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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk- en kvantitativ studie 
på Nasdaq OMX Stockholm 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Carl Olson och Mikael Mörk 

 
Handledare: Fredrik Hartwig 
 
Datum: 2018 – januari   
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete 
och finansiell risk hos de företag vilka är noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

 
Metod: För att kunna besvara studiens syfte präglas studien av en kvantitativ 
metod. Vidare har en tvärsnittdesign använts vid undersökningen. De data som har 
samlats in har hämtats från databasen Retriever, årsredovisningar samt Folksam 
index för ansvarsfullt företagande 2013. Samtlig data i studien är av sekundär art. 
Hållbarhetsarbete hos företag har operationaliserats genom Folksam index där 
poängsättningen från indexet har legat till grund för mätningen av 
hållbarhetsarbete. Den finansiella risken har i denna studie mäts via företagens 
skuldsättningsgrad från 2013. De insamlade data har presenterats samt analyserats 
genom deskriptiv statistik, Pearsons korrelationstest och multipel regressionsanalys. 

 
Resultat & slutsats: Resultatet i studien visar på ett negativt samband mellan 
hållbarhetsarbete och finansiell risk, däremot kan studien inte statistiskt säkerställa 
sambandet då studien inte uppnår ett signifikant resultat.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning inom ämnet är att göra en 
liknande undersökning på svenska företag under en längre tidsperiod samt mäta 
finansiell risk på ett mer omfattande vis. 

 
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till den teoretiska diskussionen 
beträffande sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk. Genom att 
studien mätt finansiell risk via skuldsättningsgraden bidrar studien till diskussionen 
om hållbarhetsarbete påverkar olika typer av finansiella risker inom företag. 
Studiens praktiska bidrag är att hållbarhetsarbete inte ska ligga som beslutsunderlag 
för företagsledningar beträffande företagets kapitalstruktur.  

 
Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Corporate Social Responsibility, Folksam index, 
Finansiell risk, Skuldsättningsgrad.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Existing relationship between Corporate Social Responsibility and financial 
risk- A quantitative study on Nasdaq OMX Stockholm. 

 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
  
Authors: Carl Olson and Mikael Mörk 

 
Supervisor: Fredrik Hartwig 
 
Date: 2018- january 
 
Syfte: The aim of this study is to investigate the relationship between Corporate 
Social Responsibility and financial risk on Nasdaq OMX Stockholm. 

 
Method: The study is characterized by a quantitative method in order to define the 
purpose of the study. Furthermore, a cross sectional study has been used throughout 
the research. The data collected has been retrieved from the database Retriever, 
financial statements, as well as Folksam’s Corporate Responsibility index 2013. Alla 
data in this study is that of secondary kind. Sustainability at companies has been 
operationalized through Folksam’s index where the scoring from the index has served 
as a base for the general measurement of business sustainability. The financial risk 
has, in this study, been measured through the companies sustainability debt leverage 
from 2013. The collected data has been presented and analyzed through descriptive 
statistics, Pearson correlation test, and multiple regression analysis. 
  
Results and conclusion: The results from the study show a negative correlation 
between corporate sustainability and financial risk. However, the study is unable to 
prove the correlation since the results are not statistically significant.  

 
Suggestions for further research: Further research within the field is to do a similar 
study on Swedish companies throughout a longer period of time as well as measure 
financial risk more extensively.  
 
Contribution of the thesis: This study contributes to the theoretical discussion 
regarding the correlation between corporate sustainability and financial risk. Since the 
study measured financial risk throughout debt leverage it also contributes to the 
discussion about how corporate sustainability affect different types of financial risks 
within the company. The study’s practical contribution is that company management 
should not look at corporate sustainability as one of the main decision basis regarding 
company’s capital structure.    
 

 
Keywords: Corporate sustainability, Corporate Social Responsibility, Folksam 
index, Financial risk, Debt Leverage.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Begreppsdefinitioner 
 
Corporate Social Responsibility (CSR)- Vanligaste förkommande definitionen av 
hållbarhetsarbete inom litteraturen. Utgår från hur företag tar ansvar gentemot samhället 
utifrån miljö-, ekonomiska-, och sociala aspekter.  
 
Folksam index- Ett index för ansvarfullt företagande som är publicerat av 
försäkringsbolaget Folksam.  
 
Finansiell risk- är generellt ett samlingsnamn för flera olika risker, i denna studie 
definieras finansiell risk som den risk som uppstår när företag finansierar sig via 
skulder.  
 
Kapitalstruktur- Fördelningen av ett företags egna kapital och skulder. 
 
Skuldsättningsgrad- Den procentuella del av kapitalstrukturen vilket består av skulder. 
 
Nasdaq OMX Stockholm- En svensk marknadsplats för handel av värdepapper. 
 
Omsättning- anger ett företags sammanlagda intäkter från både sålda varor samt 
utförda tjänster under en specifik tidsperiod.  
 
VIF- Variance inflation factors.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Innehållsförteckning 

BEGREPPSDEFINITIONER .................................................................................................... 5 

1. INLEDNING ............................................................................................................................ 1 
1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .......................................................................................................... 2 
1.3 SYFTE ................................................................................................................................... 5 

2. TEORI ...................................................................................................................................... 6 
2.1 HÅLLBARHETSARBETE I FORM AV CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ......................... 6 

2.1.1 Utvecklingen av Corporate Social Responsibility ....................................................... 6 
2.1.2 Begreppet Corporate Social Responsibility ................................................................. 7 

2.2 ATT MÄTA HÅLLBARHETSARBETE ...................................................................................... 9 
2.3 KAPITALSTRUKTUR ........................................................................................................... 10 
2.4 FINANSIELL RISK ............................................................................................................... 11 
2.5 HÅLLBARHETSARBETE SOM RISKMINSKNINGSMEKANISM ................................................ 12 
2.6 HÅLLBARHETSARBETE OCH FINANSIELL RISK .................................................................. 14 
2.7 MOTIVERING AV HYPOTES ................................................................................................. 15 

3. METOD .................................................................................................................................. 17 
3.1 FORSKNINGSFILOSOFI OCH FORSKNINGSANSATS .............................................................. 17 
3.2 FORSKNINGSSTRATEGI ...................................................................................................... 18 
3.3 METODVAL ........................................................................................................................ 19 
3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................................... 20 
3.5 DATAINSAMLING ............................................................................................................... 20 
3.6 POPULATION OCH BORTFALL ............................................................................................. 21 
3.7 OPERATIONALISERING ....................................................................................................... 21 

3.7.1 Mätning av beroende variabeln ................................................................................. 22 
3.7.2 Mätning av oberoende variabel ................................................................................. 22 
3.7.3 Kontrollvariabler ....................................................................................................... 26 

3.8 ANALYSMETOD .................................................................................................................. 27 
3.8.1 Deskriptiv statistik ..................................................................................................... 27 
3.8.2 Pearsons korrelationstest .......................................................................................... 28 
3.8.3 Multipel regressionsanalys ........................................................................................ 28 
3.8.4 Heteroskedasticitet ..................................................................................................... 29 

3.9 KVALITETSKRITERIER ....................................................................................................... 30 
3.9.1 Reliabilitet .................................................................................................................. 30 
3.9.2 Replikerbarhet ........................................................................................................... 30 
3.9.3 Validitet ...................................................................................................................... 31 
3.9.4 Generalisering ........................................................................................................... 32 

3.10 METODKRITIK .................................................................................................................. 32 
3.10.1 Källkritik .................................................................................................................. 33 

4 EMPIRI ................................................................................................................................... 34 
4.1 DESKRIPTIV STATISTIK ...................................................................................................... 34 

4.1.1 Nasdaq OMX Stockholm ............................................................................................ 34 
4.1.2 Indelning efter bransch .............................................................................................. 36 

4.2 KORRELATIONSANALYS .................................................................................................... 39 
4.3 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS ...................................................................................... 40 
4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRI .......................................................................................... 42 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS ......................................................................................... 44 
5.1 DISKUSSION AV RESULTATET ............................................................................................ 44 
5.2 SLUTSATS .......................................................................................................................... 46 
5.3 TEORETISKT BIDRAG ......................................................................................................... 46 
5.4 PRAKTISKT BIDRAG ........................................................................................................... 47 



 

 

5.5 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR .............................................................................................. 48 
5.6 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................... 48 

6. KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 50 

BILAGA 1- POPULATIONSURVAL ..................................................................................... 55 

BILAGA 2- BORTFALL .......................................................................................................... 60 

BILAGA 3- BORTFALL .......................................................................................................... 60 

BILAGA 4- EXTREMVÄRDEN ............................................................................................. 61 
 
 
Figurförteckning 
Figur 1 Miljöanalysens olika delar (Folksam index, 2013) 24 
Figur 2 Analys av mänskliga rättigheter (Folksam index, 2013) 25 
Figur 3 Betygsintervall/översättning (Folksam index, 2013) 26 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1 Studiens population och bortfall 21 
Tabell 2 Deskriptiv statistik 35 
Tabell 3 Deskriptiv statistik, indelning efter bransch 37 
Tabell 4 Pearsons korrelationstest 39 
Tabell 5 Sammanställning av regressionsanalys 41 
 



 
 

 1 

1. Inledning 

I studiens inledande kapitel presenteras en bakgrund av ämnet hållbarhet och en beskrivning 

av hållbarhetsarbete i företag. I problemdiskussionen presenteras vidare problem inom ämnet 

samt tidigare studier gällande hur hållbarhetsarbete kan påverka företags finansiella risk. 

Avslutningsvis presenteras studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

“Klimathot, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsvillkor och korruption. Det 

är några av de utmaningar som vår värld står inför. I arbetet med att skapa ett hållbart 

samhälle har företagen en avgörande roll att spela. Många svenska företag ligger redan i 

framkant när det gäller hållbarhetsarbetet och regeringen vill nu stärka utvecklingen genom 

att fler företag ska redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. I morgon fattar vi därför 

beslut om en lagrådsremiss om obligatorisk hållbarhetsredovisning för de största svenska 

företagen.” (Damberg & Johansson, 2016) 

 

Genom att uthålligt arbeta med hållbarhet i näringslivet tar samhället idag en ny form. Ett 

stort ansvar ligger enligt Damberg och Johansson (2016) på de enskilda företagen i 

näringslivet, men belyser att staten har en väsentlig roll som en lagstiftande och inflytelserik 

resurs. Beslut som yttras ska rikta hela näringslivet till ett mer transparent, mer 

konkurrenskraftigt och ett mer hållbart företagande. Vilket i framtiden kommer generera ett 

mer hållbart Sverige. 

 

Giannakis och Papadopoulos (2016) argumenterar vidare att brister inom hållbarhetsarbetet 

medför risker som påverkar företaget negativt, exempelvis tar de upp köttskandalen i Europa 

där mat som påstods innehålla nötkött och såldes i livsmedelsaffärer i själva verket innehöll 

hästkött. De tar även upp exemplet där det uppdagades att Apples underleverantörer hade 

undermåliga arbetsförhållanden för sina anställda. 

 

Enligt Finansinspektionen (2016) har hållbarhetsarbetet utvecklats de senaste åren och belyser 

att det har utvecklats på olika sätt beroende på vilket område som företaget samverkar inom. 

De framhäver att mätningen av arbetet inom hållbarhet har en variation i Sverige. De menar 

att företag själva kan styra deras hållbarhetsarbete och på detta sätt dra fördelar mot sina 
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kunder beroende vem de ska rikta sin verksamhet mot. Det är därför viktigt enligt Matten och 

Moon (2008) att företag tar sitt ansvar gentemot det resterande samhället. 

 

För att definiera hållbarhet inom företag menar Dyllick och Hockerts (2002) att hållbarhet är 

ett arbete där företaget ska möta den efterfråga som finns hos både interna och externa 

intressenter. Dessa intressenter kan vara, aktieägare, anställda, kunder, lobbyister samt 

samhället som helhet. Dyllick och Hockerts (2002) belyser att företag ska upprätthålla och 

utveckla deras miljö-, samhälls- samt ekonomiska kapital samtidigt som företag aktivt ska 

sträva efter att bidra till ett mer hållbart samhälle. Van Marrewijk (2003) belyser att det finns 

olika definitioner och begrepp vilket rör ämnet hållbarhetsarbete inom företag. Däremot 

menar författaren att samtliga menar på att företag bör sträva efter att vara mer humana, etiska 

och transparenta i sina organisationers dagliga verksamhet.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Mcwilliams och Siegel (2001) är hållbarhetsarbete ett komplicerat ämne då det 

omfattar olika inriktningar och definitioner. Författarna beskriver dock att hållbarhetsarbete är 

ett arbete där företag strävar mot att göra nytta för samhället utöver företagets primära intresse 

och vad som krävs av lagstiftningar. Med detta menar författarna att ett företag som inte 

diskriminerar exempelvis kvinnor och minoriteter inte kan kalla sig för ett hållbart företag, då 

detta inte tillför någon extra nytta för samhället då det är en självklarhet och är lagstiftat. 

Mcwilliams och Siegel (2001) tar istället upp vad hållbarhetsarbete innefattar och nämner 

följande exempel, att företag implementerar ett human resource program, att inte utföra 

djurtester, återvinning, minska föroreningar samt utsläpp.  
 

El Ghoul, Guedhami, Kwok och Mishra (2011) menar att hållbarhetsarbete är något som på 

senare år blivit en allt mer viktig del av företagens verksamheter. De menar att företag vilka 

inte arbetar aktivt med hållbarhetsarbete bör investera mer inom detta område och mer 

specifikt inom miljöpolicys, arbetsförhållanden samt hållbara produktstrategier. De företagen 

med ett redan befintligt hållbarhetsarbete ska enligt El Ghoul et al. (2011) göra informationen 

kring deras arbete mer transparent via exempelvis hållbarhetsredovisningar för att förse den 

finansiella marknaden med viktig information. Å andra sidan menar Hassel, Nilsson och 

Nyquist (2005) att hållbarhetsarbete inte värderas högre av den finansiella marknaden om alla 

andra faktorer som påverkar företagets värde hålls lika. Detta på grund utav att investeringar 

inom hållbarhetsarbete är kostsamma och att det kan skada värdet på företaget. Dock menar 
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Rodriguez-Fernandez (2016) att hållbarhetsarbete kan minska riskerna i företag och belyser 

istället att den finansiella marknaden är mer villig att investera i företag vilka arbetar med 

hållbarhet.  
 

Peloza (2009) argumenterar för att hållbarhetsarbete kan vara ett dilemma för företag då det är 

kostsamt på kort sikt och därför negligerar att investera inom hållbarhetsarbete trots de 

konsekvenser företagets inverkan har på miljö och samhälle. Peloza (2009) belyser dock att 

hållbarhetsarbete ska ses i ett långsiktigt perspektiv då tanken är att på lång sikt minska 

kostnaderna genom att minska risken för att oväntade kostnader ska dyka upp för företag. 

Även Salama, Anderson och Toms (2011) menar att hållbarhetsarbete kan leda till minskade 

kostnader på lång sikt. Detta genom att effektivisera företagets produktions- och 

arbetsprocesser och på så vis minska risken för att oväntade kostnader ska uppkomma och där 

ledes kommer också framtida kostnader av miljöavfall, energikostnader och skulder att 

minska. Frank och Goyal (2009) delar detta resonemang och menar på att interna 

investeringar av hållbarhet medför en mer kostnadseffektiv arbetsprocess och leder på lång 

sikt till ett mer hållbart och stabilt företag. Författarna belyser att ett kontinuerligt arbete kring 

hållbarhetsarbete leder till en minskning av de operativa riskerna, men samtidigt medför 

ökade kostnader på kort sikt. Färre risker inom organisationen leder enligt Frank och Goyal 

(2009) till att enskilda investerare och finansiella institut är mer villiga att investera i sådana 

företag då de ser större möjligheter till att företag kommer att finnas kvar om de arbetar aktivt 

inom hållbarhet. 
 

Hållbarhet är idag som tidigare nämnt ett aktuellt ämne och det finns flera undersökningar 

som menar att ansvarsfullt hållbarhetsarbete kan leda till att organisationerna blir mer 

långsiktiga men även att företaget genom hållbarhetsarbete kan minska sin totala risk. Jo och 

Na (2012) belyser att hållbarhetsarbete kan minska den totala risken i företag, och framförallt 

inom kontroversiella branscher. Flammer (2013) belyser att branscher där normerna kring 

hållbarhet generellt är högre, resulterar i ett mer positivt mottagande från externa intressenter 

samt inom det egna bolaget till skillnad från industrier där normerna är lägre. Den totala 

risken beskriver Jo och Na (2012) som den risk vilken är beroende av både externa och 

interna faktorer. De menar även att företagets totala risk kan definieras som en kombination 

av affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisken tillkommer med företagets dagliga verksamhet 

och påverkas bland annat av vinst, förlust, konkurrens och det ekonomiska klimatet. En del av 

affärsrisken är den operativa risken vilken kan förklaras genom de risker som företag utsätts 
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för genom otillräckliga processer och rutiner, mänskliga fel, felaktiga system, externa 

händelser och inkluderar även legal risk till följd av exempelvis ett miljöfarligt utsläpp 

(Swedbank, 2017). Den finansiella risken uppstår när finansiering av verksamheten sker med 

skulder. Om finansieringen sker helt utan skulder är den totala risken lika med affärsrisken 

(Jo & Na, 2012).  
 

Sharfman och Fernando (2008) menar att hållbarhetsarbete kan påverka företags finansiella 

risk. Detta på grund av att den finansiella marknaden blir mer benägna att låna ut finansiella 

medel åt företag som arbetar med hållbarhet, då de är associerade med lägre risk. Detta 

påverkar i sin tur kapitalstrukturen. Abor (2006) belyser att kapitalstrukturen är relevant för 

företag och beskriver att den berörs av olika faktorer. Han beskriver att inom branscher som 

innehar höga risker är skuldsättningsgraden ofta lägre, och i branscher med färre risker är 

skuldsättningsgraden högre.  
 

Att hållbarhetsarbete kan påverka företags finansiella risk belyser Goss och Roberts (2011) 

och menar att företag som arbetar med hållbarhet anses ha en lägre risk av bankerna och 

därmed får bättre lånevillkor. Eftersom att banken anser att dessa företag är mer långsiktiga 

och har en högre kreditvärdighet. Goss och Roberts (2011) menar att ett av de starkaste 

argumenten från förespråkare av hållbarhetsarbete är att företagets risker minskar. Enligt Hsu 

och Chen (2015) kan hållbarhetsarbete minska företagets kreditrisk, sett från långivarens 

synvinkel, i och med att företaget som låntagare har en större förmåga att betala av sin skuld 

då de ses som mer långsiktiga av långivaren. Sun och Cui (2014) belyser även de att 

hållbarhetsarbete kan påverka företagets kreditrisk, de menar att hållbarhetsarbete minskar 

kreditrisken eftersom att de företag som arbetar med hållbarhet i sina organisationer får bättre 

lånevillkor. Sun och Cui (2014) menar att företagsledningen bör investera inom 

hållbarhetsarbete eftersom detta leder till en förbättrad bild av företaget och det blir enklare 

för verksamheten att finansiera sig via skulder.  
 

Enligt Mishra och Modi (2013) så kan hållbarhetsarbete ge företag ett skydd likt en försäkring 

och kan på detta vis generera en lägre finansiell risk. Författarna belyser att företag som har 

en hög finansiell risk inte drar lika stora fördelar av ett aktivt hållbarhetsarbete, som de 

företag som innehar en lägre finansiell risk. Sharfman och Fernando (2008) beskriver å andra 

sidan att företag får en lägre ränta vid lån och har tendens till att utnyttja detta lånevillkor och 
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öka sin skuld. Detta tenderar då till att företag egentligen ökar sina totala lånekostnader, då de 

har råd att kosta på sig en högre skuldsättningsgrad. 
 

Tidigare undersökningar visar på hur hållbarhetsarbete leder till att företag anses vara mindre 

riskfyllda och mer långsiktiga. Detta har visat sig kunna medföra fördelar på den finansiella 

marknaden (Sharfman & Fernanado, 2008). Andra studier menar även att företag som aktivt 

arbetar med hållbarhet visar sig ha bättre lånevillkor och anses vara mer kreditvärdiga än 

andra företag (Goss & Roberts, 2009).  Hållbarhetsarbete kan enligt Jo och Na (2012) påverka 

företags finansiella risk. Författarna till studien har mätt finansiell risk genom volatiliteten på 

företagets aktier, vilket innebär hur mycket företagets aktier fluktuerar samt genom förväntad 

avkastning på en tillgång. Jo och Na (2012) har hittat ett samband mellan hållbarhetsarbete 

och finansiell risk hos noterade företag i USA. Oikonomou, Brooks och Pavelin (2012) menar 

att hållbarhetsarbete påverkar den finansiella risken negativt hos företag i USA, den studien 

har likt Jo och Na (2012) mätt finansiell risk genom volatiliteten på företags aktier. Liknande 

studier har genomförts i Asien och kommit till liknande resultat. Lin, Yang och Liou (2009) 

har studerat noterade företag i Taiwan och har mätt finansiell risk genom avkastningens 

standardavvikelse på företags aktier. I och med ovanstående information har tidigare studier 

valt att mäta företags finansiella risk mer omfattande. I de mer omfattande mätningarna av ett 

företags finansiella risk är skuldsättningsgraden ofta en del utav den totala finansiella risken. 

Jämförelsevis med tidigare studier kommer denna studie att bryta ut skuldsättningsgraden och 

enbart benämna den som företags finansiella risk, vilket gör tillvägagångssättet för denna 

studie unikt. Dessutom har tidigare studier inom ämnet inriktas mot större marknader såsom 

USA och Asien trots att Strand, Freeman och Hockerts (2015) belyser att Sverige är ett av de 

världsledande länderna inom hållbarhetsarbete. Denna studie kommer således att mäta 

finansiell risk genom skuldsättningsgrad samt undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete 

och finansiell risk på noterade företag i Sverige. 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsarbete och finansiella risk för 

börsnoterade företag i Sverige.   
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2. Teori 
I studiens andra kapitel ges övergripande bild av de centrala delarna av studien. En 

genomgång av Corporate Social Responsibility’s utveckling och begreppet idag. Det index 

som ligger till grund för studien kommer att presentera samt de centrala delarna i studien 

vilka är kapitalstruktur och företagsrisk kommer att presenteras. Till sist går studien igenom 

tidigare studier inom ämnet hur hållbarhetsarbete kan minska företagets totala riskprofil och 

hur detta kan påverka finansiell risk. Avslutningsvis ges en motivering till hypotesen. 

 
2.1 Hållbarhetsarbete i form av Corporate Social Responsibility  
 
Inom litteraturen benämns hållbarhetsarbete inom företag frekvent som Corporate Social 

Responsibility (CSR). Begreppet är svårt att definiera men utgångspunkterna i litteraturen är 

enligt van Marrewijk (2003) att företaget ska bedriva sina verksamheter utifrån ett mer 

humant, etiskt och transparent vis. En förekommande definition av CSR inom litteraturen är: 

“actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and what 

which is required by law” (McWilliams & Siegel, 2001, s.117). Med detta menar författarna 

att CSR är en form av hållbarhetsarbete där strävan är att utföra ett arbete vad som krävs 

utifrån befintligt lagstiftning och företagets primära intressen.  

2.1.1 Utvecklingen av Corporate Social Responsibility  

Det har genom åren genomförts flera undersökningar beträffande CSR och har definierats på 

olika sätt samt att flera utav dem har kommit fram till olika slutsatser angående begreppets 

egentliga innebörd. Carroll (1979) menar att CSR som begrepp uppkom långt senare än själva 

forskningen tog form kring hållbarhetsarbete tog form. Moura‐Leite och Padgett (2011) för 

ett liknande resonemang och menar att begreppet tog sin form under 1950-talet. Carroll 

(1979) belyser att starten för forskning kring hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande 

redan lade sin grund så tidigt som på 1930-talet och har sedan dess utvecklats genom 

decennierna. CSR i modern tid började ta form enligt Carroll (1979) efter en utgåva skriven 

1953 av Howard Bowen som av flera anses vara en av de första utgivna skrifterna inom ämnet 

och var bland annat den som lade grund till utvecklingen av CSR. Detta var något som väckte 

intresse hos företag och skapade funderingar över vad betydelsen av hållbara handlingar 

egentligen betydde i ett större perspektiv. I början var tanken med hållbarhetsarbete enligt 

Davis (1960) att skapa en långsiktighet i allt företagande med tilltalande möjligheter att på 
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lång sikt generera vinster vilket skulle återbetala de investeringar och uppoffringar som 

hållbarhetsarbete medfört på vägen.  

 

Utvecklingen utav CSR fortsatte på 60-talet i en takt som framdeles ledde till diskussion 

enligt Friedman (1970) angående att företagande hade glömt av sitt primära mål att generera 

pengar till verksamheten och till sina aktieägare. Mycket av den kritik som framhävdes var 

negativ och riktades mot att företag enbart försökte framstå som moderna och hakade på 

denna nya trend inom hållbarhet som växte fram i samhället. Friedman (1970) hävdade att det 

arbete gällande hållbarhet ett företag utförde inte skulle påverka de finansiella intressena. Att 

generera vinst ansågs som det absolut viktigaste och skulle hjälpa samhället mer än ett aktivt 

arbete kring hållbarhet. 

 

Under 80-talet bedrevs det ytterligare forskning kring hållbarhetsarbete och det började enligt 

Carroll (1999) utvecklas en mer generell och accepterad bild av CSR. Författaren belyser att 

de lades ner mindre tid på vad CSR betydde och istället lades fokus på vilka faktorer och 

omständigheter det faktiskt var som påverkade CSR. Under 90-talet blev begreppet CSR 

allmänt accepterat runt om i världen och brukas idag av de flesta företag och organisationer. I 

och med att världen är en global handel var det enligt Moura-Leite och Padgett (2011) också 

detta som låg till stor grund för utvecklingen av CSR. Andra faktorer som också har legat till 

grund för CSR menar författarna är företags ökade medvetenhet av humanitära rättigheter och 

investeringar inom andra immateriella tillgångar som kan komma att förbättra uppfattningen 

av företag utifrån. Strand et al. (2015) beskriver även de CSR som ett företags arbete och 

handlingar för en mer hållbar framtid, vilket frivilligt sker bortom det som krävs av lagen. Ett 

arbete som ska samordna ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv.  

 

2.1.2 Begreppet Corporate Social Responsibility  

Att definiera CSR är båda komplext och komplicerat enligt Sheehy (2014). Han menar 

att CSR är ett verktyg vilket ska underlätta eller lösa komplexa frågor gällande miljö och 

samhället ur det enskilda företagets perspektiv. Han belyser exempelvis att företag i 

industriländer har ett ansvarstagande för miljö och arbetsförhållanden för de anställda i 

utvecklingsländer. Vidare beskriver Sheehy (2014) att CSR är komplext då det styrs av 

politiska agendor och intressen och tar bland annat upp att investerarnas intressen styrs av att 

göra finansiella vinster. Detta leder då till att den politiska agendan prioriterar de finansiella 
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intressena och bortser från exempelvis hur företaget agerar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Orlitzky, Siegel och Waldman (2011) belyser problematiken att CSR är ett begrepp som är 

svårt att definiera men beskriver även dem CSR som ett arbete utanför den primära 

verksamheten vilket kan göra företaget mer konkurrenskraftigt genom att skapa ett bättre 

rykte. Trots detta menar Orlitzky et al. (2011) att tidigare forskning har en gemensam 

uppfattning om CSR, vilket är att företag bör leva upp till samhällets förväntningar gällande 

miljörelaterade frågor men att CSR i sin helhet är svårare att specifiera. Denna argumentering 

får stöd av Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi och Saaeidi (2015) vilka belyser att det finns en 

problematik angående CSR. Författarna menar att CSR är ett hjälpmedel för företag att möta 

samhällets förväntningar gällande hållbarhet när de utformar strategier beträffande 

miljöaspekter. Författarna menar att CSR kan besvara de osäkerheter ett företag möter i 

dagens globala samhälle men att avsaknaden av en entydig definition gör CSR komplicerat. 

 

CSR kan enligt von Arx och Ziegler (2014) även skilja sig åt och menar att det finns 

skillnader i hur CSR implementeras beroende på vilken del av världen företag är verksamma 

inom. I exempelvis USA finns en lång tradition av CSR med etiska och religiösa motiv som 

mer centrala delar. I Europa å andra sidan menar von Arx och Ziegler (2014) att 

miljömedvetenheten är generellt högre än i USA vilket leder till att CSR inriktas mer mot 

miljöpolicy. Utöver att det finns skillnader mellan USA och Europa, menar Strand, Freeman 

och Hockerts (2015) att det finns skillnader inom Europa och menar att skandinaviska företag 

är världsledande inom CSR. Författarna argumenterar att skandinaviska företag är bättre på 

att involvera intressenterna i beslutsfattandeprocesser gällande hållbarhet. Samt att 

lagstiftningen och de kulturella normerna i dessa länder har en bidragande faktor i att 

skandinaviska företag presterar bättre i mätningar av CSR. Skandinaviska företag är enligt 

Strand et al. (2015) bättre på att möta samhällsförväntningarna, både i verksamhetslandet men 

även globalt, gällande hållbarhet.   

 

Trots att begreppet anses vara brett finns det inom litteraturen studier där CSR har brutits ned 

till olika segment. Garriga och Melé (2004) belyser de mest förekommande teorierna och 

användningsområdena av CSR i litteraturen och bryter ned dessa till fyra grupper med 

utgångspunkterna, ekonomi, politik, samhällsintegration och etik. De poängterar att inom 

ekonomi ingår även miljöaspekter. I den första gruppen, ekonomi, kopplar de teorier som de 

kallar för instrumentteorier eftersom att inom dessa ses företaget som ett instrument för att 

skapa lönsamhet. Garriga och Melé (2004) menar att dessa teorier fokuserar generellt på den 
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sociala integrationen och att CSR endast ska användas om det kan generera lönsamhet för 

organisationen. I den andra gruppen, politik, kopplar de till teorier kopplade till politik och 

menar att CSR är ett verktyg vilket företag kan använda sig utav. För att skapa fördelar i det 

samhälle som företaget är verksamma inom. CSR kan således användas som en politisk fördel 

i samhället enligt Garriga och Melé (2004). Den tredje gruppen, samhällsintegration, berör 

teorier där företag agerar efter den efterfrågan som finns i samhället. De menar att företaget är 

beroende av samhället för att kunna överleva och därför används CSR för att företag ska bli 

mer hållbart och på så vis överleva på lång sikt. Dessa teorier kallas för integrerande teorier. 

Den fjärde och sista gruppen, etik, berör teorier inom CSR där Garriga och Melé (2004) 

menar att relationen mellan företag och samhälle styrs av etiska normer. Därför är det 

väsentligt för företag att acceptera de etiska normer i samhället gällande hållbarhet och då kan 

CSR användas som ett verktyg för att uppfylla dessa normer.  

 

2.2 Att mäta hållbarhetsarbete 

Användningen av index är vanligt förekommande i undersökningar för att operationalisera 

företags hållbarhetsarbete till en mätbar variabel (El Ghoul, Guedhami, Kwok, & Mishra, 

2011; Paul C. Godfrey et al., 2009; Salama et al., 2011; Sharfman & Fernando, 2008). Dessa 

studier har undersökt hur hållbarhetsarbete kan påverka företags risker. För att kunna 

operationalisera hållbarhetsarbete till en mätbar variabel har tidigare studier valt att använda 

sig utav KLD index. Detta index publiceras av företaget KLD och mäter företags 

hållbarhetsarbete. Cai, Cui och Jo (2016) har använt sig utav Dow Jones Sustainability Index 

för att mäta hållbarhetsarbete i deras studie beträffande hur hållbarhetsarbete kan påverka 

företags finansiella risk. Dessa två index omfattar inte samtliga noterade företag i Sverige. 

Folksam index för ansvarsfullt företagande (2013) är ett index framtaget av 

försäkringsbolaget Folksam över företags hållbarhetsarbete vilka är noterade på Nasadaq 

OMX Stockholm.  

 

År 2006 gav Folksam ut sitt första index för ansvarsfullt företagande och det senaste index 

Folksam publicerat är från 2013. Folksam index för ansvarfullt företagande (2013) gjordes 

över de då, svenska börsnoterade företagens redovisade material. Syftet med indexet är att ge 

en överskådlig bild av det arbete företagen själva ger i det offentligt redovisade materialet. 

För att analysera datainsamlingen utgår även Folksam från material publicerat av bland annat 

myndigheter, internationella organisationer och media för att upptäcka eventuell information 

som motsäger det företagen själva publicerat i sitt material. Analysen i Folksam index (2013) 
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utgår från OECD:s riktlinjer samt Global Impacts tio principer för multinationella företag 

vilket är en vägledning hur företag förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan. Även 

dokument publicerade av Global Reporting Initiatives (GRI) har använts som en redogörelse 

för principerna och riktlinjerna i analysen.  

 

Cheng, Ioannou och Serafeim (2014) använder sig utav ett liknande index i deras studie 

angående hur hållbarhetsarbete leder till fördelar på den finansiella marknaden. Det index de 

använder sig utav utgår från tre dimensioner av hållbarhetsarbete; samhälle, miljö och 

ledningssystem i företaget. Folksam index (2013) bedömer istället företagens 

hållbarhetsarbete utifrån två dimensioner, mänskliga rättigheter och miljö. Företagen bedöms 

utifrån dessa två dimensioner och får en poäng från 0-7, sedan adderas betygen till ett 

övergripande betyg från 0-14 över företagens hållbarhetsarbete där 14 är det högsta betyget. 

För en vidare förklaring av poängbedömningen i Folksam index (2013) se metodapitlet. I 

denna studie kommer företagens hållbarhetsarbete att utgå från det betyg i Folksam index 

(2013) vilket kommer utgöra den mätbara oberoende variabeln.  

 

2.3 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur är enligt Carlsson (2014) relationen mellan företags egna kapital och skulder. 

Genom kapitalstrukturen kan skuldsättningsgraden utläsas som i denna studie ligger till grund 

för den finansiella risk som kommer att mätas.  

 

Den grundläggande studien av kapitalstrukturen som togs fram 1958 av Miller och Modigliani 

visar under vilka förutsättningar och omständigheter kapitalstrukturen anses vara irrelevant. 

Tanken är att marknaden ska agera utefter en perfekt kapitalmarknad, detta innebär inga 

skatter, alla lånar till samma ränta, inga intressekonflikter, inga transaktionskostnader och 

ingen asymmetrisk information. Då en perfekt kapitalmarknad råder belyser Miller och 

Modigliani (1958) att kapitalstrukturen inte kan påverka värdet på ett företag då 

kapitalkostnaden kommer att vara lika oavsett vad som händer. Den genomsnittliga 

kapitalkostnaden beskriver författarna som WACC och består utav den genomsnittliga 

kostnaden av avkastningskrav från aktieägarna och räntor på lån. 

 

Modigliani och Miller (1958) visade även en teori när kapitalstrukturen tar hänsyn till skatter, 

men allt annat hålls lika. Författarna belyser hur räntan på lån som tas är avdragsgill gentemot 

skatten och skapar på detta sätt en fördel av att inneha högre andel skuld i kapitalstrukturen. 
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Högre andel skuld innebär högre räntekostnader och fortsättningsvis desto större avdragsgilla 

kostnader, vilket innebär att kostnaden för skulder sjunker även om räntan är densamma. 

Slutsatsen Miller och Modigliani (1958) kom fram till var då att den totala kapitalkostnaden 

sjunker om andelen skulder ökar i kapitalstrukturen. Den optimala kapitalstrukturen som 

skulle generera det högsta värdet för företaget skulle därför enbart vara bestående av skulder, 

en skuldsättningsgrad på 100 procent. Dessa teorier av kapitalstrukturen är Miller och 

Modigliani (1958) väl medvetna om inte fungerar i praktiken, utan de gjorde dessa studier för 

att undersöka vilka förhållanden som behöver bortses för att nå irrelevans. Det är dessa teorier 

som är grundläggande för senare forskning om kapitalstrukturen och ligger än idag som grund 

för forskning kring detta ämne. Irrelevansteorierna används fortfarande som utgångspunkt för  

att undersöka hur dessa uteslutna faktorer påverkar kapitalstrukturen. 

 

De traditionella studierna argumenterar för att företag väljer den optimala kapitalstrukturen 

genom att ha i åtanke hur skatter och andra faktorer kan generera fördelar för 

kapitalkostnaden. Vilket El Ghoul et al. (2011) argumenterar för då de menar att 

hållbarhetsarbete kan påverka kapitalkostnaden, genom att företaget ökar sin 

skuldsättningsgrad vilket i sin tur påverkar den finansiella risken. Hovakimian, Opler och 

Titm (2001) belyser dock att företag som är mer lönsamma använder ofta sina intäkter för att 

betala av sina skulder och tenderar därför att ha en något lägre skuldsättningsgrad än mindre 

lönsamma företag, vilket även innebär en lägre finansiell risk. Däremot poängterar författarna 

att branschtillhörighet är en stark bidragande faktor gällande kapitalstrukturen. 

 

2.4 Finansiell risk 
 
Förändringar av skuldsättningsgraden och räntemarginalen är enligt Carlsson (2014) effekter 

som kallas finansiell risk. Enligt Jo och Na (2012) är finansiell risk den risk som tillkommer 

när organisationer finansierar sig med skulder. Om ett företag enbart finansierar sig med eget 

kapital, menar författarna på att den finansiella risken för ett företag är lika med noll. Orsaker 

till att ett företags finansiella risk varierar kan bero på volatiliteten på aktierna, bankens syn 

på företag kreditvärdighet och avkastningskrav från intressenter. Samtliga faktorer har en 

påverkan på om företag väljer att finansiera sig med skulder eller eget kapital.  

Alla dessa saker hör enligt Carlson (2014) ihop angående hur kapitalstrukturen på ett företag 

ser ut och hur hög skuldsättningsgrad ett företag har. Finansiell risk kan enklare kontrolleras 
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av företag jämförelsevis med den operativa risken, eftersom företag själva tar besluten 

angående sin skuldsättningsgrad.  

 
 
2.5 Hållbarhetsarbete som riskminskningsmekanism 
 
Flera studier har undersökt sambandet mellan hållbarhetsarbete och företags risker 

(P. C. Godfrey, 2004; Oikonomou, Brooks, & Pavelin, 2012; Peloza, 2006). Dessa studier 

menar att hållbarhetsarbete kan påverka företagets totala risk, dels genom den finansiella 

risken men även att hållbarhetsarbetet kan minska de operativa riskerna inom verksamheten. 

Finansinspektionen (2006) definierar operativ risk som den risk företag kan möta till följd av 

otillräckliga eller icke fungerande arbetsprocesser, mänskliga fel, systemfel eller externa 

händelser vilket påverkar företaget negativt. Giannakis och Papadopoulos (2016) belyser att 

hållbarhetsarbete skapar en tydligare bild över företaget och minskar risken för att externa 

händelser påverkar företaget negativt rent finansiellt.  

 

Att investera i hållbarhetsarbete belyser Jo och Na (2012) kan liknas en försäkring för 

företaget. Investeringar inom hållbarhet ökar kostnaderna på kort sikt, men hållbarhetsarbete 

kan ses som en försäkring enligt författarna genom att det minskar risken för att oväntade 

kostnader ska uppstå. De menar även att hållbarhetsarbete kan generera värde till företaget i 

form av goodwill. Godfrey, Merrill, och Hansen (2009) argumenterar vidare att 

hållbarhetsarbete kan liknas en försäkring och belyser i sin studie de väsentliga delarna som 

visar på de fördelar hållbarhetsarbetet skapar. Istället för att se hållbarhetsarbete som en 

kostnad anser dem att arbetet skapar ett skydd och associerar detta med långsiktighet för 

företaget. Det är även något som Peloza (2006) belyser och menar på att hållbarhetsarbete 

minskar riskerna gentemot framtida problem som skulle kunna skada den finansiella 

lönsamheten. Genom att förebygga eventuella skador på företaget beskriver Peloza (2006) att 

aktieägarna är beredda att acceptera investeringar inom hållbarhet då det minskar riskerna och 

ökar det totala värdet på företaget.  

 

Hsu och Chen (2015) menar att hållbarhetsarbete kan leda till en minskning av företagets 

risker, i och med att det tillför relevant icke-finansiell information för investerare och 

långivare. Informationen menar författarna gör investeringen mindre riskfylld för 

investerarna. Att öka transparensen av hållbarhetsarbete är då en strategi som kan användas 

för att minska sina risker. Jo och Na (2012) för ett liknande resonemang då även de menar att 
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tydliggöra information kring hållbarhetsarbetet och göra den lättillgänglig för intressenter kan 

minska den asymmetriska informationen. Däremot menar McWilliams, Siegel och Wright 

(2006) att ledningarna i företag väljer ut den information som ska vara med i allmänna 

handlingar, årsredovisningar, och kan på detta vis manipulera investerare. Författarna belyser 

att i hållbarhetsredovisningar framhävs det som externa intressenter uppskattar och 

underliggande faktorer de inte har nytta av väljs bort. 

 

Jo och Na (2012) menar att företag investerar i hållbarhet inom olika områden beroende på 

vilken bransch de är verksamma inom, detta gör de för att tillgodose den efterfrågan som 

finns i samhället angående hållbarhet. Bhattacharya och Lou (2006) belyser även dem vikten 

av att möta den efterfrågan beträffande hållbarhet i samhället, och menar att det minskar 

risken för konkurs då de menar att det kan påverka företaget negativt om hållbarhetsarbete 

bortses.  Detta är något som även Porter och Kramer (2006) tar upp sin studie och menar att 

företag ska anpassa sig efter samhället då dem är beroende av varandra. För att kunna möta 

den efterfrågan används hållbarhetsarbete enligt Sharfman och Fernando (2008) då det kan 

generera ökad kunskap inom till exempel miljöaspekter. Detta hjälper till att fatta rationella 

beslut och genererar en stabilare grund att stå på för företaget, vilket minskar företagets risker. 

 

Hockerts (2015) menar att hållbarhetsarbete kan skapa konkurrensfördelar genom att det kan 

minska riskerna för företag. Författaren tar upp exemplet med oljespillet vid Deepwater 

Horizon i den mexikanska golfen vilket ledde till höga saneringskostnader. Hockerts (2015) 

argumenterar att hållbarhetsarbetet minskar risken för att bli stämda eller få betala böter 

genom att företag bryter mot miljölagar.  Mcguire, Sundgren och Schneeweis (1988) menar 

att hållbarhetsarbete kan leda till en minskning av företagets risker. Enligt författarna minskar 

de riskerna genom att företaget minskar möjligheten att bli stämda eller betala böter för 

exempelvis miljöfarliga utsläpp.  

 

Cai, Cui och Jo (2016) förklarar i sin studie att hållbarhetsarbete kan användas som en 

riskminskningsmekanism och belyser att det finns en negativ relation mellan företags 

hållbarhetsarbete och företagets risk hos noterade företag i USA. En av anledningarna menar 

de beror på att företagets risk är en påverkande faktor vid beslut av exempelvis miljöpolicys 

och att hållbarhetsarbete kan användas för att minska riskerna inom företaget. Men framförallt 

menar det att sambandet kan bero på att hållbarhetsarbetet minskar företagets risker genom att 

det skapar ett skydd vilket kan liknas vid en försäkring, tillmötesgår kunders efterfråga, ökar 
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företagets transparens och ökar företagets tillgänglighet till kapital på den finansiella 

marknaden.  

 

2.6 Hållbarhetsarbete och Finansiell risk 
 
Enligt Reverte (2012) associeras hållbara företag med lägre risk, vidare argumenterar 

författaren att den finansiella marknaden blivit mer uppmärksam angående företags 

hållbarhetsarbete då detta kan påverka riskerna för en investering. Detta kan bli problematiskt 

för icke hållbara företag på den finansiella marknaden. Hsu och Chen (2015) argumenterar att 

hållbarhetsarbete kan minska kostnaderna på företagets skulder och menar att det beror på att 

hållbarhetsarbete ökar företagets kreditvärdighet. Hållbarhetsarbete menar författarna förser 

den finansiella marknaden med information som tyder på att företaget har ett långsiktigt 

perspektiv i sin verksamhet och att investeringen då är mindre riskfylld. De belyser att ett av 

de viktigaste kriterierna vid banklån är låntagarens förmåga att kunna betala tillbaka sin skuld 

vilket de benämner som kreditrisk. Goss och Roberts (2011) menar i sin undersökning på ett 

liknande samband och belyser att hållbara företag erhåller en lägre ränta på sina skulder till 

banker, jämförelsevis med mindre hållbara företag. Sharfman och Fernando (2008) belyser att 

en annan fördel på den finansiella marknaden är att hållbarhetsarbete kan generera ett lägre 

avkastningskrav från intressenterna. Avkastningskrav påverkas av risker, ett högre 

avkastningskrav associeras ofta med en mer riskfylld investering. I och med höga 

avkastningskrav så kommer det enligt författarna bli svårare att generera vinster på 

investeringar, då intäkterna inte kommer att kunna täcka de kostnader som investeringen 

medför. Detta drabbar enligt Sharfman och Fernando (2008) företagets totala värde. Att 

hållbarhetsarbete kan generera fördelar på den finansiella marknaden är något Cheng et al. 

(2014) stödjer. Författarna menar att den finansiella marknaden anser att hållbarhetsarbete är 

en långsiktig investering och därför anser marknaden även att investeringar i företaget är 

mindre riskfylld. Till följd av detta kan företaget beviljas bättre lånevillkor och genomföra 

lönsamma investeringar som dem annars inte haft möjlighet till.  

 

Attig, El Ghoul, Guedhami och Suh (2013) menar att investeringar inom hållbarhetsarbete 

kan öka företagets kreditvärdighet vilket i sin tur leder till en minskning på kostnaderna av 

skulder. Däremot poängterar Attig et al. (2013) att investeringar inom alla olika områden av 

hållbarhetsarbete inte påverkar kreditvärdigheten. Författarna menar att arbetsförhållanden för 

anställda, mångfald, produktfrågor och miljöpolicys påverkar mer än exempelvis 
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investeringar inom mänskliga rättigheter. Bauer och Hann (2010) argumenterar även dem för 

att företag som har ett högre anseende ur ett hållbarhetsperspektiv har en högre 

kreditvärdighet och därför kan ha en lägre kostnad på sina skulder än företag som har ett lägre 

anseende ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta samband får stöd av Jo och Na (2012), däremot 

argumenterar författarna emot Bauer och Hann (2010) i en aspekt beträffande hur 

hållbarhetsarbete påverkar den finansiella risken mer i branscher som anses vara mer 

riskfyllda. Jo och Na (2012) menar att hållbarhetsarbete i företag inom mer kontroversiella 

branscher, såsom alkohol, tobak och spelindustrin, minskar företagets finansiella risk mer än i 

andra mindre kontroversiella industrier.    

 

Chava (2014) argumenterar för att företag som kan anses möta större problem gällande 

miljöfrågor har färre banker som är villiga att låna ut till företaget, han menar även att 

företaget möter ett högre avkastningskrav från investerare. Chava (2014) menar att dessa 

företag har högre kostnader på skulder och eget kapital, å andra sidan poängterar han att 

företag som har ett bättre hållbarhetsarbete inte har en lägre kostnad på skulder och eget 

kapital. En anledning till detta beror på att långivare har en lägre räntesats på sina låna åt 

dessa företag och därför kommer företaget att låna mer pengar. Detta är något som även 

Sharfman och Fernando (2008) argumenterar för då de menar att företag kan minska 

kostnaden av skulderna genom hållbarhetsarbete enbart om skuldsättningsgraden är given, de 

belyser att hållbarhetsarbetet genererar bättre villkor på den finansiella marknaden för 

företaget men att detta leder till att företaget lånar mer pengar och ökar sin 

skuldsättningsgrad. 

 

2.7 Motivering av hypotes 
 
Tidigare forskning menar på att hållbarhetsarbete kan generera fördelar på den finansiella 

marknaden genom en ökning av företagets kreditvärdighet (Attig et al., 2013; Bauer & Hann, 

2010; Chava, 2014; Goss & Roberts, 2011; Sharfman & Fernando, 2008). Anledningarna till 

detta kan bero på att hållbarhetsarbete kan leda till en minskning i den totala riskprofilen. 

Detta resulterar i fördelar på den finansiella marknaden genom att företag erhåller bättre 

lånevillkor vilket minskar kostnaden av skulder. Sharfman och Fernando (2008) argumenterar 

dock som tidigare nämnt att detta kan resultera i att företaget utnyttjar dessa fördelar och att 

kostnaden av skulderna minskar enbart om skuldsättningsgraden är given. Därför menar de att 
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en ökning av kreditvärdigheten tenderar att leda till en ökning av företagets finansiella risk. 

Detta eftersom att företag ökar sin belåning vilket ökar företagets skuldsättningsgrad.  

 

Denna studie tar avstamp i tidigare forskning som nämnts ovan beträffande att 

hållbarhetsarbete kan påverka företags finansiella risk. Däremot skiljer sig denna studie 

gentemot tidigare forskning då finansiell risk enbart mäts genom skuldsättningsgraden. 

Anledningen till detta grundas i Sharfman och Fernandos (2008) slutsats gällande att 

hållbarhetsarbete leder till fördelar på den finansiella marknaden vilket enligt författarna kan 

leda till att företag ökar sina skulder. Studiens hypotes grundas således i att företag med högre 

poäng i Folksam index (2013) kommer att ha en högre finansiell risk, vilket mäts genom 

skuldsättningsgrad. Hypotesen i denna studie har formulerats på följande vis.  

 

Hypotes: Vi förväntar oss ett positivt samband mellan företags hållbarhetsarbete och 

finansiell risk.  
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3. Metod 
I detta kapitel förklaras den forskningsfilosofi och ansats som studien har tagit. De 

strategival samt metodval kommer även här att presenteras. Detta följs upp av en beskrivning 

hur de data som ligger till grund för undersökningen har samlats och hur empirin har utförts. 

Avslutningsvis ges en reflektiv bild över den valda metoden samt att studien visar ett kritiskt 

förhållningsätt till valda källor.  

 
3.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om ett samband föreligger mellan företags 

hållbarhetsarbete och finansiell risk. Utifrån det givna syftet har denna studie valt att utgå från 

den positivistiska forskningsfilosofin. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att den 

positivistiska forskningstraditionen har som uppgift att förklara olika fenomen och att söka 

efter lagbundenheter, utifrån detta har studien ansett att den positivistiska forskningsfilosofin 

varit mest relevant. Denna studie har i enlighet med positivismen förhållit sig objektivt till det 

valda problemområdet som belysts i studien vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) tar upp som 

en viktig beståndsdel i denna typ av forskningstradition.  

 

Valet av forskningsfilosofin har påverkat forskningsprocessen genom forskningsansats, 

forskningsstrategi samt metodval. Studien bygger på en hypotes som är framtagen genom 

tidigare studier inom liknande ämnen för att sedan genom empirisk prövning testa hypotesen, 

detta går i enlighet med Patel och Davidssons (2003) beskrivning av positivistisk 

forskningsfilosofi. Detta kan även förklaras genom den hypotetiska- deduktiva metoden vilket 

bygger på att forskningen utgår från hypoteser vilka tagits fram genom allmänna principer 

och befintliga teorier. Ur hypotesen deducerar man konsekvenser som måste gälla om 

hypotesen är sann (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Patel & Davidsson, 2003). Det deduktiva 

arbetssättet stärker även objektiviteten i studien, Patel och Davidsson (2003) menar att detta 

beror på att utgångspunkten tas fram från redan befintlig teori och att forskningsprocessen blir 

mindre färgad av subjektiva uppfattningar om ämnet.  

 

I och med att studien har en positivistisk forskningsfilosofi använder den sig således utav 

mätbara variabler, vilka i denna undersökning kommer att vara hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Variablerna i studien kommer att operationaliseras för att en mätbar 
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undersökning ska vara genomförbar. Detta är i enlighet med Sohlberg och Sohlbergs (2013) 

beskrivning av den positivistiska forskningstraditionen.  

 

Sammanfattningsvis har denna studie inriktats mot den positivistiska forskningsfilosofin och 

har en hypotetisk-deduktiv ansats vilket påverkat forskningen i form av process, strategi samt 

val av metoder. Dessa kommer att förklaras mer utförligt i följande delar av detta kapitel.  

 

3.2 Forskningsstrategi  

Studiens syfte är att undersöka om det föreligger ett samband mellan hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Till hjälp av detta har studien använt sig av redan insamlad data, som inom 

forskning benämns som sekundärdata. Bryman och Bell (2013) belyser fördelar med 

sekundärdata för studenter, som ofta arbetar med tidsbegränsade mindre projekt, är att 

sekundärdata är ett val som sparar in tid vilket sedan kan användas till att söka litteratur eller 

fundera på forskningsfrågor. Studien anser att detta är av väsentlig betydelse för 

undersökningen och motiverar valet av sekundärdata genom denna aspekt. Fortsättningsvis 

kommer studien använda sig utav statistikprogrammet SPSS för att analysera de data som 

samlats in. Forskningsstrategin som genomsyrar studien är enligt Bryman och Bell (2013) då 

kvantitativ, då de menar att data bör omvandlas och analyseras med hjälp av statistik då 

informationen inte är användbar i obehandlad form. 
 

Vilket tidigare nämnts grundar sig studien i den positivistiska forskningsfilosofin. Det är 

något som Patel och Davidson (2003) stärker då de menar att positivismen söker egenskaper 

hos studieobjekt som till exempel samband mellan två variabler. Detta kan kopplas till syftet 

vilket är att undersöka ett samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk. Bryman och 

Bell (2013) menar att denna typ av undersökningar kan kopplas till den kvantitativa 

forskningen, vilket även den hypotetisk-deduktiva ansats gjort, detta då studien bygger på 

tidigare forskning. Författarna belyser att den kvantitativa forskningen är mer objektiv och 

praktiskt och grundar sig i det positivistiska synsättet. Patel och Davidson (2013) stärker även 

detta resonemang då de menar att positivismen grundar sig i teorier som sedan formulerar 

hypoteser som fortsättningsvis ska testas genom empiriska studier. Studien anser att detta 

synsätt är ett naturligt val då studien har formulerat en hypotes genom tidigare forskning 

angående ett samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk. Vidare anser studien att 

detta synsätt genomsyrar helheten av studien och ger de bästa möjligheterna att besvara 

studiens syfte. 
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3.3 Metodval 

Studiens val av forskningsfilosofi har en stark koppling till den kvantitativa metodologin. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att kvantitativ forskning ofta handlar om insamling av 

numerisk data, att relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag, har ett 

positivistiskt synsätt samt ett objektivt förhållningssätt. Utifrån syftet att undersöka ett 

samband mellan två variabler och att problemområdet grundats i tidigare forskning, har 

studien utgått från den kvantitativa forskningstraditionen. Vidare kommer studien ha ett 

beskrivande förhållningssätt vilket kallas en deskriptiv undersökning enligt Patel och 

Davidsson (2003). 

 

De empiriska data som samlats in har dels tagits fram genom årsredovisningar från databasen 

Retriever för att få tillgång till den information som behövs för att mäta finansiell risk. För att 

mäta hållbarhetsarbete har empirisk data hämtats från Folksam index för ansvarsfullt 

företagande (2013), detta index är framtaget av företag Folksam och är det senaste index i 

tiden. Utöver dessa två variabler kommer även kontrollvariabler tas fram för att undersöka ett 

samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk.  

 

Studien kommer att tillämpa en tvärsnittsdesign, eftersom att data samlats in från mer än ett 

fall vid en viss tidpunkt (Bryman och Bell, 2013). Anledningen bakom tvärsnittdesignen 

föreligger i syftet då vi vill studera relationen mellan två variabler hos noterade företag i 

Sverige. En tvärsnittdesign innebär enligt Bryman och Bell (2013) att data samlats in från mer 

än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa data med 

koppling till två eller fler variabler för att upptäcka ett sambandsmönster. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2013) att en tvärsnittdesign enbart kan studera relationen mellan 

variablerna och grundar detta i att det inte finns någon tidsmässig relation mellan variablerna 

eftersom att informationen om dessa samlats in samtidigt och att forskaren ej kan manipulera 

någon variabel. Detta ger även upphov till en del problem vilket kommer att tas upp i avsnittet 

3.10 metodkritik. Eftersom att studien kommer att tillämpa en tvärsnittsdesign har flera 

kvantitativa variabler tagits i beaktning utöver hållbarhetsarbete och finansiell risk, detta för 

att kunna studera ett samband mellan de två ovannämnda. Bryman och Bell (2013) menar att 

en tvärsnittsdesign utformar sig på detta vis för att kunna upptäcka olika slags 

sambandsmönster.  
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3.4 Tillvägagångssätt 

Utifrån studiens syfte att undersöka ett samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk 

på svenska noterade företag. Hållbarhetsarbete kommer i studien, som tidigare nämnt, att 

mätas genom Folksam Index och den finansiella risken kommer i enlighet med tidigare 

forskning och genom en allmänt accepterad definition att mätas som skuldsättningsgrad.  

 

Studien har med hjälp av statistiska tester uppskattat relationen mellan hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Till hjälp har studien använt sig av SPSS, som Bryman och Bell (2013) 

beskriver som ett av de mest frekvent använda statistik programmen i det kvantitativa 

arbetssättet. I början av empirin presenteras den data som används i form av deskriptiv 

statistik. I och med att studien har använt sig utav fler än två variabler så har det genom SPSS 

utförts en multivariat analys, detta görs enligt författarna för att se hur de olika variablerna 

relaterar till varandra. I studien har även ett korrelationstest genomförts för att se hur de olika 

variablerna korrelerar med varandra, denna metod kallas enligt Bryman och Bell (2013) för 

Pearsons r. Författarna beskriver denna metod som vanligt förekommande i en kvantitativ 

studie.  

 

Avslutningsvis i empirin genomförs en multipel regressionsanalys. Användningen av en 

multipel regressionsanalys är för att studiens undersökning innehåller flera oberoende 

variabler och detta är enligt Bryman och Bell (2013) nödvändigt även fast studiens primära 

syfte är att enbart undersöka sambandet mellan variablerna hållbarhetsarbete och finansiell 

risk. De kontrollvariabler som används i studien är storlek och bransch. 

 
 

3.5 Datainsamling  

Vid datainsamling finns enligt Bryman och Bell (2013) två vanliga tillvägagångsätt, 

primärdata och sekundärdata. De empiriska data som samlats in för denna studie är som 

tidigare nämnt enbart av sekundär art vilket Bryman och Bell (2013) benämner är data som 

samlats in för ett annat syfte än för forskarens. Data kommer från företags årsredovisningar 

och företagen var noterade på Nasdaq OMX Stockholm under år 2013. Data har tagits fram 

med hjälp utav databasen Retriever som finns tillgänglig via Högskolan i Gävle. För att mäta 

hållbarhetsarbete kommer Folksam Index (2013) att användas i studien och kommer senare i 

studien att operationaliseras. Det totala populationsurvalet kommer att generera data från 225 
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stycken företag. Storleken på urvalet anser studien öka trovärdigheten på undersökningen. 

Bryman och Bell (2013) menar att i kvantitativa undersökningar vill forskare kunna säga 

något om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer 

än dem i den ursprungliga undersökningen.  

 
3.6 Population och bortfall 

Studiens population utgår från 225 företag vilka var noterade på Nasdaq OMX Stockholm i 

segmenten Large-, Mid- och Smallcap under 2013. Populationen bygger på att dessa företag 

hade ett tillräckligt omfattande hållbarhetsarbete då de var med i Folksam index (2013) vilket 

leder till hållbarhetsarbetet kan operationaliseras till en mätbar variabel. Informationen kring 

företagens finansiella risk har hämtats från årsredovisningar från år 2013 genom databasen 

Retriever och mäts i form av skuldsättningsgraden. 

 

Studien utgick från 225 företag, däremot har ett antal företag fallit bort. Företagen finns med i 

Folksam Index (2013) men en del företag har avnoterats, bytt lista eller köpts upp av ett annat 

företag under senare år. Därför har studien gjort en bedömning att utesluta dessa företag då 

det inte anses relevant att göra en undersökning på dessa företag då de inte är noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm i år (läs år 2017). Utöver de företag som av olika anledningar inte 

finns på med Nasdaq OMX Stockholm längre har även en del företag uteslutits från studien 

då det finns bristfällig information gällande de variabler vilket ska mäta företagens finansiella 

risk. Totalt har 25 stycken företag uteslutits ur studien, studien anser fortfarande att 

populationen är tillräckligt stort för att kunna generaliseras vilket går i enlighet med Bryman 

och Bells (2013) beskrivningar gällande generaliserbarhet och bortfall.  

 
 

Tabell 1 Studiens population och bortfall 

Studiens population 225 
Företag som uteslutits på grund av avnotering, listbyte, uppköp/fusion 21 
Företag som uteslutits på grund av bristfällig information 4 
Populationsurval 200 
 

 

3.7 Operationalisering 

Studiens syfte är att undersöka ett samband mellan företags hållbarhetsarbete och finansiell 

risk. För att kunna genomföra studien och besvara syftet kommer studien att använda sig utav 
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både beroende och oberoende variabler. Med dessa kommer statistiska undersökningar att 

utföras och sedan analyseras för att undersöka om det finns ett samband mellan 

hållbarhetsarbete och finansiell risk hos noterade företag i Sverige. Operationalisering är 

enligt Patel och Davidsson (2003) ett steg i en studie där teoretiska begrepp översätts till 

mätbar data. Bryman och Bell (2013) stödjer detta och förklarar att operationaliseringen är ett 

viktigt steg i forskningen och belyser att operationalisering används för att beskriva de 

tillvägagångsätt som kommer till användning vid mätning av ett begrepp. Utifrån ovanstående 

information kommer nedan en djupare förklaring av variablerna i studien.  

3.7.1 Mätning av beroende variabeln 

Studiens beroende variabel är finansiell risk och beskrivs enligt Carlsson (2014) som effekten 

av förändringar av räntemarginalen och skuldsättningsgraden. Denna studie utgår från att 

finansiella risken uppstår när företag finansierar sig med skulder, detta resonemang är i 

enlighet med Jo och Na (2013). De beskriver i sin studie att finansiell risk uppstår när företag 

finansierar sig via skulder och består således av skuldsättningsgraden. Skuldsättningsgraden 

tas fram i denna studie genom den procentuella del av företagets totala kapital som består av 

skulder.  

 

Skuldsättningsgrad= justerade skulder/ justerat eget kapital 

 

Med justerad skuld avses befintliga kort- och långfristiga skulder, ökade med latent 

skatteskuld från obeskattade reserver. Med justerat eget kapital avses det befintliga egna 

kapitalet ökat med den andel av obeskattade reserver som är eget kapital. (Carlsson, 2014) 

 

3.7.2 Mätning av oberoende variabel  

Den oberoende variabeln i studien är hållbarhetsarbete. För att kunna mäta hållbarhetsarbete 

har studien utgått från Folksam index för ansvarsfullt företagande (2013). Tillsammans med 

den beroende variabeln och kontrollvariablerna kommer studien att undersöka sambandet 

mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk för att försöka besvara syftet.  

 

År 2006 gav Folksam ut sitt första index för ansvarsfullt företagande vilket betygsätter 

företags hållbarhetsarbete. Det senast publicerade indexet från Folksam är från 2013 där syftet 

ligger på det enskilda företagets förmåga att hantera risker avseende miljöpåverkan och 
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mänskliga rättigheter. Bedömningen görs utifrån företagens offentligt publicerade rapporter 

samt från information från företagens hemsidor. Hållbarhetsarbete definieras i detta index 

enligt Global Impacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

(Folksam, 2013). Dessa principer och riktlinjer utgår från att företag ska arbeta ur ett hållbart 

perspektiv utifrån mänskliga rättigheter, miljö och att motverka korruption.  

 

Vid redogörelsen av dessa principer har även dokument publicerade av Global Reporting 

Initiatives (GRI) använts samt erkända standarder gällande hållbarhetsarbete. Global 

Reporting Initiatives är en oberoende organisation vilka hjälper företag, regeringar och 

organisationer med riktlinjer för hållbarhetsarbete genom en standard för hur företagen kan 

redovisa sitt hållbarhetsarbete (https://www.globalreporting.org/Information/about-

gri/Pages/default.aspx). Indexet omfattar en analys utifrån två perspektiv, miljö och 

mänskliga rättigheter. Ur miljöperspektivet analyserar Folksam hållbarhetsarbete från det 

enskilda företagets förmåga att hantera de miljörisker som ryms inom den dagliga 

verksamheten och delas in i två huvudområden, miljöledning och miljöprestanda. 

Hållbarhetsarbete gällande mänskliga rättigheter utgår från hur det enskilda företaget hanterar 

risker utifrån mänskliga rättigheter. Indelningen sker genom tre huvudområden, vilka är 

anställdas rättigheter, företaget i samhället samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan 

(Folksam, 2013). Företagen vilka behandlas i Folksam Index är börsnoterade och var noterade 

den 31 Maj 2013, antalet företag i undersökningen var 250.  

 

Folksam index analys gällande miljö har delats in, som ovan nämnt, i två huvudområden. Det 

första området är en generell bedömning av företagets miljöledningssystem samt styrning av 

direkt eller indirekt miljöpåverkan (Folksam, 2013). Miljöledning har delats in i fem stycken 

kategorier, där den första kategorin är miljöpolicy och planer. Denna kategori bedömer 

företagets övergripande ambitionsnivå med miljöarbete, inom denna kategori belönas aktivt 

förebyggande ambitioner. De två efterföljande kategorierna är ledningssystem & organisation 

samt extern certifiering och utvärderar om ledningssystemet är implementerat i organisationen 

samt om den är certifierat gentemot en relevant standard (Folksam, 2013). De två kvarstående 

kategorierna är, miljöredovisning och leverantörsstyrning. I dessa kategorier bedöms kvalitén 

av miljöredovisningen samt i vilken omfattning leverantörer omfattas av ledningssystemet.  
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Figur 1 Miljöanalysens olika delar (Folksam index, 2013) 

 
Den andra delen av Folksams analys gällande miljö rör miljöprestandan. Denna del ger en 

uppfattning hur företaget hanterar sin väsentliga påverkan av miljön. Analysen bygger på en 

utvärdering kring specifika nyckelparametrar för att skapa en bild av företagets 

miljöprestanda utifrån de förutsättningar som råder inom olika verksamheter. Direkt eller 

indirekt utsläpp av växthusgaser och energianvändning gäller samtliga branscher medan andra 

verksamhetsspecifika kriterier rör utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen till luft, mark och 

vatten, användning av farliga ämnen produktutveckling och användning av transporter. 

(Folksam, 2013). 

 

Det andra perspektivet i Folksam index berör mänskliga rättigheter och analyserar företagets 

förmåga att hantera risker som är kopplade till mänskliga rättigheter. Detta perspektiv är 

indelat i tre huvudområden vilka är, anställdas rättigheter, företaget i samhället och mänskliga 

rättigheter i leverantörskedjan. Anställdas rättigheter analyseras utifrån Global impacts tio 

principer och OECD:s riktlinjer, i dessa ingår kriterier vilka rör hälsa och säkerhet, 

diskriminering, associationsfrihet, arbetstider samt löner (Folksam, 2013). Inom en del 

branscher har det enligt Folksam (2013) varit motiverat att utvärdera tvångsarbete och 

barnarbete. I analysen av företagets påverkan på samhället är ett av de mest väsentliga 

kriterierna rör företagets beredskap att motverka korruption. Andra kriterier rör 

verksamhetsrelaterade aspekter vilket bland annat är företagets förankring av verksamheten i 

lokalsamhället vilket enligt Folksam (2013) menas med exempelvis konsultationer, vid större 

verksamhetsförändringar och kunskapsöverföring. Dessa kriterier berör även företags 

beredskap att hantera sociala aspekter om verksamheten har en stor påverkan på samhället 
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(Folksam, 2013). Den sista delen av analysen behandlar mänskliga rättigheter i 

leverantörskedjan. Denna analys görs enligt Folksam (2013) utifrån hur företaget visar i sin 

redovisning att de agerar för att främja mänskliga rättigheter och bedöms efter 

uppförandekoder samt implementerings- och verifieringssystem för dessa policys. Folksam 

(2013) beskriver att i vissa branscher har området mänskliga rättigheter i leverantörskedjan 

exkluderats i analysen, detta då det är svårt att inom tjänsteproducenter avgöra en tydlig grupp 

av huvudleverantörer. Exempel på dessa branscher är IT-sektorn och finanssektorn.  

 

 
Figur 2 Analys av mänskliga rättigheter (Folksam index, 2013) 

 
Folksam (2013) tilldelar företagen poäng utifrån de ovannämnda kriterierna som analysen 

omfattar. För att få full poäng krävs det att alla fem efterfrågade komponenter har kunnat 

identifieras i företagens rapportering alternativt om det finns tydliga indikationer på att 

företaget har en god beredskap. Folksam (2013) nämner även att full poäng kan delas ut om 

företaget i sin redovisning visar på förbättringar av policy, ledningssystem och program. 

Exempel på detta menar de är om företaget visar en detaljerad redovisning av sin 

energianvändning över tiden. För varje huvudområde summeras antalet poäng vilket tilldelats 

i varje kriterium och därefter får företaget ett medelvärde för varje huvudområde. Varje 

företag får ett betyg utifrån vart medelvärdet hamnar i ett intervall (Folksam, 2013). 
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Figur 3 Betygsintervall/översättning (Folksam index, 2013) 

 

3.7.3 Kontrollvariabler 

I statistiska undersökningar är det vanligt förekommande med kontrollvariabler, syftet med 

sådana variabler är enligt Bryman och Bell (2013) att kontrollera andra möjliga förklaringar 

till varför ett kausalt samband sker. Användandet av en kontrollvariabel i en undersökning 

hjälper till att utesluta andra möjliga förklaringar. Detta resonemang stödjer även Patel och 

Davidson (2003) vilka menar att en undersökning bör studera andra typer av grupper av den 

oberoende variabeln för att kontrollera så många faktorer som möjligt som kan påverka 

resultatet. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar också att valet av kontrollvariabel ska göras 

på ett lämpligt sätt för att undvika att resultatet störs av bakomliggande variabler och belyser 

att uteslutandet av kontrollvariabler tenderar till att ge ett mindre tillförlitligt resultat. I och 

med användandet av kontrollvariabler kommer detta att öka trovärdigheten på studiens 

resultat. 
 

Kontrollvariablerna i denna studie kommer att vara bestå av två variabler. Studien har använt 

sig av tidigare forskning för att komma fram till variabler som passar studien. Den första 

kontrollvariabeln är Storlek och har använts i flera tidigare studier (El Ghoul, Guedhami, 

Kwok & Mishra, 2011; Jo & Na, 2012; Salama, Anderson & Toms, 2011). Måttet av storlek 

kommer i studien att utgöras av företagens omsättning. 

 

Den andra kontrollvariabeln är Bransch. Detta val har studien grundat med hjälp av tidigare 

forskning som visar flera tendenser på hur hållbarhetsarbete kan påverkas beroende på vilken 

bransch företaget är verksamma inom (Jo & Na, 2012). Branschindelningen har utgått från 

Folksam index indelning av branscher och består av följande områden: dagligvaror, energi, 
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fastigheter, finans, hårdvara, hälsovård, kapitalvaror, kraftförsörjning, material, media, 

mjukvara, sällanköp, telekom, tjänster, transport och återförsäljare. Dessa områden kommer 

fortsättningsvis i regressionsanalysen att användas som binära variabler, även kallat 

dummyvariabler, vilket enligt Körner och Wahlgren (2002) är en variabel som kodas från ett 

värde av 0 till 1. Djurfeldt och Barmark (2009) belyser vikten av att alla dummies förutom en 

ska användas i regressionen och att den utelämnade variabeln betecknas som referenskategori. 

I denna studie har variabeln Kraftförsörjning valts som referenskategori i och med att denna 

bransch endast består av ett företag.  

 

3.8 Analysmetod 

Denna studie kommer att använda statistikprogrammet SPSS för att undersöka de data som 

har samlats in för att kunna besvara studiens syfte. Inledningsvis kommer deskriptiv statistik 

att presenteras för att ge en övergripande bild av populationsurvalet. För att kunna utesluta att 

det finns korrelation mellan de oberoende variablerna kommer studien att genomföra 

Pearsons korrelationsanalys. Studien kommer att göra en multivariat analys för att undersöka 

eventuella samband mellan den beroende variabeln samt de oberoende variablerna.  

3.8.1 Deskriptiv statistik  

När en stor mängd data har samlats in för att göra en statistiks analys är det lämpligt att 

använda sig utav deskriptiv statistik enligt Järpe (2005). Vidare förklarar han att beroende på 

vilken typ av data man har samlat in är det lämpligt att göra en reduktion vilket kan ske 

genom lägesmått, spridningsmått, sammanfattade tabeller och diagram. Löfgren och 

Näverskog (1999) beskriver att deskriptiv statistik kan ske genom centralmåttet medelvärde, 

samt genom spridningsmåttet standardavvikelse för att se hur data skiljer sig från det 

ursprungliga medelvärdet. Studien kommer att presentera den deskriptiva statistiken i form av 

två sammanfattande tabeller där respektive variabel i studien presenteras i form av minimum- 

och maximumvärde, medelvärde samt standardavvikelse. Den första tabellen ger en 

sammanfattad bild över samtliga företag på Nasdaq OMX Stockholm som har studerats i 

studien. I den andra tabellen presenteras den deskriptiva statistiken från respektive bransch 

som behandlas i studien. Genom den deskriptiva statistiken har det även blivit möjligt att 

upptäcka eventuella extremvärden och för att kunna analysera eventuella extremvärden 

genomfördes Cook’s distanace-test. Detta test är användbart för att hitta eventuella outliers 

och om dessa påverkar hela populationens värde för att sedan avgöra om observationen är ett 

extremvärde eller inte. För att avgöra detta används ett kritiskt värde i Cook’s distance-test 
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vilket är 1, om ett värde överstiger 1 anses det vara ett extremvärde. Studien har även valt att 

genomföra en scatterplot för att identifiera eventuella extremvärden som skulle kunna påverka 

eller snedvrida resultatet. Gällande beroende variabel finansiell risk valde studien att ha ett 

minimumvärde och ett maximumvärde beträffande extremvärden, där 0 valdes för minimum 

och 100 för maximum.  

3.8.2 Pearsons korrelationstest 

En metod som används inom kvantitativ forskning för att mäta relationen mellan olika 

variabler är enligt Bryman och Bell (2013) Persons korrelationstest. Studien kommer därför 

att använda denna metod för att se hur de oberoende variabler korrelerar med varandra. Det 

som främst kännetecknar ett sådant test är enligt författarna att koefficienterna befinner sig 

mellan 0 och 1. Resultatet 0 innebär att det inte finns något samband och 1 visar på ett perfekt 

samband. Enligt Bryman och Bell (2013) kan resultatet vara både vara positivt och negativt, 

så koefficientvärdena kommer alltid ligga mellan -1 och 1 vilket tyder på vilken riktning 

samverkan riktar sig åt. Ett negativt samband innebär att när den ena variabeln ökar så 

kommer den andra variabeln att minska med samma styrka. 
 

Samvariation mellan olika oberoende variabler definierar Djurfeldt och Barmark (2009) som 

multikollinearitet och menar att denna påverkar en regressionsmodells förklaringskraft. 

Författarna belyser att oberoende variablers samvariation är något som kan störa resultatet av 

en multipel regressionsanalys och menar att resultatet av sambandet kan överskattas 

alternativt underskattas. En allmän regel som används när multikollinearitet mäts är att de 

oberoende variablernas korrelation till varandra inte ska överstiga 0,7-0,8, om resultaten 

befinner sig under detta mått finns det ingen anledning att besvära sig över det. Därför har 

studien använt sig av ett korrelationstest av alla variabler som använts i studien för att 

undersöka om det existerar någon multikollinearitet.  

 

3.8.3 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys ger möjlighet till att behandla flera variabler samtidigt, vilket är 

en av de främsta anledningarna till att studien har valt att använda denna form av 

analysmetod. Detta är även något som Djurfeldt och Barmark (2009) belyser är den multipla 

variantens främsta styrka. I undersökningen innebär detta att beroende variabel finansiell risk 



 
 

 29 

kommer att vara konstant gentemot de resterande variablerna Folksam index, storlek och 

bransch.  
 

Finansiell Risk = Hållbarhetsarbete + Storlek + Bransch 

 

Finansiell risk mäts i form av skuldsättningsgrad. 

Hållbarhetsarbete mäts i form av den sammanlagda poängen från Folksam Index. 

Storlek mäts i form av omsättning i tkr. 

Bransch är sorterat efter Folksam Index indelning och består av 16 stycken olika branscher. 

Branscherna har blivit omvandlade till dummyvariabler och branschen Kraftförsörjning har 

valts som referenskategori.  

3.8.4 Heteroskedasticitet  

Vid analys av multipla regressioner är ett av de största problemen att spridningen på ens 

variabler är ojämn, vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kallas heteroskedasticitet. 

Författarna menar med detta uttryck att regressionslinjen från en undersökning visar på en 

ojämn spridning av ens datapunkter, vilket fortsättningsvis gör det problematiskt att finna de 

samband som eftertraktas av en studie. För att finna datapunkter som inte följer ens tilltänkta 

resultat är det enligt Djurfeldt och Barmark (2009) enkelt att använda sig av ett 

spridningsdiagram, där varje enskild observations spridning tydligt kan studeras. Vid 

analysering av heteroskedasticitet blir ofta spridningen större ju längre ut på x-axeln samt y-

axeln som observationerna befinner sig, detta belyser Djurfeldt och Barmark (2009) som 

beskriver att resultatet av heteroskedasticitet i ett spridningsdiagram kan jämföras med 

formen av en solfjäder. 

 

En faktor som även är bidragande till heteroskedasticitet och även mynnar ut i att det i 

spridningsdiagram finns residualer, är outliers. En residual är något som enligt Djurfeldt och 

Barmark beskrivs som något som skiljer sig från medelvärdet av ett resultat. När en residual 

skiljer sig såpass mycket från medelvärdet att det kan påverka att ett helt resultat jämfört med 

vad det hade blivit utan denne, så kallas det för en outlier. 
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3.9 Kvalitetskriterier  

Utifrån de metoder som valts i studien kommer följande del att gå igenom specifika kriterier 

som berör bedömning av den forskning som bedrivits. Bryman och Bell (2013) tar upp tre av 

de, i deras mening, viktigaste kriterierna för bedömning av forskning inom företagsekonomi. 

Dessa kriterier är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Utöver dessa kommer studien även 

beröra generaliserbarhet vilket tagits med då det anses relevant utifrån det givna syftet.  

3.9.1 Reliabilitet  

En undersöknings reliabilitet kan förklaras genom hur tillförlitliga resultaten är. Bryman och 

Bell (2013) beskriver att reliabiliteten blir relevant vid en kvantitativ undersökning, eftersom 

att forskaren är intresserad av hur tillförlitliga resultaten faktiskt är. Denna studie utgår från 

data av sekundär art, det betyder att om samma data skulle samlas in på nytt för en liknande 

undersökning skulle inte resultaten skilja sig åt. Dock skulle resultaten kunna skilja sig åt om 

ett annat populationsurval används, exempel på detta kan vara om ett företag inte längre är 

noterat på Nasdaq OMX Stockholm vid senare undersökningar än denna. Bryman och Bell 

benämner tre viktiga faktorer vid avgörandet av reliabilitet och dessa är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet syftar på att måttet är hållbart över en längre 

tidsperiod och inte fluktuerar. Den interna reliabilitet bedöms utifrån om de indikatorer vilka 

utgör en skala eller index är pålitliga. Interbedömarreliabiliteten behandlar om det kan röra sig 

om subjektiva bedömningar vid tolkningen av insamlad data till kategorier.   

 

Utifrån detta anser studien ha en hög reliabilitet då resultaten inte skulle skilja sig åt om 

studien utfördes på nytt. Anledningen till detta är att informationen hämtats från 

årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter och gör därför informationen svår att misstolka. 

En annan anledning anser studien vara att det index som används är stabilt då det utger sig för 

att mäta hållbarhetsarbete.  

3.9.2 Replikerbarhet   

Replikerbarhet syftar på möjligheten att återupprepa en studie. Bryman och Bell (2013) 

argumenterar att en väsentlig del av en studie är att detaljerat beskriva tillvägagångsättet i för 

att möjligheten till replikerbarhet skall anses vara hög. Studien utgår från allmän information 

vilket gör att replikerbarheten är hög. Anledningen till detta grundas i att studien utgår från 

Folksam index (2013) vilket är ett allmänt index samt att indexet utgår från offentligt 

material. Information gällande finansiell risk samt kontrollvariabler är hämtade från 
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årsredovisningar och hämtades via databasen Retriever. Om ett mått är tillförlitligt krävs det 

enligt Bryman och Bell (2013) att de tillvägagångssätt som utgör måttet ska kunna replikeras, 

i denna studie utgår måttet på hållbarhetsarbete genom Folksam index (2013) vilket gör att 

replikerbarheten kan anses vara hög.  

3.9.3 Validitet  

Bryman och Bell (2013) beskriver att validitet är ett av de viktigaste kriterierna inom 

forskning och menar att validitet utgår från en bedömning om de slutsatser som genererats i 

undersökning är trovärdiga eller inte. Patel och Davidsson (2003) belyser att validitet inom 

kvantitativa undersökningar bedöms efter om studien mäter det som faktiskt är tänkt att mäta, 

de menar att validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra. En trovärdig 

studie har således en hög validitet. Bryman och Bell (2013) belyser att validiteten i en 

undersökning kan skilja sig åt på olika vis och tar upp, begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och ekologisk validitet som olika former av validitet. Denna studie har valt att 

fokusera på begreppsvaliditet samt intern validitet. 

 

Inom denna uppsats mäts hållbarhetsarbete genom Folksam index (2013) där poängen ett 

företag får i indexet avspeglar hur väl ett företag presterat inom hållbarhetsarbete. 

Definitionen hållbarhetsarbete har tidigare i studien förklarats i form av den mest 

förekommande varianten av hållbarhetsarbete i litteraturen, vilket är Corporate Social 

Responsibility. Studien har för avsikt att undersöka ett samband mellan hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Begreppet finansiell risk har tagits fram i form av accepterade definitioner 

samt genom tidigare studier och är i denna undersökning företagets skuldsättningsgrad. 

Eftersom att studien använder sig utav begrepp som redan är accepterade och inte utformar 

egna begrepp för undersökningen anses därför begreppsvaliditeten i studien vara hög.  

 

Intern validitet berör enligt Bryman och Bell (2013) frågor om kausalitet och handlar om 

huruvida hållbart en slutsats är angående de kausala sambanden. Denna studie kommer inte 

att undersöka huruvida det finns ett kausalt förhållande mellan hållbarhetsarbete och finansiell 

risk. Däremot beskriver Bryman och Bell att intern validitet väcker frågan om hur pass 

övertygande en forskare kan vara om att den oberoende variabeln, hållbarhetsarbete, 

verkligen är eller delvis är ansvarig för den variation forskaren funnit i den beroende 

variabeln, finansiell risk. Det blir således en fråga gällande orsaksförhållanden. Eftersom att 

begreppen i studien utger sig för vad dem faktiskt är blir den interna validiteten högre då 
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hållbarhetsarbete och finansiell risk överensstämmer med verkligheten och ett eventuellt 

samband mellan dessa kan förklaras genom att hållbarhetsarbete kan leda till en ökning av 

den finansiella risken.   

3.9.4 Generalisering 

Patel och Davidson (2003) belyser att generaliserbarhet är om ett resultat av en undersökning 

verkligen gäller för andra individer eller grupper som inte förekom i den aktuella 

undersökningen. Denna studie är som tidigare nämnt kvantitativ och när sådana 

undersökningar genomförs vill forskare enligt Bryman och Bell (2013) vanligtvis uppnå ett 

resultat som kan generaliseras till andra typer av situationer och grupper än de som studien 

främst riktat sig mot. Det resultat den aktuella populationen som undersökningen sker 

gentemot ska kunna generaliseras till en större population. Undersökningens population 

kommer i studiens fall att bestå av företag som redovisar hållbarhetsarbete och är noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm. Patel och Davidson (2003) menar att när vissa delar av 

populationen försvinner måste den del av gruppen som är kvar kunna analyseras på ett sådant 

vis att det går att återkoppla resultatet till hela populationen. I studien uppkom vissa bortfall i 

och med att vissa företag har blivit avnoterade eller uppköpta. Trots dessa bortfall anser 

studien kunna med goda grunder generalisera vårt resultat. 

 

3.10 Metodkritik 

Genom den valda metoden i studien kan viss kritik riktas mot den, dels genom den 

datainsamling som har gjorts där studien valt att enbart använda sig utav sekundärdata. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att användningen av sekundärdata kan leda till ett problem 

gällande om den insamlade data faktiskt mäter det den utger sig att mäta. I denna studie 

används Folksam index för ansvarsfullt företagande (2013) vilket utger sig för att mäta 

hållbarhetsarbete hos noterade företag i Sverige. Utifrån att indexet har valts att användas i 

studien har även en bedömning gjorts där studien anser att Folksam mäter hållbarhetsarbete 

och därför bortser vi från att det är data av sekundär art.  

 

Studien använder sig som tidigare nämnt utav en tvärsnittsdesign och vid användandet av 

detta kan det enligt Bryman och Bell (2013) ge upphov till problem. Anledningen till 

problemen är att det kan uppstå svårigheter att fastslå orsaksriktningen i undersökningen. 

Detta innebär att studien kan få svårigheter att fastslå orsaksriktningen mellan de undersöka 

variablerna, studien kan enbart fastslå att det finns ett samband mellan variablerna. Däremot 
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har denna studie inte som avsikt att undersöka ett kausalt samband och därför upplevs inte 

detta som ett större problem för studiens eventuella resultat.  

3.10.1 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) belyser vikten av datakritik vid insamling av data i en studie. 

De belyser likt Bryman och Bell (2013) att det är relevant att data representerar det de uppger, 

om data är valid. Vidare beskriver Eriksson och Hultman (2014) att de data studien samlat in 

är väsentligt för de frågor studien vill besvara, om datas relevans. Till sist nämner författarna 

även om data är fri från systematiska felvariationer, om den är reliabel. Denna studie har valt 

att mäta hållbarhetsarbete genom Folksam index (2013), detta index avser att mäta svenska 

företags hållbarhetsarbete som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Studien anser att 

Folksam index avser att mäta hållbarhetsarbete samt att tillvägagångssättet är tillräckligt 

tillförlitligt för att användas i en undersökning. Dessutom anser studien att indexet är relevant 

för studien för att kunna besvara syftet om det finns ett samband mellan hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Hållbarhetsarbete är inte en mätbar variabel om det inte omvandlas till 

kvantitativ data, vilket kan ske i form av index. De data som använts för att mäta finansiell 

risk är hämtad från databasen Retriever, denna databas är granskad vilket gör att 

informationen som hämtats är av hög kvalité.  
 

Denna studie har använt sig utav information som har hämtats från vetenskapliga artiklar 

vilka är relevanta för studiens ämne och syfte. Studiens artiklar är hämtade från Google 

Scholar och Academic Search Elite, genom dessa sökbaser har även studien kunnat 

säkerställa att majoriteten av artiklarna är “peer reviewed”. Enligt Eriksson och Hultman 

(2014) är det relevant att skaffa sig en subjektiv uppfattning om en källa är reliabel, om källan 

är tillförlitlig samt att källan valid och giltig. Studien anser att källorna vilka ligger till grund 

till studien är av hög kvalité.  
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4 Empiri 
I inledningen av detta kapitel presenteras deskriptiv statistik och ger en övergripande bild av 

insamlad data. Till följd av detta presenteras resultat från korrelationsanalysen och till sist 

redogörs resultatet från studiens regressionsanalys. 

 

4.1 Deskriptiv statistik  

Den deskriptiva statistiken i studien kommer att presenteras i form av två tabeller. Den första 

tabellen är en sammanställning över samtliga företag i undersökningen och den andra tabellen 

ger en analys över företagen efter indelning av branscher. Indelningen av företag har skett, 

vilket tidigare nämnts, efter Folksam index branschindelning (Folksam, 2013). I den första 

tabellen presenteras minimum- och maximumvärde, medelvärde samt standardavvikelse. 

Finansiell risk mäts genom företagens skuldsättningsgrad år 2013, storlek genom omsättning 

och hållbarhetsarbete mäts genom den totala poäng företagen fått i Folksam index (2013). 

Inledningsvis kommer resultatet från samtliga företag från Nasdaq OMX Stockholm att 

presenteras och sedan när företagen är indelade efter bransch.  

4.1.1 Nasdaq OMX Stockholm 

I tabell 2 nedan presenteras en statistisk sammanställning av variablerna skuldsättningsgrad, 

omsättning och Folksam index i studien spridda över hela populationen. Variabeln bransch 

finns ej med i denna statistiska sammanställning då den kommer att presenteras i tabell 3. 

Kolumnen ”N” visar antalet företag i undersökningen, antalet företag är 199 på samtliga 

variabler efter bortfall. I kolumnen ”minimum” presenteras det lägsta värdet på alla variabler i 

populationen och i kolumnen ”maximum” presenteras det högsta värdet för respektive 

variabel. ”Mean” betyder medelvärde och i denna kolumn presenteras medelvärdet för varje 

undersökta variabel i populationen. Den sista kolumnen avger standardavvikelsen, vilket är ett 

mått på hur mycket värdena i studiens population avviker från medelvärdet. 

 

Studien har genomfört en scatterplot för att kunna upptäcka eventuella extremvärden. Innan 

testet genomfördes valdes ett minimumvärde på 0 och ett maximumvärde på 100 beträffande 

skuldsättningsgraden. Studiens scatterplot visade att det fanns ett extremvärde i form Swedish 

Match AB då företaget hade en skuldsättningsgrad på -19,96 procent. Detta berodde på att 

Swedish Match AB hade ett eget kapital vilket var hänfört till moderbolaget. I och med detta 

har även Swedish Match AB uteslutits ur studiens population då detta kan påverka eller 

snedvrida resultatet.   
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Tabell 2 Deskriptiv statistik 

Variabel     N Minimum  Maximum        Mean Std. Deviation 
Skuldsättningsgrad 2013 (%) 199 0 70,33 1,8 5,19 
Omsättning 2013 (Tkr) 199 0 272 718 000 12 969 188,77 33 435 745,34 
Summa Folksam Index 199 0 10,82 4,25 2,46 
 
 
”Variabel” avser de olika beroende samt oberoende variabler vilka ingår i studien. ”N” innebär antalet företag 
som har undersökts i respektive variabel. ”Minimum” innebär det lägsta värdet inom varje variabel för studiens 
population. ”Maximum” avser det högsta värdet inom varje variabel för studiens population. ”Mean” innebär det 
genomsnittliga värdet inom varje variabel för studiens population. ”Std. Deviation” innebär standardavvikelsen 
för varje variabel för studiens population. 
 
 

Genom den deskriptiva statistiken som presenteras i tabell 2 visar resultatet att variationen i 

studiens population gällande skuldsättningsgraden är stor. Den lägsta procentsatsen är 0,00 

procent och det högsta värdet är 70,33 procent medan medelvärdet uppgick till 1,8 procent. 

Att det lägsta värdet har en procentsats på 0 beror på att East Capital Explorer AB samt 

Autoliv Holding AB hade en skuldsättningsgrad år 2013 på 0 procent. Den högsta 

procentsatsen på skuldsättningsgraden redovisades av Avanza Bank Holding AB.  

 

Resultatet för omsättning har även den en relativt stor variation, minimum för omsättning 

uppgick till 0 kronor och kan även här förklaras genom Autoliv Holding AB vilka redovisade 

en omsättning på 0 kronor år 2013. Maximum för omsättning redovisades av Volvo 

Aktiebolag och uppgick till 272 718 000 000 svenska kronor. Volvo aktiebolag och Autoliv 

Holding AB skiljer sig från medelvärdet i omsättning vilket resulterade i 12 969 632 300 

kronor. Trots att dessa företag skiljer sig avsevärt från medelvärdet anser inte studien att detta 

snedvrider eller påverkar resultatet från regressionsanalysen eftersom att det är ett mått för 

storlek och utesluts därför inte ur undersökningen. 

 

I resultatet från Folksam index (2013) visar resultatet att minimum är 0 och förklaras genom 

att vissa företag fått 0 poäng i den totala poängen i indexet. Totalt var det fem stycken företag 

i studiens population vilka fick poängen 0 i Folksam index (2013). Maximum uppgick till 

10,82 och är den bästa poängen i studiens population från Folksam index (2013), företaget 

som resulterade den högsta poängen var Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Det 

genomsnittliga betyget från Folksam index (2013) i studiens population uppgick till 4,5.  
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Standardavvikelserna i studien varierar mellan de olika variablerna, skuldsättningsgraden har 

en relativt hög standardavvikelsen på 5,19 vilket som tidigare nämnts kan förklaras genom 

skuldsättningsgraden hos East Capital Explorer AB, Autoliv Holding AB och Avanza Bank 

Holding AB. Den främsta anledningen beror på Avanza Bank Holding AB som skiljde sig 

avsevärt mycket i skuldsättningsgrad mot de övriga företagen. Standardavvikelsen gällande 

variabeln omsättning är även den hög vilket förklaras genom Volvo Aktiebolag samt att 

Autoliv Holding AB redovisade 0 i omsättning. I variabeln Folksam index uppgick 

standardavvikelsen till 2,46.  

4.1.2 Indelning efter bransch 

I Tabell 3 visas den deskriptiva statistiken i en allomfattande presentation där 

kontrollvariabeln bransch har tagits i beaktning. I tabellen presenteras statistik över 

skuldsättningsgrad, omsättning och Folksam index från respektive bransch i studien.  

I den första kolumnen i Tabell 3 presenteras bransch, vilket anger de branscher som var och 

ett av företagen som medverkar i studien verkar inom. Antalet branscher i undersökningen 

uppgick till 16 stycken. Kolumnen som benämnts som N visar fortsättningsvis hur många 

företag som är verksamma inom varje specifik bransch, till exempel kan vi läsa av att det är 

sex stycken företag verksamma inom branschen dagligvara och tolv stycken verksamma inom 

branschen finans, och så vidare. Vidare visar de tre följande kolumnerna skuldsättningsgrad 

som är den beroende variabeln, omsättning som är en kontrollvariabel, samt Folksam Index 

som är den oberoende variabeln.  

 

I varje kolumn förutom N, avger det första värdet medelvärdet för varje undersökt variabel 

inom branschen. Den parantes som efterföljer det första värdet avger standardavvikelsen. 

Exempelvis visar resultatet från dagligvara att medelvärdet för skuldsättningsgraden i denna 

bransch uppgår till 1,42 procentenheter och har en standardavvikelse vilken uppgick till 0,49.  
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Tabell 3 Deskriptiv statistik, indelning efter bransch 

 
 
”Bransch” innebär samtliga branscher som undersöks i studien och är indelade efter Folksam index (2013). ”N” 
innebär antal företag i varje bransch. ”Skuldsättningsgrad” anger den finansiella risken för varje undersökt 
företag i studien och skuldsättningsgraden i tabellen avser medelvärde (standardavvikelse). Omsättning är i 
studien variabeln storlek och avser medelvärde (standardavvikelse). Folksam index är en oberoende variabel i 
studien och avser ett mått på företags hållbarhetsarbete, i tabellen avser Folksam index medelvärde 
(standardavvikelse) för varje bransch. 
 
 

De siffror som presenteras i tabellen visar medelvärdet samt standardavvikelse för varje 

variabel som varje enskild bransch har. Vid analys av fastighet visar denna på ett medelvärde 

av skuldsättningsgraden i branschen på 1,87 procent, en omsättning med ett medelvärde på 1 

757 837 930 kronor och en genomsnittlig poäng av hållbarhetsarbetet på 4,81. Varje variabel 

samt bransch har även siffror inom parenteser som avser förändringen per standardavvikelsen 

i förhållande till dess medelvärde. 

 

Bransch  N Skuldsättningsgrad Omsättning Folksam Index 

Dagligvara 6 1,42  (0,49) 24 537 886,67 (33 262 620,51) 5,38  (2,02) 

Finans 12 6,18  (20,21) 9 427 029,33   (11 185 190,46) 2,58  (1,35) 

Hälsovård 26 0,82  (0,8) 3 676 642,69   (11 034 559,06) 2,82  (2,08) 

Fastighet 15 1,87  (0,58) 1 757 837,93   (937 173,14) 4,81  (1,42) 

Kapitalvara 31 1,89  (2,1) 30 108 330,65 (56 069 073,13) 4,96  (2,87) 

Mjukvara 18 1,54  (2,06) 1 003 213,83   (999 382,15) 2,85  (1,82) 

Tjänster 21 1,71  (0,96) 6 544 766,19   (13 910 325,99) 4,09  (1,77) 

Kraftförsörjning 1 1,66  (-) 316 000           (-) 4,15  (-) 

Media 3 1,43  (0,27) 6 852 553        (6 860 242,05) 5,77  (0,44) 

Sällanköp 20 1,15  (0,9) 16 478 383      (35 830 552,24) 5,12  (2,29) 

Telekom 3 1,19  (0,31) 46 602 383,33 (55 945 918,17) 4,64  (3,6) 

Återförsäljare 7 1,28  (0,46) 5 854 328,43   (5 593 885,89) 4,74  (1,65) 

Material 13 3,05  (4,76) 20 368 356,77 (28 628 320,08) 7,15  (2,49) 

Hårdvara 17 0,84  (0,48) 15 648 325,24 (58 840 876,5) 3,43  (2,63) 

Energi 3 1,54  (1,08) 775 175,67      (376 981,36) 2,36  (1,33) 

Transport 2 2       (0,3) 22 620 279,5   (27 699 805,77) 6,08  (2,74) 



 
 

 38 

Med hjälp av tabellen går det att urskilja att kapitalvara är den branschen med flest företag, 

med 31 stycken. Näst största branschen är hälsovård med 26 stycken företag, därefter är det 

ett litet hopp ner till resterande branscher. Med 31 stycken företag av alla de 199 som ingår i 

studien innehar branschen kapitalvara nästan en sjättedel av alla företag, jämförelsevis med de 

minsta branscherna som är kraftförsörjning och transport som endast har ett respektive två 

företag registrerade. 

 

Vid det redovisade hållbarhetsarbetet av företagen går det inte urskilja något extremvärde då 

resultaten är relativt jämnt fördelade, med det högsta registrerade värdet inom branschen 

material som uppmätte 7,15 med en standardavvikelse på 2,49. Medan det lägsta värdet som 

registrerades var inom branschen Energi och hade 2,36 i medelvärde och en 

standardavvikelse på 1,33. 

 

Beroende variabel, skuldsättningsgrad, har även den ett resultat som är fördelade på ett jämnt 

vis av de olika branscherna. Det högsta medelvärdet av skuldsättningsgraden återfinns i 

branschen finans, där medelvärdet är på 6,18 procent och en standardavvikelse på 20,21. 

Detta beror till största del av att denna bransch innehar företaget Avanza Bank Holding AB 

som har en skuldsättningsgrad på 70,33 procent och drar upp medelvärdet avsevärt 

jämförelsevis med de andra branscherna. Detta är även förklarande till den höga 

standardavvikelsen som denna bransch har. De lägsta resultaten inom den beroende variabeln 

återfinns i hälsovård och hårdvara som har medelvärden på 0,82 procent respektive 0,84 

procent och standardavvikelser på 0,8 respektive 0,48. 

 

Kontrollvariabeln Storlek i studien som mäts genom omsättning var den variabel som hade 

tydligast skillnad mellan den största respektive minsta branschen. Den bransch som 

resulterade i det största värdet var inom telekom som hade ett medelvärde på 46 602 383 330 

kronor och en standardavvikelse på 55 945 918 170. Dock består denna bransch enbart enligt 

tre stycken företag, varav ett av företagen är Telia Sonera Aktiebolag vilket är det företag som 

omsätter näst mest i hela studien med en omsättning på 108 949 000 000 kronor. Det är enbart 

Aktiebolaget Volvo som omsätter mer, med en omsättning på hela 272 718 000 000 kronor. 

Detta är en förklarande orsak till att telekom befinner sig på första plats i måttet Storlek i 

denna studie. Den bransch som presterar det lägsta resultatet i måttet Storlek är 

kraftförsörjning som enbart består utav ett företag, Arise AB, som endast omsätter 316 000 
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000. I och med att denna bransch enbart består utav ett företag innehar denna fortsättningsvis 

inte någon standardavvikelse. 
 

4.2 Korrelationsanalys 

Denna studie har som tidigare nämnt använt sig utav Pearsons korrelationstest och detta för 

att upptäcka om studiens variabler korrelerar med varandra. Tabell 4 nedan visar hur 

respektive variabel samverkar med de övriga variablerna i studien. ”Sig. (2-tailed)” på 

respektive rad står för den statistiska signifikansnivån för det uträknade värdet på Pearsons R. 

”N” på respektive rad hur många observationer varje variabel förekommer hos. 

Kontrollvariabeln bransch har inte inkluderats i korrelationsanalysen då denna variabel är en 

dummyvariabel och är kodad, detta leder till att branscherna kommer att korrelera med 

varandra då de är kodade med 0 och 1.  

 
Tabell 4 Pearsons korrelationstest 

 
 

 

Resultatet från testet visar att det förekommer en relation mellan samtliga variabler i studien. 

Den oberoende variabeln för hållbarhetsarbete, Folksam index, har en signifikant korrelation 

med kontrollvariabeln för storlek, omsättning, på en signifikansnivå p < 0,01. Korrelationen 

uppgick till 58,3 procent vilket inte är tillräckligt starkt för att den ska uteslutas från studien. 

Värt att notera från resultatet från korrelationsanalysen är att den oberoende variabeln för 

hållbarhetsarbete, Folksam index, och den beroende variabeln för finansiell risk, 
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skuldsättningsgrad, har en korrelation på 1,1 procent. Till sist visar skuldsättningsgrad och 

omsättning en svag korrelation på 2,5 procent.  

 

Pearsons korrelationstest visar på att det inte förekommer hög korrelation mellan de 

oberoende variablerna i studien, enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är den kritiska nivån för 

multikollinearitet om korrelationen uppgår till 0,7- 0,8. I studien uppgår korrelationen mellan 

Folksam index och omsättning till 0,583 vilket ligger under den kritiska nivån. För att kunna 

utesluta att det föreligger korrelation mellan variablerna har studien även utformat 

kollinearitetsdiagnos vilket genererar VIF-värden. Denna visar att samtliga variablers VIF-

värden inte uppgår till det kritiska värdet vilket ligger på 2,5 i regressionen. Studien har även 

kontrollerat de olika branscherna var för sig med de övriga oberondevariablerna, även detta 

test visade att samtliga branschers VIF-värden låg under det kritiska värdet på 2,5. Utifrån 

ovanstående information kan därför studien utesluta multikollinearitet i regressionsanalysen.   

 

4.3 Multipel regressionsanalys 

Nedan kommer studiens multipla regressionsanalys att presenteras. I tabell 5 visas en 

sammanställande analys av de data som har används i undersökningen. Den första kolumnen 

Variabel visar alla olika variabler som används i undersökningen, vilka är beroende-, 

oberoende-, kontroll-, samt dummyvariabler. Längre ner i samma kolumn presenteras även 

R2, Adjusted R2, Signifikans och N. R2 och Adjusted R2 avser förklaringsgraden. Skillnaden 

mellan dessa är att Adjusted R2 är ett justerat mått, då det tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler och är för denna undersökning mer lämpad vid analys. Med förklaringsgrad menas 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009) den andel av variansen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av den oberoende variabeln. Raden som består av signifikans avser signifikansnivå 

och raden som består av N avser antalet observationer. I den andra kolumnen, regression, 

presenteras regressionsanalysens resultat, där visas undersökningens betavärde samt 

signifikansnivå. 
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Tabell 5 Sammanställning av regressionsanalys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Variabel” avser samtliga undersökningsvariabler. ”Regresssion” avser resultatet från regressionsanalysen. I 

kolumnen ”regression” avser det första värdet Beta och det värdet i parantes avser signifikansnivån. ”R2” avser 

förklaringsgraden i regressionen. ”Adj. R2” avser justerad förklaringsgrad. ”Sig.” avser signifikansnivå. ”N” 

avser antalet observationer i regressionen.  

Variabel Regression 
Beroende Skuldsättningsgrad 
Oberoende  
Folksam Index -0,03 (0,977) 
   
Kontrollvariabler  
Omsättning (tkr) 0,023 (0,807) 
   
Bransch dummies  
Dagligvara 0,055 (0,669) 
Finans 0,297 (0,078) 
Fastighet 0,112 (0,533) 
Kapitalvara 0,148 (0,536) 
Mjukvara 0,092 (0,627) 
Hälsovård 0,074 (0,743) 
Tjänster 0,12   (0,559) 
Sällanköp 0,082 (0,559) 
Material 0,158 (0,352) 
Telekom 0,032 (0,765) 
Hårdvara 0,059 (0,761) 
Återförsäljare 0,057 (0,675) 
Energi 0,044 (0,679) 
Media 0,085 (0,340) 
Transport 0,043 (0,648) 
   
   
R2 0,063 
Adj. R2 -0,025 
F 0,713 
Sig. 0,787 
N 198 
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Resultatet i regressionsanalysen tenderar att visa på att det förekommer ett positivt samband 

mellan den beroende variabeln och alla andra variabler förutom den oberoende variabeln. 

Resultatet av regressionen är inte statistiskt signifikant när samtliga oberoende variabler 

används, eftersom att p > 0,05. I och med detta resultat kan studien inte konstatera att det 

finns något samband mellan variablerna. Adjusted R2 visar enligt tabellen ett resultat på -2,5 

procent, vilket betyder att förändringen av den beroende kan förklaras till -2,5 procent av de 

oberoende variablerna. 

 

Enbart sett till studiens beroende variabel, finansiell risk som mäts genom skuldsättningsgrad, 

och studiens oberoende variabel, hållbarhetsarbete som mäts genom Folksam Index, visas ett 

betavärde på -0,03. Med detta menas att en ökning av en standardavvikelse i Folksam Index 

kommer generera en minskning med 0,03 standardavvikelser i företagens skuldsättningsgrad.  

Resultatet från regressionsanalysen visar på ett negativt samband mellan den beroende 

variabeln och den oberoende variabeln, däremot visar resultatet en signifikansnivå på 0,977 

vilket innebär att resultatet inte är statistiskt signifikant eftersom att p > 0,05. 

 

Den oberoende variabeln storlek tenderar att visa ett positivt samband med 

skuldsättningsgraden då den har ett betavärde på 0,023. Det innebär att en ökning med en 

standardavvikelse av omsättningen hos företagen leder till en ökning med 0,023 

standardavvikelser av skuldsättningsgraden. Fortsättningsvis kan resultaten i analysen visa 

huruvida varje enskild bransch har ett samband eller inte med skuldsättningsgraden. Tabellen 

uppvisar att branschen finans är den bransch med högst betavärdepositivt på 0,297. Andra 

branscher som också uppvisar höga resultat är material och kapitalvara vilka har betavärden 

på 0,158 respektive 0,148. Den bransch som visade på lägst samband med 

skuldsättningsgraden var telekom som hade ett betavärde 0,032. Näst lägst respektive tredje 

lägst var branscherna transport och energi som båda hade låga betavärden som uppvisade 

0,043 respektive 0,044. 

 

4.4 Sammanfattning av empiri 

Studien hypotes som förväntade sig ett positivt samband mellan företags hållbarhetsarbete 

och dess finansiella risk, kommer inte att kunna bekräftas av de tester som gjorts i 

undersökningen. Genom att analysera undersökningen går det att se att dess resultat tenderar 
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till ett negativt samband mellan dessa två variabler med ett betavärde på -0,03. Jämförelsevis 

med kontrollvariablerna storlek och bransch som båda enbart uppvisar positiva betavärden 

och har benägenhet för att ha ett positivt samband med ett företags finansiella risk. 

Fortsättningsvis visar regressionsanalysen upp en signifikansnivå på 0,977 mellan 

hållbarhetsarbete och finansiell risk, vilket är avsevärt högre än 0,05. Vilket innebär att 

undersökningen inte statistiskt kan säkerställa ett samband mellan hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Detta är genomgående för alla variabler, som samtliga visar upp höga 

signifikansnivåer och kan därför inte fastställa något. 
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5. Diskussion och slutsats 
 
I det avslutande kapitlet kommer undersökningens resultat att diskuteras utifrån studiens syfte 

och hypotes. I kapitlet kommer studiens slutsats att presenteras samt studiens teoretiska och 

praktiska bidrag. Avslutningsvis kommer studiens begräsningar att presenteras samt förslag 

till vidare forskning inom ämnet.   

 
5.1 Diskussion av resultatet 

Denna studie har grundats i syftet att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsarbete 

och finansiell risk på noterade företag i Sverige. Tidigare studier har visat att det finns ett 

negativt samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk (Jo & Na, 2012; Lou & 

Bhattacharya, 2009). Studiens undersökning tenderar åt ett negativt samband mellan svenska 

företags hållbarhetsarbete och finansiella risk, vilket ger underlag till studiens huvudmål och 

syfte. Vid tidigare undersökningar har den finansiella risken beräknats på ett mer omfattande 

vis genom volatilitet på företags aktier och avkastning på företags tillgångar (Oikonomou, 

Brooks & Pavelin, 2012). Till skillnad från tidigare undersökningar mäter denna studie 

finansiell risk enbart som skuldsättningsgrad, men finner likt andra resultat även ett svagt 

negativt samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk. Det negativa sambandet kan 

möjligtvis bero på att de företag som investerar i hållbarhetsarbete signalerar och uppfattas 

som mer långsiktiga. Detta kan ses positivt av investerare som då ser en framtid i företaget 

och därför förbättrade chanser att få tillbaka de pengar som de investerar i företaget. Pengarna 

som företaget får av sina investerare kan de i sin tur använda till investeringar som kan 

generera positiva kassaflöden och vinster. Detta är pengar som ger företag möjligheten att 

under en kortare period än planerat, betala av sina skulder till sina investerare. Tidigare 

studier har genomförts i bland annat Asien och USA och resultatet i denna studie visar på 

tendenser att det negativa sambandet även existerar i Sverige. Värt att poängtera är dock att 

resultatet från undersökningen inte är statistiskt signifikant och ska därför inte generaliseras i 

för stor utsträckning.  

 

En anledning till att resultatet i studien inte är statistiskt signifikant kan bero på att mätningen 

av finansiell risk inte är tillräckligt omfattande. Studien har valt att mäta finansiell risk genom 

skuldsättningsgrad, vilket kan anses vara ofullständigt för att mäta finansiell risk. Mätning av 

finansiell risk kan ske genom andra variabler som soliditet, räntabilitet och volatilitet. Med 

fler variabler tror studien att definitionen av finansiell risk hade blivit mer omfattande. Detta 



 
 

 45 

kan vara en förklaring till varför studien inte fått ett signifikant resultat. Även populationen i 

studien kan ha en bidragande faktor till varför resultatet inte är signifikant. Studiens 

population uppgick till 199 företag efter ett visst antal bortfall, Jo och Na (2012) hade 

jämförelsevis 513 stycken företag i sin undersökning. Därför kan en diskussion föras huruvida 

studiens population inte var tillräckligt stor för att finna ett signifikant samband mellan 

hållbarhetsarbete och finansiell risk. En annan anledning till varför resultatet inte kan 

konstateras kan möjligtvis bero på att tidsperioden inte är tillräckligt omfattande i 

undersökningen. Då tidigare forskning (Peloza, 2009; Salama, Anderson & Toms, 2011) 

belyser att hållbarhetsarbete är ett långsiktigt arbete och oftast inte resulterar förändring 

direkt, så kan denna studies tidsperiod ifrågasättas för att inte vara inom en tillräckligt lång 

tidsperiod. Studien har valt att undersöka skuldsättningsgraden från 2013 och Folksam index 

publicerades samma år. Om skuldsättningsgraden valts från något år senare skulle möjligtvis 

hållbarhetsarbetet haft en större inverkan, däremot har majoriteten av företagen i Folksam 

index (2013) varit aktiv inom hållbarhetsarbete i flertalet år innan publikationen av indexet. 

 

Goss och Roberts (2011) belyser att hållbarhetsarbete kan generera fördelar på den finansiella 

marknaden i form av bättre lånevillkor och finner i sin undersökning likt denna studie också 

ett negativt samband. Utifrån detta resonemang kan en möjlig förklaring av det negativa 

sambandet i studien vara att hållbara företag i Sverige erhåller bättre lånevillkor, dock betyder 

det inte att företagen ökar sin skuldsättningsgrad, genom att öka sina lån. Utan istället är en 

möjlig förklaring till sambandet att företagen istället ges möjlighet till en snabbare 

avbetalning av sina skulder. Det negativa sambandet kan möjligtvis förklaras av att företag 

som investerar i hållbarhetsarbete, minskar sina risker om att oväntade kostnader ska dyka 

upp. Genom att investera i hållbarhet ger sig företag själva chansen att få behålla de pengar de 

har. På så vis kan de slippa betala onödiga kostnader som kan uppstå genom att organisation 

är bristfällig inom hållbarhet. 

 

Det negativa sambandet mellan hållbarhetsarbete och skuldsättningsgrad motsätter det 

Sharfman och Fernando (2008) belyser i sin studie angående hållbarhetsarbete och 

skuldsättningsgraden. De menar att de fördelar hållbarhetsarbete kan generera på den 

finansiella marknaden, i form av förbättrade lånevillkor, kan leda till att företag utnyttjar 

dessa fördelar och ökar sin skuldsättningsgrad. Studiens hypotes om ett positivt samband 

mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk förkastas då resultatet indikerar ett negativt 

samband hos företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm.  
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5.2 Slutsats 

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete 

och finansiell risk hos företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm under 2013 genom att 

mäta finansiell risk via skuldsättningsgrad. Resultatet i undersökningen tenderar till ett svagt 

negativt samband i Sverige, vilket går i enlighet vad tidigare studier visat i andra länder. 

Sambandet tyder därför på att om ett företag ökar sitt hållbarhetsarbete kommer det framdeles 

leda till en minskning av dess finansiella risk. Alternativt så kommer företag som minskar sitt 

hållbarhetsarbete att utsättas för en ökad finansiell risk. En enkel slutsats blir därför att ökat 

hållbarhetsarbete, hjälper företag att minska sin finansiella risk. Att det negativa sambandet är 

så svagt beror troligtvis på att sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk beror på 

betydligt fler aspekter än just bara skuldsättningsgraden. Däremot har tidigare studier 

undersökt finansiell risk på ett mer omfattande vis än i denna studie än enbart 

skuldsättningsgrad. Resultatet visar dock i enlighet med tidigare studier tendenser till ett 

negativt samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk och studien bidrar på så vis till 

diskussionen huruvida hållbarhetsarbete har ett samband med företags finansiella risk i 

Sverige.  

 

Studiens hypotes grundades i att hållbarhetsarbete kan leda till fördelar på den finansiella 

marknaden enligt bland annat El Ghoul et al. (2013) samt att dessa fördelar kan leda till en 

ökad skuldsättningsgrad (Sharfman & Fernando, 2008). Av de data som hämtats samt genom 

den statistiska analysen i studien har således undersökningens resultat givit svar på följande 

hypotes: 

 

Hypotes: Vi förväntar oss ett positivt samband mellan företags hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. 

 

Studiens hypotes angående ett positivt samband förkastas utifrån signifikansnivån 0,05. Det 

går inte ur detta resultat säkerställa att ett positivt samband föreligger mellan hållbarhetsarbete 

och finansiell risk.  

 

5.3 Teoretiskt bidrag 

Utifrån syftet lämnar denna studie ett teoretiskt bidrag då det inte föreligger ett signifikant 

samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk, när finansiell risk mäts via 
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skuldsättningsgrad. Studien bidrar ytterligare till diskussionen huruvida hållbarhetsarbete kan 

påverka företag vilket är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Resultatet indikerar på ett 

negativt samband mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk vilket inte skiljer sig med 

tidigare studier inom ämnet (Jo & Na, 2013). Däremot skiljer sig denna studie åt genom att 

den finansiella risken mäts på ett annorlunda sätt. Resultatet i denna studie visar ett negativt 

samband mellan hållbarhetsarbete och skuldsättningsgrad med ett betavärde på -0,03. 

Tidigare studier har som tidigare nämnt valt att undersöka finansiell risk på ett mer 

omfattande vis än i denna studie genom bland annat volatilitet (Mishra & Modi, 2013). 

Författarna som i sin studie använde skuldsättningsgraden som en del av den totala finansiella 

risken, visar i sina undersökningar även de på negativt betavärde mellan hållbarhetsarbete och 

finansiell risk. Författarna fick ett resultat som visade ett betavärde på -0,0054 i sin studie 

angående sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk.  

 

Denna studies resultat som visar ett betavärde på -0,03 lämnar då i sig ett teoretiskt bidrag och 

ytterligare information som framtida studier kan ta del av och jämföra över tiden. 

 

Denna studie har genomförts på företag i Sverige vilka är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Därmed bidrar studien inom ämnet då ingen tidigare studie undersökt ett samband 

mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk i en svensk kontext. Trots att studiens resultat inte 

är signifikant bidrar resultatet till diskussionen angående sambandet mellan hållbarhetsarbete 

och finansiell risk hos svenska företag. Tidigare studier har framförallt inriktas mot den 

nordamerikanska marknaden trots att Strand et al. (2015) menar att skandinaviska företag är 

ledande inom hållbarhetsarbete i världen.   

 

5.4 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget från studien är att företagsledare i Sverige inte ska använda 

hållbarhetsarbete som beslutsfattande underlag vid beslut beträffande företags 

skuldsättningsgrad. Resultatet från undersökningen visar på att hållbarhetsarbete inte har en 

förklarande del i skuldsättningsgraden hos noterade företag i Sverige. Ett annat praktiskt 

bidrag är att den finansiella risken påverkas mer utav andra faktorer än hållbarhetsarbete. 

Studien anser även att ytterligare ett praktiskt bidrag är kunskapen om att finansiell risk, då 

det mäts genom skuldsättningsgrad inte är tillräckligt omfattande vid undersökningar om hur 

hållbarhetsarbete påverkar olika faktorer i ett företag. 
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5.5 Studiens begränsningar  

Utifrån studiens syfte att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk 

hos svenska noterade företag så finns det begränsningar beträffande studiens metodval som 

gjorts för att kunna besvara det givna syftet. Tidigare studier har som tidigare nämnt valt att 

undersöka finansiell risk på ett mer omfattande vis än i denna studie genom bland annat 

volatilitet (Mishra & Modi, 2013). Detta kan vara en möjlig förklaring till att studien inte fått 

ett signifikant resultat. Däremot upplevde studien ett forskningsgap inom ämnet då ingen 

tidigare studie undersökt sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk då det mäts 

via skuldsättningsgraden. De data som samlades in för att mäta skuldsättningsgraden var av 

sekundär art däremot har studien granskat och kontrollerat data innan det sammanställdes i ett 

excelark för att studien skulle inneha en hög trovärdighet.  

 

Hållbarhetsarbete är ett brett begrepp vilket kan vara komplicerat att specificera i praktiken. 

För att kunna mäta kvalitén på företags hållbarhetsarbete i kvantitativa undersökningar är det 

därför vanligt förekommande med index. Folksam index för ansvarsfullt företagande 

publicerades för första gången 2006 och ytterligare fem gånger till och med 2013. I och med 

detta anser studien att Folksam har operationaliserat hållbarhetsarbete under en lång period 

och därför kan deras index anses vara trovärdighet samt att det utgör sig för vad det är. 

Folksam index (2013) det enda offentligt publicerade index angående svenska noterade 

företags hållbarhetsarbete. I och med studiens tidsbegränsning ansåg därför studien att 

Folksam index (2013) var nödvändigt att använda för att kunna operationalisera 

hållbarhetsarbete till en mätbar variabel.  

 
5.6 Förslag till vidare forskning 

Vid genomförandet av denna studie har intressanta idéer väckts under arbetets gång 

beträffande förslag till vidare forskning inom ämnet. Hållbarhetsarbete är ett långsiktigt arbete 

och därför bör fortsatt forskning ta i beaktning en längre tidsperiod än i denna studie. Fortsatt 

forskning kan studera en längre tidsperiod för att se hur sambandet utvecklar sig över en 

längre tid. Dessutom anser studien att fortsatt forskning även borde utgå från ett större 

populationsurval. Detta för att kunna ge studien större möjlighet till generaliserbarhet samt att 

det blir enklare att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete och finansiell risk.  
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning vid undersökningar av sambandet mellan 

hållbarhetsarbete och finansiell risk då den mäts via skuldsättningsgraden är att undersöka 

andra länder än Sverige. Tidigare studier inom ämnet har framförallt inriktat sig mot den 

nordamerikanska marknaden, men dessa har mätt finansiell risk mer omfattande än i denna 

studie. Däremot upplever studien att vidare forskning kan undersöka sambandet mellan 

hållbarhetsarbete och skuldsättningsgraden i Nordamerika. Vidare kan fortsatt forskning 

använda denna studie som underlag för att undersöka sambandet över hela Skandinavien, 

detta eftersom att Strand et al. (2013) belyser att Skandinavien är världsledande inom 

hållbarhetsarbete men även att det finns skillnader mellan länderna.  

 

Ytterligare ett förslag är att fortsatt forskning borde undersöka sambandet mellan 

hållbarhetsarbete och finansiell risk i Sverige med skillnaden att mäta andra typer av 

finansiell risk än i denna studie. Exempel på detta kan vara att mäta finansiell risk genom 

företags volatilitet vilket är vanligt förekommande i tidigare studier inom ämnet.  
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Bilaga 1- Populationsurval 
 
 
Bolagsnamn Bransch huvudgrupp 
AAK AB (publ) Dagligvara  
AB Novestra (Bytt namn till Strax AB) Finans  
AB Sagax Fastighet  
AB Traction Finans  
ABB Norden Holding AB Kapitalvara  
Acando AB Mjukvara  
ACTIVE Biotech AB Hälsovård  
Addnode Group Aktiebolag (publ) Mjukvara  
Addtech AB Tjänster  
Aktiebolag Fagerhult Kapitalvara  
Aktiebolaget Electrolux Sällanköp  
Aktiebolaget Industrivärden Finans  
Aktiebolaget SKF Material 
Aktiebolaget Volvo Kapitalvara 
Alfa Laval AB Kapitalvara 
AllTele Allmänna Svenska 
Telefonaktiebolaget (publ) 

Telekom 

Anoto Group AB Hårdvara 
Arcam Aktiebolag (publ) Kapitalvara 
Arctic Paper Sverige Aktiebolag Material 
Arise AB Kraftförsörjning 
ASSA ABLOY AB Kapitalvara 
AstraZeneca AB Hälsovård 
Atlas Copco Aktiebolag Kapitalvara 
Atrium Ljungberg AB Fastighet 
Autoliv Holding AB Sällanköp 
Avanza Bank Holding AB Finans 
Avega Group AB Mjukvara 
Axfood Aktiebolag Dagligvara 
Axis Aktiebolag Hårdvara 
BE Group AB (publ) Tjänster 
Beijer Alma AB Kapitalvara 
Beijer Electronics Aktiebolag Kapitalvara 
Beijer Ref AB (publ) Tjänster 
Bergs Timber AB (publ) Material 
Betsson AB Sällanköp 
Bilia AB Återförsäljare 
BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) Material 
BioGaia AB Hälsovård 
BioInvent International Aktiebolag Hälsovård 
Biotage AB Hälsovård 
Björn Borg AB Sällanköp 
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Boliden AB Material 
Bong AB Tjänster 
Boule Diagnostics AB Hälsovård 
BTS Group AB Tjänster 
Bulten AB Sällanköp 
Bure Equity AB Finans 
Byggmax Group AB Återförsäljare 
B&B TOOLS Aktiebolag Tjänster 
Castellum Aktiebolag Fastighet 
Catena AB Fastighet 
Cavotec Sverige Aktiebolag Kapitalvara 
CellaVision AB Hälsovård 
Clas Ohlson Aktiebolag Återförsäljare 
Cloetta AB Dagligvara 
Concentric Skånes Fagerhult AB Kapitalvara 
Concordia Maritime Aktiebolag Energi 
Consilium Aktiebolag Kapitalvara 
Corem Property Group AB Fastighet 
CTT Systems AB Kapitalvara 
Dedicare AB (publ) Hälsovård 
Diös Fastigheter AB Fastighet 
DORO AB Hårdvara 
Duni AB Sällanköp 
Duroc Aktiebolag Kapitalvara 
East Capital Explorer AB (publ) (Bytt namn 
till Eastnine AB) 

Finans 

Elanders AB Media 
Electra Gruppen AB (publ) Återförsäljare 
Elekta AB (publ) Hälsovård 
Elos Medtech AB Hälsovård 
Endomines AB (publ) Material 
Enea Aktiebolag Mjukvara 
Eniro AB Media 
eWork Scandinavia AB Mjukvara 
Fabege AB Fastighet 
Fastighets AB Balder Fastighet 
FastPartner AB Fastighet 
Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) Hälsovård 
Fenix Outdoor AB Sällanköp 
Fingerprint Cards AB Hårdvara 
Formpipe Software AB Mjukvara 
Getinge AB Hälsovård 
Global Health Partner Swe AB Hälsovård 
Gunnebo Aktiebolag Tjänster 
H & M Hennes & Mauritz AB Sällanköp 
Haldex Aktiebolag Kapitalvara 
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Heba Fastighets Aktiebolag Fastighet 
Hexagon Aktiebolag Hårdvara 
HEXPOL AB Kapitalvara 
HiQ International AB Mjukvara 
HMS Networks AB Hårdvara 
Holmen Aktiebolag Material 
Hufvudstaden AB Fastighet 
Husqvarna Aktiebolag Sällanköp 
I.A.R. Systems Group AB Mjukvara 
ICA Gruppen Aktiebolag Dagligvara 
Image Systems AB Hårdvara 
Indutrade Aktiebolag Tjänster 
Intellecta AB Tjänster 
Intrum Justitia AB Tjänster 
Investment AB Kinnevik Finans 
Investmentaktiebolaget Latour Finans 
Investor Aktiebolag Finans 
ITAB Shop Concept AB Tjänster 
JM AB Sällanköp 
KABE AB Sällanköp 
KappAhl AB (publ) Sällanköp 
Karo Bio Aktiebolag Hälsovård 
Karolinska Development AB Hälsovård 
Klövern AB Fastighet 
Knowit Aktiebolag (publ) Mjukvara 
Kungsleden Aktiebolag Fastighet 
L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) Finans 
Lagercrantz Group Aktiebolag Hårdvara 
Lammhults Design Group AB Tjänster 
Lindab International AB Kapitalvara 
Loomis AB Tjänster 
Lundin Mining AB Material 
Lundin Petroleum AB Energi 
Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) Tjänster 
Medivir Aktiebolag Hälsovård 
Mekonomen Aktiebolag Återförsäljare 
Melker Schörling AB Finans 
Micro Systemation AB (publ) Mjukvara 
Midsona AB Dagligvara 
Midway Holding Aktiebolag Kapitalvara 
Moberg Pharma AB (publ) Hälsovård 
Modern Times Group MTG AB Media 
MQ Holding AB Sällanköp 
MSC Group AB Mjukvara 
MultiQ International Aktiebolag Hårdvara 
Mycronic AB (publ) Hårdvara 
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NCC Aktiebolag Kapitalvara 
Nederman Holding Aktiebolag Kapitalvara 
Net Insight AB Hårdvara 
NetEnt AB (publ) Mjukvara 
NeuroVive Pharmaceutical AB Hälsovård 
New Wave Group AB Sällanköp 
NIBE Industrier AB Kapitalvara 
Nobia AB Sällanköp 
Nolato Aktiebolag Hårdvara 
NOTE AB (publ) Hårdvara 
NOVOTEK Aktiebolag Mjukvara 
Oasmia Pharmaceutical AB Hälsovård 
Odd Molly International AB Sällanköp 
OEM International Aktiebolag Tjänster 
Orexo AB Hälsovård 
Oriflame Cosmetics AB Dagligvara 
Ortivus Aktiebolag Hälsovård 
Peab AB Kapitalvara 
Poolia AB Tjänster 
Precise Biometrics AB Hårdvara 
Prevas Aktiebolag Mjukvara 
Pricer Aktiebolag Hårdvara 
Proact IT Group AB Mjukvara 
PROBI Aktiebolag Hälsovård 
ProfilGruppen AB Material 
Qliro Group AB (publ) Återförsäljare 
Ratos AB Finans 
RaySearch Laboratories AB (publ) Hälsovård 
Rejlers AB (publ) Tjänster 
Rezidor Hotel Group AB Sällanköp 
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Sällanköp 
Rottneros AB Material 
SAAB Aktiebolag Kapitalvara 
Sandvik Aktiebolag Kapitalvara 
SAS AB Transport 
Seamless Distribution AB Mjukvara 
SECTRA Aktiebolag Hälsovård 
Securitas AB Tjänster 
Semcon Aktiebolag Tjänster 
Sensys Gatso Group AB Hårdvara 
SinterCast Aktiebolag Kapitalvara 
Skanska AB Kapitalvara 
SkiStar Aktiebolag Sällanköp 
Softronic Aktiebolag Mjukvara 
SSAB AB Material 
Stockwik Förvaltning AB Hårdvara 
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Stora Enso AB Material 
Studsvik AB Tjänster 
Svedbergs i Dalstorp AB Kapitalvara 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Material 
SWECO AB (publ) Kapitalvara 
Swedish Match AB Dagligvara 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Hälsovård 
Swedol AB (publ) Återförsäljare 
Systemair Aktiebolag Kapitalvara 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Hårdvara 
Tele2 AB Telekom 
TeliaSonera Aktiebolag Telekom 
Tethys Oil AB Energi 
TradeDoubler Aktiebolag Mjukvara 
Trelleborg AB Kapitalvara 
Uniflex AB Tjänster 
VBG GROUP AB (publ) Kapitalvara 
Venue Retail Group Aktiebolag Sällanköp 
Viking Supply Ships AB Transport 
Vitrolife AB Hälsovård 
Wallenstam AB Fastighet 
Wihlborgs Fastigheter AB Fastighet 
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Bilaga 2- Bortfall 
 
Avnoterade/Listbyte/ Uppköp 
 
Bolagsnamn Bransch huvudgrupp 
Aerocrine AB Hälsovård 
Allenex AB Hälsovård 
Aspiro AB Mjukvara 
Cybercom group AB Mjukvara 
DGC One AB Telekom 
Geveko AB Tjänster 
Hemtex AB Återförsäljare 
IFS AB Mjukvara 
Meda AB Hälsovård 
Mertiva AB Hälsovård 
Nordic Mines AB Material 
Nordic service partners AB Sällanköp 
Nordnet AB Finans 
Opcon AB Kraftförsörjning 
PA Resources AB Energi 
Partnertech AB Hårdvara 
Petrosibir AB Energi 
Proffice AB Tjänster 
Transcom AB Tjänster 
Transmode AB Hårdvara 
Tribona AB Fastighet 
 
 

Bilaga 3- Bortfall 
 
Bristfällig information 
 
Bolagsnamn  Bransch huvudgrupp 
Swedbank Finans 
SEB Finans 
Svenska Handelsbanken AB Finans 
Nordea Bank Finans 
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Bilaga 4- Extremvärden 
 
Swedish Match AB redovisade en skuldsättningsgrad på -19,96 % år 2013 på grund utav eget 
kapital hänförligt till moderbolaget. Företaget uteslöts därför ur regressionsanalysen.  
 
 

 


