiv autokorrelasjon og verdier tettere på 4 indikerer 

negativ autokorrelasjon.
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Appendiks A.2 – Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breusch-Pagan CAPM Fama French 3-faktor Cahart 4-faktor 6-faktor modell

Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2

Porteføljer på 

markedsnivå

HI-likevektet 0,33 0,566 0,24 0,62 0,59 0,44 0,01 0,91

HI-verdivektet 5,3 0,02 7,85 0,01 0,77 0,01 10,46 0,00

LO-likevektet 0,04 0,85 0,00 0,99 0,95 0,33 0,14 0,71

LO-verdivektet 3,06 0,08 4,22 0,04 4,47 0,03 5,01 0,03

Momentumporteføljer

HI-likevektet 0,08 0,78 3,40 0,33 3,88 0,42 5,20 0,52

HI-verdivektet 0,23 0,63 5,13 0,16 11,55 0,02 13,58 0,04

LO-likevektet 0,42 0,52 8,08 0,04 9,98 0,04 8,51 0,20

LO-verdivektet 0,22 0,64 7,92 0,05 9,34 0,05 8,66 0,19

Porteføljestudier

HI-Health care 0,71 0,40 9,84 0,02 7,54 0,11 9,81 0,13

LO-Health care 6,28 0,01 1,04 0,79 2,03 0,73 6,09 0,41

HI-Financials 0,54 0,46 1,95 0,58 3,71 0,45 7,09 0,31

LO-Financials 0,34 0,56 4,62 0,20 6,35 0,17 9,07 0,17

HI-Consumer 

Discretionary
0,65 0,42 1,27 0,74 2,64 0,62 8,36 0,21

LO-Consumer 

Discretionary
1,02 0,31 1,71 0,64 2,22 0,70 10,25 0,12

HI-Industrials 0,61 0,44 0,96 0,81 4,54 0,34 5,54 0,48

LO-Industrials 0,83 0,36 2,12 0,55 3,58 0,47 6,51 0,37

HI-Energy 2,63 0,11 9,03 0,03 22,13 0,00 22,84 0,00

LO-Energy 1,89 0,17 3,87 0,28 4,84 0,30 5,35 0,50
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Appendiks A.3 – Whites test for heteroskedastisitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whites test CAPM Fama French 3-faktor Cahart 4-faktor 6-faktor modell

Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2

Porteføljer på markedsnivå

HI-likevektet 1,37 0,50 12,79 0,17 31,82 0,01 46,56 0,01

HI-verdivektet 3,92 0,14 19,43 0,02 26,32 0,02 53,24 0,00

LO-likevektet 1,08 0,58 13,88 0,13 20,64 0,11 47,87 0,01

LO-verdivektet 3,06 0,21 14,67 0,10 24,91 0,04 44,67 0,02

Momentumporteføljer

HI-likevektet 2,33 0,31 9,15 0,42 19,63 0,14 26,42 0,4956

HI-verdivektet 3,71 0,16 9,61 0,38 22,07 0,08 28,06 0,4080

LO-likevektet 0,49 0,78 19,13 0,02 28,20 0,013 36,70 0,1009

LO-verdivektet 0,31 0,86 19,35 0,00 22,43 0,07 32,91 0,2001

Sektorporteføljer

HI-Health care 0,52 0,77 17,73 0,04 16,53 0,28 32,49 0,21

LO-Health care 6,71 0,04 5,77 0,76 8,44 0,87 16,70 0,94

HI-Financials 1,64 0,44 4,98 0,84 11,05 0,68 22,81 0,70

LO-Financials 0,63 0,73 22,82 0,01 30,23 0,01 45,99 0,01

HI-Consumer Discretionary 1,99 0,37 7,6 0,58 11,43 0,65 54,92 0,00

LO-Consumer Discretionary 1,08 0,58 3,89 0,92 12,91 0,53 21,85 0,75

HI-Industrials 0,76 0,68 4,83 0,85 7,76 0,90 18,77 0,88

LO-Industrials 1,42 0,49 5,31 0,81 17,45 0,23 24,37 0,61

HI-Energy 3,12 0,21 6,51 0,69 20,48 0,12 32,29 0,22

LO-Energy 10,60 0,01 16,22 0,06 20,19 0,12 29,65 0,33
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Appendiks A.4 - Augmented Dickey Fuller test for stasjonæritet 

 

 

 

 

 

 

Dickey Fuller test

Avhengige variabler Uavhengige variabler

Testverdi Testverdi

Porteføljer på markedsnivå

HI-likevektet -12,72 ESGD-faktor -25,85

HI-verdivektet -12,16 Markedsporteføljen -12,70

LO-likevektet -12,52 SMB-faktor -12,61

LO-verdivektet -12,01 HML-faktor -9,95

Momentumporteføljer MOM-faktor -12,02

HI-likevektet -10,82 CMA-faktor -10,24

HI-verdivektet -10,66 RMW-faktor -9,00

LO-likevektet -12,43

LO-verdivektet -12,28

Sektorporteføljer

HI-Health care -12,15

LO-Health care -11,91

HI-Financials -12,72

LO-Financials -12,61

HI-Consumer Discretionary -12,56

LO-Consumer 

Discretionary
-12,76

HI-Industrials -13,27

LO-Industrials -12,90

HI-Energy -10,75

LO-Energy -10,54



118 

 

Appendiks A.5 – Korrelasjon 

 

Appendiks A.6 – VIF test for multikollinaritet 
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Appendiks B: Sektorporteføljer 

 

Appendiks B.1 – Porteføljekarakterstikker innen health care 

 

 

 

Appendiks B.2 – Porteføljekarakterstikker innen financials 
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Appendiks B.3 – Porteføljekarakterstikker innen consumer discretionary 

 

 

Appendiks B.4 – Porteføljekarakterstikker innen industrials 
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Appendiks B.5 – Porteføljekarakterstikker innen energy 

 

 

 

 

 

 


