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Förord  

Den 3 januari år 2018 lämnade vi in vår kandidatuppsats i företagsekonomi. Det är 

definitivt en dag vi aldrig glömmer. Nu är de tuffa månaderna av uppsatsskrivande över 

vilket känns som en lättnad, men ack vad kunskap det gett.  

 

Vi vill inledningsvis rikta ett tack till alla som stöttat oss och bidragit till studien. Vidare 

vill vi tacka våra studiekamrater för värdefulla tips och konstruktiv kritik vid höstens 

opponeringar. Ett extra stort tack till vår handledare Jan Svanberg samt vår examinator 

Stig Sörling för värdefull ledning och kompetenta upplysningar. Vi vill separat också 

tacka Klara Löfgren för ovärderliga råd vid utformandet av studiens figurer. 

 

Avslutningsvis hoppas vi att studien ska bidra till lärdom och inspiration för kommande 

studier inom ämnet.  

 

 

Gävle, januari 2018.  

 

 

 

Clara Lundell    Jenny Olofsson  
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Sammanfattning 

Titel: Är hållbarhet lönsamt? – En undersökning av cirkulära orsakssamband mellan 

hållbarhetsprestationer och lönsamhet  
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

Författare: Clara Lundell och Jenny Olofsson  

Handledare: Jan Svanberg  

Datum: 2018 – januari 

Syfte: Hundratals forskare har studerat om ett företags engagemang i Corporate Social 

Responsibility (CSR) har positiv inverkan på dess lönsamhet, den finansiella prestationen 

(FP). CSR är inget kvantitativt mått och därför används begreppet Corporate Social 

Performance (CSP). De tidigare studierna har resulterat i varierande utfall och för att 

tydliggöra relationen mellan CSP och FP har ett fåtal forskare även undersökt FP:s effekt 

på CSP, vilket genererar en dubbelriktad relation. För att en gång för alla kunna förklara 

relationen mellan CSP och FP samt urskilja existensen av eventuellt dubbelriktade 

relationer mellan dem har vi delat in CSP i de tre dimensionerna miljö, den sociala 

dimensionen och företagsstyrning. Vi undersöker sedan om det existerar en god cirkel 

mellan dessa dimensioner och FP. 

Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Tidsperspektivet består av en longitudinell design som genomförts med data över 

tio år på 546 bolag över hela världen. Studien är enbart baserad på data av sekundär art 

och variablernas information har inhämtats från databasen Thomson Reuters Datastream. 

Datan har analyserats i de två statistikprogrammen SPSS och Stata.  

Resultat & slutsats: Resultatet ger bevis för att det existerar en positiv dubbelriktad 

relation mellan total CSP och FP samt mellan CSP-dimensionen företagsstyrning och FP. 

Företag som har en hög nivå av FP väljer att spendera mer på CSP, CSP-investeringar 

som i sin tur genererar högre nivå av FP, det existerar en god cirkel. CSP-dimensionen 

miljö och den sociala CSP-dimensionen visar negativa dubbelriktade relationer med FP. 

Examensarbetets bidrag: Studien ger bevis för att den positiva cirkeln mellan total CSP 

och FP tycks erhållas enbart genom CSP-dimensionen företagsstyrning. De andra två 

CSP-dimensionerna genererar negativa dubbelriktade relationer. Resultatet bidrar med 

värdefull teoretisk information avseende varför tidigare studier visat olika resultat för 

relationen mellan CSP och FP, men också praktiska bevis för hur CSP ska implementeras 

för att bli lönsam.  

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att använda 

förmedlande variabler för att urskilja orsakssamband, att det verkligen är ökade CSP-

aktiviteter som leder till ökat FP. Eftersom studien inte kan generaliseras till mindre bolag 

är ett andra förslag till framtida forskning att genomföra en liknande studie på sådana 

bolag. Vidare föreslår vi att en liknande studie genomförs men med en tidsförskjutning 

mellan variablerna för CSP-dimensionerna och FP för att se om ett annat resultat erhålls. 

Nyckelord: CSR, CSP, dimensioner, FP, God cirkel, Managerial opportunism theory, 

Slack resources theory, Slack resources theory, Trade-off theory 
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Abstract 

Title: Is sustainability profitable? – An examination of circular causation between 

sustainability performance and profitability. 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Clara Lundell and Jenny Olofsson  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date:  2018 – january 

Aim: Hundreds of scientists have studied companies commitment in Corporate Social 

Responsibility (CSR), if it has any positive effect on its profitability, the financial 

performance (FP). CSR is not a quantitative measure, and therefore the term Corporate 

Social Performance (CSP) is used. Previous studies have varying outcomes and to clarify 

the relationship between CSP and FP, a few researchers have also investigated FPs effect 

on CSP, which generates a bidirectional relationship between them. To explain the 

relationship between CSP and FP once and for all and to distinguish the existence of 

potentially bidirectional relationships between them, we have divided CSP into the three 

dimensions of environment, the social dimension and corporate governance. We then 

examine if a good circle between these dimensions and FP exists. 

Method: The study assumes a positivistic research philosophy with a hypothetical-

deductible approach. The time perspective consists of a longitudinal design, implemented 

with ten-year data of 546 companies worldwide. The study is only based on data of 

secondary art and the variables information have been collected from the database 

Thomson Reuters Datastream. The data have been analyzed in two statistical programmes 

called SPSS and Stata. 

Result & Conclusions: The result gives evidence that positive bidirectional relationships 

between total CSP and FP, and CSP for corporate governance and FP, exists. Companies 

whom have a high level of FP choose to spend more money on CSP, CSP-investments in 

turn generates higher levels of FP, a good circle exists. The CSP dimension environment 

and the social CSP dimension show negative bidirectional relationships with FP. 

Contribution of the thesis: The study that we have done gives evidence that the entire 

positive circle between the total measure of CSP and FP appears to be obtained only 

through the CSP dimension corporate governance. This is when the other two CSP 

dimensions generated negative bidirectional relationships. The result gives valuable 

theoretical information as to why earlier studies have different results for the relationship 

between CSP and FP, but also practical evidence of how CSP should be implemented to 

become profitable. 

Suggestions for further research: One suggestion for further research is to use 

intermediary variables to separate causation and that it really is the increased CSP-

activities that leads to increased FP. The study cannot be generalized to smaller 

companies, therefore a second proposal for future research is to do a similar study but on 

data obtained from these. Furthermore, we suggest that a similar study is made with a 

time-lag between the CSP dimensions and FP to see if it shows different results. 

Key words: CSR, CSP, dimensions, FP, Good circle, Managerial opportunism theory, 

Slack resources theory, Social impact theory, Trade-off theory 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och problemdiskussionen för studien, vidare 

följer uppsatsens frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med att beskriva studiens 

avgränsningar och dess övriga disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
I flera decennier har relationen mellan företags Corporate Social Responsibility (CSR1) 

och effekterna dess faktorer genererar på verksamhetens Financial Performance (FP) 

varit ett ämne som flitigt diskuterats inom företagsekonomin. En bidragande faktor till 

det tycks vara att CSP-aktioner anses skapa en hållbar konkurrensfördel för företagen 

(McWilliams & Siegel, 2011, s. 1480), vilket leder till bättre avkastning för investerare 

(Hassel, Nilsson & Nyquist, 2005, s. 41).  

 

Näringslivets engagemang i samhället har varit klarlagt sedan flera hundra år tillbaka 

(Carroll, 1999, s. 268), men Carroll (2015, s. 87) poängterade att den nutida versionen av 

CSR vuxit fram efter andra världskriget. Redan då blev det tydligt att människor 

uppmärksammade att företag var ansvariga för mer än det finansiella. Enligt en 

undersökning i Fortune Magazine år 1946 (refererad i Bowen, Bowen & Gond, 2013, s. 

44) ansåg 93,5 % av de tillfrågade affärsmännen att de hade ett ansvar som sträckte sig 

utöver det finansiella. CSR har sedan dess vuxit sig allt starkare årtionde för årtionde 

(Carroll, 1999, s. 268). 

 

Begreppet CSR har genom historiens gång definierats på olika sätt och ingen entydig 

definition råder (Carroll, 1999, s. 291-292; McWilliams & Siegel, 2001, s. 117), men en 

välkänd förklaring till vad socialt ansvar innebär är formulerad av Carroll (1979, s. 500), 

han beskrev att "The social responsibility of business encompasses the economic, legal, 

ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point 

in time". Carroll förklarar således att samhället har förväntningar på organisationen inom 

                                                 

 
1 Det finns olika uppfattningar om hur CSR ska definieras (Dahlsrud, 2008, s. 1) och än idag år 
2017 är ingen allmängiltig definition av begreppet fastställt. Trots det finns förklaringar och 
definitioner av begreppet som mer frekvent används. CSR beskrivs av flertalet forskare som 
engagemang och åtgärder som sträcker sig längre än att enbart följa lagen (Carroll, 2015, s. 90; 
Grafström et al., 2008, s. 39; McWilliams & Siegel, 2001, s. 117;). Företagen ska därför inte 
enbart verka för sina egna intressen utan de har ett bredare ansvarsområde för dimensioner 
såsom bland annat miljö, samhälle och anställda (Barnea & Rubin, 2010, s. 71). 
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aspekter såsom ekonomiska, rättsliga, etiska och diskretionära, vilket tillsammans är 

inom ramen för företagets sociala ansvar. Det var först under sista årtiondet på 1900-talet 

som begreppet och dess befintliga definitioner började fungera som ett fundament och 

andra begrepp med CSR som grund riktades större fokus, en av dessa är Corporate Social 

Performance, CSP2 (Carroll, 1999, s. 288). Då CSR inte är ett kvantitativt mått tillämpas 

istället CSP för att bestämma nivån på ett företags CSR-aktiviteter (Wood, 2010, s. 50). 

Måttet sätts i relation till företagets FP i studier som genomförs för att undersöka om ett 

företags engagemang i hållbarhetsarbete bidrar till att förbättra dess finansiella situation. 

Ett företags FP kan mätas med marknadsmässiga, redovisningsmässiga eller perceptuella 

mått. De marknadsmässiga måtten blickar mot framtiden och kan förslagsvis avse 

företagets marknadsvärde medan de redovisningsmässiga blickar bakåt och kan vara mått 

som ROE3 eller ROA4 (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 26; Peloza, 2009, s. 

1525). De perceptuella måtten bedömer FP ur en kvalitativ ansats (Peloza, 2009, s. 1522). 

 

Den befintliga litteraturen poängterar flera incitament för företag att investera i CSP. 

Incitamenten kan vara baserade på moral där företagen tar ansvar för den påverkan de har 

på exempelvis miljön (Marom, 2006, s. 191-192). Incitamentet kan också vara av rent 

själviska anledningar för att förbättra bolagets finansiella ställning och prestationer, vilket 

blir illustrerat i en studie från Berman, Wicks, Kotha och Jones (1999, s. 501) vilken 

framhävde att faktorer som produktkvalitet och anställda påverkar ett företags FP.   

 

                                                 

 
2 CSR och CSP används ofta synonymt i empiriska studier (Margolis et al., 2009, s. 7). Precis 
som för moderbegreppet CSR finns det ingen klar och entydig definition på CSP inom 
forskningen (Wood, 1991, s. 691), det är ett multidimensionellt och komplext begrepp (Luo et 
al., 2015, s. 123; Mitnick, 2000, s. 420). Det handlar om hur ett företags aktiviteter påverkar sin 
omgivning samt sig självt, hur organisationen samspelar med exempelvis samhället och andra 
intressenter. Wood (2010, s. 50-51) förklarade att CSP är “a set of structural categories that can 
be identified, described and measured”. Margolis et al. (2009, s. 7) framhävde att det framför allt 
funnits två sätt att se på CSP inom forskningsvärlden; antingen som Carrolls (1979, s. 503) 
definition i form av ett multidimensionellt koncept som försöker utläsa företagets försök att 
uppfylla sitt ansvar i form av principer, svarsprocesser, praktiker och resultat. Det andra 
synsättet handlar om hur företaget behandlar sina intressenter vilket fastställs genom CSP. 
Valiente et al. (2012, s. 26) tydliggjorde att de flesta riktlinjer och standarder kring CSP, och 
CSR för den delen, delar in det i de tre dimensionerna ekonomi, miljö och sociala. CSP 
adresseras ofta som en lovande immateriell tillgång av analytiker (Luo et al., 2015, s. 133). 
3 Return on equity (ROE) visar företagets avkastning på eget kapital och är ett viktigt nyckeltal, 
framför allt för företagets aktieägare (Carlson, 2014, s. 98). Avkastningen beräknas genom att 
sätta företagets nettoresultat i relation till justerat eget kapital. 
4 Return on asset (ROA) visar företagets avkastning på det totala kapitalet och är ett av de 
viktigaste nyckeltalen (Carlson, 2014, s. 93). Avkastningen beräknas genom att sätta resultatet i 
relation till det totala kapitalet. 
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Vetenskapliga artiklar samt studentuppsatser har åtskilliga gånger undersökt olika 

frågeställningar om CSP (Grafström, Göthberg & Windell, 2008, s. 9, 151). Ett stort antal 

av dessa studier har under de föregående decennierna belyst just CSP:s effekt på FP, vilket 

tydligt visas då Margolis och Walsh (2003, s. 273) i sin forskning beskrev hela 127 studier 

som empiriskt testade sambandet enbart mellan åren 1972 och 2002. Även efter år 2002 

och fram till idag, år 2017, har dessa undersökningar i hög grad fortsatt utföras, exempel 

på det är studier av Marom (2006, s. 191) och Park (2017, s. 856). Att relationen väckt 

intresse är därmed klarlagt och en bidragande faktor till det tycks vara att aktioner utöver 

de finansiella anses vara värdeskapande för företagen då de möjligen genererar ett högre 

framtida resultat (Hassel et al., 2005, s. 41-43). Dessa hundratals studier tyder dock inte 

på ett enhälligt resultat beträffande hur CSP påverkar FP, utan dess forskningsresultat har 

varierat och visat samband mellan de två variablerna som är positivt, neutralt och negativt 

(Aupperle & Pham, 1989, s. 263; Cochran & Wood, 1984, s. 42; Vance, 1975, s. 23). Det 

största antal studier tyder emellertid på ett positivt resultat, hela 54 av de 127 ovan 

beskrivna studierna visar på tydliga positiva kopplingar mellan CSP och dess effekt på 

FP, medan enbart sju visade ett påtagligt negativt samband (Margolis & Walsh, 2003, s. 

274).          

 

De bakomliggande orsakerna som beskrivs för att förklara de varierande resultaten är 

även de skiftande. Peloza (2009, s. 1518) redogjorde för flera anledningar till det när han 

beskrev att faktorer som exempelvis storleken på företaget, den sektor företaget verkar 

inom samt de miljöföreskrifter de måste ta hänsyn till påverkar relationen. Fler potentiella 

motiv tydliggjordes av Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 25), vilka 

förklarade problematiken kring att hitta en metod för mätning av företagets FP, 

ofullständiga databaser för de aktuella måtten samt att kontrollvariabler inte har använts 

i vissa studier. De har i sin studie valt att använda sig av marknadsmässiga mått på FP 

medan flertalet andra studier använt sig av redovisningsmässiga mått (Aupperle, Carroll 

& Hatfield, 1985, s. 458; Lourenço, Branco, Curto & Eugénio, 2012, s. 421), något som 

också kan ha bidragit till de varierande resultaten. 
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1.2 Problemdiskussion  

 

Figur 1. Relationer mellan CSP och FP, egen figur 

Figuren syftar till att bilda en överblick av de olika relationerna mellan CSP och FP.  

 

Den tidigare forskning som utförts på relationer mellan CSP och FP har således haft ett 

tydligt fokus på en enkelriktad relation där effekten av CSP på FP undersökts, vilket i 

figur ett är betecknat A. Att resultaten av denna forskning varierat avsevärt leder till ett 

behov av att tydliggöra kopplingen (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 21). På 

senare år har därför en bredare syn på relationen mellan begreppen vuxit fram och 

forskningen har kompletterats från att tidigare enbart studera CSP och dess effekt på FP 

till att också undersöka vad FP har för effekter på CSP (Preston & O'Bannon, 1997, s. 

424). I studiens första figur (1) är denna relation betecknad med B. 

 

Studierna som berör hur FP påverkar CSP (relation B i figuren) är, jämfört med de som 

berör CSP:s effekt på FP (relation A i figuren), få och forskningen är därmed begränsad. 

Det forskningen föreslår är att sambandet mellan CSP och FP inte enbart är enkelriktat, 

utan dubbelriktat, där både relation A och B är intressant. Det leder till att en helhetssyn 

på relationen blir belyst. Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003, s. 403, 424) genomförde en 

metaanalys och resultatet visade ett positivt, dubbelriktat samband mellan CSP och FP, 

vilket även resultatet i Preston och O'Bannons (1997, s. 426) forskning uppvisat. Det 

argumenteras därför rörande en dubbelriktad kausalitet mellan begreppen. Företag med 

god lönsamhet tycks lägga mer engagemang och aktiviteter på CSP, vilket är ett resultat 

av att de har resurser för det. Något som sedan återspeglas på företaget och ytterligare 

lönsamhet och framgång uppnås (Orlitzky et al., 2003, s. 424; Waddock & Graves, 1997, 

s. 314), vilket vi väljer att benämna som en god cirkel. Flertalet av forskarna som 

undersökt sambandet benämner det bidirectional causality (Orlitzky et al., 2003, s. 406), 
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synergistic circle (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 21) och virtuous circle 

(Nelling & Webb, 2009, s. 198) - med våra ord, den goda cirkeln, ett både modifierat och 

annorlunda sätt att se på relationen mellan CSP och FP.  

 

Att begreppet CSP inte har en entydig definition är redan illustrerat, men den befintliga 

litteraturen innehåller inte heller någon konsensus angående de dimensioner som ska 

innefattas i CSP (Wood, 2010, s. 51-53). Wood beskrev att CSP består av en social, en 

kulturell, en legal, en politisk, en ekonomisk och en miljömässig dimension. Grankvist 

(2012, s. 15-16) redogjorde däremot för att begreppet karakteriseras av tre komponenter, 

vilka består av ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Även Thomson Reuters, som 

tillhandahåller en av världens största databaser om bolagsinformation, har skapat tre 

dimensioner av CSP då de samlat information kring företagens CSR-aktiviteter och 

formaterat dessa till CSP-poäng (Thomson Reuters, 2015, s. 4). De benämner sitt mått 

Environmental, Social and Governance (ESG), vilket står för en miljömässig, en social 

och en företagsstyrningsdimension.  

 

Under 2000-talet har forskare använt olika dimensioner för att enskilt studera en CSP-

dimensions effekt på företagets FP, vilket innebär att det dykt upp en forskning av mer 

komplex karaktär avseende CSP:s påverkan på FP. Hassel et al. (2005, s. 41) har 

undersökt miljödimensionen, Peloza (2009, s. 1521) har studerat den sociala dimensionen 

och Klapper och Love (2004, s. 703) har undersökt dimensionen för företagsstyrning. 

Alla har forskat om enskilda dimensioners effekt på FP, en uppdelning av CSP som 

Hillman och Keim (2001, s. 135) förklarade behövs för att bättre förstå relationen mellan 

CSP och FP. Med hjälp av Thomson Reuters mått kan vi göra en liknande studie där varje 

CSP-dimensions effekt på FP utforskas. Men vi kan göra ytterligare. Likt tidigare 

forskning som undersökt den goda cirkeln mellan CSP och FP, kan vi i en ny kontext 

undersöka om där finns en dubbelriktad kausalitet mellan enskilda dimensioner av CSP 

och FP (relation C1, C2 & C3 i figur 1). Mahoney och Roberts (2007, s. 234) tydliggjorde 

att för att erhålla en bredare förståelse för relationen är det av vikt att upptäcka hur de 

enskilda dimensionerna påverkar FP. Möjligheten att de enskilda dimensionerna av CSP 

har olika relationer med FP skulle kunna föreligga, en av CSP:s komponenter skulle 

kunna ha en positiv relation medan en annan negativ, vilket skulle kunna leda till att den 

totala relationen exempelvis blir neutral. Med denna uppdelning av CSP i dimensioner 

hoppas vi kunna finna förklaringar till den befintliga forskningens tvetydiga resultat 
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avseende vilka effekter CSP har på företagets FP. Kan det vara så att intressenter5 värderar 

engagemang inom CSP-dimensionerna olika? Har implementeringen av CSP påverkan? 

Är det avgörande vilken CSP-dimension som utgör startpunkten för investeringen? 

Existerar möjligheten att när resurser investeras i olika dimensioner av CSP så gynnas 

företagen olika finansiellt? Genererar engagemang i anställda och samhället en högre 

finansiell prestation än tillfredsställda aktieägare? Eller är möjligen tillfredsställda 

aktieägare det som ökar företagets finansiella prestation mest?  

 

Studien ska således inte enbart undersöka en aspekt, utan studien kommer att vara den 

första att undersöka kausala dubbelriktade effekter mellan individuella dimensioner av 

CSP på företagets FP (relation C1, C2 & C3). Studien kommer därför att bidra till den 

företagsekonomiska forskningslitteraturen på två sätt: För det första bidrar studien genom 

ytterligare forskning avseende relationen mellan total CSP och FP (relation A + B), något 

som tidigare forskning enbart belyst i begränsad omfattning. För det andra lämnar studien 

ett unikt bidrag då den studerar gapet som tidigare forskning förbisett; de olika 

dimensionerna av CSP och deras eventuella dubbelriktade relationer med FP, kanske 

existerar det en god cirkel mellan någon enskild dimension och FP? Studien är aktuell i 

flera avseenden, bland annat genom den ständiga globalisering6 som präglar och skapar 

diskussioner om CSP, vilket främst skett under de senaste två årtiondena. Anledningen 

till denna uppmärksamhet av CSP anses vara kännedom om betydelsen av bolagens 

engagemang för att skapa hållbarhet (Svenskt Näringsliv, 2006, s. 3, 6), vilket bland annat 

tydliggörs genom den lag om hållbarhetsredovisning som instiftades i Sverige år 2016 

(CU2 2016/17). Studien är också aktuell i hänseende till ett bolags intressenter, då dessa 

i allt högre grad ställer krav på att företag ska agera hållbart (McWilliams & Siegel, 2001, 

s. 117). 

 

                                                 

 
5 En välkänd motivering till vad en intressentgrupp innefattar har skildrats av Freeman (2010 
[1984], s. 46), han beskrev det som en grupp vilken “can affect or is affected by the 
achievement of the organization’s objectives”. 
6 Globaliseringen är en kombination av att informationsutbytet sker i allt snabbare takt mellan 
människor över hela världen. Samtidigt leder nya innovationer till högre standarder och ökad 
livslängd. Olika problem i världen, exempelvis miljöproblem, måste människor tillsammans 
skapa lösningar för vilket skapar samarbeten mellan länder. Detta förklarar globaliseringen och 
dess debatt har under 2000-talet riktats mot CSP (Svenskt Näringsliv, 2006, s. 3). 



Clara Lundell & Jenny Olofsson 

 

 
7 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan total 

CSP och FP. Ett vidare syfte är att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband 

mellan de individuella dimensionerna (miljö, social och företagsstyrning) av CSP och FP. 

 

1.4 Avgränsning 
Det råder ingen entydig definition av begreppet CSP och inte heller gällande vilka 

dimensioner CSP ska innefatta (Carroll, 1999, s. 291-292; McWilliams & Siegel, 2001, 

s. 117; Wood, 2010, s. 51-53). Den här studien har valt att utgå från Thomson Reuters tre 

dimensioner, vilken innehåller en för miljö, en social samt en för företagsstyrning. Ett 

företags FP går också att mäta på varierade sätt, varav studien utgår från marknadsmässigt 

mått i form av företagens konsoliderade marknadsvärden. Studien är avgränsad till åren 

2007-2016 och innefattar världens alla publika bolag som för vardera år under 

tioårsperioden hade registrerad data för studiens samtliga variabler i databasen Thomson 

Reuters Datastream. Det avser företag med data för variablerna total CSP, miljö, social, 

företagsstyrning, FP samt för de sex kontrollvariabler vilka presenteras ingående under 

metodkapitlets 3.3.3. Ovanstående avgränsningar har resulterat i att undersökningen 

bygger på 5460 observationer och 546 bolag.  

 

1.5 Disposition 
Föregående del av arbetet har presenterat studiens bakgrund, problemdiskussion, syfte 

och vald avgränsning. Nedan följer en beskrivning av arbetets disposition. 
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Figur 2. Studiens disposition, egen figur 
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2. Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet ges en genomgång av de ramverk som utgör studiens utgångspunkt. 

Först presenteras en inledande diskussion till den omdiskuterade forskningen kring total 

CSP och dess effekter på FP. Därefter beskrivs den dubbelriktade relationen och dess 

teorier. Slutligen presenteras de tre dimensionerna, här redogörs det för den befintliga 

forskningen och vilka effekter de olika dimensionerna tidigare resulterat i på FP. 

 

 
2.1 Relation A - CSP:s effekter på FP 
Företag verkar i en miljö där det krävs att olika parter samverkar, för att lyckas måste 

företaget ta hänsyn till alla parterna (Perrini & Tencati, 2006, s. 297). Ett tillvägagångssätt 

för att lyckas med det är att engagera sig i hållbarhetsarbete i form av CSR-aktiviteter, 

vilket är avgörande för företagets strategi och styrning (Perrini & Tencati, 2006, s. 305). 

Walsh, Weber och Margolis (2003, s. 860) beskrev att ett företag har både ekonomiska 

och sociala syften. För att vara hållbart måste företaget utöver det ekonomiska även 

fokusera på den sociala och den miljömässiga dimensionen i sin verksamhetsutövning 

(Perrini & Tencati, 2006, s. 298). McWilliams och Siegel (2001, s. 125) förklarade att det 

finns en ideal nivå av CSP som gör att företaget genom engagemang i hållbarhet kan få 

en positiv effekt på dess prestation.   

 

Inom forskningsvärlden har många studier fokuserat på hur ett företags CSR-aktiviteter 

påverkar företagets FP för att se om det genererar någon finansiell avkastning. Ett 

samband som studeras genom att se vilken effekt ett företags CSP har på FP, i studiens 

första figur (1) är denna relation betecknad med ett A. Det är ett samband som har 

studerats i årtionden (Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009, s. 4; Marom, 2006, s. 191). En 

potentiell anledning till det konkretiserades av Aras, Aybars och Kutlu (2010, s. 229) då 

de förklarade att socialt ansvar och god finansiell utveckling är basfaktorer för en hållbar 

process och företagets fortlevnad. Aktioner utöver det finansiella anses vara 

värdeskapande aktiviteter för företagen då de kan generera ett högre framtida resultat 

(Hassel et al., 2005, s. 41-43). Sedan tidigare finns flera genomgångar och metaanalyser 

av forskningen på området (Marom, 2006, s. 191-193), men de tyder inte på ett enhälligt 

resultat beträffande hur CSP påverkar FP. Forskningsresultaten har varit varierande och 

både positiva, negativa, mixade och neutrala samband mellan variablerna har visats likväl 

som olika kausala riktningar (Marom, 2006, s. 193; McWilliams & Siegel, 2001, s. 117; 
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Preston & O´Bannon, 1997, s. 420). Orlitzky et al. (2003, 403), Cochran och Wood (1984, 

s. 42) samt Waddock och Graves (1997, s. 303) fann positiva relationer medan 

exempelvis Vance (1975, s. 23) erhöll ett negativt samband. McGuire, Sundgren och 

Schneeweis (1988, s. 869) fann mixade relationer och McWilliams och Siegel (2001, s. 

117), Aupperle et al. (1985, s. 446) samt Aupperle och Pham (1989, s. 263) fann ingen 

relation alls. Wood (2010, s. 75) gjorde en genomgång av den tidigare forskningen som 

berör relation A och kom fram till att det bör kunna anses fastställt att ett företags CSP 

påverkar dess FP positivt.  

 

Forskarna har diskuterat olika anledningar till de varierande resultaten i relation A. Peloza 

(2009, s. 1520) angav att forskarna påverkas av sin subjektivitet samt de olika 

forskningsområden de verkar inom vilket påverkar resultaten i studierna. Valiente, 

Ayerbe och Figueras (2012, s. 26) skrev att uppdelningen i de olika dimensionerna kan 

bidra till problemen. Andra anledningar kan vara bristfälliga definitioner av variablerna, 

otillräckliga databaser, gap i teorin (Griffin & Mahon, 1997, s. 7; Ullman, 1985, s. 540) 

eller att studierna saknar kontrollvariabler (McWilliams & Siegel, 2001, s. 126). Aupperle 

et al. (1985, s. 447) menade att anledningen till att det varit svårt att studera företagets 

sociala ansvar har varit bland annat bristande ansträngning att på ett empiriskt sätt testa 

exempelvis definitioner. Vidare förklarade de att forskare föredrar att skapa egna 

definitioner samt att det föreligger en tendens att undvika befintlig litteratur. Mitnick 

(2000, s. 420) diskuterade komplexiteten kring begreppet CSP och menade att för mycket 

forskning har fokuserat på att förenkla mätningen av CSP, han menade att det bör få vara 

komplext. Det är ett komplext begrepp som kräver komplexa verktyg. 

 

De skiftande resultaten som erhållits inom relation A väcker frågor om kausaliteten, 

vilken variabel orsakar en förändring i den andra variabeln? Med andra ord, vilken 

variabel är förklarande och vilken förklaras (Peloza, 2009, s. 1518)? Vad är relationens 

riktning och vad bestämmer den (Marom, 2006, s. 194)? 

    

2.2 Relation A+B - En dubbelriktad relation mellan total CSP och FP 
Preston och O'Bannon (1997, s. 420-424) framhävde olika teorier för att kartlägga varför 

resultaten avseende CSP:s effekt på FP (relation A) inte varit entydigt i befintlig 

forskning. Även Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 21-23) uppmärksammade 

olika teorier för att beskriva CSP:s inverkan på verksamhetens finansiella prestation. 
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Teorierna rivaliserar med varandra och utgör ett brett forskningsområde. Utifrån den 

befintliga forskningen redogörs nedan för fyra skilda teorier som beskriver de 

motsägelsefulla uppfattningarna angående relationen. Teorierna speglar problematiken 

kring karaktären av det kausala sambandet mellan begreppen. Är relationens riktning 

endast enkelriktad (relation A), där CSP har effekter på FP (Aupperle et al., 1985, s. 446; 

Wood, 2010, s. 75)? Eller skulle en mer komplex relation vara möjlig, där även FP 

influerar CSP (relation B)? 

 

Flera forskare argumenterar för att högre FP genererar högre CSP. Företag med en bättre 

finansiell prestation tycks kunna ägna mer resurser på aktiviteter hänförliga till miljön, 

det sociala och företagsstyrning. Samtidigt tycks en högre CSP-nivå leda till högre 

finansiell prestation, därmed argumenterar forskarna för att en god cirkel existerar mellan 

CSP och FP (relation A+B). Den befintliga forskningen som studerar det dubbelriktade 

sambandet har mestadels erhållit resultat som ger bevis för en god cirkel, där variablerna 

CSP och FP ömsesidigt tycks influera varandra positivt (Orlitzky et al., 2003, s. 424; 

Preston och O'Bannon, 1997, s. 419; Waddock & Graves, 1997, s. 314). I likhet med 

denna goda cirkel mellan CSP och FP verkar även företag vilka inte spenderar resurser 

på CSP erhålla motsatt effekt. Martínez-Ferrero och Frías-Aceitunos (2015, s. 33, 37) 

resultat visade att investerare bestraffar företag som inte ägnar tillräckligt med resurser 

på miljön, det sociala och företagsstyrning. Trots det finns även forskare vars resultat 

innehållit ytterst liten kausalitet och som därmed tyder på att relationen är synnerligen 

svagare än vad andra studier betonar (Nelling & Webb, 2009, s. 197). Samtidigt är det 

relevant att beakta att studier som belyser den dubbelriktade relationen till antalet är få 

och utformade på olika sätt där ingen konsensus råder. Exempelvis inkluderade Nelling 

och Webb (2009, s. 201) flera kontrollvariabler medan Preston och O'Bannon (1997, s. 

426-427) helt exkluderat dessa. Karaktären av det dubbelriktade sambandet (relation 

A+B) är därför inte fastställd. Problematiken kvarstår, är relationen positiv, negativ eller 

möjligen neutral? Kombinationer av begreppen CSP och FP leder till att fyra teorier blir 

aktuella - Social impact theory, Slack resources theory, Trade-off theory och Managerial 

opportunism theory. 

 

2.2.1 Social impact theory  

Både Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 23) samt Chtourou och Triki (2017, 

s. 383) argumenterade för att befintlig forskning visar på ett resultat som indikerar en 
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positiv respons av CSP på FP. Resonemanget får stöd då studier av både Wood (2010, s. 

75) och Waddock och Graves (1997, s. 303) påvisat detsamma, vilket tyder på att 

aktiviteter med karaktär av socialt ansvar kan användas för att nå eftertraktat FP 

(Chtourou & Triki, 2017, s. 383). Den första teorin, vilken namngivits Social impact 

theory stödjer denna forskning. Dock finns det forskning som inte uppvisat den positiva 

effekten. Därför har Chtourou och Triki i sin studie från år 2017 tydliggjort att resultaten 

för den positiva influensen av CSP på FP är otillräckliga. Vidare visade deras studie på 

ett resultat som inte gör kopplingen helt självklar, något som även resultatet i Aras et al.:s 

(2010, s. 244) studie markerat. En anledning till att resultaten gällande antagandet om 

social impact kan skilja åt är differensen mellan länder. Ländernas legala system varierar, 

något som anses ha påverkan på företags engagemang i CSP (Esteban, Villardón & 

Sánchez, 2017, s. 20, 27). 

 

Företags olika intressenter såsom samhället, aktieägare, leverantörer, kunder och 

anställda begär att företaget ska investera resurser i CSP (Hillman & Keim, 2001, s. 125; 

McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). Det är framför allt viktigt att investera i relationerna 

med dessa primära intressenter. Preston och O'Bannon (1997, s. 421) samt Marom (2006, 

s. 193) beskrev att en god finansiell prestation är baserad på att möta just intressenternas 

krav, ett antagande de förklarade härstammar från delar av intressentteorin7. Att 

tillmötesgå intressenternas önskan skapar immateriella resurser som exempelvis 

kundlojalitet, minskad personalomsättning, färre arbetsproblem, ökad arbetsmoral och 

förbättrat rykte (Hillman & Keim, 2001, s. 125-126; Marom, 2006, s. 192-193; McGuire 

et al., 1988, s. 854-855). Investeringar i CSR-aktiviteter förstärker således både kunders 

och anställdas goodwill gentemot företaget. Det kan även göra det enklare för företagen 

att finna investerare (Marom, 2006, s. 193; McGuire et al., 1988, s. 856), vilket i sin tur 

ger företaget konkurrensfördelar och därmed leder till bättre finansiell och ekonomisk 

utveckling (Hillman & Keim, 2001, s. 125-126). Även Cornell och Shapiro (1987, s. 12-

13) fann i sin analys att genom tillfredsställda intressentbehov förstärks företagens rykte 

vilket ger en positiv effekt på FP. McGuire et al. (1988, s. 857) menade att fördelarna 

som CSR-aktiviteter genererar inte bara påverkar samtida FP utan även förs vidare och 

påverkar FP för senare perioder. Teorin indikerar därför att högre nivåer av CSP leder till 

                                                 

 
7 McWilliams och Siegel (2001, s. 118) redogjorde för att intressentteorin är det ledande paradigmet inom 

CSR och teorin har som utgångspunkt att det föreligger olika individer och grupper vilka har intresse i 

företaget och dess beslut (Carroll, 2015, s. 92). 
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högre nivåer av FP, vilket indikerar att relation A är positiv. Alternativt menar Social 

impact theory att lägre nivåer av CSP leder till lägre nivåer av FP.  

 

2.2.2 Slack resources theory  

Waddock och Graves (1997, s. 303) har i sin studie funnit ett positivt samband för FP:s 

påverkan på CSP, något de samt Surroca, Tribó och Waddock (2010, s. 467) beskrev 

överensstämmer med Slack resources theory. Slack resources är de resurser som finns 

kvar efter att nödvändiga betalningar har dragits av från de totala resurserna och som 

företaget kan använda för att möta exempelvis oförväntade investeringar och kostnader 

(Cyert & March, 1963, s. 61; Daniel, Lohrke, Fornaciari & Turner, 2004, s. 565). Slack 

resources gör att företag kan investera i exempelvis sociala frågor (Surroca et al., 2010, 

s. 483) vilket gör att företags tidigare FP påverkar efterföljande CSP positivt (Orlitzky et 

al., 2003, s. 406). Även Preston och O´Bannon (1997, s. 428) samt McGuire et al. (1988, 

s. 857) diskuterade om att tidigare högt FP kan leda till högre CSP i ett senare skede, att 

en positiv, tidsförskjuten relation kan finnas. Relationen möjliggörs genom de slack 

resources som tidigare FP har genererat. McGuire et al. (1988, s. 857) förklarade att CSP 

är ett område där chefer investerar med försiktighet och att ett företags CSP-aktiviteter 

därmed kan bero på tillgängligheten till överskott av kapital. Om CSP-aktiviteter ses som 

betydande kostnader kommer det leda till att mer lönsamma företag är mer benägna att 

investera i de aktiviteterna jämfört med mindre lönsamma företag med lägre FP 

(Waddock & Graves, 1997, s. 312-313). Waddock och Graves kartlade att finansiellt 

framgångsrika företag är mer benägna att investera i CSP-aktiviteter av den enkla 

anledningen att de har råd. Teorin indikerar därmed att högre nivåer av FP leder till högre 

nivåer av CSP, vilket betyder en positiv relation B. Slack resources theory menar 

alternativt att lägre nivåer av FP leder till lägre nivåer av CSP. 

 

2.2.3 Trade-off theory 

I Trade-off theory sker ett byte mellan variablerna och teorin menar, tvärtemot de tidigare 

två, att det finns ett negativt samband mellan CSP och FP. Vid investeringar i CSP-

aktiviteter ökar företagets kostnader, något som bidrar till minskad lönsamhet, vilket i sin 

tur sätter företaget i en sämre position jämfört med konkurrenterna som inte är lika socialt 

ansvarstagande (Preston & O´Bannon, 1997, s. 421; Vance, 1975, s. 24). Deltagande i 

sociala frågor som t.ex. välgörenhet, miljöskydd och samhällsutveckling kan påverka 
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företags aktiepris negativt (Hillman & Keim, 2001, s. 126; Vance, 1975, s. 24). Det kan 

exempelvis avse bidrag till välgörenhet eller att etablera miljöskyddsprocesser. Det kan 

också handla om att företag avstår från att handla kontroversiellt, att de inte ägnar sig åt 

eventuellt mer lönsamma affärer som att sälja vapen, använda bekämpningsmedel eller 

att undvika att flytta en anläggning från en plats till en annan (McGuire et al., 1988, s. 

855). Ett högre CSP kan därför begränsa företagets strategiska alternativ. Hillman och 

Keim (2001, s. 126) skildrade ett resonemang avseende att CSP har en positiv påverkan 

på FP om företaget investerar i sådant som påverkar de primära intressenterna positivt, 

dock har CSP istället en negativ påverkan på FP om de sociala frågorna inte har någon 

koppling till dessa intressenter. Chefer kan därför ha uppfattningen att investeringar i 

CSR-aktiviteter leder till lägre lönsamhet och undviker därför att genomföra sådana 

(McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). I Preston och O´Bannons (1997, s. 426) studie 

angående relationen mellan CSP och FP fann de inget stöd för att en sådan, negativ, 

relation finns. Trade-off theory indikerar således att högre nivåer av CSP leder till lägre 

nivåer av FP, vilket skulle betyda att relation A är negativ. Alternativt menar teorin att 

lägre nivåer av CSP leder till högre nivåer av FP (Gallego‐Álvarez, García‐Sánchez & 

Silva Vieira, 2014, s. 364).  

 

2.2.4  Managerial opportunism theory  

Inom forskningen har det diskuterats att chefer kan ha en egen agenda då de utövar sitt 

arbete (Preston & O´Bannon, 1997, s. 423). Höga chefer drivs ofta av ett egenintresse, att 

uppfylla sina egna privata mål, vilket påverkar deras beslutsfattande och det är vanligt att 

de erhåller belöning vid uppvisande av tillfredsställande lönsamhet (Deegan & Unerman, 

2011, s. 276-277). Egenintresset kan föreligga i möjligheten att erhålla bonus som 

kompensation för uppvisande av kortsiktig lönsamhet (Gallego‐Álvarez et al., 2014, s. 

364). Sådant beteende kan leda till att chefer tenderar att investera mindre i CSP-

aktiviteter då företaget är mer lönsamt, FP är högre, eftersom det skulle minska 

bonusutdelningen. Tvärtom kan de vara mer benägna att investera i CSP-aktiviteter då 

lönsamheten, FP, är lägre för att kunna försvara och rättfärdiga det sämre resultatet 

(Preston & O´Bannon, 1997, s. 423-424). Preston och O´Bannon (1997, s. 426) fann dock 

inget stöd för en negativ relation mellan variablerna i sin studie. Denna teori indikerar att 

högre nivåer av FP leder till lägre nivåer av CSP, vilket tyder på en negativ relation B. 

Alternativt att lägre nivåer av FP leder till högre nivåer av CSP.  
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2.2.5 Konklusion och hypotesprövning - det dubbelriktade sambandet   

Social impact theory indikerar att relation A är positiv medan Slack resources theory 

syftar till att relation B är positiv. Det betyder att en kombination av de två teorierna 

beskriver ett positivt dubbelriktat samband, vilket pekar på existensen av en god cirkel 

mellan total CSP och FP. Trade-off theory framställer dock ett resonemang där relation 

A är negativ och Managerial opportunism theory att relation B är negativ, vilket 

tillsammans beskriver en negativ dubbelriktad relation.  

 

Majoriteten av resultaten från de fåtal studier som undersökt det dubbelriktade 

sambandet, relation A+B, har funnit en god cirkel mellan total CSP och FP (Orlitzky et 

al., 2003, s. 403; Preston & O'Bannon, 1997, s. 419; Waddock & Graves, 1997, s. 303). 

Forskningen har resulterat i framgångsrika positiva kopplingar mellan CSP och FP, men 

också mellan FP och CSP. Därför kommer vi, med denna forskning som grund, hävda att 

teorierna Social impact theory och Slack resources theory är sanna. Därmed argumenterar 

vi för båda teoriernas äkthet och existens av en god cirkel mellan begreppen när vi 

formulerar studiens första hypotes enligt följande:  

 

H1: Det existerar en god cirkel mellan total CSP och FP 

 

Figur 3. Hypotes ett - den goda cirkeln mellan CSP och FP, egen figur 

 

2.3 Relation C1, C2 och C3 - Individuella dimensioner av CSP och FP  
På senare tid, främst under de två senaste decennierna, har en utvecklad forskning av 

relationen mellan CSP och FP skildrats vilket är en konsekvens av att människor mer 

tillförlitligt vill kunna förstå CSP:s effekt på FP (Mahoney & Roberts, 2007, s. 234). 

Utvecklingen av diverse databaser såsom Canadian Social Investment Database (CSID) 

och Kinder, Lydenberg, Domini (KLD) har bidragit till ett bättre alternativ för mätning 

av CSP. Databaserna har också skapat förutsättningar för undersökningar där enskilda 
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delar av det totala CSP-betyget kan urskiljas och därmed individuellt studeras gentemot 

FP (Mahoney & Roberts, 2007, s. 234-235). Möjlighet finns likaså i databasen Thomson 

Reuters Datastream, vilken tillämpas i Gabriel, Lenain, Mehrez, Reynaud och Sonejas 

(2017, s. 10) forskning och som även kommer att utgöra grunden för vår studies data. 

Eftersom vi utgår från Thomson Reuters och dess ESG-mått, vilket nämns i det inledande 

kapitlet (1.2), blir det naturligt att studien baseras på måttenhetens tre komponenter. 

Dessa består av en för miljön, en social samt en för företagsstyrning (Thomson Reuters, 

2015, s. 4). Det är av vikt att förstå de olika delarna i det totala CSP begreppet, något som 

både Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 25) samt Mahoney och Roberts 

(2007, s. 234) tydliggjort. Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 25) diskuterade 

eventualiteten att olika dimensioner har varierande effekter på FP medan Mahoney och 

Roberts beskrev att till följd av en uppdelning i olika dimensioner kan bättre förståelse 

för den totala relationen mellan CSP och FP (A+B) skapas. Vi vill förtydliga att befintlig 

forskning på området har undersökt enskilda dimensioners effekt på företagets finansiella 

prestation vilket det nedan följer en genomgång av. Forskning som företrätt vår har 

således inte undersökt den totala relationen mellan CSP-dimensioner och FP, då 

forskningen inte inkluderat FP:s effekt på enskilda dimensioner. Vad som är värt att 

notera är att många forskare beskriver att de undersökt relationen mellan CSP och FP, 

samt relationen mellan dess dimensioner och FP, när de enbart undersökt CSP:s effekt på 

FP alternativt enskilda dimensioner av CSP:s effekt på FP. Formuleringen kan misstolkas 

som att de undersökt en dubbelriktad relation när studierna i själva verket endast avser en 

enkelriktad relation.  

 

2.3.1 Miljödimensionens effekt på FP 

Miljödimensionen innefattar företagets påverkan på levande och icke-levande system 

(Bilaga 4). Det använda ESG-måttet för dimensionen innehåller variabler som djurförsök, 

företagets eventuella förbrukning av naturresurser och klimatförstörande produkter samt 

implementering av miljöstandarder (Bilaga 1). Dimensionen karakteriseras av den 

allmänna uppfattningen att intressenter behöver erhålla upplysningar om verksamhetens 

miljörapportering (Hassel et al., 2005, s. 44). Iatridis (2013, s. 59) beskrev att företag 

många gånger motiveras av att redogöra för frivilligt engagemang som bolaget har i 

miljöfrågor, vilket är ett resultat av motivet att erhålla positiv respons från intressenter. 

Hassel et al. (2005, s. 41-44) sympatiserade med resonemanget när han förklarade att en 

drivkraft bakom miljöaktiviteter är att de anses värdefulla för företagens intressenter. 
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Studier med denna karaktär och infallsvinkel förespråkas därför av bolagens intressenter 

samtidigt som sympatisörer av ‘det betalar sig att vara grön’ argumenterar för att 

miljöinformationen har värderelevans.  

 

Hassel et al. hävdade i sin studie från år 2005 (s. 56) att majoriteten av forskningen kring 

CSP-dimensionen miljös påverkan på FP haft ett positivt utfall, ett resonemang som 

finner stöd i Pelozas (2009, s. 1521) studie som funnit att 65 % av befintlig forskning haft 

en positiv effekt av dimensionen miljö på FP. En anledning till det skulle kunna vara att 

företag som ger inblick i sina miljöaktiviteter åt externa parter erhåller konkurrensfördelar 

(Iatridis, 2013, s. 56). Mahoney och Roberts (2007, s. 233, 242, 250) studie har funnit ett 

positivt samband då deras resultat indikerar en signifikant relation mellan CSP-

dimensionen miljö och ROA. De resonerade i sin studie att investerare taktiskt väljer 

företag med större engagemang i miljö-aktiviteter och därför erhåller företagen högre 

finansiell prestation. Vidare har även Iatridis (2013, s. 55-58) funnit ett positivt samband 

i denna relation och hans forskning kartlade att miljörapporteringen är värderelevant om 

den håller god kvalitet, något som bidrar till att ägarnas åsikter påverkas i gynnsam 

riktning.  

 

Det bör trots det poängteras att det finns forskning som även visat på motsatt inverkan. 

En undersökning med det resultatet gjordes av Chollet och Cellier (2011, s. 28-29), deras 

forskning visade att dimensionen skapar negativa konsekvenser på aktiemarknaden. Även 

Hassel et al. (2005, s. 55-57) har erhållit en negativ influens av CSP-dimensionen på FP, 

de förklarade att stort engagemang i miljön medför höga kostnader, vilket då per 

automatik genererar lägre lönsamhet. Vidare resonerade Hassel et al. (2005, s. 55-57) i 

sin studie att resultatet tydde på att företag med goda upplysningar gällande miljön inte 

uppskattas av aktieägare. Tidigare forskning har följaktligen resulterat i varierande fynd 

kring miljöaktiviteters påverkan på FP. Dessutom bör det tilläggas att forskare anser att 

diskussionen kring miljö är en fråga för både dagens och morgondagens forskning, vilket 

betyder att relationen mellan miljödimensionen av FP och CSP behöver utforskas 

ytterligare (Hassel et al., 2005, s. 55-57). Samtidigt har Pelozas (2009, s. 1521-1522) 

forskning kring miljödimensionen och FP illustrerat till vilken grad dimensionerna tycks 

influera FP (65 %). Han poängterade dock att hans forskning inte är statistiskt signifikant, 

men att hans upptäckt kan ge en hint om att miljöinitiativ med hög sannolikhet har en 
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positiv påverkan på FP. Med denna bakgrund utformar vi studiens andra hypotes, vilken 

likt hypotes ett är dubbelriktad:  

 

H2: Det existerar en god cirkel mellan CSP-dimensionen miljö och FP 

 

Figur 4. Hypotes två - den goda cirkeln mellan dimensionen miljö och FP, egen figur 

 

2.3.2 Den sociala dimensions effekt på FP 

Dimensionens övergripande syfte är att mäta variabler som påverkar anställdas, 

samhällets och kundernas förtroende och lojalitet gentemot företaget (Bilaga 4). För att 

mäta det kontrolleras anställdas arbetsmiljö, eventuell handel med mer kontroversiella 

varor som alkohol, tobak samt spel, donationer och affärsetik (Bilaga 2). Den sociala 

dimensionen inom ESG-måttet består således av aspekter i egenskap av bland annat 

arbetskraft och produktansvar, något som även Kabir och Thai framhöll i sin forskning 

från år 2017 (s. 232-233) som centrala delar, tillsammans med filantropi. Filantropi har 

visat sig ha positiv inverkan på intressenters uppfattning om företaget vilket leder till 

bättre lönsamhet för företagen (Wang & Qian, 2011, s. 1159). Forskare anser också att 

kvalificerad personal utgör en konkurrensfördel och att sociala processer bidrar till att 

företagen tilltalar ny arbetskraft (Greening & Turban, 2000, s. 271-272). Samt att företag 

som är socialt deltagande, exempelvis genom att de visar engagemang gällande 

produktansvar, erhåller positiva fördelar då konsumenter vill framhålla och stödja 

verksamheten (Kabir & Thai, 2017, s. 232-233). Luo och Bhattacharya (2006, s. 2) 

argumenterade i sin studie i samstämmighet med det för att företag med hög 

produktkvalitet och nyskapande får mer nöjda kunder och därmed erhåller ett högre 

marknadsvärde, tvärtom för företag där dessa attribut inte är uppmärksammade. Måttet 

ESG innehåller inom den sociala dimensionen också en kategori för mänskliga rättigheter 

(Thomson Reuters, 2017, s. 3). Chollet och Cellier (2011, s. 1, 28) har funnit att denna 

kategori genererar avkastning för investerare. 
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Kabir och Thai (2017, s. 232-233) beskrev att de två huvudkomponenterna i CSP består 

av en miljödimension och en social dimension. De argumenterade i sin forskning, precis 

som Mahoney och Roberts (2007, s. 234), för att dessa dimensioner tydliggör hur det 

övergripande CSP-betyget påverkar FP. Resultatet de genererat visar att den sociala CSP-

dimensionen har positiva effekter på ett företags finansiella prestation. Trots det har andra 

forskare erhållit det motsatta resultatet. De tidigare nämnda Chollet och Cellier (2011, s. 

1, 4, 28-29) hade i sin studie även kategorin mänskliga resurser, vilken ansågs utgöra 

kostnader och därmed hade dålig effekt på aktiernas avkastning. För att förklara sina 

erhållna resultat som visat positiv effekt av en kategori på FP, men negativ för en annan 

diskuterade de kring aktieägares tankemönster. De förklarade att aktieägare genomför en 

viss diskriminering av enskilda dimensioner av CSP-konstruktionen, vilket är en 

konsekvens av att de inte tycks värdera positiva och negativa CSP-aktiviteter analogt.  

 

Forskningen inom den sociala dimensionen har således tytt på både negativa och positiva 

effekter. Det blir än mer påtagligt då Pelozas (2009, s. 1521) studie genererade ett resultat 

där strax över hälften av forskningsresultaten inom dimensionen visar en positiv effekt, 

närmare bestämt 55 %. Det är en andel som inte bör anses övertygande för att förstå 

effekten den sociala dimensionen genererar på FP. Trots det bör det tydliggöras att 

majoriteten av resultaten ändå tytt på en positiv koppling, vilket också Lev, Petrovits och 

Radhakrishnans (2010, s. 182, 198) studie gjort. De erhöll ett resultat som visar att 

aktiviteter med karaktär av välgörenhet och filantropi leder till framtida intäkter. När vi 

formulerar studiens tredje hypotes, i samma anda som de två föregående, utgår vi därför 

från att den sociala dimensionen genererar positiva effekter på FP:  

 

H3: Det existerar en god cirkel mellan den sociala CSP-dimensionen och FP 

 

Figur 5. Hypotes tre - den goda cirkeln mellan den sociala dimensionen och FP, egen figur 
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2.3.3 Företagsstyrningens effekt FP  

Thomson Reuters ESG-mått för företagsstyrningsdimensionen fokuserar på företagens 

interna processer, system och implementering av CSR och tar därmed sikte på ledningen 

och aktieägarna (Bilaga 4). Inom dimensionen mäts variabler som avser styrelsens arbete 

och sammansättning, om företaget arbetar med CSR och hur det implementeras samt 

vilka rättigheter aktieägarna har (Bilaga 3). Collier (2008, s. 933) fokuserade på 

företagsstyrningens betydelse och tydliggjorde vikten av struktur och sammansättning av 

ett bolag för att tillfredsställa fler intressenter. Aluchna (2009, s. 185) förklarade att CSP-

dimensionen företagsstyrning har blivit ett väl diskuterat ämne både inom affärsvärlden 

och hos akademiker. Dimensionen fick framförallt aktualitet och uppmärksamhet hos 

investerare efter en rad bokföringsskandaler, bland annat Enrons (Bhagat, Bolton & 

Romano, 2008, s. 1805). Begreppet är komplext, men inom ramen för ESG består den 

som ovan nämnt av ledning, aktieägare och CSR-strategi vilka är delar som även Oman 

(2001, s. 13) uppmärksammade då han definierar företagsstyrning enligt följande:  

 

“Corporate governance” refers to the private and public institutions, including laws, 

regulations and accepted business practices, which together govern the relationship, in a 

market economy, between corporate managers and entrepreneurs (“corporate insiders”) 

on one hand, and those who invest resources in corporations, on the other.  

 

Dimensionen anses influera till olika företagsbeteenden (Sánchez-Ballesta & García-

Meca, 2007, s. 678-680) och styrningen i ett företag kan ha inverkan på ett företags FP, 

något som Renders, Gaeremynck och Sercu (2010, s. 87-89) undersökt. De ansåg i sin 

studie att forskningen före deras inte lyckats konstatera en entydig och evident god effekt 

mellan CSP-dimensionen företagsstyrning och FP. De påstod dock att det är teoretiskt 

möjligt på grund av agentteorin8, vilken framhäver relationen mellan ägare och 

företagsledning (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Renders et al. (2010, s. 87-89, 100-

101) argumenterade således att teorin förväntar god effekt mellan företagsstyrning och 

FP. Med en tillfredsställande företagsstyrning kan verksamheten och dess processer öka 

sin prestation vilket kan resultera i ett högre marknadsvärde.  

 

                                                 

 
8 Inom agentteorin talar man om chefer som agenter vilka handlar åt företaget i egenskap av 

huvudman (Deegan & Unerman, 2011, s. 276). 
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Flertalet andra forskare menar att företagsstyrning just relaterar och kopplas till 

agentproblemet9 (Sánchez-Ballesta & García-Meca, 2007, s. 678; Shleifer & Vishny, 

1997, s. 773). Att den tidigare forskningen inte lyckats få ett sådant resultat som Renders 

et al. (2010, s. 87-89) beskrev kan bero på att förhållandet mellan företagsstyrning och 

FP kan ha varit dold av ekonometriska problem i form av exempelvis 

endogenitetsproblem, vilket de i sin egen forskning har undvikit.  

 

Forskning som genomförts tidigare än Renders et al.:s studie år 2010 har genererat 

blandade utfall. En del har ett resultat som indikerar att god företagsstyrning medför högre 

FP, därmed en positiv effekt (Garay & González, 2008, s. 194; Klapper & Love, 2004, s. 

703). Alexander och Buchholz (1978 s. 479) framhöll en central anledning till den 

positiva inverkan då de förklarar att ledarskap där attribut såsom engagemang och social 

medvetenhet finns, medför kapacitet till framgångsrik styrning gällande ett företags 

finansiella prestation, något som genererar investeringar. Däremot har andra forskare, 

som Daines, Gow och Larcker (2010, s. 439), vars studie är från samma år som Renders 

et al.:s (2010, s. 87-89) erhållit motsatt resultat. Bhagat et al. (2008, s. 1808) visade att de 

motsägelsefulla resultaten kan ha grund i de olika index som mäter företagsstyrning. De 

beskrev att det inte finns något befintligt index som är ultimat vid forskningen utan att 

olika index är framgångsrika i skiftande situationer och i varierande företag. Av den 

anledningen bör inte investerare bedöma kvaliteten på företagsstyrningen utifrån indexen. 

Renders et al.:s (2010, s. 87-89) egna resultat visade på en positiv effekt av 

företagsstyrning och FP. De förklarade att god företagsstyrning kan leda till en utvecklad 

finansiell prestation, något som är angeläget för alla företag att känna till. Det 

argumenteras att företagsstyrning är den komponent med vilken investerare försäkrar sig 

om utdelning, därför anses olika länders lagar bidra till ett betydelsefullt element i 

bolagsstyrning då det utgör ett viktigt skydd för investerare (Shleifer & Vishny, 1997, s. 

773-774). En undersökning över hela världen gjord av McKinsey & Company (2002), 

med respondenter i form av investerare, har ett resultat där det största antalet (cirka 80 

%) anser sig beredda att betala premie för ett företag med god företagsstyrning. Av dessa 

anledningar tycks det självklart att alla företag bör sträva efter en framgångsrik 

                                                 

 
9 Agentproblemet menar att agenter, exempelvis chefer, handlar efter sitt egenintresse istället 

för det som gynnar företaget i egenskap av huvudman (Deegan & Unerman, 2011, s. 277). 
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företagsstyrning, samt att det tycks finnas en påtaglig effekt mellan just företagsstyrning 

och finansiell prestation.  

 

Forskning rörande företagsstyrning och dess påverkan på FP har under de senaste fem 

åren fortgått och ämnet har riktats stor uppmärksamhet i media. Där rapporteras det 

kontinuerligt om händelser som går att betrakta som företagsmisslyckanden, såsom 

företagsbedrägerier och bokföringsskandaler, vilka ofta resulterar i konkurser och 

omfattande rättegångar (Larcker & Tayan, 2011, s. 1). Ntim och Soobaroyen publicerade 

år 2013 (s. 468-469, 488-489) en studie vars resultat indikerar att bättre styrda företag 

genomför mer CSR-aktiviteter, vilket leder till bättre FP. I studien har även det 

föregående problemet med endogeniteter uppmärksammats. Med stöd från deras resultat 

argumenterar de för att studien kan bidra med praktisk kunskap till olika 

intressentgrupper, förslagsvis till regeringar. Verksamheter och företag som är hårdare 

styrda tycks ägna mer resurser till hållbarhet, en viktig kunskap i utformningen av 

reformer avseende företagsstyrning. Vidare har även Kabir och Thai (2017, s. 227) ett 

resultat där den positiva influensen av dimensionen företagsstyrning syns på FP.  

 

Med ovanstående som grund utformas studiens fjärde och sista hypotes, vilken likt de tre 

föregående är dubbelriktad: 

 

H4: Det existerar en god cirkel mellan CSP-dimensionen företagsstyrning och FP 

 

Figur 6. Hypotes tre - den goda cirkeln mellan dimensionen företagsstyrning och FP, egen figur 
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3. Metod 
 

I det tredje kapitlet ges en genomgång av studiens metod. Först presenteras vår 

forskningsprocess, följt av en beskrivning av vår empiriska metod vilken innefattar 

datainsamlingsmetod samt beskrivning av population, urval och bortfall. Därefter 

tydliggörs vår operationalisering vilken förklarar hur vi mätt total CSP, dimensionerna, 

FP och våra sex kontrollvariabler. Slutligen beskrivs valda analysmetoder och vi 

resonerar gällande tre centrala kvalitetskriterier för kvantitativ forskning.  

 

 
3.1 Vår forskningsprocess 
Den litteratur som finns representerad angående forskningsprocessen beskriver i 

majoriteten av fallen att processen i forskning är likt en flerstegsprocess. Antalet steg 

varierar men stegen bör passeras, ett åt gången. Saunders, Lewis och Thornhill (2016, s. 

11-12) argumenterade i sin bok för att den här kartläggningen av forskningsprocessen inte 

stämmer överens med verkligheten och förklarade istället att den är mer komplicerad än 

så, ett påstående vi, med facit i hand är beredda att hålla med om. I verkligheten har vi 

fått besöka flera av stegen både två, tre och fyra gånger, och arbeta om dem samtidigt 

som stegen överlappar varandra.  

 

Figur 7. Vår forskningsprocess, egen figur 

Illustrerad som en lök och inspirerad av Saunders et al. (2016, s. 124). 

 



Clara Lundell & Jenny Olofsson 

 

 
24 

Det syfte, den problemdiskussion och de avgränsningar som formulerats ligger till grund 

för valet av metod, därför behöver uppsatsens metodologi anpassas efter delarna från 

studiens första kapitel, en förutsättning för att kunna genomföra studien (Ekengren & 

Hinnfors, 2012, s. 71). Därför utgör studiens syfte grunden för metodologin. Vårt syfte är 

att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan total CSP och FP, men 

också om det existerar ett dubbelriktat samband mellan de tre enskilda dimensionerna 

inom CSP och FP.  

 

Saunders et al. (2016, s. 123-124) beskrev forskningsprocessen och alla dess val som en 

lök. I kärnan av forskningsprocessen måste forskaren förklara och redogöra för sina val, 

vilket vi gör på en mer detaljerad nivå under nedanstående Datainsamlingsmetod (3.2.1) 

och Studiens analysmetoder (3.4). Det är av vikt att redovisa informationen som finns i 

kärnan för att forskningen ska uppfattas som pålitlig och för att andra ska betrakta den 

som trovärdig. Men det finns även flera viktiga lager runt löken, lager som inte enbart 

kan dras bort utan som också måste tydliggöras och motiveras.  

Det yttersta lagret på löken består i vår forskningsprocess av positivismen, vilket är den 

forskningsfilosofi vi förhåller oss till. Bryman och Bell (2013, s. 35-36) redogjorde för 

att acceptabel kunskap inom ett område finns representerade i kunskapsteoretiska, även 

kallade epistemologiska frågeställningar. Positivismen utgör en modern 

kunskapsteoretisk uppfattning och har riktats betydande fokus under den senaste 

vetenskapliga utvecklingen. Förespråkare av positivismen framhåller naturvetenskapliga 

metoder och synonymt med positivism används ofta begreppen logisk positivism samt 

logisk empirism, vilka har en påtaglig strävan efter objektivitet (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 109, 261-262). Bryman och Bell (2013, s. 36) förklarade att positivismen utgörs 

av vetenskap som inte bedöms utan är värderingsfri. Vårt syfte i kombination med att vi 

har försökt genomföra forskningsprocessen objektivt gjorde att vi ansåg att en 

positivistisk forskningsfilosofi var passande för studien.  

 

Positivismen hör till den kvantitativa strategin (Saunders et al., 2016, s. 166; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 262) och Bryman och Bell (2013, s. 31, 36, 49, 162) beskrev att den 

karakteriseras av bland annat samband och mätning, något vi anser kännetecknar vår 

studie då syftet är att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan total 

CSP och FP. De tydliggjorde också att en deduktiv ansats oftast tillämpas inom denna 

strategi, vilket är en teori som speglar förhållandet mellan teori och praktik. Forskare som 
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tillämpar denna ansats påstås använda en process där bevisande står i fokus och utifrån 

existerande teorier och generella principer dras slutsatser om specifika händelser. Här 

ställs hypoteser som sedan prövas, en metod som grundar sig i uppställning av hypoteser 

går även under namnet hypotetisk-deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vi 

tillämpar således mer specifikt en hypotetisk-deduktiv ansats, vilken innebär att vår 

utgångspunkt utgörs av hypoteser som vi deducerar fram. Här måste vissa faktorer vara 

giltiga för att en specifikt uppställd hypotes ska behållas, om inte måste den förkastas. 

Grunden är därmed att vi prövar en hypotes och på så vis tillämpar vi både logik och 

empiri (Thurén, 2007 s. 29). Vår forskningsprocess och således ovanstående lök som 

konkretiserar processen har därför hypotetisk-deduktiv ansats samt kvantitativ metod som 

de nästkommande lagren. 

 

Lökens kärna finns redan framhävd, men den omges av en forskningsdesign som frekvent 

använts för att uppmärksamma tidsmässiga förändringar. Forskningsdesignen benämns 

longitudinell design, men namnges också paneldata (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 202-

203, 329), inom den kan värdefulla kunskaper om relationen mellan variabler för flera år 

uppmärksammas (Bryman & Bell, 2013, s. 82). Det innebär att forskaren studerar samma 

variabler men vid mer än en tidpunkt (Yin, 2007, s. 63), något som ökar forskarens 

möjlighet att uttala sig om kausalitet mellan variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 202-

203, 329). Bryman och Bell (2013, s. 82) kartlade att tidsperspektivet sällan används i 

företagsekonomisk forskning med anledning av att det ofta innefattar höga kostnader och 

mycket arbete, två problem som vi kan frångå med hjälp av databasen Thomson Reuters. 

Därmed är den longitudinella designen det tidsperspektiv som med fördel tillämpas i 

studien. Vi har därför inhämtat data med ett tidsintervall på tio år, år 2007 till år 2016, 

vilket varit nödvändigt för att se förändringar av det dubbelriktade sambandet mellan CSP 

och FP samt mellan dess tre dimensioner och FP över tid.  

 

3.2 Empirisk metod  
I den första delen av kapitlet har vi övergripande presenterat vår forskningsprocess. I 

nästkommande del ska istället det mer praktiska tillvägagångssättet och detaljer 

tydliggöras. Det resultat som erhållits från datamaterialet, vilket möter de olika analytiska 

verktygen, är empirin (Ekengren & Hinnfors, 2012, s. 74). Vår empiri är den del som 

kommer att förklaras i nedanstående delar av kapitlet för metod. 
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3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Den här studien är enbart baserad på data av sekundär art. Informationen är mestadels 

hämtad från litteraturen på området i form av både böcker och vetenskapliga artiklar. För 

att erhålla artiklar som är relevanta och håller hög kvalitet har främst två strategier 

använts. Vi har utgått från databaserna som tillhandahålls via Högskolan i Gävle, främst 

Academic Search Elite, Business Source Premier, Emerald, Google Scholar, JSTOR, 

Science Direct och Wiley Online Library. Där har vi sökt på nyckelbegrepp för 

forskningsområdet: “CSR”, “CSP”, “FP”, men också på mer specifika begrepp som 

“Social impact theory”, “Slack resources theory”, “Trade off theory” och “Managerial 

opportunism theory”. Vår andra strategi, vilken vi mer omfattande börjat använda då vi 

med tiden blivit pålästa inom området, är att ta hjälp av artiklar vi funnit då vi genom 

deras referenslista hittat nya passande artiklar. En aspekt som varit viktig för oss i valet 

av artiklar är dess ranking hos Association of Business Schools (ABS), vilka betygsätter 

tidskrifter. I vår studie har vi försökt använda oss av artiklar med högre kvalitet, betyg tre 

och uppåt (Association of Business Schools, 2015). Att vi på några ställen hänvisat till 

artiklar som är publicerade i sämre rankade tidskrifter än så är vi fullt medvetna om, då 

har informationen i artikeln känts så pass relevant att vi ändå valt att använda den. 

 

De redovisningsdata som utgör studien är, vilket redan nämnts, hämtad från databasen 

Thomson Reuters Datastream. Att studien endast är baserad på sekundära data betyder 

att dess data är insamlad av andra. Syftet med insamlingen har därför inte varit att 

tillfredsställa den här studien utan det har varit för ett annat ändamål, något som kan 

medföra nackdelar för oss då data blir sluten till sitt ursprung. Det kan leda till att den 

inte är helt passande för vår studie, exempelvis då den bygger på den ursprungliga 

insamlingens variabler och begrepp. Det kan också medföra att den inte lämpar sig för 

vår problematisering och därför inte kan leverera ett önskvärt resultat (Eliasson, 2010, s. 

24, 53-56). Vi anser dock att de här problemen inte existerar för oss då vi valt att utgå 

helt från Thomson Reuters variabler och begrepp, vilka vi finner lämpliga för vår studie. 

Samtidigt anser vi att vår problematisering genom information kan tillfredsställas och att 

vårt syfte kan besvaras. Vi ser istället de fördelar vi erhållit på grund av vald data, 

framförallt i form av besparade resurser, i synnerhet tidsmässigt (Vartanian, 2011, s. 13-

15). Det gäller framförallt då data kunnat sparas som en excelfil, vilken är kompatibel 

med våra analytiska verktyg som exempelvis SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Det leder till att mer tid kunnat tillägnas skapandet av teorikapitlet och 
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genomförandet av omfattande tolkningar och analyser av informationen (Bryman & Bell, 

2013, s. 325-326; Saunders et al., 2016, s. 330-331). Vidare förklarade Vartanian (2011, 

s. 13-15) att sekundärdata för ett par årtionden sedan tenderade att ifrågasättas gällande 

kvalitet, något han dock beskrev är inaktuellt nu då sekundärdata idag generellt sett håller 

hög kvalitet.  

 

3.2.2 Studiens population 

Ett mål i vår uppsats är att kunna generalisera, vilket är en viktig del inom den kvantitativa 

forskningsstrategin. Bryman och Bell (2013, s. 177) och Saunders et al. (2016, s. 717) 

markerade i sina böcker att generalisering handlar om i vilken utsträckning resultatet av 

forskningen är relevant och gällande för andra, i vårt fall andra bolag än de som deltagit 

i studien. Vartanian (2011, s. 13) förtydligade att omfattande information från 

sekundärdata många gånger motsvarar ett brett urval av företag, vilket leder till att det 

blir representativt för en större population, något som primärdata oftast inte kan uppnå i 

samma grad. Med det i åtanke har vi försökt att skapa en så omfattande population som 

möjligt för att testa våra fyra hypoteser.  

 

3.2.3 Studiens urval och bortfall  

Vårt urval består av 546 bolag över hela världen, vilka innehar data för studiens samtliga 

variabler för alla tio åren (2007-2016). För att tillhandahålla det här antalet inkluderades 

från början 6 647 publika företag, det högsta antal som fanns tillgängligt i Thomson 

Reuters Datastream. 

 

Vi anser att det är av vikt att poängtera att genomförandet av studiens urval och bortfall 

har genomförts med stor försiktighet och precision. Vi har manuellt filtrerat bort de 6 101 

bolag som inte utgör data i resultatet, vilket varit det mest tidskrävande arbetet i studien. 

Vi har tidigare nämnt att sekundärdata har lett till att vi kunnat engagera mer tid åt andra 

delar av uppsatsen, vilket vi vill förtydliga är jämfört med om identisk data skulle ha 

samlats in av oss själva och inte hämtats från en databas.  
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Tabell 1. Studiens urval och bortfall 

 

Biemer och Lyberg (2003, s. 18-21) förklarade att kvalitet är ett multibegrepp och 

framhäver därför vikten av att mäta kvaliteten i undersökningen. De belyste vidare att det 

finns många olika sätt att mäta kvaliteten på. För att mäta kvaliteten i vår undersökning 

genomförde vi en bortfallsanalys. Djurfeldt och Barmark (2009, s. 29) redogjorde för att 

en bortfallsanalys är ett viktigt verktyg för att kontrollera att urvalet inte är snedvridet 

(bias). De förklarade att forskaren kan kontrollera det genom att studera variablernas 

fördelning, en kontroll där fördelningen av stickprovet i så hög grad som möjligt bör likna 

fördelningen i populationen. Om fördelningen inte är jämbördig kan det leda till 

generaliseringsproblem. Vi ville möjliggöra generalisering av vårt resultat och utförde 

därför en bortfallsanalys för de tio valda sektorerna. Figur åtta representerar denna 

bortfallsanalys och tabell två förtydligar den. Vi kan konstatera att fördelningen för 

urvalet på flera punkter stämmer överens med fördelningen för populationen. Sektorerna 

olja och gas, råvaror, hälsovård, telekommunikation, kraftförsörjning och teknologi, 

genererar alla sex ett urval som speglar den totala populationen inom en gräns på fem 

procentenheter. Vidare skiljer sig sektorerna industri, dagligvaror och konsumentvaror 8-

12 procentenheter vardera, vilket vi anser godtagbart med tanke på den omfattande 

populationen på 6 647 bolag. Den sektor som däremot skiljer sig i en högre grad mellan 

procentandelen för studien gentemot den totala populationen är finanssektorn, vilken 

skiljer 22 procentenheter. Vi förstår att det har konsekvenser för generaliseringen inom 

sektorn och för stora slutsatser kan inte dras av resultatet som erhållits för finanssektorn.  
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Figur 8. Bortfallsanalys uppvisat som stapeldiagram 

 

 

Tabell 2. Bortfallsanalys förtydligat genom procentandel 

  

3.3 Operationalisering 
Inom den positivistiska forskningsfilosofin och den deduktiva ansatsen som studien 

baseras på är operationalisering viktigt (Saunders et al., 2016, s. 146; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 132). Saunders et al. definierade operationalisering (2016, s. 722) som 

“The translation of concepts into tangible indicators of their existence”. Enligt Saunders 

et al. (2016, s. 722) handlar operationaliseringen därför om att förvandla koncept till mer 

konkreta och greppbara begrepp. Studien syftar till att undersöka om det existerar ett 

dubbelriktat samband mellan total CSP och FP, därför utgör CSP och FP de två mest 

uppmärksammade begreppen i studien. En övergång av de två från teori till empiri kallas 

för operationaliseringsproceduren, i proceduren blir därmed allmänna begrepp 
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kvantifierbara. Vår bearbetning av övergången sker i en kvantitativ kontext, vilket 

innebär att processen sker i numerisk form, då CSP och FP går att skildra i mängd (Patel 

& Davidson, 2011, s. 54; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 110, 132-133, 227). Syftet med 

studien är också att undersöka om det existerar en dubbelriktad relation mellan de tre 

enskilda dimensionerna inom CSP och FP, vilket resulterar i att även dimensionerna 

behöver kvantifieras. Utöver dessa begrepp, vilka utgör grunden för undersökningen, 

finns även andra begrepp som utgör viktiga komponenter i studien. De används som 

kontroll för resultatet och benämns kontrollvariabler, självfallet behöver dessa också 

kvantifieras och definieras (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 2).  

 

Bryman och Bell (2013, s. 64) skrev att “när man diskuterar kausalitetsfrågor brukar man 

kalla den faktor som utövar ett kausalt inflytande för den oberoende variabeln och 

effekten av denna för den beroende variabeln”. Vårt syfte är att undersöka om det 

existerar ett dubbelriktat samband mellan total CSP och FP, samt mellan de tre enskilda 

dimensionerna av CSP och FP, därför har således den variabeln som varit beroende 

skiftat.  

 

Det är av betydelse att redogöra för hur varje enskilt begrepp mäts, med andra ord hur 

operationaliseringen av varje variabel genomförts (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.132). I 

resterande del av 3.3 kommer därför våra mätningar för respektive begrepp att 

presenteras.  

 

3.3.1 Variabeln CSP 

Trots omfattande forskning som pågått i flera decennier råder det delade meningar kring 

hur ett företags CSP ska mätas och det finns inga konsekventa mått för begreppet (Peloza, 

2009, s. 1520; Valiente et al., 2012, s. 27). Det finns en uppsjö av olika mått som både 

akademiker och praktiker kan använda sig av vid mätningar av CSP. Peloza (2009, s. 

1521) utförde en genomgång av tidigare studier med mätningar av CSP och fann inte 

mindre än 39 olika CSP-mått i form av exempelvis KLD och Fortune Magazines Index. 

Variationen i de använda måtten visar CSP-måttens komplexitet. 

 

År 1994 började forskare i USA använda KLD för att adressera problemen med CSP-mått 

(Mahoney & Roberts, 2007, s. 235). Forskarna menade att KLD gav ett nytt, förbättrat 

och konsekvent mått för CSP i och med att det var utvecklat av ett oberoende företag 
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vilka betygsatte och bedömde CSP över olika dimensioner relaterat till intressenternas 

intressen (Waddock & Graves, 1997, s. 307). Shane och Spicer (1983, s. 523) anger att 

det är en fördel att använda data från oberoende databaser kontra att använda information 

direkt från bolagen eftersom den sistnämnda kan vara manipulerad och skilja mellan 

företagen vid framtagandet. Valiente et al. (2012, s. 27) diskuterade också fördelarna med 

att använda oberoende data från en tredje part, då användningen också möjliggör bättre 

jämförbarhet mellan företagen. 

 

3.3.1.1 Thomson Reuters ESG-mått och dess dimensioner  

En annan databas som tillhandahåller CSP-data är Thomson Reuters Datastream där 

offentlig information från drygt 6 000 företag finns tillgängligt. Bolaget etiketterar sitt 

mått för CSP-data ESG. ESG innehåller över 400 separata mätvärden och dess 

information sträcker sig 15 år tillbaka i tiden till år 2002 (Thomson Reuters, 2017, s. 3). 

Måttet för total ESG har av företaget själva definierats som “Thomson Reuters ESG Score 

is an overall company score based on the self-reported information in the environmental, 

social and corporate governance pillars” (Bilaga 4). Måttet är baserat på tre delar; en för 

miljö, en social och en för företagsstyrning, tre delar vi benämner dimensioner. Samtidigt 

är det noterbart att ESG enbart är grundat i offentlig tillgänglig information (Thomson 

Reuters, 2015, s. 6) och att ESG-betyget tillhandahåller ett övergripande mått på ett 

företags prestation avseende CSP. Dessa faktorer möjliggör en databas som är en av de 

allra största inom området (Thomson Reuters, 2017, s. 3) och ett omfattande antal 

forskningspublikationer har använt ESG som mått den senaste tiden; Cheng, Ioannou och 

Serafeim (2014, s. 6) samt Luo, Wang, Raithel och Zheng (2015, s. 126) för att ge 

exempel. 

 

Thomson Reuters (u.å., s. 1) förklarade att de utformat ESG på ett sådant sätt att det är 

både objektivt och transparent. Måttenheten innehåller de tre nämnda dimensionerna 

vilka företaget själva kallar för pelare. Varje dimension innehåller i sin tur en rad olika 

kategorier vilka finns beskrivna i figur nio och därmed tydliggörs vad vardera pelaren 

omfattar (Thomson Reuters, 2017, s. 3). De tre dimensionerna med sina kategorier bildar 

tillsammans total ESG genom vikten av varje kategori inom dimensionerna, såldes har 

inte varje kategori lika stort inflytande på total ESG (Thomson Reuters, 2017, s. 7-8).  
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Figur 9. Överblick av ESG 

Figuren ger en kortfattad översikt av måttets pelare och kategorier (Thomson Reuters, 2017, s. 3)  

 

De olika kategorierna innehåller ett antal variabler vilka tilldelas ett ESG-poäng. Poängen 

baseras på variablernas kvalitet och är i skala 0-1, vilket sedan får ett betyg från A+ till 

D-. Omvandling från poäng till betyg finns tydliggjord i tabell tre (Thomson Reuters, 

2017, s. 6-7). Thomson Reuters har i databasen Datastream definierat de tre 

dimensionerna, vilket vi tydliggjort i bilaga fyra. Miljödimensionen har de definierat 

enligt:  

 

The environmental pillar measures a company's impact on living and non-living natural 

systems, including the air, land and water, as well as complete ecosystems. It reflects how 

well a company uses best management practices to avoid environmental risks and 

capitalize on environmental opportunities in order to generate long term shareholder 

value (Bilaga 4). 

 

De konkretiserar därför att miljödimensionen tillhandahåller information om ett bolags 

påverkan på exempelvis vatten, luft och ekosystem. Dimensionen visar hur företag agerar 

för att undvika handlingar som skadar miljön, vilket ska främja långsiktigt ägande. Den 

sociala dimensionen har Thomson Reuters definierat:  

 

The social pillar measures a company's capacity to generate trust and loyalty with its 

workforce, customers and society, through its use of best management practices. It is a 
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reflection of the company's reputation and the health of its license to operate, which are 

key factors in determining its ability to generate long term shareholder value (Bilaga 4). 

 

Thomson Reuters beskrivning av dimensionen är därmed relaterad till ett bolags 

intressenter, hur väl företaget skapar relationer med dessa. Den sociala dimensionen 

förtydligar därför företagens omdöme och rykte, något som är ytterst centralt för 

långsiktigt ägande. Den tredje dimensionen, företagsstyrning, har de definierat enligt:  

 

The corporate governance pillar measures a company's systems and processes, which 

ensure that its board members and executives act in the best interests of its long term 

shareholders. It reflects a company's capacity, through its use of best management 

practices, to direct and control its rights and responsibilities through the creation of 

incentives, as well as checks and balances in order to generate long term shareholder 

value (Bilaga 4). 

 

Dimensionen undersöker därför hur bolagens chefer, ledning och styrelse agerar för att 

skapa långsiktigt ägande. Här är ett företags konstruktion och sammansättning 

betydelsefull, hur olika avdelningar interagerar och integreras med varandra, men även 

hur olika processer inom företaget fungerar. Vidare tydliggör Thomson Reuters i 

Datastream också alla de variablerna som de mäter för respektive dimension, vilka vi valt 

att presentera i bilaga ett, två och tre. Att vi valt att hämta data till vår studie från Thomson 

Reuters motiveras därför av flertalet anledningar, bland annat av att företaget utgörs av 

en tredje part, vilket betyder att de analyserade företagen inte själva tagit fram 

informationen. Samtidigt blir jämförbarheten mellan företag möjlig. Vidare motiveras 

valet även av måttenheternas omfattning och kvaliteten den innehar, något de själva 

tydligt beskrivit men som vi även tydliggjort under fördelarna med sekundärdata.  
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Tabell 3. ESG-poäng transformerat till ESG-betyg 

Hämtad från Thomson Reuters (2017, s. 7). Utseendet är omgjort enligt våra tabellers design.  

  

3.3.2 Variabeln FP 

Tillvägagångssättet för att mäta FP uppvisar också en stor variation och likt CSP har det 

inom forskningen använts en stor andel olika mått. Peloza (2009, s. 1522) delar upp FP i 

tre tillstånd; förmedlande variabler, mellanliggande mått samt slutresultatmått. De 

förmedlande variablerna genererar värde för företaget i de två efterföljande måtten; de 

mellanliggande samt slutresultatmåtten. I det här stadiet kan det exempelvis vara en 

minskning av energikonsumtionen som mäts. En minskning av energikonsumtionen leder 

till lägre energikostnader, något som i slutändan påverkar företagets resultat positivt. De 

mellanliggande måtten är de som kan leda till att värde skapas i slutresultatet, ett exempel 

är kassaflödet. I det sista skedet finns slutresultatmåtten. Slutresultatmåtten delas in i tre 

grupper; marknadsmässiga, redovisningsmässiga samt perceptuella mått och uppstår i 

slutet av kedjan, två exempel är aktiepriset eller ROA. 

 

Figur 10. Mått för variabeln FP 

Baserad på Peloza (2009, s. 1522). 
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Peloza (2009, s. 1522) gjorde en genomgång av forskningen kring relationen mellan CSP 

och FP och fann att 91 % av studierna i undersökningen hade använt sig av 

slutresultatmått. Som ovan nämnt kan de delas in i tre kategorier. De marknadsmässiga 

måtten grundar sig i extern bedömning av företagets intressenter (Cochran & Wood, 

1984, s. 45), mer specifikt hur marknadens investerare värderar företaget och dess 

framtida prestationer (McGuire et al., 1988, s. 859). Det mest frekvent använda 

marknadsmässiga måttet är aktiepriset (Peloza, 2009, s. 1522), men även företagets 

marknadsvärde brukar användas (Hillman & Keim, 2001, s. 129). De 

redovisningsmässiga måtten fastställs internt genom företagens redovisning och fångar 

upp den avkastningen dess tillgångar ger (Peloza, 2009, s. 1524). Det vanligaste 

redovisningsmåttet är ROA. Till sist finner vi de perceptuella, kvalitativa måtten som kan 

vara grundade i interna eller externa bedömningar.  

 

De flesta studier använder sig av redovisnings- eller marknadsmässiga slutresultatmått 

och framför allt aktiepriset eller ROA (Peloza, 2009, s. 1522). Redovisningsmässiga mått 

är beroende av den redovisningspraxis företaget använder och kan variera och därför vara 

mindre jämförbara än exempelvis marknadsvärdet. De är mer kortsiktiga och inte lika bra 

som de marknadsmässiga måtten på att värdera de framtida prestationerna eller hur 

intressenterna uppfattar företaget (Hillman & Keim, 2001, s. 129-130) samt kan ha 

manipulerats (McGuire et al., 1988, s. 859). Exempelvis kan chefer manipulera 

redovisningen för att den ska gynna dem i deras egenintresse att tjäna pengar. Deegan och 

Unerman (2011, s. 281) klargjorde därför att de redovisningsmässiga måtten inte alltid 

speglar företagets finansiella prestationer på ett objektivt sätt. Peloza (2009, s. 1522) 

beskrev att marknadsmässiga mått är jämförbara samt fritt- och lättillgängliga vilket 

bidrar till dess popularitet. Med hjälp av marknadsmässiga mått går det att jämföra bolag 

som är verksamma i olika sektorer och olika länder, vilket gör det enkelt att se hur 

företaget står sig gentemot konkurrenter samt huruvida olika initiativ ger 

konkurrensfördelar. Marknadsmässiga mått tar mer hänsyn till intressenternas nuvarande 

och framtida förtroende för företaget (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 26) 

och fokuserar mer på framtida prestationer än tidigare resultat som de 

redovisningsmässiga måtten gör (McGuire et al., 1988, s. 859). De tar också i större 

omfattning hänsyn till immateriella resurser än vad de redovisningsmässiga måtten gör 

(Hillman & Keim, 2001, s. 136). Dock poängterade McGuire et al. (1988, s. 869) att 
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marknadsmått som exempelvis aktiepriset kan variera mycket över tiden. Vissa menar att 

måtten inkluderar mer än bara det finansiella (Cochran & Wood, 1984, s. 45) och att de 

inte på ett korrekt sätt speglar företagets lönsamhet (Aupperle et al., 1985, s. 452). 

 

I vår studie kommer vi använda oss av företagens marknadsvärde för att bestämma dess 

FP, att valet föll på det marknadsmässiga måttet beror på en rad olika anledningar. Inom 

måttet bestäms bolagens marknadsvärde på samma grund, hur marknaden värderar 

företaget och därmed är de mer jämförbara än de redovisningsmässiga måtten där intern 

redovisningspraxis och manipulering kan påverka måttets värde (Hillman & Keim, 2001, 

s. 129; Peloza, 2009, s. 1522, 1524). De är också mer förmögna att fånga framtida värde 

av inkomstströmmar på ett mer tillförlitligt sätt än de redovisningsmässiga måtten 

(Martinez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 26). Marom (2006, s. 193) uttryckte också 

vikten av att använda sig av långsiktiga mått då resultaten av CSP-initiativ utvärderas 

eftersom kostnaderna av dessa oftast är kortsiktiga medan reaktionerna på initiativen kan 

komma på lång sikt. Därför är de marknadsmässiga måtten mer lämpliga eftersom de 

blickar framåt (Martinez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 26). Precis som för CSP har 

vårt mått för FP tagits fram med hjälp av Thomson Reuters Datastream i form av ett 

företags konsoliderade marknadsvärde.  

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Relationen mellan CSP och FP kan påverkas av olika företagsspecifika faktorer. De kan 

snedvrida resultatet och kallas för kontrollvariabler (Martínez-Ferrero, Banerjee & 

García-Sánchez, 2016, s. 313). De faktorer som tycks influera relationen är väl 

uppmärksammade i tidigare studier och i Margolis et al.:s (2009, s. 13) undersökning har 

de tydliggjort att de tre faktorerna storlek, risk och sektor är de mest använda, vilka 

kommer att finnas representerade även i vår studie. Andra faktorer som rörelsekapital, 

skuldsättningsgrad och forskning och utveckling (FoU) anser vi också är motiverade att 

ta med då de tycks ha påverkan på relationen (Aras et al., 2010, s. 236-237; Luo & 

Bhattacharya, 2006, s. 7-8; Mahoney & Roberts, 2007, s. 241; Martínez-Ferrero et al., 

2016, s. 313; Nelling & Webb, 2009, s. 201; Waddock & Graves, 1997, s. 308-309). Med 

anledning av det definierar vi i vår analys de sex influerade faktorer enligt nedanstående: 
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3.3.3.1 Storlek 

Storleken på ett företag kan påverka dess CSP (McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). 

Företag kan exempelvis dra till sig mer uppmärksamhet vartefter de växer och därmed få 

större krav på sig från intressenter att engagera sig i hållbarhet (Waddock & Graves, 1997, 

s. 308; Ullman, 1985, s. 541). Intressenters krav vill företag tillfredsställa för att åtnjuta 

fördelar som exempelvis förbättrad finansiell prestation (Marom, 2006, s. 193; Preston & 

O´Bannon, 1997, s. 421), kundlojalitet och förbättrat rykte (Hillman & Keim, 2001, s. 

125-126; Marom, 2006, s. 192-193; McGuire et al., 1988, s. 854). Resurser för att 

investera i CSP kan också finnas tillgängliga i högre grad i större företag (Gallego‐

Álvarez et al., 2014, s. 7; Margolis et al., 2009, s. 14), Waddock och Graves (1997, s. 

312-313) beskrev att större företag oftare investerar i CSP för att de har tillgång till mer 

resurser. I vår studie har vi valt att använda totala tillgångarna som mått på storleken, 

närmare bestämt logaritmen av dessa för att få mer hanterbara siffror. 

 

 

Formel 1. Storlek (kontrollvariabel) 

 

3.3.3.2 Risk 

Om ett företag upplever en hög risk är det mindre troligt att de kommer investera i CSP-

aktiviteter (Waddock & Graves, 1997, s. 308). Det kan bero på att chefer påverkas av 

företagets risknivå vilket influerar hur de tänker och agerar kring beslut om besparingar 

och investeringar, CSP är därmed ett område som leder till försiktighet bland chefer 

(McGuire et al., 1988, s. 857). Företagsrisken har därför en nära relation till hur företaget 

presterar finansiellt (Ullman, 1985, s. 448) och Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno 

(2015, s. 26) förklarade att företag kan investera i CSP för att minska sin riskuppfattning. 

 

Det finns olika sätt att mäta risken, vi kommer att använda oss av beta vilket exempelvis 

Hillman & Keim (2001, s. 131) använt i sin studie. Beta visar hur tillgångens värde har 

fluktuerat i relation till marknadens sammantagna trend vilket ger en indikation om 

framtida risk (Cochran & Wood, 1984, s. 45). Det mäts genom att beräkna kovariansen 

av skillnaden i avkastning mellan aktien i fråga och marknadens. Det sätts sedan i relation 

till marknadens varians. Värdet 1 innebär att aktien har följt marknadens svängningar. Är 

det lägre än 1 är aktien defensiv och har haft lägre variation än marknaden. Vid värden 

över 1 är aktien aggressiv och har sjunkit eller stigit mer än marknaden (Avanza, u.å.). 
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Formel 2. Risk (kontrollvariabel) 

 

 

 

3.3.3.3 Rörelsekapital 

Måttet reflekterar företagets likviditet, hur företaget kommer klara av att fullgöra sina 

betalningsförpliktelser och utföra sin verksamhet på kort sikt (Martínez-Ferrero et al., 

2016, s. 313). Det mäts genom att ta företagets omsättningstillgångar subtraherat med 

dess kortfristiga skulder. 

 

  

Formel 3. Rörelsekapital (kontrollvariabel) 

 

3.3.3.4 Skuldsättningsgrad 

Ett företags skuldsättningsgrad kan påverka dess agerande på olika sätt. En högre 

skuldsättningsgrad kan begränsa chefers möjligheter till investeringar och företaget kan 

därmed gå miste om affärsmöjligheter som hade kunnat bidra till en bättre lönsamhet 

(Barnett & Salomon, 2012, s. 1310). Det kan också se till att chefer håller sig mer 

realistiska och överväger beslut. Skuldsättningsgraden visar hur stor risk ett företag har 

för att inte kunna fortleva (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 26). Nelling och 

Webb (2008, s. 200) kom i sin studie fram till att företag med en större andel skulder 

investerar mindre i CSP-aktiviteter än de med en lägre andel skulder. Variabeln mäts 

genom att sätta företagets skulder mot det egna kapitalet. 

 

   

Formel 4. Skuldsättningsgrad (kontrollvariabel) 
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3.3.3.5 FoU 

Det finns forskning som menar att investeringar i FoU kan vara värdeskapande för och 

utveckla kompetenserna inom företag (Barnett & Salomon, 2012, s. 1310). Lichtenberg 

och Siegel (1991, s. 203) diskuterade att FoU-investeringar har visats påverka tillväxten 

i produktiviteten positivt och att det genererar finansiell avkastning. Hur mycket ett 

företag väljer att investera i CSP-aktiviteter kan bero på exempelvis hur mycket de 

spenderar på FoU (McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). Vi mäter denna variabel som 

utgifter för FoU dividerat med totala intäkter. 

 

   

Formel 5. FoU (kontrollvariabel) 

   

3.3.3.6 Sektor 

CSP-nivåerna kan variera mellan företag beroende på vilken sektor de är verksamma 

inom då branschen kan påverka företaget på olika sätt (Margolis et al., 2009, s. 14). Varje 

sektor har sina specifika karaktärsdrag, intressenter, regleringar och olika sociala och 

miljömässiga frågor (Chand & Fraser, 2006, s. 243; Waddock & Graves, 1997, s. 309). 

Vissa sektorer tillges högre krav att engagera sig i CSR-aktiviteter (Ullman, 1985, s. 541), 

exempelvis kan sektorer som har stora utsläpp och arbetar med kemikalier ha större press 

på sig att investera i miljön och därmed öka sin CSP (Margolis et al., 2009, s. 14). Olika 

sektorer kan också vara i olika tillväxtstadier vilket kan påverka kraven att engagera sig i 

CSP-aktiviteter (McWilliams & Siegel, 2001, s. 117; Waddock & Graves, 1997, s. 308). 

Waddock och Graves (1997, s. 310) beskrev därför att det måste kontrolleras för 

sektorstillhörighet för att kunna utreda sambandet mellan CSP och FP, därmed används 

sektor som kontrollvariabel för att ta hänsyn till de skillnaderna mellan dessa. 

 

Sektor kommer verka som dummyvariabel i våra regressionsanalyser, vilket är en binär 

variabel med värdena 0 och 1 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 110). Det gör att en 

kvalitativ variabel går att kvantifiera, något som bidrar till att den kvalitativa variabeln 

blir användbar i en regressionsanalys vilket vi genomför nedan (Andersson, Jorner & 

Ågren, 2007, s. 107). De olika sektorerna kommer därmed tilldelas olika siffror beroende 

på vilken sektor de verkar i. Vi har använt oss av Industry Classification Benchmark 
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(ICB) för indelningen i sektorer. ICB delar in företagen i tio sektorer, fördelningen av 

företagen i vår studie finns i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 4. Studiens fördelning i sektorer enligt ICB 

 

3.4 Studiens analysmetoder 
Nedan presenteras de analysmetoder vi använt för att möjliggöra undersökningen av 

relationen mellan CSP och FP samt mellan enskilda dimensioner av CSP och FP. Först 

har en beskrivande analys genomförts för att klargöra hur genomsnitt och spridning ser 

ut bland undersökningens data (Wahlgren, 2012, s. 99). Sedan har varianstestet Pearsons 

korrelationstest analyserats och slutligen har multipla regressionsanalyser genomförts. 

Utöver analyserna har även de två felkällorna multikollinearitet och heteroskedasticitet 

kontrollerats, vilka är vanligt förekommande i regressioner (Djurfeldt & Barmark, 2009, 

s. 111-112; Wahlgren, 2012, s. 138). 

 

De statistiska analyserna har genomförts i två statistikprogram. Den beskrivande 

statistiken och varianstestet har utförts i statistikprogrammet SPSS, vilket är det 

vanligaste programmet vid kvantitativa analyser (Bryman & Bell, 2013, s. 365). De 

multipla regressionsanalyserna har utförts i statistikprogrammet Stata, vilken 

tillhandahåller diverse specialiserade funktioner både inom ekonometri och regression 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 329). 
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3.4.1 Beskrivande statistik 

Studiens analyser inleddes med univariat analys, vilket innefattar analys av enbart en 

variabel (Bryman & Bell, 2013, s. 348). Denna första fas av analysen syftar till att 

synliggöra olika samband och relationer mellan variablerna. Det möjliggörs genom att 

beräkna variablernas medelvärde, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde.  

 

Ett av de mest frekvent använda måtten för att beräkna genomsnittet i kvantitativ data är 

medelvärde (Wahlgren, 2012, s. 99). För att beräkna medelvärdet summeras all data i en 

fördelning och delas med antal värden i fördelningen (Bryman & Bell, 2013, s. 351), 

vilket vi betecknar enligt följande (De Veaux, Velleman & Bock, 2012, s. 57):   

 

 

Formel 6. Medelvärde 

 

 

Som ett första okomplicerat och enkelt steg för att undersöka spridningen på studiens data 

har minimumvärde och maximumvärde kontrollerats (Wahlgren, 2012, s. 99), vilka är de 

två extremvärdena av studiens data (De Veaux et al., 2012, s. 53). I denna beskrivande 

analys har även standardavvikelse beräknats, vilket är det mest frekvent använda 

spridningsmåttet (Wahlgren, 2012, s. 99). Måttet beräknar den genomsnittliga 

förändringen runt medelvärdet (Bryman & Bell, 2013, s. 352) och vi har använt följande 

formel vid beräkning (De Veaux et al., 2012, s. 59):  

 

 

Formel 7. Standardavvikelse 
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3.4.2 Pearsons korrelationstest 

Studiens analyser övergick sedan i bivariata analyser, vilket innefattar analys av två 

variabler åt gången, något som genomförs för att se hur relationen ser ut mellan dessa två 

(Bryman & Bell, 2013, s. 353). De bivariata analyserna i studien genomfördes med ett 

varianstest. De är enkla regressioner, vilket betyder att de innefattar enbart en oberoende 

variabel (Andersson et al., 2007, s. 33, 325). 

 

Varianstestet som vi valt att tillämpa i undersökningen är Pearsons korrelationstest. Testet 

undersöker om det existerar en eventuell samvariation mellan två variabler. Om svaret är 

ja är testets uppgift att också undersöka i vilken omfattning samvariationen existerar 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 56). Korrelationskoefficienten (r) är alltid ett värde mellan 

-1 till 1 (Wahlgren, 2012, s. 127). En korrelationskoefficient av stark karaktär har ett 

värde nära -1 eller 1, medan ett värde nära noll betyder att relationen är väldigt svag (De 

Veaux et al., 2012, s. 167). För att konkret kunna se om ett samband existerar samt hur 

starkt det är har vi valt att utgå från Vejdes (2003, s. 108) samt Johannessen, Tufte och 

Christoffersens (2010, refererad i Fekjær, 2016, s. 43) tolkning av 

korrelationskoefficienten då vi i resultatet presenterar en korrelationsmatris. Ett värde på 

0 innefattar ingen korrelations alls, ett värde under ±0,2 inbegriper en måttlig 

samvariation, ett värde mellan ±0,2 och ±0,3 betyder en viss samvariation och ett värde 

mellan ±0,3 och ±0,4 och över ±0,5 innefattar ett relativt starkt samband respektive ett 

mycket starkt samband. En korrelationskoefficient på värden +1 alternativt -1 omfattar 

ett fullständigt samband mellan variablerna. Tolkningen av korrelationskoefficienten 

finns tydliggjord i tabell fem nedan.  

 

Tabell 5. Tolkning av korrelationskoefficienten 

Egen figur, baserad på Vejde (2003, s. 108) samt Johannessen, Tufte och Christoffersen (2010, refererad i 

Fekjær, 2016, s. 43). 
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3.4.3 Felkällor 

Ett antal felkällor kan förekomma då regressionsanalyser genomförs (Djurfeldt & 

Barmark, 2009, s. 111-112; Wahlgren, 2012, s. 138), därför behöver felkällorna 

kontrolleras för att erhålla träffsäkra resultat. Anledningen till dess vikt är att resultatets 

pålitlighet påverkar studiens kvalitet (Saunders et al., 2016, s. 202), vilket diskuteras 

nedan (3.5). Därför följer här en presentation av två felkällor, vilka sedan undersökts i 

resultatkapitlet (4.2.1).  

 

3.4.3.1 Multikollinearitet 

Den första felkällan som studien kontrollerat är multikollinearitet, vilket känns centralt 

med tanke på studiens innehåller många variabler. En central fråga inom regressioner är 

om oberoende variabler verkligen är oberoende av varandra (Wahlgren, 2012, s. 138). 

Multikollinearitet föreligger då oberoende variablerna i en regressionsanalys har hög 

korrelation mellan varandra (Andersson et al., 2007 s. 110; Verbeek, 2012, s. 46). 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 111-113) beskrev att en synonym till multikollinearitet, 

vilken sätter felkällan i en mer svensk kontext, är ‘samvariation mellan oberoende 

variabler’. Felkällan inverkar negativt på precisionen i regressionsanalyser och kan därför 

innebära problematik gällande att finna de samband forskaren vill erhålla, i föreliggande 

studie mellan CSP och FP samt mellan de tre dimensionerna av CSP och FP.  

 

För att undersöka om multikollinearitet föreligger kan en korrelationsmatris studeras 

vilken finns presenterad i resultatet (4.2). En tumregel som forskaren bör förhålla sig till 

är att korrelationskoefficienten mellan de oberoende variablerna inte överstiger 0,7-0,8. 

Felkällans existens kan även testat direkt i SPSS genom en kollinearitetsdiagnos, vilket 

forskare bör genomföra då en del av sambanden inte framgår av korrelationsmatrisen. 

Diagnos genererar VIF-faktorer (Variance Inflation Factors) och toleransfaktorer. Den 

första faktorns värde ska inte överstiga 2,5 och den andra ska inte understiga 0,5 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 111-113).  

 

3.4.3.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet översätts vanligtvis till ojämn spridning och är ett frekvent 

återkommande problem i regressionsanalyser (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 111-112). 

Det finns olika tester för att kontrollera heteroskedasticitet (Brooks, 2008, s. 133). 
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Djurfeldt och Barmark (2009, s. 60-66, 111, 326) beskrev ett sådant då de förklarade att 

vid förekomst av heteroskedasticitet blir residualerna snedfördelade. Exempelvis sker det 

i regressionsanalyser runt regressionslinjen då spridningen vertikalt inte är lika för alla 

värden på variabeln för x. Ofta får spridningsdiagrammet en solfjädersform när 

heteroskedasticitet inträffar, vilket vi har kontrollerat i vår studie.  

 

3.4.4 Multipel regressionsanalys 

Studiens analyser avslutades med multivariata analyser, vilket innefattar analys av tre 

eller fler variabler åt gången (Bryman & Bell, 2013, s. 358). Den här analysen genererade 

det största bidraget till studiens resultat och regressionerna innehåller mer än en 

oberoende variabel då vi inkluderat sex kontrollvariabler (Andersson et al., 2007 s. 83). 

Välkända studier inom ämnet, såsom Mahoney och Roberts (2007, s. 241) och Waddock 

& Graves (1997, s. 312) har också genomfört multipla regressioner, vilket indikerar ett 

framgångsrikt val av analysmetod. Multipla regressionsanalyser har genomförts på 

samtliga fyra hypoteser.   

 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 105) klargjorde i sin bok att styrkan med multipla 

regressionsanalyser är möjligheten att kunna inkludera alla dessa variabler, där en 

konstant (α eller intercept) tillsammans med två eller fler oberoende variabler (x1, x2 etc.) 

genererat en funktion av den beroende variabeln (y). Här ersätts y och x1, x2 ofta av 

beteckningar som mer kan sammankopplas till variablerna. Ekvationen för den multipla 

regressionen skrivs därför (Andersson et al., 2007, s. 16, 83-86):  

 

 

Ekvation 1. Multipel regression (Andersson et al., 2007, s. 16, 83-86) 

 

Med ekvation ett som grund har studiens multipla regressioner erhållit följande utseenden 

för att testa de fyra hypoteserna:  
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Ekvation 2. Total CSP:s effekt på FP 

 

 

Ekvation 3. FP:s effekt på Total CSP 

 

 

Ekvation 4. Dimensionen miljös effekt på FP 

 

 

Ekvation 5. FP:s effekt på dimensionen miljö 

 

 

Ekvation 6. Den sociala dimensionens effekt på FP 

 

 

Ekvation 7. FP:s effekt på den sociala dimensionen 

 

 

Ekvation 8. Dimensionen företagsstyrnings effekt på FP 

 

 

Ekvation 9. FP:s effekt på dimensionen företagsstyrning 
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3.5 Kvalitetskriterier 
Saunders et al. (2016, s. 202) och Eliasson (2010, s. 14-17) beskrev att begreppen 

reliabilitet och validitet är av stor betydelse för kvaliteten i en undersökning. Även 

Bryman och Bell (2013, s. 62-63, 400) resonerade kring forskningskvalitet och förklarade 

likt Saunders et al. (2016, s. 202) och Eliasson (2010, s. 14-17) de två redan nämnda 

begreppens väsentlighet, men lägger också till ett tredje - replikerbarhet. Begrepp är 

centrala för att diskutera en kvantitativ företagsekonomisk studies kvalitet. För att 

diskutera vår studies kvalitet har därför dessa tre valts som grund och nedan följer en 

redogörelse med respektive begrepp som rubrik. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, åsyftad till tillförlitlighet, handlar om att studien ska kunna replikeras. Kan 

en tidigare genomförd studie utföras på samma sätt och då samtidigt erhålla ett likadant 

resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 62-63)? I sådant fall har studien en hög reliabilitet 

(Saunders et al., 2016, s. 202). Om resultatet från den nya undersökningen däremot inte 

skulle bli detsamma, utan tillfälligheter har inverkan på resultatet, betyder det att studiens 

reliabilitet påverkas i negativ bemärkelse (Bryman & Bell, 2013, s. 62-63). Graden av 

reliabilitet ökar därför desto större chans det är att resultatet blir detsamma i en ny 

undersökning (Eliasson, 2010, s. 15). 

  

För att andra forskare ska lyckas erhålla samma resultat krävs en tydlig dokumentation 

av studiens genomförande. För att bemöta reliabilitetsproblemet bör forskaren genomföra 
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steg i processen så operationellt som möjligt (Yin, 2007, s. 59). Därför har ett mål med 

metodkapitlet varit att så konkret som möjligt förklara vårt tillvägagångssätt. Samtidigt 

är det av stor betydelse att måtten som används för studiens variabler är både tillförlitliga 

och följdriktiga, då det utgör kärnan inom reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013, s. 170-

171). Två andra centrala delar inom reliabiliteten, vilka är ytterst viktiga i denna studie, 

är intern reliabilitet och stabilitet. Den förstnämnda syftar till frågan om hur följdriktig 

och tillförlitlig den skala som begreppen mäts i är. Vårt mått för CSP är baserat på 

Thomson Reuters ESG-betyg, vilket betyder att vi definierar CSP och dess dimensioner 

likt Thomson Reuters och dess poäng. Då många andra forskare, vilka ingående beskrivs 

i teorikapitlet (2.3), också diskuterar CSP i dessa dimensioner bör den interna 

reliabiliteten anses hög. Stabiliteten handlar istället om måttets säkerhet och garanti 

genom tiden, så att resultatet inte varierar. Då studiens data är inhämtat från Thomson 

Reuters Datastream för åren 2007 till 2016 bedömer vi stabiliteten för studiens resultat 

som god, även om den skulle genomföras i framtiden och av andra forskare. 

  

Innan vi började med vår uppsats hade vi gjort en kartläggning för hur vi skulle genomföra 

undersökningen, en planering som vi i hög grad kunnat förhålla oss till genom hela 

processen. Eliasson beskrev år 2010 (s. 15-16) att det ökar reliabiliteten då han redogjort 

för betydelsen av god förberedelse, en tydlig plan för processen samt att om forskningen 

bedrivs av mer än en person är enighet centralt. Han tydliggjorde också en central 

anledning till att få en hög nivå avseende reliabiliteten i studien då det är enklare att uppnå 

en hög validitet då.  

3.5.2 Validitet 

Bryman och Bell konkretiserade i sin bok (2013, s. 63) att validiteten på flera punkter 

utgör det mest betydelsefulla forskningskriteriet. Validiteten, beskriven som giltigheten 

(Eliasson, 2010, s. 16), handlar om förmågan att ha valt lämpliga åtgärder för sin studie, 

generaliserbarhet och precision av resultat (Saunders et al., 2016, s. 202). Det berör 

således frågan om vi som forskare lyckats mäta det begreppet vi planerat att mäta 

(Bryman & Bell, 2013, s. 173; Eliasson, 2010, s. 16; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 133). 

  

Bedömningen av en studies validitet är kopplad till dess operationalisering (Yin, 2007, s. 

53). Har forskaren lyckats med sin operationalisering? Vi har deducerat hypoteser från 

teorin och inom den hypotetisk-deduktiva forskningsansatsen är det viktigt att prata om 

begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2013, s. 63, 173). Hur väl mäter måttet begreppet? Om 



Clara Lundell & Jenny Olofsson 

 

 
48 

ett mått inte mäter begreppet på ett bra sätt blir resultatet tvivelaktigt. I vår 

operationalisering (3.3) beskrivs hur vi mätt våra begrepp. Vi motiverar även varför 

marknadsmässiga mått valts istället för redovisningsmässiga då vi väger in både fördelar 

och nackdelar. Alla begrepp som är centrala i studien; CSP, dess dimensioner, FP samt 

våra sex kontrollvariabler definieras, motiveras och kopplas till tidigare forskning. 

  

Utöver begreppsvaliditet är även den interna validiteten viktig att beakta. Saunders et al. 

(2016, s. 203) förklarade att intern validitet föreligger då forskningens resultat visar på 

ett exakt orsakssamband mellan den oberoende och beroende variabeln. Vårt syfte är att 

undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan total CSP och FP, samt om 

det existerar ett dubbelriktat samband mellan enskilda dimensioner av CSP och FP. 

Därför utgör marknadsvärde i vissa mätningar beroende variabel och i andra oberoende, 

samma gäller variablerna total CSP och dess dimensioner. Den interna validiteten beror 

därför på hur säkra vi kan vara på att det är den oberoende variabeln som verkligen orsakar 

effekterna på den beroende (Bryman & Bell, 2013, s. 64). För att lyckas med det har vi 

inkluderat sex kontrollvariabler, vilka har påverkan i relationen. Att vi valt att genomföra 

analysen med kontrollvariabler anser vi ha positiv inverkan på studiens interna validitet 

vilket också kan bidra till en mer hållbar kausalitet. Vad som också bör anses bidra till 

trovärdighet och säkerhet beträffande att det verkligen är den oberoende variabeln som 

genererar variation i den beroende är att studien genomförts för samma 546 företag under 

en period om tio år (Hassmén & Koivula, 1996, s. 14). 

  

Den externa validiteten handlar om möjligheten att generalisera resultatet till andra 

sammanhang och till andra grupper utöver de som studerats (Bryman & Bell, s. 2013, s. 

64; Saunders et al., 2016, s. 204; Yin, 2007, s. 57). Generalisering har vi tidigare förklarat 

som ett av våra mål med studien och för att lyckas med det krävs ett representativt urval, 

därför hade ett slumpmässigt urval varit att föredra och något vi gärna hade eftersträvat 

(Bryman & Bell, 2013, s. 177-178). Det har dessvärre varit omöjligt då vi hämtat data 

från databasen Thomson Reuters vilken endast tillhandahåller data från publika bolag. 

Istället har vi fått lägga fokus på att studien ska innehålla ett omfattande urval, vilket leder 

till att vår studie är baserad på 546 företag från hela världen. Samtidigt har vi genomfört 

en bortfallsanalys vilken vi erhållit ett tillfredsställande resultat på, med undantag för 

finanssektorn, vilket vi närmare beskriver under rubriken 3.2.3.  
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3.5.3 Replikerbarhet 

Det sista kvalitetskriteriet har delvis berörts, men vi vill ändå förtydliga hur vi kopplar 

replikerbarheten till vår studie. Replikerbarhet handlar om upprepning, att en annan 

forskare ska kunna genomföra samma undersökning och erhålla samma resultat som 

tidigare forskare gjort. En förutsättning för att det ska vara möjligt för framtida forskare 

att reproducera vår studie är att ingående förklara vårt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 

2013, s. 63). Vi har därför varit angelägna om att beskriva tillvägagångssättet på en 

detaljerad nivå i vårt metodkapitel. Ett exempel är den manuella filtrering som skett av 

data i Excel, vilken vi beskrivit steg för steg i avsnitt 3.2.3. Vi anser även att vår 

referering, vilken innehåller sidhänvisningar, möjliggör upprepning av undersökningen. 

Samtidigt menar vi, med avseende på att informationen är av sekundär art och enbart är 

baserad på offentligt tillgänglig information (Thomson Reuters, 2015, s. 6), att 

möjligheten till att genomföra studien igen blir än större.  
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4. Resultat 
 

I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat. Inledningsvis finns de beskrivande 

analyserna, följt av ett varianstest, kontroll av felkällor och multipla regressioner.  

 
 
4.1 Beskrivande statistik  
I tabell sex och sju redogör vi för studiens beskrivande statistik, vilken uttrycks i miljoner 

euro. Det är ett första steg för att kontrollera relationen mellan total CSP och FP (relation 

A+B), samt mellan CSP:s tre dimensioner och FP (relation C1, C2 & C3). I tabellerna för 

den beskrivande statistiken finns studiens samtliga variabler representerande. Vi vill 

understryka att total CSP inte är summan av det tre dimensionerna, varför dessa inte går 

att summera ihop för att erhålla total CSP. Thomson Reuters bygger upp sitt totala mått 

för CSP genom vikten av varje kategori inom dimensionerna, således har inte varje 

kategori lika stort inflytande på det totala måttet (Thomson Reuters, 2017, s. 7-8).  

 

4.1.1 CSP och FP 

I följande tabell (6) visas den beskrivande statistiken för studiens samtliga variabler, 

exklusive vår dummyvariabel sektor vilken istället presenteras i tabell sju. Här framgår 

medelvärde, standardavvikelse, minimivärde samt maximivärde för alla de 5460 

observationer vår data bygger på, ett antal som uppkommit då varje företag studerats 

under tio år. Medelvärdet för FP, mätt som marknadsvärde, är 15874,34494 miljoner euro 

och standardavvikelsen är 35274,75577 miljoner euro. Den genomsnittliga CSP-poängen 

för företagen är 58,7987 och standardavvikelsen 17,64670. Värt att poängtera är också att 

dimensionen för miljö erhållit ett medelvärde om 73,6960 poäng, medan dimensionen för 

företagsstyrning enbart har ett medelvärde på 49,3159. Det indikerar att företag engagerar 

sig mer i miljöaktiviteter än i aktiviteter relaterade till företagsstyrning. Företagens 

utgifter för forskning och utveckling mäts som tidigare illustrerat som dess totala utgifter 

inom FoU dividerat med totala intäkter. Företagens värde för variabeln sträcker sig från 

noll euro, då det finns företag som inte engagerar sig alls i dessa aktiviteter, till maximalt 

4616,669923 miljoner euro.  
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Tabell 6. Beskrivande statistik 

N visar antal företag för respektive variabel. Medelvärde anger det genomsnittliga medelvärdet för varje 

variabel och standardavvikelse variabelns genomsnittliga standardavvikelse. Minimum- och 

maximumvärde rapporterar det lägsta respektive högsta värdet som registrerats för varje variabel. 

Marknadsvärde anger företagens genomsnittliga konsoliderade marknadsvärden och total CSP och dess tre 

dimensioner konkretiseras genom genomsnittliga ESG-poäng. Storlek är beräknat på logaritmen för 

genomsnittliga totala tillgångar, risken genom medelvärde för beta och rörelsekapital är medelvärdet för 

företagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Genomsnittlig skuldsättningsgrad har 

erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget kapital. Medelvärdet för FoU är totala 

utgifterna för FoU delat med totala intäkter.  

 

4.1.2 CSP och FP fördelat per sektor  

Nedan i tabell sju framgår den beskrivande statistiken för studiens tio sektorer. Tabellen 

tydliggör hur många företag som ingår i varje sektor, men visar också medelvärdet och 

standardavvikelse för varje sektor för variablerna marknadsvärde, total CSP, dimensionen 

för miljö, den sociala dimensionen samt för företagsstyrningsdimensionen. 

  

Den största sektorn var industri vilken utgjorde hela 29 % av urvalet. Industri följdes av 

sektorn för dagligvaror vilken bestod av 115 bolag. Hela fem av tio sektorer innehöll 

mindre än 5 % av det totala urvalet. De sektorerna var finans, telekommunikation, 

kraftförsörjning, konsumenttjänster och olja och gas, vilka enbart bestod av 3, 11, 18, 22 

och 24 företag vardera. Det högsta marknadsvärdet hade i genomsnitt sektorn för olja och 

gas, följt av telekommunikation. Likaså hade även dessa sektorer de två genomsnittligt 

högsta värdena för total CSP. Råvaruindustrin hade det genomsnittligt lägsta 

marknadsvärdet, men tillhörde inte någon av de fem sektorerna som hade lägst 

genomsnittsvärde för total CSP. Vidare har sektorn telekommunikation det högsta 

genomsnittliga värdet både inom dimensionen för miljö och den sociala dimensionen. 

Högst medelvärde inom företagsstyrningen hade finanssektorn. Ett genomgående 
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mönster är att de sektorer som har låga poäng inom en dimension tenderar att ha höga 

standardavvikelser. Exempelvis har finanssektorn det näst lägsta genomsnittliga värdet 

inom miljö och högst genomsnittliga standardavvikelse. Samtidigt som sektorn 

konsumenttjänster har lägst genomsnittligt poäng inom den sociala dimensionen och 

också högst genomsnittlig standardavvikelse.  

 

 

Tabell 7. Beskrivande statistik sektorer 

N visar antalet företag som tillhör respektive sektor, andel av totala företag anges inom parantes. 

Medelvärde anger det genomsnittliga medelvärdet för varje sektor för varje variabel och standardavvikelse 

variabelns genomsnittliga standardavvikelse. Marknadsvärde anger företagens genomsnittliga 

konsoliderade marknadsvärden och total CSP och dess tre dimensioner konkretiseras genom 

genomsnittliga ESG-poäng. Sektor förklarar vilken övergripande bransch företagen tillhör.  

 
4.2 Pearsons korrelation 
Tabell åtta är en korrelationsmatris vilken inkluderar studiens variabler, återigen 

exklusive vår dummyvariabel. Den visar överskådligt korrelationen mellan variablerna 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 326). Med utgångspunkt av Vejdes (2003, s. 108) samt 

Johannessen et al.:s (2010, refererad i Fekjær, 2016, s. 43) tolkning av 

korrelationskoefficienten (tabell 5) kan vi konstatera att det finns samband mellan 

studiens beroende och oberoende variabler. Här syns relationerna mer påtagligt. Mellan 

marknadsvärde och total CSP (relation A+B) erhålls en korrelationskoefficient på 0,353, 
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ett värde som innefattar ett relativt starkt samband på den tidigare presenterade skalan. 

Koefficienterna mellan marknadsvärde och de tre dimensionerna separat uppnår däremot 

inte lika högt på skalan (relation C1, C2 & C3). Dimensionen för företagsstyrning får ett 

korrelationsvärde på 0,255 och den sociala dimensionen erhåller ett värde på 0,2, vilket 

innebär att de båda dimensionerna hamnar på steget för ett visst samband. Detta medan 

dimensionen för miljö får ett värde på under 0,2, närmare bestämt 0,187, vilket innebär 

ett måttligt samband. De fyra presenterade relationer är signifikanta på en 0,01-nivå vilket 

betyder att marknadsvärde är signifikant korrelerade med total CSP och vardera av de tre 

dimensionerna.  

 

Tabell 8. Pearsons korrelationsmatris 

Tabellen visar samvariation mellan variablerna uttryckt som korrelationskoefficient, **p<0,05 & 

***p<0,01.  

Marknadsvärde anger företagens konsoliderade marknadsvärden, totalt CSP och dess tre dimensioner 

konkretiseras genom ESG-poäng. Storlek är beräknad på logaritmen av totala tillgångar, risken genom 

värdet för beta och rörelsekapital är företagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. 

Genomsnittlig skuldsättningsgrad har erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget 

kapital. FoU är totala utgifterna för FoU delat med totala intäkter. 

 

4.2.1 Kontroll av felkällor  

I studiens metodkapitel (3.4.3.1 & 3.4.3.2) redogjorde vi för två felkällor vilka skulle 

kontrolleras med olika metoder för att generera ett mer tillförlitligt resultat. 

 

Korrelationsmatrisen är behjälplig för att kontrollera att det inte råder multikollinearitet, 

en felkälla vilken presenterades under analysmetoder i metodkapitlet (3.4.3.1). 

Multikollinearitet beskrevs föreligga då koefficienterna mellan de oberoende variablerna 

var för hög (0,7-0,8), koefficientvärden som inte uppnås i denna studie. För att ytterligare 

säkerställa att multikollinearitet inte råder har ännu ett verktyg utöver 
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korrelationsmatrisen använts. Verktyget presenterades tidigare som VIF-faktorer och 

toleransfaktorer. Den första faktorn ska inte överstiga 2,5 och toleransfaktorn ska vara 

minst 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 111-113). Efter att denna analys genomförts i 

SPSS kan vi konstatera att det inte heller föreligger multikollinearitet genom dessa 

faktorer då högsta värdet för en VIF-faktor uppgick till 1,509 och lägsta toleransfaktorn 

till 0,663, vilka håller god marginal till gränsvärdena. Heteroskedasticiteten kontrolleras 

genom att undersöka fördelningen av residualer (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 60-66). 

Analysen skedde likt ovanstående i SPSS och resultatet tydde på en approximativ 

normalfördelning av residualer, vilket indikerar att det inte föreligger heteroskedasticitet. 

 

4.3 Regressionsanalyser 
Nedan redogörs det för studiens regressionsanalyser (tabell 9-12), vilka vi i huvudsak 

använt för att besvara syfte och ställda hypoteser. Existerar det en god cirkel mellan total 

CSP och FP samt mellan CSP:s tre dimensioner och FP? Tabell nio representerar relation 

A+B, total CSP:s påverkan på FP samt hur FP påverkar total CSP. Tabell tio, tidigare 

förklarad som relation C1, visar relationen mellan FP och CSP-dimensionen för miljö. I 

tabell elva visas relationen C2, den sociala CSP-dimensionens relation med FP. Slutligen 

finns tabell tolv, ovan benämnd relation C3, vilken undersökt relationen mellan FP och 

CSP:s företagsstyrningsdimension.  

 

I hälften av de åtta regressionerna sätts FP som beroende variabel medan total CSP, 

miljödimensionen, den sociala dimensionen och företagsstyrningsdimensionen verkar 

som oberoende tillsammans med de sex kontrollvariablerna. I resterande fyra regressioner 

sker det omvända, vilket medför att total CSP, miljödimensionen, den sociala 

dimensionen samt dimensionen för företagsstyrning utgör beroende variabler i en 

regression vardera. Samtidigt utgör FP tillsammans med kontrollvariablerna oberoende 

variabler i dessa fyra regressioner.  

 

4.3.1 Regressionsanalys total CSP och FP 

I tabell nio presenteras resultatet av regressionsanalysen som prövar studiens första 

hypotes. Ett resultat där bevis för existensen av en god cirkel mellan total CSP och FP, 

relation A+B, går att urskilja. I tabellen presenteras signifikanta positiva relationer på 

0,05-nivå, både då FP är beroende variabel och total CSP oberoende, samt då total CSP 

är beroende variabel och FP oberoende. Resultatet antyder också en negativ påverkan av 
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kontrollvariablerna risk, rörelsekapital och skuldsättningsgrad när FP utgör den beroende 

variabeln, rörelsekapital med en signifikans på 0,01-nivå. Den negativa påverkan av 

kontrollvariablerna risk, rörelsekapital och skuldsättningsgrad gäller även då total CSP 

utgjorde beroende variabel. Det stämmer väl överens med tidigare forskning då företag 

som utsätts för högre risk kan ha lägre benägenhet att investera i CSP (McGuire et al., 

1988, s. 857; Waddock & Graves, 1997, s. 308). På liknande sätt kan en högre 

skuldsättningsgrad resultera i färre investeringar i CSP-aktiviteter (Nelling & Webb, 

2008, s. 200). Kontrollvariabeln storlek var positiv och signifikant på 0,01-nivå för båda 

riktningarna i relationen. Den totala variationen förklaras med 39,63 % respektive 33,56 

% av modellen. När multipla regressioner genomförs kan hypoteser testas på flera olika 

sätt. Wald-test är frekvent använt i vetenskapliga studier och är det vanligaste testet för 

att pröva enskilda parametrar (Acock, 2008, s. 275-276). Fördelen med testet är att det 

kan användas tillsammans med värdena för urvalet och robusta uppskattningar av 

variansen (Cleves, Gould, Gutierrez & Marchenk, 2008, s. 271). Z-värdet fås fram 

antingen genom att regressionskoefficienten delas med standardfelet 

(LogisticRegressionAnalysis.com, 2014), alternativt genom att ta roten ur Wald chi-

squared test. Den representerar koefficienternas sammantagna signifikans (Martínez-

Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 32). De båda värdena, Z samt Wald chi-squared test 

(värderade med en grad av frihet), skapas då regressioner i Stata genomförs och det som 

rapporteras är identiskt. I tabellerna nio, tio, elva och tolv finns därför enbart Wald chi-

squared värdet angett, medan den övergripande tabellen (13) även innehåller värden för 

Z. Vi väljer att rapportera båda för att göra informationen tydligare då forskare föredrar 

olika sätt att redovisa Wald-test (Acock, 2008, s. 276). På en 5 % -ig signifikansnivå kan 

hypotesen vinna stöd om värdet för Z ligger över 1,96 och på en 1 % -ig signifikansnivå 

kan nollhypotesen förkastas om Z ligger över 2,58 (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 10-11). 

I regressionen för total CSP och FP erhålls ett värde för Z på 2,29 (tabell 13), oavsett om 

FP eller total CSP utgör beroende variabel. Ett värde som därmed indikerar att hypotesen 

vinner stöd på signifikansnivån 1 % då värdet är under 2,58.  
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Tabell 9. Regressionsanalys total CSP och FP 

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01. 

”Total CSP:s effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och total ESG som 

oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på Total CSP” har utförts med total ESG som beroende variabel och marknadsvärde som 

oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna. 

Marknadsvärde anger företagens konsoliderade marknadsvärden, totalt CSP konkretiseras genom ESG-

poäng. Storlek är beräknad på logaritmen av totala tillgångar, risken genom värdet för beta och 

rörelsekapital är företagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Genomsnittlig 

skuldsättningsgrad har erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget kapital. FoU är totala 

utgifterna för FoU delat med totala intäkter. R2 overall förklarar total variation och definieras som 

korrelationen i kvadrat mellan observerade och givna värden. R2 within anger hur mycket av variansen inom 

panelenheten som modellen förklarar. R2 between visa hur mycket av variansen mellan separata 
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panelenheter som modellen förklarar (Hamilton, 2006, s. 195). N är antal företag. Wald chi-squared är ett 

Wald-test vilken testar hypotesen.  

 

4.3.2 Regressionsanalys CSP-dimensionen miljö och FP 

I tabell tio presenteras resultatet av regressionsanalysen som prövar studiens andra 

hypotes vilken berör existensen av en god cirkel mellan CSP-dimensionen miljö och FP, 

relation C1. Resultatet som erhållits visar signifikanta negativa relationer på 0,01 nivå, 

både då FP är beroende variabel och då CSP-dimensionen miljö är beroende variabel. Ett 

resultat som inte stödjer studiens andra hypotes. Istället finns bevis för existensen av ett 

negativt, dubbelriktat samband mellan dimensionen och FP. Kontrollvariabeln storlek 

hade en positiv signifikans på 0,01 nivå, oavsett vilken av de två variablerna som utgjorde 

den beroende. Vidare fann vi att kontrollvariablerna risk, rörelsekapital och 

skuldsättningsgrad hade negativ påverkan på FP, rörelsekapital återigen på en 

signifikansnivå på 0,01. FoU visade däremot en liten positiv påverkan på FP. Då CSP 

utgjorde beroende variabeln fann vi även här att risk och rörelsekapital hade negativ 

påverkan, rörelsekapital på 0,01 signifikansnivå. FoU visade en negativ påverkan medan 

skuldsättningsgraden påverkar FP positivt. Den totala variationen förklaras med 39,75 % 

respektive 29 % av modellen. I tabell 13, erhåller Z ett värde på -2,89, både då FP är 

beroende och CSP-dimensionen miljö är oberoende, samt när CSP-dimensionen miljö 

utgör beroende och FP oberoende. 
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Tabell 10. Regressionsanalys CSP-dimensionen miljö och FP 

Koefficient (Standardfel) 

* p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01. 

”Miljödimensionens effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och ESG-poäng 

för dimensionen miljö som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på miljödimensionen” har utförts med ESG-poäng för miljödimensionen som beroende 

variabel och marknadsvärde som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna. 

Marknadsvärde anger företagens konsoliderade marknadsvärden, miljödimensionen konkretiseras genom 

ESG-poäng för dimensionen. Storlek är beräknad på totala tillgångar, risken genom värdet för beta och 

rörelsekapital är företagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Genomsnittlig 

skuldsättningsgrad har erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget kapital. FoU är totala 

utgifterna för FoU delat med totala intäkter. R2 overall förklarar total variation och definieras som 

korrelationen i kvadrat mellan observerade och givna värden. R2 within anger hur mycket av variansen inom 

panelenheten som modellen förklarar. R2 between visar hur mycket av variansen mellan separata 
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panelenheter som modellen förklarar (Hamilton, 2006, s. 195). N är antal företag. Wald chi-squared är ett 

Wald-test vilken testar hypotesen.  

 

4.3.3 Regressionsanalys den sociala CSP-dimensionen och FP 

I tabell elva presenteras resultatet av regressionsanalysen som testar studiens tredje 

hypotes, relation C2. Resultatet som erhållits visar signifikanta negativa relationer på 0,1 

nivå då FP är beroende variabel och den sociala CSP-dimensionen oberoende. Vi fann 

ingen signifikans för resultatet då den sociala CSP-dimensionen utgjorde den beroende 

och FP oberoende variabel, dock var resultatet en negativ effekt även här då värdet för 

koefficienten var -0,0000187. Ett resultat som därmed inte stödjer studiens tredje hypotes 

avseende existensen av en god cirkel mellan den sociala CSP-dimensionen och FP. Likt 

miljödimensionen skapas istället bevis för ett negativt dubbelriktat samband. Oavsett 

vilken variabel som var beroende hade återigen kontrollvariabeln storlek en positiv 

signifikans på 0,01 nivå i effekt. Även variabeln FoU resulterade i denna relation till 

positiva effekter. Vidare hade kontrollvariablerna risk och rörelsekapital en negativ 

påverkan. Allt detta oberoende av vilken variabel av den sociala CSP-dimensionen och 

FP som var beroende. För kontrollvariabeln skuldsättningsgrad visar resultatet en negativ 

effekt då marknadsvärde utgör den beroende variabeln, medan det visar en positiv effekt 

då den sociala dimensionen är beroende. Den totala variationen förklaras med 39,8 % 

respektive 25,13 % av modellen. I tabell 13 nedan erhåller Z ett värde på -1,67 då FP 

utgör beroende och CSP-dimensionen miljö är oberoende och ett värde på -1,63 när total 

CSP-dimensionen miljö utgör beroende och FP oberoende. 
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Tabell 11. Regressionsanalys den sociala CSP-dimensionen och FP 

Koefficient (Standardfel) 

* p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01. 

”Sociala dimensionens effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och ESG-

poäng för den sociala dimensionen som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på sociala dimensionen” har utförts med ESG-poäng för den sociala dimensionen som 

beroende variabel och marknadsvärde som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna. 

Marknadsvärde anger företagens konsoliderade marknadsvärden, den sociala dimensionen konkretiseras 

genom ESG-poäng för dimensionen. Storlek är beräknad på totala tillgångar, risken genom värdet för beta 

och rörelsekapital är företagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Genomsnittlig 

skuldsättningsgrad har erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget kapital. FoU är totala 

utgifterna för FoU delat med totala intäkter. R2 overall förklarar total variation och definieras som 

korrelationen i kvadrat mellan observerade och givna värden. R2 within anger hur mycket av variansen inom 

panelenheten som modellen förklarar. R2 between visar hur mycket av variansen mellan separata 
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panelenheter som modellen förklarar (Hamilton, 2006, s. 195). N är antal företag. Wald chi-squared är ett 

Wald-test vilken testar hypotesen.  

 

4.3.4 Regressionsanalys CSP-dimensionen företagsstyrning och FP 

I tabell tolv presenteras resultatet av regressionsanalysen som testar studiens fjärde 

hypotes, relation C3. Ett resultat där bevis för existensen av en god cirkel mellan FP och 

CSP-dimensionen företagsstyrning går att urskilja. I tabellen presenteras signifikanta 

positiva relationer på 0,01 nivå då FP utgör beroende variabel och CSP-dimensionen 

företagsstyrning oberoende. Samt på 0,1 nivå då CSP-dimensionen företagsstyrning är 

beroende variabel och FP oberoende. Vidare fann vi att kontrollvariablerna risk, 

rörelsekapital och skuldsättningsgrad hade en negativ relation till FP, risk med en 

signifikansnivå på 0,1 och rörelsekapitalet med en signifikansnivå på 0,01. Storlek och 

FoU visade positiva samband med FP, den förstnämnda med en signifikansnivå på 0,01, 

allt annat lika. För den omvända riktningen var det endast FoU som visade på en negativ 

relation med företagsstyrningsdimensionen. Storlek, risk, rörelsekapital samt 

skuldsättningsgrad visade alla en positiv påverkan på CSP för företagsstyrning, den 

förstnämnda visade en signifikans på 0,01-nivå. Den totala variationen förklaras med 

40,67 % respektive 7,68 % av modellen. I tabell 13 nedan erhåller Z ett värde på 3,31 då 

FP är beroende och CSP-dimensionen företagsstyrning är oberoende. När istället 

dimensionen är beroende och FP oberoende erhålls ett värde på 1,74. 

 

Resultat avseende kontrollvariabeln FoU har genom regressionerna varierat, från att vara 

både positivt och negativt. Det är ett resultat som vi reagerade på då vi trodde att FoU 

genomgående skulle generera en positiv effekt. Detta då McWilliams och Siegel (2001, 

s. 119) resonerat att engagemang i FoU anses generera CSP-processer. Istället har 

resultatet avseende kontrollvariabeln FoU haft negativ inverkan i alla regressioner då total 

CSP, dimensionen miljö samt dimensionen företagsstyrning varit beroende variabler.  
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Tabell 12. Regressionsanalys CSP-dimensionen företagsstyrning och FP 

Koefficient (Standardfel) 

* p<0,1, **p<0,05 & ***p<0,01. 

”Företagsstyrningsdimensionens effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och 

ESG-poäng för dimensionen företagsstyrning som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på företagsstyrningsdimensionen” har utförts med ESG-poäng för 

företagsstyrningsdimensionen som beroende variabel och marknadsvärde som oberoende, tillsammans med 

de sex kontrollvariablerna. 

Marknadsvärde anger företagens konsoliderade marknadsvärden, dimensionen för företagsstyrning 

konkretiseras genom ESG-poäng för dimensionen. Storlek är beräknad på totala tillgångar, risken genom 

värdet för beta och rörelsekapital är bolagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. 

Genomsnittlig skuldsättningsgrad har erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget 

kapital. FoU är totala utgifterna för FoU delat med totala intäkter. R2 overall förklarar total variation och 
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definieras som korrelationen i kvadrat mellan observerade och givna värden. R2 within anger hur mycket 

av variansen inom panelenheten som modellen förklarar. R2 between visar hur mycket av variansen mellan 

separata panelenheter som modellen förklarar (Hamilton, 2006, s. 195). N är antal företag. Wald chi-

squared är ett Wald-test vilken testar hypotesen.  

 

4.3.5 Översikt av studiens samtliga regressioner 

Nedan ges en sammanfattning av tabellerna nio, tio, elva och tolv för att enklare jämföra 

resultaten mot varandra.  
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Tabell 13. Studiens samtliga regressioner 

”Total CSP:s effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och total ESG som 

oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på Total CSP” har utförts med total ESG som beroende variabel och marknadsvärde som 

oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna. 

”Miljödimensionens effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och ESG-poäng 

för dimensionen miljö som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på miljödimensionen” har utförts med ESG-poäng för miljödimensionen som beroende 

variabel och marknadsvärde som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna. 

”Sociala dimensionens effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och ESG-

poäng för den sociala dimensionen som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på sociala dimensionen” har utförts med ESG-poäng för den sociala dimensionen som 

beroende variabel och marknadsvärde som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna. 

”Företagsstyrningsdimensionens effekt på FP” har utförts med marknadsvärde som beroende variabel och 

ESG-poäng för dimensionen företagsstyrning som oberoende, tillsammans med de sex kontrollvariablerna 

”FP:s effekt på företagsstyrningsdimensionen” har utförts med ESG-poäng för 

företagsstyrningsdimensionen som beroende variabel och marknadsvärde som oberoende, tillsammans med 

de sex kontrollvariablerna. 

Under dessa anges i tur och ordning koefficient, signifikans och Z-värdet. 

Marknadsvärde anger företagens konsoliderade marknadsvärden. Totalt CSP konkretiseras genom ESG-

poäng. Miljödimensionen, den sociala dimensionen och företagsstyrningsdimensionen visas genom ESG-

poäng för respektive dimension. Storlek är beräknad på logaritmen av totala tillgångar, risken genom värdet 

för beta och rörelsekapital är företagens omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. 

Genomsnittlig skuldsättningsgrad har erhållits genom att bolagens totala skulder dividerats med eget 

kapital. FoU är totala utgifterna för FoU delat med totala intäkter. Olja och gas, råvaror, industri, 

dagligvaror, hälsovård, konsumenttjänster, telekommunikation, kraftförsörjning, finans och teknologi är 

studiens sektorer.  
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5. Resultatdiskussion  
 

I det femte kapitlet diskuteras resultatet med studiens fyra hypoteser som grund. Detta 

för att besvara studiens syfte. Resultatet kopplas till de formulerade teorierna från 

teorikapitlet, till befintlig forskning samt till andra resonemang vi finner intressanta.  

 

 

Figur 11. Positiva och negativa relationer mellan CSP och FP, egen figur 

Figuren syftar till att ge en överblick av de olika riktningarna som de olika relationerna mellan CSP och 

FP innehar.  

 

Att resultatet avseende relation A, total CSP:s effekt på FP, visat en positiv signifikans 

på 0,05-nivå är inte förvånande då majoriteten av forskningen före vår erhållit liknande 

resultat (Wood, 2010, s. 75). Resultatet ger bevis för att investeringar i CSP är lönsamt, 

då en ökning med en CSP-poäng leder till en ökning av FP med 58,67184 miljoner euro, 

förutsatt att allt annat är lika. Här stannar stora delar av tidigare forskning (Marom, 2006, 

s. 191; Park, 2017, s. 856). Men vi ställer oss frågan - vilka företag har råd att engagera 

sig i CSP? Waddock och Graves (1997, s. 312-313) beskrev svaret då de klargjorde att 

det är bolag med en god finansiell prestation. Därför har vi inkluderat relation B. 

Resultatet visar att FP:s effekt på total CSP är signifikant på samma nivå som för relation 

A. Ökar FP med en miljon euro leder det till en ökning med 0,0000164 CSP-poäng, ceteris 

paribus. Det här skiljer sig avsevärt från majoriteten av tidigare forskning som verkar ha 

förbisett att relationen mellan total CSP och FP inte är enkelriktad utan istället 

dubbelriktad. Forskning som enbart studerat ett enkelriktat förhållande använder inte 

heller metoder för att kunna urskilja kausala samband. För att exemplifiera det använder 

vi Maroms (2006, s. 191, 197) studie. Han använde ett tillvägagångssätt för att studera 

CSP:s effekt på FP som inte hade fungerat för att studera orsakssamband.  
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Vi påstår att den positiva effekten i relation A, bygger på den positiva effekten i relation 

B och vice versa. De två relationerna tillsammans bildar en god cirkel, vilket stödjer 

hypotes ett. Företag med god lönsamhet har högre engagemang i CSP, vilket är ett resultat 

av att de har resurser. Bolagens investeringar i CSP återspeglas sedan på dem då 

ytterligare lönsamhet uppnås (Orlitzky et al., 2003, s. 424; Waddock & Graves, 1997, s. 

314). Uppbyggnaden av en god cirkel anser vi därför baseras på ett successivt skapande 

av resurser som systematiskt återinvesteras i CSP. Vår undersökning visar inte bara att 

CSP är lönsamt, utan också att företag tycks förstå lönsamhetseffekten eftersom de 

återinvesterar i CSP (relation B). CSP fungerar som en lönsamhetskatalysator: företagen 

tjänar på att vara goda företag och de använder vinsterna till att bli än bättre och de blir 

faktiskt ännu bättre. Denna goda cirkel (som också kan liknas vid en spiral eftersom de 

dubbla orsakssambanden driver lönsamhets och hållbarhetsprestationen uppåt) är också 

goda nyheter för samhället eftersom det antyder att oansvarigt företagande är mindre 

lönsamt än hållbart företagande, eller, något tillspetsat – att ondska inte lönar sig, 

åtminstone inte den som tar sig uttryck i ohållbart företagande. 

 

Studiens syfte, att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan total CSP 

och FP, erhålls det andra belägg för utöver den signifikans som visas i regressionstabell 

nio. Tabell sju innehåller resultatet för beskrivande statistik för studiens sektorer. Här 

framgår att de två mest framgångsrika sektorerna kopplat till högt marknadsvärde är olja 

och gas samt telekommunikation, vilka också är de två som erhållit högst total CSP-

poäng. Resultatet går i linje med de två teorierna Slack resources theory och Social impact 

theory. Den första teorin tydliggör att investeringar som bolag gör i CSP med sina slack 

resources genererar ytterligare lönsamhet för företaget. Slack resources syftar på att 

företag ibland har resurser som inte behövs för att driva kärnverksamheten (Cyert & 

March, 1963, s. 61; Daniel, Lohrke, Fornaciari & Turner, 2004, s. 565), vilket i praktiken 

betyder att de inte kan investeras på ett lönsamt sätt i bolagens verksamhet. Våra resultat 

visar att sådana resurser kan vara startpunkten för en god lönsamhetsutveckling eftersom, 

när väl en god cirkel är etablerad i ett företag, CSP-investeringar konsumerar slack 

resources för att generera desto mer finansiella resurser. När en god cirkel är etablerad är 

det dock möjligt att slack resources per automatik hittar lönsamma användningsområden. 

CSP kan i det sammanhanget fungera som fokus för investeringar som eliminerar slack-

aspekten på slack resources. Social impact theory är mer riktad mot bolagets intressenter 

vilka består av exempelvis samhället, aktieägare, leverantörer, kunder och anställda 
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(McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). En god finansiell prestation baseras på att möta 

intressenternas krav (Marom, 2006, s. 193; Preston & O'Bannon, 1997, s. 421), 

exempelvis krav på att agera hållbart (McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). Bolag som 

agerar enligt intressenternas önskemål erhåller immateriella resurser, exempelvis 

bestående av gott rykte och minskad personalomsättning (Hillman & Keim, 2001, s. 126), 

vilket ökar FP. Vår studie visar att företag har en förmåga att förbättra lönsamheten 

genom CSP men också att de återinvesterar vinster av CSP och erhåller än högre 

lönsamhet av sin stärkta fokusering på hållbarhet. Det är möjligt att hållbarhetsintensiva 

företag har en högre förmåga än andra bolag att knyta an till intressenters preferenser och 

därigenom göra större nytta för dessa. 

 

Syftet var också att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan CSP-

dimensionen miljö, den sociala CSP-dimensionen, CSP-dimensionen för företagsstyrning 

och FP. Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 25) skildrade ett resonemang där 

de förklarade att olika dimensioner möjligen har olika påverkan på FP. En dimension 

skulle kunna ha en positiv effekt och en annan negativ, vilket gör att den totala relationen 

blir neutral. Samtidigt beskrev Mahoney och Roberts (2007, s. 234) väsentligheten av att 

studera enskilda dimensioners påverkan på FP då det medför förståelse för den totala 

relationen. Vi erhåller bevis för det då vårt resultat indikerar att dimensionerna har olika 

förhållanden till FP. Dimensionerna influerar FP på olika sätt och därför förklarar vår 

forskning varför resultaten i den befintliga forskningen varierat. Vi anser därför att 

forskare som genomfört studier av enbart relation A, alternativt enbart relationerna A+B, 

riskerar att missa detaljer för resultatet. Vår studie ger också konkreta belägg för hur CSP, 

genom sina dimensioner, bör implementeras för att erhålla maximal ökning av FP. Det är 

frekvent förekommande att företag undersöker intressenters uppfattningar (Svenskt 

Näringslivs, 2006, s. 6). Kan det vara så att intressenter värderar aktiviteter inom 

dimensionerna olika? Gynnar det företagen i samma grad finansiellt att göra samhället 

nöjda som att tillfredsställa aktieägarnas krav? Bör de interna eller externa intressenterna 

utgöra startpunkten för CSP-investeringar? Hur påverkas dimensionerna av immateriella 

resurser? Vi vill poängtera att vi inte funnit tidigare forskning avseende en dubbelriktad 

relation mellan enskilda dimensioner och FP utan den kretsar enbart kring dimensionens 

effekt på FP, återigen en enkelriktad relation.  
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Chollet och Cellier (2011, s. 28-29) samt Hassel et al. (2005, s. 55-57) fick båda ett 

resultat som gav bevis på miljödimensionens negativa effekt på FP. Vår forskning 

överensstämmer med deras då vi erhållit signifikanta negativa effekter på 0,01-nivå då 

FP utgör den beroende variabeln och CSP den oberoende. En negativ relation finns också 

totalt då identisk negativ signifikans erhålls även när CSP-dimensionen miljö är beroende 

variabel. Resultatet som avser relation C1 ger därför bevis för att hypotes två ska 

förkastas. Det finns inga bevis för existensen av en god cirkel mellan miljödimensionen 

och FP. Att vårt resultat visat en negativ dubbelriktad relation mellan CSP-dimensionen 

miljö och FP anser vi kan bero på valet att använda marknadsmässiga mått i form av 

företagens konsoliderade marknadsvärden. Forskare som erhållit resultat som istället 

indikerar positiva effekter av miljödimensionen på FP, såsom Iatridis (2013, s. 55) samt 

Mahoney och Roberts (2007, s. 243), har använt sig av redovisningsmässiga mått. 

Mahoney och Roberts (2007, s. 240) använde sig av ROA och ROE och Iatridis (2013, s. 

62) av ROA. Samtidigt har forskare som erhållit negativa effekter (Chollet & Cellier, 

2011, s. 28-29; Hassel et al., 2005, s. 41, 55-57) också använt sig av marknadsmässiga 

mått. Vårt resultat i kombination med befintlig forskning ger bevis för att valet av hur FP 

operationaliseras har påverkan på effekten miljödimensionen har på FP. Vi känner oss 

tillfreds med valet av marknadsmässigt mått då motivet var att välja ett mått som pålitligt 

kan jämföras mellan bolag (Peloza, 2009, s. 1522) samt som riktas mot framtida 

inkomstströmmar (Hillman & Keim, 2001, s. 130). 

 

Relation C2, vilken behandlar hypotes tre avseende existensen av en god cirkel mellan 

den sociala CSP-dimensionen och FP förkastas även den. Det tydliggörs i tabell elva, då 

dimensionen har negativ effekt på FP samtidigt som FP har negativ effekt på 

dimensionen. Mer konkret minskar FP med 26,72594 miljoner euro per ökning CSP-

poäng, en signifikant negativ relation på 0,1-nivå. Dessutom sker för varje ökning av en 

miljon euro en minskning med 0,0000187 CSP-poäng inom den sociala dimensionen. Vi 

har erhållit ett resultat som ger bevis för en negativ effekt mellan den sociala CSP-

dimensionen och FP medan många andra forskare (Kabir & Thai, 2017, s. 233; Lev et al., 

2010, s. 182) erhållit motsatt resultat. Två potentiella anledningar till det är studiernas 

mått för FP och valet att inkludera kontrollvariabler och i sådant fall vilka. Något sådant 

samband för att förklara resultatet tycks dock inte förekomma. För att förtydliga har Lev 

et al. (2010, s. 186) använt sig av redovisningsmässiga mått medan Kabir och Thai (2017, 

s. 236) använt både redovisningsmässiga och marknadsmässiga mått. Något samband 
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finns inte heller avseende kontrollvariabler. Lev et al. (2010, s. 191-192) inkluderade 

kontrollvariablerna FoU, reklam och marknadsföring, kapitalutgifter samt fusioner och 

förvärv medan Kabir och Thai (2017, s. 236) inkluderade storlek, skuldsättningsgrad, 

industri samt företagets ålder. De inkluderade således helt skilda kontrollvariabler där inte 

ens en är gemensam. Trots det har dessa studier ett resultat där dimensionens positiva 

effekt på FP visas. Det enda gemensamma dessa tycks ha med avseende kontrollvariabler 

är att de valt att inkludera dem, något som även i vår forskning inkluderats och vi har 

erhållit motsatt resultat.  

 

Kabir och Thai (2017, s. 232) samt Mahoney och Roberts (2007, s. 234) argumenterade 

för att de två mest betydelsefulla delarna i CSP utgörs av dimensionen för miljö och den 

sociala dimensionen. De tydliggjorde att komponenterna är viktiga att först begripa för 

att sedan kunna förstå det totala sambandet mellan CSP och FP. Vi anser därmed att de 

nämnda forskarna menade att det framförallt är dessa två dimensioner som influerar total 

CSP:s effekt på FP, något som definitivt inte stämmer överens med resultatet som erhållits 

i regressionerna i tabell tio och elva. Vi argumenterar istället, med tabellerna som bevis, 

för att dessa två dimensioner har negativa relationer med FP. Därmed finner vi inget stöd 

för varken hypotes två eller tre, vilka avser existensen av goda cirklar mellan dessa två 

dimensioner och FP. Anledningen till det kan bero på uppbyggnaden av immateriella 

resurser i form av exempelvis organisationskultur, innovation, humankapital och rykte, 

vilka utgör konkurrensfördelar (Surroca et al., 2010, s. 464). Vissa forskare diskuterar att 

immateriella resurser kan spela en avgörande roll i relationen mellan CSP och 

FP.  Surroca et al. (2010, s. 482) beskrev att dessa kan ligga bakom den påverkan 

variablerna har på varandra genom att förmedla prestationen mellan dem. Vid prestationer 

inom CSP eller FP kan dessa resurser byggas upp eller förstöras, händer det sistnämnda 

kan det resultera i att relationen mellan CSP och FP blir negativ (Surroca et al., 2010, s. 

482). Detta skulle kunna vara en förklaring till att vi får en negativ dubbelriktad relation 

mellan den sociala dimensionen och FP samt miljödimensionen och FP. Trots ökade 

prestationer i den ena variabeln minskar den andra och en möjlig anledning kan vara att 

prestationerna inte leder till en uppbyggnad av de immateriella resurserna. 

 

Att relation C1 och C2 resulterat i negativa relationer mellan de två dimensionerna och 

FP stödjer de två teorierna Trade-off theory och Managerial opportunism theory. Preston 

och O'Bannon (1997, s. 421-424) förklarade att Trade-off theory resonerar att högre 
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nivåer av CSP genererar lägre FP. Inom dimensionen för miljö erhålls poäng inom 

variabler som djurförsök, investeringar i miljöinitiativ, vattenförorening, produktion och 

förbrukning av kol och el samt klimatförändringsrisk för att nämna några (Bilaga 1). 

Variabeln miljöskydd utgör ett stort fokusområde eftersom den fokuserar på hur företagen 

påverkar levande och icke-levande naturliga system. Hillman och Keim (2001, s. 126) 

samt Vance (1975, s. 24) beskrev att investeringar i miljöskydd kan leda till negativ 

påverkan på bolagens finansiella prestation. Teorin åsyftar därför att höga kostnader för 

miljöskydd leder till lägre FP. Därmed sympatiserar Trade-off theory med vårt resultat 

för miljödimensionens effekt på FP. Vidare tillhör 17 % av företagen i vår studie 

industrisektorn, vilken tampas med både utsläpp i luft och vatten samt åtgärder för att 

minska dessa. Därför kan kostnaderna för bolag inom sektorn bli höga, något som minskar 

FP. 

 

Den sociala dimensionen innefattar till stor del relationen företaget har till sina 

intressenter samt företagets rykte. Dimensionen innehåller därför variabler som 

donationer, produktansvar, anställdas hälsa, trivsel och säkerhet, mänskliga rättigheter, 

skattebedrägeri samt huruvida företaget handlar med produkter som alkohol, spel, tobak 

och kärnkraft (Bilaga 2). Vi anser utifrån dessa variabler att fokus inom dimensionen 

framförallt hamnar på de tre intressentgrupperna kunder, anställda och samhälle. Preston 

och O´Bannon (1997, s. 421) kartlade att det är betydelsefullt att tillfredsställa dessa 

intressenters förväntningar då det genererar positiv effekt på FP. De här tre 

intressentgrupperna tillhör de primära intressenterna, vilka klassificeras som intressenter 

som företaget inte kan existera utan (Hillman & Keim, 2001, s. 126). Samtidigt beskrev 

Collier (2008, s. 935-936) att för fortlevnad och god lönsamhet måste företag tillgodose 

olika intressenters behov, inte enbart aktieägarnas. Att enbart tillfredsställa aktieägarnas 

intressen är därför ett kortsiktigt arbete. CSP har en negativ påverkan på FP om de sociala 

frågor företaget engagerar sig i inte kan kopplas till primära intressenter inom 

dimensionen (Hillman & Keim, 2001, s. 126). Vi menar att det kan vara så att företagen 

trots CSP-aktiviteterna inte lyckats tillfredsställa kundernas, de anställdas och samhällets 

krav gällande dessa och därför har den negativa relationen mellan den sociala CSP-

dimensionen och FP uppstått. 

 

Den negativa relationen mellan den sociala dimensionen och FP kan också bero på att 

investeringar i sociala frågor som välgörenhet och samhällsutveckling kostar mer än de 
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betalar sig, i enlighet med Trade-off theory (Hillman & Keim, 2001, s. 126; Vance, 1975, 

s. 24). Vidare förklarade McGuire et al. (1988, s. 855) att företag som ägnar sig åt CSP-

aktiviteter bör undvika att handla kontroversiellt, exempelvis genom engagemang i 

produkterna tobak, alkohol, kärnkraft och spel. Dock kan det leda till att företaget går 

miste om affärsmöjligheter som hade bidragit till ett bättre FP. Preston och O'Bannon 

(1997, s. 423-424) diskuterade också att Managerial opportunism theory argumenterar 

för att högre nivåer av FP leder till lägre nivåer av CSP. Chefer agerar i egenintresse och 

när det handlar om var investeringar ska placeras kan således cheferna förbise den 

miljömässiga och sociala aspekten med anledning av att den inte gynnar de själva 

avseende på bonusutdelning. För den egoistiske chefen kan därför kostnader i samband 

med CSP-aktiviteter verka avskräckande då denna hellre slipper dessa kostnader så att 

bolagets vinst blir större, ett resonemang chefer ofta erhåller då bonusen är kopplad till 

lönsamheten (Deegan & Unerman, 2011, s. 276-277; Gallego-Álvarez et al., 2014, s. 

364). 

 

Vårt resultat avseende relation C3 visar ett positiv samband mellan CSP-dimensionen 

företagsstyrning och FP. En signifikansnivå på 0,1 har uppnåtts i tabell tolv, oavsett om 

dimensionen eller FP utgjort beroende variabeln. Resultatet ger belägg för att företags 

marknadsvärde ökar med 58,20759 miljoner euro per CSP-poäng för dimensionen 

företagsstyrning. Samtidigt ökar företagsstyrningsdimensionen med 0,0000168 poäng per 

ökning med en miljon euro för FP (ceteris paribus förutsätts). Resultatet ger därmed bevis 

för att hypotes fyra inte ska förkastas, vilken avser en god cirkel mellan företagsstyrning 

och FP. Därmed sympatiserar resultatet med Social impact theory samt Slack resources 

theory. Likt kunder, anställda och samhälle utgör även aktieägarna primära intressenter 

(Hillman & Keim, 2001, s. 126). Aktieägarna riktas betydande fokus i dimensionen för 

företagsstyrning och deras behov måste tillfredsställas avseende investeringar i CSP för 

att förbättra FP (Marom, 2006, s. 193; Preston & O´Bannon, 1997, s. 42). Dimensionens 

variabler innefattar system och processer i företag, vilket säkerställer att styrelse och 

chefer agerar i aktieägarnas intresse. Inom dimensionen finner vi variabler som 

exempelvis aktieägarnas rättigheter, implementering av visioner och strategier, om det 

finns kommittéer för CSP, CSP-rapportering, extern granskning av CSP-arbetet och CSP-

relaterade kompensationspolicys (Bilaga 3). Med en tillfredsställande företagsstyrning 

kan verksamheten öka sin prestation vilket resulterar i ett högre marknadsvärde (Schleifer 

& Vishny, 1997, s. 773-774), något som stämmer med vårt resultat. Dimensionen 
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fokuserar således mer på aktieägarna men också mer på hur företaget arbetar med CSP 

och hur CSP ska implementeras. När vi studerar de variabler som ingår i de olika 

dimensionerna (Bilaga 1, 2 & 3) blir det tydligt att de sociala och miljömässiga 

dimensionerna fokuserar på vad företaget gör avseende CSP medan 

företagsstyrningsdimensionen inriktar sig på hur. Inom företagsstyrningsdimensionen är 

det centrala vilket tillvägagångssätt som ska användas och vilka processer som ska 

appliceras vid investeringar i CSP, snarare än vad för CSP-aktiviteter som ska utföras. 

Chollet och Cellier (2011, s. 1, 4, 28-29) beskrev att en anledning till att resultatet är olika 

inom dimensionerna är att investerare särbehandlar dimensioner, i vårt fall CSP-

dimensionen företagsstyrning. Med ovanstående diskussioner som grund, vill vi påstå att 

vårt resultat ger bevis för vikten av att lyfta in enskilda dimensioner av CSP. Enligt teorin 

om Social impact genererar tillfredsställda intressenter en ökad FP (Preston & O´Bannon, 

1997, s. 421) och aktieägare kräver att företagen ska investera i CSP (Hillman & Keim, 

2001, s. 125; McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). Vårt resultat ger bevis för att 

engagemang i företagsstyrning ger ökad FP, vilket går i linje med många andra forskare 

som studerat en enkelriktad relation (Garay & González, 2008, s. 194; Kabir & Thai, 

2017, s. 227; Klapper & Love, 2004, s. 703; Renders et al., 2010, s. 87). Vad vårt resultat 

bidrar med, vilket är annorlunda från tidigare forskares, är att vi funnit ett orsakssamband 

åt båda håll. Den positiva effekt vi erhöll avseende FP:s effekt på företagsstyrning 

överensstämmer med Slack resources theory. Det ger konkreta bevis för att slack 

resources är lönsamma investeringar för företaget, särskilt om det läggs på rätt dimension, 

vilket vår studie bidrar till att urskilja. 

 

Att vårt resultat ger bevis för en god cirkel mellan total CSP och FP kan förklaras genom 

urvalet, vilken består av företag över hela världen. Om studien istället genomförts på 

företag lokaliserade i enbart Afrika hade resultatet med stor sannolikhet inte gett bevis 

för existensen av en god cirkel då Afrika som världsdel placeras längst ner på The Global 

Sustainable Competitiveness Index för år 2017. Högst placerade på indexet ligger de 

skandinaviska länderna (SolAbility, 2017, s. 11), vilka beskrivs som världsledande inom 

CSP (Strand, Freeman & Hockerts, 2014, s. 1). Skulle studien uteslutande använt 

skandinaviska företag i urvalet hade resultatet därför kunnat tyda på än starkare bevis för 

en god cirkel genom att koefficienten varit högre. Tidigare forskare har erhållit resultat 

där det blir påtagligt att mer utvecklade länder engagerar sig mer i CSP (Esteban et al., 

2017, s. 27). Enskilda länders, men också de olika världsdelarnas, engagemang i CSP-
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aktiviteter tycks därmed variera. Anledningen till denna variation är ländernas legala 

system och dess kultur, vilket Esteban et al. (2017, s. 20, 27) beskrev skiljer sig. De 

förklarar att de kulturella värderingarna som länder innehar avgör hur bolagen inom 

landet investerar i CSP. Esteban et al. (2017, s. 20, 27) klargjorde att intressenters 

förväntningar varierar mellan länder, därför tenderar bolag som verkar inom länder med 

en hög grad av feminism att ha ett större engagemang för CSP. Samtidigt är engagemang 

inom miljödimensionen prioriterad av företag i Japan medan de nordiska länderna 

föredrar den sociala dimensionen. Att nordiska länder favoriserar samma dimension 

bottnar i att de innehar liknande kulturella system och har samma intressenter att 

tillmötesgå.  

 

En tanke som slog oss då vi reflekterade över resultatet var om valet att enbart inkludera 

börsnoterade bolag haft effekt på resultatet. Automatiskt kom tanken att ju större företag 

desto bättre företagsstyrning, vilket skulle förklara varför studien fått en god cirkel mellan 

denna dimension och FP, medan dessa goda cirklar förkastats mellan CSP-dimensionen 

miljö och FP samt mellan den sociala CSP-dimensionen och FP. Något sådant samband 

finns dock inte i vår studie, vilket vi kan konstatera efter kontroll av vilka bolag som 

utgjorde de största sett till FP kontra vilka som utgjorde de största sett till CSP-poäng 

inom företagsstyrning, ett sådant samband variablerna emellan tycks inte existera.  

 

Reflektion avseende företagets storlek, val av mått för FP, antal kontrollvariabler och att 

urvalet tillhör bolag över hela världen anser vi är intressanta för att förstå resultatet. Dock 

beskrev Tang, Hull, och Rothenberg (2012, s. 1274-1275, 1282-1284) för ett nytt 

tankesätt då de förklarade att sättet att implementera CSP kan påverka om investeringen 

blir lönsam. Hur ska företag engagera sig i CSP för att maximera sitt FP? Enligt Tang et 

al.:s (2012, s. 1274-1275, 1282-1284) beskrivning sker den mest lyckade CSP-

implementeringen stegvis och kontinuerligt, samtidigt som fokus bör riktas mot olika 

CSP-dimensioner vid olika tillfällen. De markerade att CSP-implementeringen bör ha 

startpunkt i interna delar av CSP, vilket dimensionen företagsstyrning tillhör, för att sedan 

utvecklas vidare i det externa där sociala och miljödimensionen räknas in i. Anledningen 

till att företag bör starta implementeringen inom företagsstyrningen är att det interna är 

inom dess kontroll, på så vis kan deras kunskapsbank avseende CSP utökas innan det tar 

sig an större utmaningar med CSP. Tang et al. (2012, s. 1274-1275, 1282-1284) 

tydliggjorde att det också är betydelsefullt för företag att visa engagemang för interna 
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intressenter för att bevisa att deras företagsstyrning är pålitlig. Vi anser att denna kunskap 

är av vikt, tillsammans med vårt resultat blir bevisen för dimensionernas betydelse 

påtaglig. God lönsamhet genererar inte automatisk en god cirkel då bolag investerar i 

CSP. Att dimensionerna har betydelse framställs i vårt resultat, för att erhålla en god 

cirkel måste kunskap avseende dimensioner finnas. Företagen måste förstå hur de ska 

genomföra CSP-investeringen, att de ska börja inom dimensionen företagsstyrning och 

sedan fortsätta i de andra. Det är centralt och avgörande för om investeringen ökar den 

finansiella prestationen.  

 

De negativa dubbelriktade relationerna C1 och C2 anser vi kan bottna i fenomenet 

window dressing (Hassel et al., 2005, s. 56). Företagen kan ha misslyckats i sin 

implementering av CSP genom att inte genomföra denna konsekvent, vilket leder till ett 

minskat förtroende hos intressenter. Att inte genomföra implementeringen kontinuerligt 

tyder på att den enbart sker för syns skull och inte för ett genuint engagemang inom CSP 

(Tang et al., 2009, s. 1281). Ett sådant “falskt” CSP-engagemang kan slå tillbaka på 

företaget i form av färre investeringar från intressenter och lägre värde på aktiemarknaden 

(Jo & Na, 2012, s. 442). 

 

Figur 12. Förslag till de olika resultaten för de dubbelriktade relationerna mellan enskilda dimensioner och FP, egen 

figur 

Ovan, i resultatdiskussionen hävdade vi att studier om relation A, alternativt av relation 

A+B riskerade att förbise viktiga detaljer i resultaten. Alternativt att de inte ens har 

möjligheten att se detaljerna. För att exemplifiera det kan vi tänka oss forskare som i sitt 

urval för CSP erhållit företag som satsar mest i miljödimensionen och den sociala 

dimensionen. Det kan leda till att de fått negativa effekter eller relationer mellan CSP och 

FP. Därför hävdar vi att vår studie ger kunskap som på ett nyanserat sätt kan förklara 

tidigare varierande resultat och bevis för betydelsen av att inkludera även relation C1, C2 

och C3 blir påtaglig då relationerna genererar skiftande resultat. 
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Figur 13. Förslag till resultatet av en positiv dubbelriktad relation mellan total CSP och FP, egen figur 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar  
 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats och bidrag. Här 

resoneras det också gällande studiens trovärdighet, begränsningar och förslag på fortsatt 

forskning ges. 

  

6.1 Studiens slutsats  
Studiens syfte var att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband mellan total 

CSP och FP, vilket vi baserade vår första hypotes på. Vårt resultat ger bevis för att hypotes 

ett är riktig vilken behandlar just existensen av en god cirkel mellan relation A+B, total 

CSP och FP. Företag som har en hög nivå av FP väljer att spendera mer på CSP-

investeringar som i sin tur genererar högre nivå av FP. Resultatet ger därmed bevis för att 

investeringar i CSP genererar högre FP vilket i sin tur ger högre total CSP.  

 

Syftet med studien var också att undersöka om det existerar ett dubbelriktat samband 

mellan individuella dimensioner av CSP och FP. CSP delades i tre dimensioner enligt 

Thomson Reuters uppdelning; miljödimensionen, den sociala dimensionen och en 

dimension för företagsstyrning. Vårt resultat förkastar hypotes två och tre. Inga bevis för 

existens av goda cirklar mellan CSP-dimensionen miljö och FP samt mellan den sociala 

CSP-dimensionen och FP har erhållits. Istället visar resultatet att relation C1 och C2 är 

negativa dubbelriktade relationer. Högre CSP inom någon av de två dimensionerna 

genererar lägre nivåer av FP samtidigt som högre nivåer av FP tycks generera lägre CSP 

inom CSP-dimensionen miljö och den sociala CSP-dimensionen. Däremot ger vårt 

resultat bevis för att hypotes fyra är riktig, vilken berör existensen av en god cirkel mellan 

CSP-dimensionen företagsstyrning och FP, relation C3. Vi erhåller belägg för att företag 

som tilldelar fler resurser till företagsstyrning erhåller högre nivå av FP, vilket sedan 

återspeglas i ytterligare resurser till dimensionen.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Nedan kommer vi presentera studiens bidrag, vilket består av ett teoretisk och ett praktiskt 

bidrag. En uppdelning vi finner relevant för att tydliggöra kunskapsluckan som fylls 

genom vår forskning. Det teoretiska bidraget riktar sig mot det forskningsgap som 

presenterades i studiens inledande kapitel medan det praktiska bidraget presenteras 

utifrån företagens perspektiv.  
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6.2.1 Teoretisk bidrag 

Vi har bidragit till litteraturen om CSP-prestationernas lönsamhet på två sätt. Genom 

ytterligare empirisk forskning avseende relationen mellan total CSP och FP (relation 

A+B), något som befintlig forskning enbart undersökt i begränsad omfattning. Men också 

genom att studera de enskilda dimensionerna och deras dubbelriktade relationer med FP 

(relation C1, C2 & C3). Vi gör därmed en kartläggning av fler relationer mellan CSP och 

FP än vad tidigare forskare gjort. Det sker då vi gått ner på dimensionsnivå, något som vi 

funnit relevant för att på ett mer konkret sätt förstå relationen mellan total CSP och FP, 

särskilt med tanke på att tidigare studier har erhållit motstridiga resultat (Nelling & Webb, 

2009, s. 197; Orlitzky et al., 2003, s. 424; Waddock & Graves, 1997, s. 314).  

 

Vårt resultat kan ge en förklaring till de motstridiga resultaten i tidigare forskning. Genom 

att undersöka enskilda dimensioner var för sig har vi funnit att dessa påverkar, och 

påverkas av, FP på olika sätt. Vi fann i och med det att företagstyrningsdimensionen och 

FP bildar en god cirkel, så pass stark att den influerar relationen mellan total CSP och FP 

att vara positivt dubbelriktad trots att de två övriga dimensionerna och FP påverkar 

varandra negativt. Det bidrar till teorin med ny och revolutionerande kunskap. Vårt 

resultat ger värdefull information som inte framkommit tidigare på det sättet att den 

befintliga forskningens varierande resultat kan förklaras av att de olika dimensionerna 

påverkar FP på olika sätt och olika mycket. Tidigare studier kan ha haft olika mängd av 

dimensionerna i sitt mått för total CSP genom hur urvalen har skett och genom att de inte 

studerat dimensionerna har förhållande varit dolt.  

 

Studien bidrar därför med ny kunskap avseende relationen mellan total CSP och FP och 

resultatet ger bevis för en god cirkel mellan dessa variabler. Studien bidrar också med 

kunskap om CSP-dimensionen miljö och den sociala CSP-dimensionens relationer med 

FP, vilka ger bevis för negativa, dubbelriktade relationer. Slutligen bidrar vår forskning 

också med kunskapen om CSP-dimensionen företagsstyrnings goda cirkel med FP.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studien visar att det går att få en god cirkel och att bolag som lyckas med det blir rikligt 

belönade för sin prestation. Studien ger även konkreta bevis för hur en god cirkel 
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etableras, ett bevis som erhålls bland annat genom att tillfredsställa bolagets 

huvudintressenter, vilket är betydelsefullt för att CSP-investeringar ska bli lönsamma. 

Men också genom praktiska bidrag till hur företagen ska genomföra CSP-investeringar. 

Den ger värdefull kunskap i avseende på implementering av CSP, företag bör ha 

startpunkten i CSP-dimensionen företagsstyrning, vilken är en interndimension som riktar 

sig till hur bolagens processer ser ut. Det kan genomföras genom att använda slack 

resources för att investera i CSP vilket tillfredsställer intressenterna enligt Social impact 

theory, immateriella resurser och kunskap byggs upp. Genom den goda cirkeln ökar FP 

och dessa överblivna resurser har omvandlats till lönsamma investeringar som sedan kan 

återinvesteras i CSP. Med det visar vi att CSP inte bara är en kostnad, det är lönsamt om 

det investeras på rätt sätt. Lönsamheten i sin tur leder inte endast till att CSP ökar utan 

det leder till ytterligare lönsamhet i nästa steg. Studien tydliggör också att när bolagen 

utökat sin kunskapsbank ska CSP-investeringen fortgå i de två andra dimensionerna, 

miljö samt den sociala. Dessa fokuserar på vad bolagen gör avseende CSP. Dessutom 

bidrar resultatet av studien till att ge beslutsfattare i företag en konkret drivkraft till 

investeringar i CSP. 

 
6.3 Vår studies trovärdighet 
Att vi genomgående refererat till studiens källor med sidhänvisning har varit en service 

till läsaren, men vi argumenterar också för att det avsevärt ökar studiens trovärdighet. Det 

är enkelt att kontrollera att resonemangen och diskussionerna existerar. Det bidrar till att 

vår studie blir mer transparent. 

 

R2 overall förklarar regressionens totala variation och definieras som korrelationen i 

kvadrat mellan observerade och givna värden (Hamilton, 2006, s. 195). I tabell nio, vilken 

berör hypotes ett, förklaras den totala variationen med 39,63 % då marknadsvärde är 

beroende variabel respektive 33,56 % när total CSP utgör beroende variabel. Värdena 

indikerar att modellens variabler påverkar både FP och CSP men att andra, icke 

inkluderade variabler också påverkar relationen. Studiens samtliga variabler är baserade 

på frekvent använda variabler i tidigare forskning, vilket vi tror är en bidragande orsak 

till att regressionens totala variation förklaras till så stor del av modellen (Aras et al., 

2010, s. 236-237; Luo & Bhattacharya, 2006, s. 7-8; Mahoney & Roberts, 2007, s. 241; 

Margolis et al., 2009, s. 13; Martínez-Ferrero et al., 2016, s. 313; Nelling & Webb, 2009, 

s. 201; Waddock & Graves, 1997, s. 308-309). Att vi valt att inkludera sex 
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kontrollvariabler anser vi också haft betydelse för procentsatsen, vilket blir en bidragande 

faktor till att resultatet kan anses pålitligt. 

 

Ett av studiens mål var att kunna generalisera resultatet till andra sammanhang än de som 

gällt i studien. Ett mål vi finner relevant för att resultatet ska upplevas tillförlitlig då 

generalisering är betydelsefullt inom den kvantitativa strategin (Bryman & Bell, 2013, s. 

177). Två faktorer pekar specifikt på att resultatet är generaliserbart till andra företag än 

de som utgjort urvalet i studien. Det första är urvalets storlek då den består av hela 546 

företag (Vartanian, 2011, s. 13). Data har filtrerats manuellt genom att exkludera 6 101 

bolag som inte tillhandahöll fullständig information gällande studiens samtliga variabler. 

Ett brett urval är en viktig beståndsdel för att generalisera resultat. Den andra är att vi 

mäter kvaliteten i undersökningen (Biemer & Lyberg, 2003, s. 18-21) via en 

bortfallsanalys. Resultatet i analysen visar att urvalets fördelning på flera punkter 

stämmer överens med fördelningen för populationen, vilket möjliggör generalisering 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 29). Därmed anser vi att studien går att generalisera till 

de börsnoterade bolagen, vilka filtrerats bort i Thomson Reuters Datastream. Davies och 

Crane (2010, s. 126-127) förklarade att andra faktorer kan gälla för icke börsnoterade 

företag samt mindre företag då CSP har en annorlunda roll där. För att tydliggöra 

resonemanget förklarade Davies och Crane exempelvis att dessa företag inte har lika 

mycket resurser att tillägna CSP samt att de inte har lika påtagliga CSP-strategier. Det 

gör att vi finner studien svår att generalisera till annat är börsnoterade bolag. 

  

6.4 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning  
Under rubriken “Pearson korrelationstest” (3.4.2) presenterade vi en tabell för tolkning 

av korrelationskoefficienten (tabell 5), ett resonemang för att kunna klassa den siffra vi 

erhållit. Vi vill dock poängtera, med denna klassificering i åtanke, De Veaux et al.:s 

(2012, s. 160) diskussion om koefficientens värde. De klargjorde att värdet ofta beskrivs 

som antingen stark, måttlig eller svag, men att det egentligen inte finns några uppsatta 

regler för vad som innefattas i de tre olika facken. De beskrev därför att ett värde kan vara 

svagt i ett sammanhang med vissa variabler inkluderade, men att samma värde kan vara 

starkt i andra sammanhang med andra variabler.  

 

Redan i ett tidigt skede insåg vi att en begränsning som skulle uppkomma var behovet av 

att komplettera vår forskning med fältstudier inom samma ämne. En konsekvens av att vi 
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enbart valt att använda oss av sekundärdata där studiens population hämtats från Thomson 

Reuters Datastream. Det betyder att informationen studien förhåller sig till enbart 

innehåller den information som finns i databasen, samtidigt som databasen enbart utgår 

från offentlig tillgänglig information (Thomson Reuters, 2015, s. 6). Företag som därmed 

inte offentligt redovisar sina CSP-aktiviteter finns inte representerade. Ett förslag till 

fortsatt forskning är därför att genomföra en studie likt denna i syfte och teori men med 

en annorlunda metodologi, förslagsvis genom en kvalitativ forskningsstrategi med 

fallstudier.  

 

Studien mäter företagets finansiella prestation genom bolagens konsoliderade 

marknadsvärde, vilken på ett bättre sätt än ett redovisningsmässigt mått fångar framtida 

prestationer och intressenters uppfattningar (Hillman & Keim, 2001, s. 129-130). Studien 

är baserad på en longitudinell design vilket betyder att vi studerat samma variabler vid 

fler än en tidpunkt (Yin, 2007, s. 63), något som leder till möjligheten att uttala oss om 

kausalitet (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 202-203, 329). Kombinationen av att använda 

marknadsvärde som mått på FP och valet av en longitudinell design är av vikt då Marom 

(2006, s. 193) förklarade att den positiva konsekvensen av ett CSP-initiativ syns först 

efter en tid. En begränsning i denna studie, vilket vore en intressant vidareutveckling och 

som hade kunnat bidra till ny värdefull kunskap på området är att inkludera en 

tidsförskjutning. Det kan ta ett tag innan effekter av CSP-aktiviteter syns på FP medan 

kostnaderna är omedelbara (Marom, 2006, s. 193). Vissa menar också att det tvärtom är 

så att tidigare FP genererar senare CSP (Preston & O´Bannon, 1997, s. 428). Därför hade 

det varit intressant att utföra denna studie med en tidsförskjutning mellan variablerna för 

att undersöka om det ger ett annat resultat. Kanske tar det längre tid för FP att svara 

beroende på vilken dimension CSR-aktiviteten tillhör, och likadant kanske vissa 

dimensioner är olika känsliga för om det finns tillgång till tidigare FP i enlighet med Slack 

resources theory. 

 

Peloza (2009, s. 1527-1529) beskrev att några forskare har använt förmedlande variabler 

för att mäta den finansiella prestationen. Dessa brukas för att urskilja orsakssamband, det 

vill säga att det verkligen är ökade CSP-aktiviteter som leder till ökat FP. Dock är 

förmedlande variabler inte särskilt vanliga som val av variabel då forskare mäter FP, även 

om det sedan år 2005 ökat något. Han kartlägger vidare att flera fördelar tillhandahålls 

genom att använda dessa som mått. En sådan är att det alltid finns processer av medling 
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då orsakssamband ska undersökas, vilket genererar en annan fördel då chefer kan förutse 

förloppet av kausaliteten, något som leder till att chefen ifråga kan hantera och anpassa 

situationen efter det. Därför anser vi att det vore intressant om framtida forskare 

kompletterar sättet att mäta FP på genom att addera förmedlande variabler till det 

marknadsmässiga eller redovisningsmässiga måttet.  

 

Ett intressant synsätt att vidareutveckla resultatdiskussionen på hade varit att urskilja 

vilka länder företagen tillhör. Om vi exempelvis hade gjort upptäckten att många bolag 

tillhör Skandinavien hade existensen av den goda cirkeln delvis kunnat förklaras genom 

företagens tillhörighet av land. Anledning till det är att dessa länder haft högst värden på 

på The Global Sustainable Competitiveness Index för år 2017 (SolAbility, 2017, s. 11). 

Ett förslag till efterkommande forskare är därför att studera om de goda cirklarna som 

denna studie erhållit bevis för skiljer sig mellan enskilda världsdelar eller länder.  

 

Att vi valt att genomföra studien på börsnoterade bolag över hela världen leder också till 

begränsning vad avser generaliseringen. Vår studie blir svår att generalisera till mindre 

samt icke börsnoterade företag då CSP har en annorlunda roll där, exempelvis kan dessa 

mindre företag ha färre resurser att spendera på CSP (Davies & Crane, 2010, s. 126-127). 

Därför vore det intressant om framtida forskare utför en liknande studie med en annan 

population av företag vilka inte är börsnoterade. Förslagsvis på populationen SMF då 

omfattningen av dessa företag är stor, i Europa utgör dessa 99,8 % av de totala bolagen 

(Europeiska Kommissionen, 2003, s. 25). Skulle företagsstyrningsdimensionen även då 

generera en god cirkel med FP? Eller hade någon av de andra två dimensionerna kunnat 

resultera i goda cirklar med FP? 

 

Slutligen vill vi poängtera att vi är medvetna om att vi uteslutit en rad åtgärder för att 

hantera problem med endogenitet. Genom att använda en GMM (Generalized Method of 

Moments) estimationsfunktion hade endogenitet kunnat kontrolleras (Martínez-Ferrero et 

al., 2016, s. 313-314). Endogenitet kan orsakas av att forskaren utelämnar variabler 

(Gabriel et al., 2017, s. 13), i vårt fall skulle det förslagsvis betyda att vi missat en variabel 

som har stor påverkan på relationen mellan CSP och FP. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Miljödimensionen - Variabler 
Variabler som bildar miljödimensionen hämtade från databasen Thomson Reuters 

Datastream 2017-12-18 

 

Agrochemical Products 

Animal Testing 

Animal Testing Cosmetics 

Animal Testing Reduction Initiative 

Biodiversity Impact Reduction 

CO2 Equivalents Emission Direct 

CO2 Equivalents Emission Indirect 

CO2 Equivalents Emission Total 

CO2 Estimation Method 

CO2e Indirect Emissions Scope 3 

Carbon Offsets/Credits 

Cement CO2 Equivalents Emission 

Cement Energy Use 

Clean Technology 

Climate Change Risks/Opportunities 

Coal Produced (Raw Material in tonnes) 

Direct Energy/Energy Produced Direct 

Direct Energy/Energy Purchased Direct 

ESG Screened Asset Under Management 

Eco-Design Products 

Electricity/Electricity Produced 

Electricity/Electricity Purchased 

Emission Reduction 

Emission Reduction Objectives/Targets Emissions Reduction 

Emission Reduction Processes/Policy Emissions Reduction 

Emissions Trading 

Energy Use Total 

Environment Management Team 

Environment Management Training 

Environmental Expenditures 

Environmental Investments Initiatives 

Environmental Partnerships 

Environmental Products 

Environmental Project Financing 
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Environmental Provisions 

Environmental R&D Expenditures 

Environmental Resource Impact Controversies 

Environmental Restoration Initiatives 

Environmental Supply Chain Monitoring 

Environmental Supply Chain Partnership Termination 

Environmental Supply Chain Selection Management 

Equator Principles 

Estimated CO2 Equivalents Emission Total 

Flaring of Natural Gas 

Fleet CO2 Emissions 

Fleet Fuel Consumption 

Fresh Water Withdrawal Total 

GMO Products 

Green Buildings 

Hazardous Waste 

Hybrid Technology 

ISO 14000 or EMS 

ISO 14000 or EMS Certified Percent 

Indirect Energy Use 

Labeled Wood 

Labeled Wood Percentage 

Land Environmental Impact Reduction 

Materials Sourcing Environmental Criteria 

NOx Emissions 

NOx and SOx Emissions Reduction Initiatives 

Natural Gas Produced (raw material in million m3) 

Noise Reduction 

Non-Hazardous Waste 

Nuclear 

Nuclear Production 

Oil Produced (Raw Material in barrels) 

Organic Products Initiatives 

Ozone-Depleting Substances 

Particulate Matter Reduction Initiatives 

Product Environmental Responsible Use 

Product Innovation 

Real Estate Sustainability Certification 

Recent Environmental Resource Impact Controversies 

Renewable Energy Total/Renewable Energy Produced 

Renewable Energy Total/Renewable Energy Purchased 
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Renewable Energy Use 

Resource Efficiency Objectives/Targets Energy Efficiency 

Resource Efficiency Objectives/Targets Water Efficiency 

Resource Efficiency Processes/Policy Energy Efficiency 

Resource Efficiency Processes/Policy Environmental Supply Chain 

Resource Efficiency Processes/Policy Sustainable Packaging 

Resource Efficiency Processes/Policy Water Efficiency 

Resource Reduction 

SOx Emissions 

Score - Emission Reduction/Biodiversity Controversies 

Score - Emission Reduction/Biodiversity Impact 

Score - Emission Reduction/CO2 Reduction 

Score - Emission Reduction/Cement CO2 Emissions 

Score - Emission Reduction/Climate Change Risks and Opportunities 

Score - Emission Reduction/Discharge into Water System 

Score - Emission Reduction/Environmental Compliance 

Score - Emission Reduction/Environmental Expenditures 

Score - Emission Reduction/Environmental Management Systems 

Score - Emission Reduction/Environmental Partnerships 

Score - Emission Reduction/Environmental Restoration Initiatives 

Score - Emission Reduction/F-Gases Emissions 

Score - Emission Reduction/Greenhouse Gas Emissions 

Score - Emission Reduction/Hazardous Waste 

Score - Emission Reduction/Implementation 

Score - Emission Reduction/Improvements 

Score - Emission Reduction/Innovative Production 

Score - Emission Reduction/Monitoring 

Score - Emission Reduction/NOx and SOx Emissions Reduction 

Score - Emission Reduction/Ozone-Depleting Substances Reduction 

Score - Emission Reduction/Policy 

Score - Emission Reduction/Spill Impact Reduction 

Score - Emission Reduction/Spills and Pollution Controversies 

Score - Emission Reduction/Transportation Impact Reduction 

Score - Emission Reduction/VOC Emissions Reduction 

Score - Emission Reduction/Waste 

Score - Emission Reduction/Waste Recycling Ratio 

Score - Emission Reduction/Waste Reduction 

Score - Product Innovation/Animal Testing 

Score - Product Innovation/Eco-Design Products 

Score - Product Innovation/Energy Footprint Reduction 

Score - Product Innovation/Environmental Asset Management 
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Score - Product Innovation/Environmental Labels and Awards 

Score - Product Innovation/Environmental Products 

Score - Product Innovation/Environmental Project Financing 

Score - Product Innovation/Environmental R&D 

Score - Product Innovation/Environmental R&D Expenditures 

Score - Product Innovation/GMO Free Products 

Score - Product Innovation/Hybrid Vehicles 

Score - Product Innovation/Implementation 

Score - Product Innovation/Improvements 

Score - Product Innovation/Labeled Wood Percentage 

Score - Product Innovation/Liquefied Natural Gas 

Score - Product Innovation/Monitoring 

Score - Product Innovation/Noise Reduction 

Score - Product Innovation/Organic Products 

Score - Product Innovation/Policy 

Score - Product Innovation/Product Impact Controversies 

Score - Product Innovation/Product Impact Minimization 

Score - Product Innovation/Renewable Energy Supply 

Score - Product Innovation/Renewable/Clean Energy Products 

Score - Product Innovation/Sustainable Building Products 

Score - Product Innovation/Water Technologies 

Score - Resource Reduction/Cement Energy Use 

Score - Resource Reduction/Energy Efficiency Initiatives 

Score - Resource Reduction/Energy Use 

Score - Resource Reduction/Environmental Resource Impact Controversies 

Score - Resource Reduction/Environmental Supply Chain Management 

Score - Resource Reduction/Green Buildings 

Score - Resource Reduction/Implementation 

Score - Resource Reduction/Improvements 

Score - Resource Reduction/Land Use 

Score - Resource Reduction/Materials 

Score - Resource Reduction/Materials Recycled and Reused Ratio 

Score - Resource Reduction/Monitoring 

Score - Resource Reduction/Policy 

Score - Resource Reduction/Renewable Energy Use 

Score - Resource Reduction/Toxic Chemicals 

Score - Resource Reduction/Water Efficiency Initiatives 

Score - Resource Reduction/Water Use 

Self-Reported Environmental Fines 

Staff Transport Impact Reduction Initiatives 

Sustainable Building Products 
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TRBC used for Median Calculation 

Take-back and Recycling Initiatives 

Toxic Substances Reduction Initiatives 

VOC Emissions 

VOC Emissions Reduction Initiatives 

Value - Emission Reduction/Biodiversity Controversies 

Value - Emission Reduction/Biodiversity Impact 

Value - Emission Reduction/CO2 Reduction 

Value - Emission Reduction/Cement CO2 Emissions 

Value - Emission Reduction/Climate Change Risks and Opportunities 

Value - Emission Reduction/Discharge into Water System 

Value - Emission Reduction/Environmental Compliance 

Value - Emission Reduction/Environmental Expenditures 

Value - Emission Reduction/Environmental Management Systems 

Value - Emission Reduction/Environmental Partnerships 

Value - Emission Reduction/Environmental Restoration Initiatives 

Value - Emission Reduction/F-Gases Emissions 

Value - Emission Reduction/Greenhouse Gas Emissions 

Value - Emission Reduction/Hazardous Waste 

Value - Emission Reduction/Implementation 

Value - Emission Reduction/Improvements 

Value - Emission Reduction/Innovative Production 

Value - Emission Reduction/Monitoring 

Value - Emission Reduction/NOx and SOx Emissions Reduction 

Value - Emission Reduction/Ozone-Depleting Substances Reduction 

Value - Emission Reduction/Policy 

Value - Emission Reduction/Spill Impact Reduction 

Value - Emission Reduction/Spills and Pollution Controversies 

Value - Emission Reduction/Transportation Impact Reduction 

Value - Emission Reduction/VOC Emissions Reduction 

Value - Emission Reduction/Waste 

Value - Emission Reduction/Waste Recycling Ratio 

Value - Emission Reduction/Waste Reduction 

Value - Product Innovation/Animal Testing 

Value - Product Innovation/Eco-Design Products 

Value - Product Innovation/Energy Footprint Reduction 

Value - Product Innovation/Environmental Asset Management 

Value - Product Innovation/Environmental Labels and Awards 

Value - Product Innovation/Environmental Products 

Value - Product Innovation/Environmental Project Financing 

Value - Product Innovation/Environmental R&D 
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Value - Product Innovation/Environmental R&D Expenditures 

Value - Product Innovation/GMO Free Products 

Value - Product Innovation/Hybrid Vehicles 

Value - Product Innovation/Implementation 

Value - Product Innovation/Improvements 

Value - Product Innovation/Labeled Wood Percentage 

Value - Product Innovation/Liquefied Natural Gas 

Value - Product Innovation/Monitoring 

Value - Product Innovation/Noise Reduction 

Value - Product Innovation/Organic Products 

Value - Product Innovation/Policy 

Value - Product Innovation/Product Impact Controversies 

Value - Product Innovation/Product Impact Minimization 

Value - Product Innovation/Renewable Energy Supply 

Value - Product Innovation/Renewable/Clean Energy Products 

Value - Product Innovation/Sustainable Building Products 

Value - Product Innovation/Water Technologies 

Value - Resource Reduction/Cement Energy Use 

Value - Resource Reduction/Energy Efficiency Initiatives 

Value - Resource Reduction/Energy Use 

Value - Resource Reduction/Environmental Resource Impact Controversies 

Value - Resource Reduction/Environmental Supply Chain Management 

Value - Resource Reduction/Green Buildings 

Value - Resource Reduction/Implementation 

Value - Resource Reduction/Improvements 

Value - Resource Reduction/Land Use 

Value - Resource Reduction/Materials 

Value - Resource Reduction/Materials Recycled and Reused Ratio 

Value - Resource Reduction/Monitoring 

Value - Resource Reduction/Policy 

Value - Resource Reduction/Renewable Energy Use 

Value - Resource Reduction/Toxic Chemicals 

Value - Resource Reduction/Water Efficiency Initiatives 

Value - Resource Reduction/Water Use 

Volume of Accidental Spills 

Waste Recycled Total 

Waste Recycling Ratio 

Waste Reduction Initiatives 

Waste Total 

Water Discharged 

Water Pollutant Emissions 
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Water Recycled 

Water Technology 

Water Withdrawal Total 

e-Waste Reduction Initiatives 
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Bilaga 2: Den sociala dimensionen - Variabler 
Variabler som bildar den sociala dimensionen hämtade från databasen Thomson 

Reuters Datastream 2017-12-18 

 

Abortifacients 

Accidents Total 

Alcohol 

Alcohol 5% Revenues 

Alcohol Revenues 

Announced Layoffs 

Anti-Competition Controversy 

Anti-Personnel Landmines 

Armament Revenues 

Armaments 

Armaments 5% Revenues 

Average Training Hours 

Bottom of Pyramid Pricing 

Business Ethics Controversies 

Child Labor Controversies 

Cluster Bombs 

Community Reputation Code of Conduct/Policy Bribery and Corruption 

Community Reputation Code of Conduct/Policy Business Ethics 

Community Reputation Code of Conduct/Policy Fair Competition 

Community Reputation Improvement Tool/Business Ethics 

Community Reputation Processes/Policy Community Involvement 

Contraceptives 

Contractor Accidents 

Contractor Fatalities 

Contractor Lost working Days 

Corporate Responsibility Awards 

Crisis Management Systems 

Critical Countries Controversies 

Customer /Product Responsibility 

Day Care Services 

Diseases of the Developing World 

Diversity and Opportunity Controversies 

Diversity and Opportunity Objectives/Targets Diversity and Opportunity 

Diversity and Opportunity Processes/Policy Diversity and Opportunity 

Donations Total 

EITI Extractive Industries Transparency Initiative 
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Embryonic Stem Cell Research 

Employee Accidents 

Employee Fatalities 

Employee Health & Safety Controversies 

Employee Health & Safety Processes/Policy Employee Health & Safety 

Employee Health & Safety Processes/Policy Supply Chain Health & Safety 

Employee Health & Safety Progress Surveys/Supply Chain Health & Safety 

Employee Health & Safety Training Hours 

Employee Health Safety Training/Health & Safety Training 

Employee Health Safety Training/Supply Chain Health Safety Training 

Employee Lost Working Days 

Employees Community Work 

Employees Health & Safety Team 

Employees with disabilities 

Ethical Trading Initiative ETI 

FDA Warning Letters 

Flexible Working Schemes 

Freedom of Association Controversies 

Fundamental Human Rights ILO or UN 

Gambling 

Gambling 5% Revenues 

Gambling Revenues 

HIV-AIDS Program 

HRC Corporate Equality Index 

Health & Safety Management Systems 

Healthy Food or Products 

Human Rights Breaches Suppliers 

Human Rights Controversies 

Human Rights Processes/Policy Child Labor 

Human Rights Processes/Policy Forced Labor 

Human Rights Processes/Policy Freedom of Association 

Human Rights Processes/Policy Human Rights 

Human Rights Suppliers 

ISO 9000 

Intellectual Property Controversies 

Internal Promotion 

List of Critical Countries 

Lobbying Contribution Amount 

Lost Time Injury Rate 

Lost Time Injury Rate Contractors 

Lost Time Injury Rate Employees 
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Lost Working Days 

Management Departures 

Management Training 

Microfinance Impact Investment 

New Women Employees 

Not Approved Drug 

Nuclear 5% Revenues 

Number of Employees from CSR reporting 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

Obesity Risk 

Occupational Diseases Rate 

Part-time employees 

Political Contributions 

Pornography 

Product Access Low Price 

Product Delays 

Product Recall 

Product Responsibility Controversies/Customer Health & Safety 

Product Responsibility Controversies/Privacy 

Product Responsibility Controversies/Product Access 

Product Responsibility Controversies/Responsible Marketing 

Product Responsibility Controversies/Responsible R&D 

Product Responsibility Monitoring 

Product Responsibility Processes/Policy Customer Health & Safety 

Product Responsibility Processes/Policy Data Privacy 

Product Responsibility Processes/Policy Fair Trade 

Product Responsibility Processes/Policy Responsible Marketing 

Public Health Controversies 

Quality Management Systems Certified Percentage 

Recent Anti-Competition Controversy 

Recent Business Ethics Controversies 

Recent Child Labor Controversies 

Recent Critical Countries Controversies 

Recent Customer Health & Safety Controversies 

Recent Diversity and Opportunity Controversies 

Recent Employee Health & Safety Controversies 

Recent FDA Warning Letters 

Recent Human Rights Controversies 

Recent Intellectual Property Controversies 

Recent Privacy Controversies 

Recent Product Access Controversies 
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Recent Public Health Controversies 

Recent Responsible Marketing Controversies 

Recent Tax Fraud Controversies 

Recent Wages or Working Condition Controversies (Company) 

Retailing Responsibility 

Salaries and Wages from CSR reporting 

Score - Community/Bribery Corruption and Fraud Controversies 

Score - Community/Business Ethics Compliance 

Score - Community/Corporate Responsibility Awards 

Score - Community/Crisis Management 

Score - Community/Critical Countries - Indigenous People Controversies 

Score - Community/Diseases of the Developing World 

Score - Community/Donations in General 

Score - Community/Implementation 

Score - Community/Improvements 

Score - Community/Monitoring 

Score - Community/Patent Infringement 

Score - Community/Policy 

Score - Community/Public Health Controversies 

Score - Community/Total Donations 

Score - Diversity and Opportunity/Diversity Compliance 

Score - Diversity and Opportunity/Diversity Controversies 

Score - Diversity and Opportunity/Family Friendly 

Score - Diversity and Opportunity/Implementation 

Score - Diversity and Opportunity/Improvements 

Score - Diversity and Opportunity/Management Equal Opportunity 

Score - Diversity and Opportunity/Managers Female Male Ratio 

Score - Diversity and Opportunity/Monitoring 

Score - Diversity and Opportunity/Policy 

Score - Diversity and Opportunity/Work-Life Balance 

Score - Effective Tax Rate 

Score - Employment Quality/Announced Lay-offs 

Score - Employment Quality/Bonus Plan 

Score - Employment Quality/Employment Awards 

Score - Employment Quality/Generous Fringe Benefits 

Score - Employment Quality/Implementation 

Score - Employment Quality/Improvements 

Score - Employment Quality/Key Management Departures 

Score - Employment Quality/Monitoring 

Score - Employment Quality/Net Employment Creation 

Score - Employment Quality/Personnel Turnover 
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Score - Employment Quality/Policy 

Score - Employment Quality/Salaries 

Score - Employment Quality/Salaries Distribution 

Score - Employment Quality/Salary Gap 

Score - Employment Quality/Strikes 

Score - Employment Quality/Trade Union Representation 

Score - Employment Quality/Wages or Working Condition Controversies 

Score - Ethical Exclusion Alert 

Score - Health & Safety /Policy 

Score - Health & Safety/HIV-AIDS Program 

Score - Health & Safety/Health & Safety Compliance 

Score - Health & Safety/Health & Safety Controversies 

Score - Health & Safety/Implementation 

Score - Health & Safety/Improvements 

Score - Health & Safety/Injuries 

Score - Health & Safety/Lost Days 

Score - Health & Safety/Monitoring 

Score - Human Rights/Child Labor Controversies 

Score - Human Rights/Freedom of Association Controversies 

Score - Human Rights/Human Rights Controversies 

Score - Human Rights/Implementation 

Score - Human Rights/Improvements 

Score - Human Rights/Monitoring 

Score - Human Rights/Policy 

Score - Human Rights/Suppliers Social Impact 

Score - Product Responsibility /Responsible Marketing Controversies 

Score - Product Responsibility/Clinical Trials and Research Guidelines 

Score - Product Responsibility/Customer Controversies 

Score - Product Responsibility/Drug Delay 

Score - Product Responsibility/FDA Warning Letters 

Score - Product Responsibility/Implementation 

Score - Product Responsibility/Improvements 

Score - Product Responsibility/Monitoring 

Score - Product Responsibility/Policy 

Score - Product Responsibility/Product Access 

Score - Product Responsibility/Product Compliance 

Score - Product Responsibility/Product Recalls/Withdrawals 

Score - Product Responsibility/Quality Management 

Score - Product Responsibility/Responsible Asset Management 

Score - Product Responsibility/Retailing Responsibility 

Score - Product Responsibility/Social Exclusion Controversies 
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Score - Product Responsibility/Social Labels 

Score - Product Responsibility/Sustainable Consumption 

Score - Product Responsibility/Technology Know-How Sharing 

Score - Training and Development/Implementation 

Score - Training and Development/Improvements 

Score - Training and Development/Internal Promotion 

Score - Training and Development/Management Training 

Score - Training and Development/Monitoring 

Score - Training and Development/Policy 

Score - Training and Development/Supplier ESG Training 

Score - Training and Development/Training Costs 

Score - Training and Development/Training Hours 

Score - Training and Development/University Partnerships 

Six Sigma and Quality Management Systems 

Society /Community 

Society /Human Rights 

Strikes 

Supplier ESG training 

Tax Fraud Controversies 

Tobacco 

Tobacco 5% Revenues 

Tobacco Revenues 

Total Injury Rate 

Total Injury Rate Contractors 

Total Injury Rate Employees 

Total Stock Based Compensation 

Trade Union Representation 

Training Costs Total 

Training Hours Total 

Training and Career Development Processes/Policy Career Development 

Training and Career Development Processes/Policy Skills Training 

Turnover of Employees 

Value - Community/Bribery Corruption and Fraud Controversies 

Value - Community/Business Ethics Compliance 

Value - Community/Corporate Responsibility Awards 

Value - Community/Crisis Management 

Value - Community/Critical Countries - Indigenous People Controversies 

Value - Community/Diseases of the Developing World 

Value - Community/Donations in General 

Value - Community/Implementation 

Value - Community/Improvements 
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Value - Community/Monitoring 

Value - Community/Patent Infringement 

Value - Community/Policy 

Value - Community/Public Health Controversies 

Value - Community/Total Donations 

Value - Diversity and Opportunity/Diversity Compliance 

Value - Diversity and Opportunity/Diversity Controversies 

Value - Diversity and Opportunity/Family Friendly 

Value - Diversity and Opportunity/Implementation 

Value - Diversity and Opportunity/Improvements 

Value - Diversity and Opportunity/Management Equal Opportunity 

Value - Diversity and Opportunity/Managers Female Male Ratio 

Value - Diversity and Opportunity/Monitoring 

Value - Diversity and Opportunity/Policy 

Value - Diversity and Opportunity/Work-Life Balance 

Value - Effective Tax Rate 

Value - Employment Quality/Announced Lay-offs 

Value - Employment Quality/Bonus Plan 

Value - Employment Quality/Employment Awards 

Value - Employment Quality/Generous Fringe Benefits 

Value - Employment Quality/Implementation 

Value - Employment Quality/Improvements 

Value - Employment Quality/Key Management Departures 

Value - Employment Quality/Monitoring 

Value - Employment Quality/Net Employment Creation 

Value - Employment Quality/Personnel Turnover 

Value - Employment Quality/Policy 

Value - Employment Quality/Salaries 

Value - Employment Quality/Salaries Distribution 

Value - Employment Quality/Salary Gap 

Value - Employment Quality/Strikes 

Value - Employment Quality/Trade Union Representation 

Value - Employment Quality/Wages or Working Condition Controversies 

Value - Ethical Exclusion Alert 

Value - Health & Safety /Policy 

Value - Health & Safety/HIV-AIDS Program 

Value - Health & Safety/Health & Safety Compliance 

Value - Health & Safety/Health & Safety Controversies 

Value - Health & Safety/Implementation 

Value - Health & Safety/Improvements 

Value - Health & Safety/Injuries 
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Value - Health & Safety/Lost Days 

Value - Health & Safety/Monitoring 

Value - Human Rights/Child Labor Controversies 

Value - Human Rights/Freedom of Association Controversies 

Value - Human Rights/Human Rights Controversies 

Value - Human Rights/Implementation 

Value - Human Rights/Improvements 

Value - Human Rights/Monitoring 

Value - Human Rights/Policy 

Value - Human Rights/Suppliers Social Impact 

Value - Product Responsibility /Responsible Marketing Controversies 

Value - Product Responsibility/Clinical Trials and Research Guidelines 

Value - Product Responsibility/Customer Controversies 

Value - Product Responsibility/Drug Delay 

Value - Product Responsibility/FDA Warning Letters 

Value - Product Responsibility/Implementation 

Value - Product Responsibility/Improvements 

Value - Product Responsibility/Monitoring 

Value - Product Responsibility/Policy 

Value - Product Responsibility/Product Access 

Value - Product Responsibility/Product Compliance 

Value - Product Responsibility/Product Recalls/Withdrawals 

Value - Product Responsibility/Quality Management 

Value - Product Responsibility/Responsible Asset Management 

Value - Product Responsibility/Retailing Responsibility 

Value - Product Responsibility/Social Exclusion Controversies 

Value - Product Responsibility/Social Labels 

Value - Product Responsibility/Sustainable Consumption 

Value - Product Responsibility/Technology Know-How Sharing 

Value - Training and Development/Implementation 

Value - Training and Development/Improvements 

Value - Training and Development/Internal Promotion 

Value - Training and Development/Management Training 

Value - Training and Development/Monitoring 

Value - Training and Development/Policy 

Value - Training and Development/Supplier ESG Training 

Value - Training and Development/Training Costs 

Value - Training and Development/Training Hours 

Value - Training and Development/University Partnerships 

Wages or Working Condition Controversies (Company) 

Whistleblower Protection 
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Women Employees 

Women Managers 

Workforce /Diversity and Opportunity 

Workforce /Employment Quality 

Workforce /Health & Safety 

Workforce /Training and Development 
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Bilaga 3: Företagsstyrningsdimensionen - Variabler 
Variabler som bildar företagsstyrningsdimensionen hämtade från databasen Thomson 

Reuters Datastream 2017-12-18 

 

Advance Notice for Shareholder Proposals 

Audit Committee Independence 

Audit Committee Non-Executive Member 

Balanced Board Structure Policy Elements/Policy Board Diversity 

Balanced Board Structure Policy Elements/Policy Board Experience 

Balanced Board Structure Policy Elements/Policy Board Independence 

Balanced Board Structure Policy Elements/Policy Board Size 

Board Meeting Attendance Average 

Board Member Long-term Compensation incentives 

Board Member Membership Limits 

Board Member Re-election Years 

Board Size 

Board Structure Type 

Board of Directors/Board Functions 

Board of Directors/Board Structure 

Board of Directors/Compensation Policy 

CEO Board Member 

CEO Compensation Link to Total Shareholder Return 

CSR Report Global Activities 

CSR Sustainability Committee 

CSR Sustainability External Audit 

CSR Sustainability External Audit Name 

CSR Sustainability Reporting 

Chairman is ex-CEO 

Classified Board Structure 

Committee Meetings Attendance Average 

Company Cross Shareholding 

Compensation Committee 

Compensation Committee Independence 

Compensation Committee Non-Executive Member 

Compensation Improvement Tools 

Compensation Policy 

Compensation Policy Elements/Policy ESG Related Compensation 

Compensation Policy Elements/Policy Executive Retention 

Compensation Policy Elements/Policy Performance Oriented 

Confidential Voting Policy 
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Corporate Governance Committee 

Different Share classes different rights 

ESG Reporting Scope 

Elimination of Cumulative Voting Rights 

Expanded Constituency Provision 

External Consultants 

Fair Price Provision 

GRI Report Guidelines 

Global Compact 

Golden Parachute 

Integrated Strategy in MD&A 

Integration/Vision and Strategy 

Limitation of Director Liability 

Limitations on Removal of Directors 

Limited Shareholder Rights to Call Meetings 

Majority Requirements for Election of Directors 

Management Compensation Controversies 

Minimum Number of Shares to Vote 

Nomination Committee 

Nomination Committee Independence 

Nomination Committee Non-Executive Member 

Non-Executive Board Member Total Compensation 

Number of Board Meetings 

Poison Pill 

Poison Pill Adoption Date 

Poison Pill Expiration Date 

Pre-emptive Rights 

Public Availability Corporate Statutes 

Recent Management Compensation Controversies 

Recent Shareholder Rights Controversies 

Score - Board Functions/Audit Committee Expertise 

Score - Board Functions/Audit Committee Independence 

Score - Board Functions/Audit Committee Management Independence 

Score - Board Functions/Board Attendance 

Score - Board Functions/Board Meetings 

Score - Board Functions/Compensation Committee Independence 

Score - Board Functions/Compensation Committee Management Independence 

Score - Board Functions/Implementation 

Score - Board Functions/Improvements 

Score - Board Functions/Monitoring 

Score - Board Functions/Nomination Committee Independence 
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Score - Board Functions/Nomination Committee Involvement 

Score - Board Functions/Nomination Committee Management Independence 

Score - Board Functions/Nomination Committee Processes 

Score - Board Functions/Policy 

Score - Board Structure/Background and Skills 

Score - Board Structure/Board Diversity 

Score - Board Structure/Board Member Affiliations 

Score - Board Structure/CEO-Chairman Separation 

Score - Board Structure/Experienced Board 

Score - Board Structure/Implementation 

Score - Board Structure/Improvements 

Score - Board Structure/Independent Board Members 

Score - Board Structure/Individual Reelection 

Score - Board Structure/Mandates Limitation 

Score - Board Structure/Monitoring 

Score - Board Structure/Non-Executive Board Members 

Score - Board Structure/Policy 

Score - Board Structure/Size of Board 

Score - Board Structure/Specific Skills 

Score - Board Structure/Strictly Independent Board Members 

Score - Board Structure/Term Duration 

Score - Compensation Policy/Board Member Compensation 

Score - Compensation Policy/Compensation Controversies 

Score - Compensation Policy/Highest Remuneration Package 

Score - Compensation Policy/Implementation 

Score - Compensation Policy/Improvements 

Score - Compensation Policy/Individual Compensation 

Score - Compensation Policy/Long Term Objectives 

Score - Compensation Policy/Monitoring 

Score - Compensation Policy/Policy 

Score - Compensation Policy/Remuneration Structure 

Score - Compensation Policy/Stock Compensation 

Score - Compensation Policy/Stock Option Program 

Score - Compensation Policy/Sustainability Compensation Incentives 

Score - Shareholder Rights/Anti Takeover Devices 

Score - Shareholder Rights/Available Articles of Association 

Score - Shareholder Rights/Implementation 

Score - Shareholder Rights/Improvements 

Score - Shareholder Rights/Majority Shareholders 

Score - Shareholder Rights/Monitoring 

Score - Shareholder Rights/Ownership 
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Score - Shareholder Rights/Policy 

Score - Shareholder Rights/Share Structure 

Score - Shareholder Rights/Shareholder Controversies 

Score - Shareholder Rights/Voting Rights 

Score - Vision and Strategy/CSR Reporting Auditor 

Score - Vision and Strategy/Challenges and Opportunities 

Score - Vision and Strategy/GRI Report 

Score - Vision and Strategy/Global Compact Signatory 

Score - Vision and Strategy/Global Reporting 

Score - Vision and Strategy/Implementation 

Score - Vision and Strategy/Improvements 

Score - Vision and Strategy/Integrated Strategy 

Score - Vision and Strategy/Monitoring 

Score - Vision and Strategy/Policy 

Score - Vision and Strategy/Stakeholder Engagement 

Score - Vision and Strategy/Transparency 

Senior Executive Long-Term Compensation Incentives 

Shareholder Rights Controversies 

Shareholder Rights Policy Elements/Policy Equal Voting Right 

Shareholder Rights Policy Elements/Policy Shareholder Engagement 

Shareholders /Shareholder Rights 

Shareholders Approval of Stock Based Compensation Plan 

Shareholders Vote on Executive Pay 

Significant Company Transactions (M&A) Shareholders Approval 

Staggered Board Structure 

Stakeholder Engagement 

State Owned Enterprise (SOE) 

Succession Plan for Executives 

Supermajority or Qualified Majority Vote Requirements 

Total Senior Executives Compensation 

Unlimited Authorized Capital or Blank Check 

Value - Board Functions/Audit Committee Expertise 

Value - Board Functions/Audit Committee Independence 

Value - Board Functions/Audit Committee Management Independence 

Value - Board Functions/Board Attendance 

Value - Board Functions/Board Meetings 

Value - Board Functions/Compensation Committee Independence 

Value - Board Functions/Compensation Committee Management Independence 

Value - Board Functions/Implementation 

Value - Board Functions/Improvements 

Value - Board Functions/Monitoring 
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Value - Board Functions/Nomination Committee Independence 

Value - Board Functions/Nomination Committee Involvement 

Value - Board Functions/Nomination Committee Management Independence 

Value - Board Functions/Nomination Committee Processes 

Value - Board Functions/Policy 

Value - Board Structure/Active Board Members 

Value - Board Structure/Background and Skills 

Value - Board Structure/Board Diversity 

Value - Board Structure/Board Gender Diversity 

Value - Board Structure/Board Member Affiliations 

Value - Board Structure/Board Members with CV 

Value - Board Structure/CEO-Chairman Separation 

Value - Board Structure/Experienced Board 

Value - Board Structure/Implementation 

Value - Board Structure/Improvements 

Value - Board Structure/Independent Board Members 

Value - Board Structure/Individual Reelection 

Value - Board Structure/Mandates Limitation 

Value - Board Structure/Monitoring 

Value - Board Structure/Non-Executive Board Members 

Value - Board Structure/Policy 

Value - Board Structure/Size of Board 

Value - Board Structure/Specific Skills 

Value - Board Structure/Strictly Independent Board Members 

Value - Board Structure/Term Duration 

Value - Compensation Policy/Board Member Compensation 

Value - Compensation Policy/Compensation Controversies 

Value - Compensation Policy/Highest Remuneration Package 

Value - Compensation Policy/Implementation 

Value - Compensation Policy/Improvements 

Value - Compensation Policy/Individual Compensation 

Value - Compensation Policy/Long Term Objectives 

Value - Compensation Policy/Monitoring 

Value - Compensation Policy/Policy 

Value - Compensation Policy/Remuneration Structure 

Value - Compensation Policy/Stock Compensation 

Value - Compensation Policy/Stock Option Program 

Value - Compensation Policy/Sustainability Compensation Incentives 

Value - Shareholder Rights/Anti Takeover Devices 

Value - Shareholder Rights/Available Articles of Association 

Value - Shareholder Rights/Implementation 
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Value - Shareholder Rights/Improvements 

Value - Shareholder Rights/Majority Shareholders 

Value - Shareholder Rights/Monitoring 

Value - Shareholder Rights/Ownership 

Value - Shareholder Rights/Policy 

Value - Shareholder Rights/Share Structure 

Value - Shareholder Rights/Shareholder Controversies 

Value - Shareholder Rights/Voting Rights 

Value - Vision and Strategy/CSR Reporting Auditor 

Value - Vision and Strategy/Challenges and Opportunities 

Value - Vision and Strategy/GRI Report 

Value - Vision and Strategy/Global Compact Signatory 

Value - Vision and Strategy/Global Reporting 

Value - Vision and Strategy/Implementation 

Value - Vision and Strategy/Improvements 

Value - Vision and Strategy/Integrated Strategy 

Value - Vision and Strategy/Monitoring 

Value - Vision and Strategy/Policy 

Value - Vision and Strategy/Stakeholder Engagement 

Value - Vision and Strategy/Transparency 

Veto Power or Golden share 

Voting Cap 

Voting Cap Percentage 

Written Consent Requirements 
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Bilaga 4: Thomson Reuters Datastreams beskrivning av dimensionerna 
och total ESG 
Hämtat från databasen Thomson Reuters Datastream 2017-12-18 

 

Miljödimensionen: 

“The environmental pillar measures a company's impact on living and non-living 

natural systems, including the air, land and water, as well as complete ecosystems. It 

reflects how well a company uses best management practices to avoid environmental 

risks and capitalize on environmental opportunities in order to generate long term 

shareholder value.” 

 

Den sociala dimensionen: 

“The social pillar measures a company's capacity to generate trust and loyalty with its 

workforce, customers and society, through its use of best management practices. It is a 

reflection of the company's reputation and the health of its license to operate, which are 

key factors in determining its ability to generate long term shareholder value.” 

 

Företagsstyrningsdimensionen: 

“The corporate governance pillar measures a company's systems and processes, which 

ensure that its board members and executives act in the best interests of its long term 

shareholders. It reflects a company's capacity, through its use of best management 

practices, to direct and control its rights and responsibilities through the creation of 

incentives, as well as checks and balances in order to generate long term shareholder 

value.” 

 

Total ESG: 

“Thomson Reuters ESG Score is an overall company score based on the self-reported 

information in the environmental, social and corporate governance pillars” 

    

    

 

   

 


