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Sammanfattning 

 

Titel: Påverkan av hållbarhetsrapporteringsformat på CSP och FP - en kvantitativ studie av 700 

företag 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Jimmy Lönn och Elena Luzhkova 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2018 – maj 

Syfte: Sambandet mellan Corporate Social Performance (CSP) och Financial Performance (FP) 

har studerats av många forskare och resultaten har varit motstridiga. Samtidigt har fler och fler 

länder börjat göra hållbarhetsrapportering obligatorisk men lite forskning har gjorts om vilken 

påverkan obligatorisk hållbarhetsrapportering har på FP. Mot bakgrund av de nya lagarna och 

motsägelsefull forskning har vi valt att undersöka sambandet mellan tre CSP-dimensioner (miljö, 

social och företagsstyrning) och FP i obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 

Metod: Metoden som används i denna studie har ett deduktivt tillvägagångssätt från en 

positivistisk forskningsfilosofi. Två grupper av data undersöks, från Europa och USA. Företagen 

från de två grupperna granskas ur ett longitudinellt perspektiv över 12 år. Totalt undersöks 700 

företag, 338 från Europa och 362 från USA. Uppgifterna samlades genom databasen Thomson 

Reuters Datastream och analyserades genom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Resultat och slutsats: Resultaten visar skillnaden mellan obligatorisk och frivillig 

hållbarhetsrapportering. Europeiska företag visar i genomsnitt ett negativt samband mellan CSP-

dimensionerna Miljö och Social och FP medan amerikanska företag visar ett positivt förhållande 

mellan CSP-dimensionerna och FP. Både europeiska och amerikanska företag visar ett positivt 

samband mellan CSP-dimensionen Företagsstyrning och FP. 

Examensarbetets bidrag: Resultaten visar att det verkar finnas en skillnad i förhållandet mellan 

CSP och FP beroende på rapporteringsformatet. CSP-dimensionerna Miljö och Social visar en 

skillnad medan Företagsstyrning är samma för Europa och USA. Resultaten visar inverkan som 

rapporteringsformatslagar kan ha på företagens FP. Detta kan i sin tur bidra till att skapa praktisk 

information om hur hållbarhetsrapportering kan användas på ett positivt sätt för både hållbarhet 

och företag. 

Förslag till fortsatt forskning: Flera förslag om framtida forskning görs. Ett förslag är att 

observera data med hänsyn till varje år och se om ett mönster syns. Det kan vara att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering påverkar FP på olika sätt under flera år. Ett annat förslag är att undersöka 

olika branscher eftersom de kan uppleva påverkan av obligatorisk och frivillig rapportering på 

olika sätt. 
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Abstract 
 

Title: The influence of sustainability reporting format on CSP and FP- a quantitative study of 700 

companies 

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

Author: Jimmy Lönn and Elena Luzhkova 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2018 – may 

Aim: The relationship between Corporate Social Performance (CSP) and Financial Performance 

(FP) has been studied by many scientists and the results have been conflicting. Simultaneously 

more and more countries have started to make sustainability reporting obligatory, however little 

research has been done regarding what influence obligatory sustainability reporting has on FP. In 

light of the new laws and conflicting research we have chosen to examine the relationship between 

three CSP dimensions (environment, social and corporate governance) and FP in obligatory and 

voluntary sustainability reporting. 

Method: The method used in this study has a deductive approach from a positivist philosophy. 

Two sets of data are examined, from Europe and USA. Companies from the two groups are 

examined from a longitudinal perspective, spanning 12 years. A total of 700 companies are 

examined, 338 from Europe and 362 from USA. The data was gathered through the database 

Thomson Reuters Datastream and analyzed through SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

Result och Conclusions: The results show a difference between obligatory and voluntary 

sustainability reporting. European companies show on average a negative relationship between the 

CSP dimensions Environment and Social and FP while American companies show a positive 

relationship between the CSP dimensions and FP. Both European and American companies show 

a positive relationship between the CSP dimension Corporate Governance and FP.  

Contribution of the thesis: The results show that there seems to be a difference in the relationship 

between CSP and FP depending on the reporting format. The CSP dimensions Environment and 

Social show a difference while Corporate Governance is the same. The results show the impact 

laws regarding reporting format can have on companies’ FP. This in turn can help create practical 

information as to how sustainability reporting can be used in a positive way for both sustainability 

and companies. 

Suggestions for future research: Several suggestions regarding future research are made. One 

suggestion is to observe the data closely over the years and see whether a pattern occurs. It may 

be that obligatory sustainability reporting influences FP differently over the course of several 

years. Another suggestion is to examine the different industries, as they may experience the 

difference between obligatory and voluntary reporting in different ways. 
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1.  Inledning 

 

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

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

och dess övriga disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Relationen mellan bolags Corporate Social Responsibility (CSR) och dess påverkan på bolagets 

Financial Performance (FP) har under lång tid varit ett ämne som flitigt diskuterats inom 

företagsekonomin. Definitionen av CSR är ganska oklar eftersom den av exempelvis McWilliams, 

Siegel och Wright (2006, s. 1) definieras som aktiviteter som företag gör som inte krävs via 

lagstiftning vilket främst är ett sätt att se på CSR ur ett amerikanskt perspektiv. Carrolls (1979, s. 

500) definition ser CSR som det sociala ansvar som företag har inom aspekter såsom diskretionära, 

ekonomiska, etiska och rättsliga förväntningar som samhället i stort har på företaget vilket 

sammantaget utgör företagets sociala ansvar. 
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Figur 1. Carrolls CSR Pyramid (Carroll, 1991) 

Enligt Carroll (1991) består CSR av fyra olika komponenter som tillsammans kan avbildas i en 

pyramid; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt. En svensk definition av CSR som kan ses 

vara ganska jämbördig med Carrolls sätt att se på CSR lyfts fram av Grankvist (2009, s. 19; Slaper 

& Hall, 2011, s. 4) som ser CSR utifrån vad de kallar the tripple bottom line som därigenom delas 

upp i tre huvudområden vilka är: miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar vilket även kan 

kallas för Environmental, Social and Governance (ESG). Socialt ansvar innebär exempelvis att 

företagen ska ta hänsyn till hälsan hos sina anställda, leverantörer och kunder. Den ekonomiska 

aspekten handlar främst om att se till aktieägarnas bästa genom att företaget har en trygg finansiell 

ställning och presterar bra genom god lönsamhet och avkastning på det investerade kapitalet. 

Miljömässigt handlar det om att företaget bedrivs på ett sätt som påverkar jorden och dess 

naturresurser så lite som möjligt. 

Under de senaste tio åren har det mer fokuserats på vad obligatorisk hållbarhetsrapportering 

innebär. Den 17 april 2014 antog EU enligt Lundberg Markow (2014) ett nytt direktiv där 
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börsnoterade företag med mer än 500 anställda ska ha obligatorisk hållbarhetsrapportering. 

Sverige införde obligatorisk hållbarhetsrapportering i enligt med GRI:s (Global Reporting 

Initiative:s) riktlinjer för statlig ägda företag redan 2008 (Borglund, Frostensson & Widell, 2010, 

s. 5) men det är först 2017 som det är lag på att det ska ingå i förvaltningsberättelsen för större 

företag enligt Årsredovisningslagen 6 kap. 10 §. Den hållbarhetsrapportering som det stora 

företaget behöver ha med i sin förvaltningsberättelse kommer enligt PWC (2016) från och med 

2018 att ingå i den granskning som revisorerna genomför. Detta krav på utökad information gör 

även att kraven på rapporterna ökar vilket gör att användandet av standardiserade rapporter som 

GRI förmodligen kommer att öka. GRI tar upp syftet med hållbarhetsredovisningen enligt följande 

påstående: "En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig bild av den redovisande 

organisationens resultat inom hållbarhet, både det som är positivt och det som är negativt."(GRI, 

2006, s. 3). 

Skandinavien är enligt Strand, Freeman och Hockerts (2014, s. 1) ledande inom CSR och 

rapporteringar gällande hållbarheten. Att de skandinaviska länderna är ledande gällande global 

CSR lyfts även fram av Chen, Feldmann och Tang (2015, s. 454) som i sin artikel tittar på 

relationen mellan hållbarhet och finansiella resultat. Enligt Lock och Seele (2016, s. 186) anser 

många att företagens CSR aktiviteter är strategiska och därav kan ha bristande trovärdighet. Vi 

förutsätter dock att företagen som använder sig av GRI kan anses ha högre trovärdighet i sina CSR-

aktiviteter än de som inte använder sig av denna internationella standard. För att kunna göra en 

korrekt bedömning för om det finns ett samband bör forskare enligt Wood (2010, s. 50) använda 

sig av Corporate Social Performance (CSP) för att kunna göra en kvantitativ bedömning om 

sambandet mellan CSP och FP. 

I många andra länder finns det inga krav på obligatorisk hållbarhetsrapportering. En undersökning 

hos banker på Bombaybörsen i Indien visade enligt Maqbool och Nasir Zameer (2018, s. 84) att 

det fanns en positiv påverkan på lönsamheten om företagen hade hållbarhetsrapportering i sin 

förvaltningsberättelse. USA har inte någon obligatorisk hållbarhetsrapportering och till skillnad 

från Indien påpekar Barnea och Rubin (2010, s. 71) att i USA påverkas lönsamheten negativt av 

hållbarhetsrapporteringen. En anledning till detta anser de vara att företagen tenderar att spendera 

för stora summor pengar på CSR-aktiviteter eftersom de vill ses som goda medborgare av 

allmänheten. Det faktum att de flesta amerikanska företag fokuserar på lönsamheten gör också 
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enligt Forte (2013, s. 815) att de anser att det kostar för mycket med CSR och de helt enkelt inte 

lägger så stor vikt vid det. 

Financial Performance (FP) kan enklast mätas genom att titta på företagens finansiella resultat. 

Chen et al. (2015, s. 448) tar upp exempelvis Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), 

försäljningstillväxt och kassaflöde som exempel på finansiella prestationer att mäta för att se hur 

företags lönsamhet har förändrats över tid. Makni, Francoeur och Bellavance (2009, s. 409) skriver 

också att FP kan mätas genom examinering av “return on assets, return on equity, and market 

returns”. Knight och Bertoneche (2001, s. 3) anser att alla finansiella mått kan inkluderas i FP. Det 

visar att det finns viss regelbundenhet i vad som utgör FP, även om personliga beslut om vad som 

ska inkluderas också kan göras. Vi kommer i vår undersökning att se FP som ROA och ROE och 

använda dessa som variabler för att mäta företagens lönsamhet. Vi kommer även att använda oss 

av Tobins Q som enligt Ioannou och Serafeim (2016) är marknadsvärdet på ett företags tillgångar 

över det totala bokförda värdet av tillgångarna. 

Vi vill förstå förhållandet mellan lönsamhet och socialt ansvar eftersom forskare som McGuire, 

Sundgren och Schneeweis (1988, s. 854) och Windsor (2001, s. 225) skriver att det är avgörande 

för företag i framtiden. Enligt Cellier och Chollet (2011, s. 1, 28) påverkas företagets lönsamhet 

positivt om företagen visar att det arbetar på ett socialt hållbart sätt samtidigt som Barnea och 

Rubin (2010, s. 71) lyfter fram att det ibland kan vara så att företagen spenderar för stora summor 

för att vara socialt ansvarsfulla vilket ger en negativ påverkan på lönsamheten. Socialt ansvar enligt 

Thomson Reuters (2015, s. 4) innehåller bl a mänskliga rättigheter, mångfald, produktansvar och 

utbildning/utveckling. 

I denna uppsats kommer vi att prata om hållbarhetsrapporteringsformat. Med detta koncept 

hänvisar vi till att hållbarhetsrapporteringen kan vara obligatorisk eller frivillig. Tidigare forskare 

som Daub (2007), Christofi, Christofi och Sisaye (2012) och Milne och Gray (2013) har använt 

ordet “format” för att referera till olika typer av hållbarhetsrapportering, oavsett om det är 

obligatorisk, frivillig, integrerad eller annan. Således har vi valt ordet ”format” för att diskutera 

om rapporteringen är obligatorisk eller frivillig. Svenska Akademiens Ordbok (1925) definierar 

format som ”av lag l. sed o. d. reglerat sätt för en handlings utförande". Vi tycker att detta är en 

passande beskrivning av det som vi undersöker. Därför använder vi termen 
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hållbarhetsrapporteringsformat för att beskriva huruvida rapporteringen är obligatorisk eller 

frivillig. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Figur 2. Relationer mellan CSP och FP via format av hållbarhetsrapportering. (Luzhkova och 

Lönn, 2018) 

Tidigare forskning har undersökt effekterna av CSP-rapportering på FP och har visat motstridiga 

resultat. Forskare har också visat ett särskilt intresse för länder som har gjort 

hållbarhetsrapportering obligatorisk. Till exempel undersökte Chen et. al (2015, s. 445) sambandet 

mellan CSP och företagens lönsamhet ur ett GRI-perspektiv men då de endast använde sig av 75 

företag var det svårt för dem att dra slutsatser. Författarna lyfte dock upp Sveriges ställning och 

enligt Chen et. al (2015, s. 454) använder många svenska tillverkningsföretag GRI som 

rapporteringsformat. En anledning till att detta är fallet kan vara att Sverige införde obligatorisk 

hållbarhetsrapportering enligt GRI-modellen från statliga företag redan 2008 som Borglund et. al 

(2010) sedan tittade lite djupare på för att se hur effekten blev. Effekten blev att 

hållbarhetsrapporteringen blev vanligare överlag och att hållbarhetsarbetet märktes mycket mer 

ute på fältet. Danmark införde samtidigt under 2008 en lag enligt DanWatch (2011) där de största 
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företagen ska redovisa sina CSR aktiviteter eller om de inte redovisar måste de redovisa varför 

dessa aktiviteter saknas. Chen et. al (2017, s. 2) beskriver hur statligt ägda företag på Shanghai 

och Shenzhen börserna blev tvungna att ha obligatorisk hållbarhetsrapportering från 2009. 

Samtidigt använde de sig enbart av ett fåtal år då de gjorde sina undersökningar. Enligt Carroll och 

Shabana (2010, s. 93) har flera forskare funnit ett positivt samband mellan CSP och FP i form av 

att ju mer företagen lägger kraft på CSP desto mer påverkas lönsamheten i en positiv riktning. 

Samma sak lyfts fram av Park (2017, s. 867) som dessutom påpekar att synligheten av företagens 

hållbarhetsarbete påverkar tillsammans med deras rykte lönsamheten inte bara på kort sikt utan 

även på lång sikt. 

Chen et al. (2017, s. 1) tittade på hur kinesiska företag påverkades av införandet av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering 2009 då statligt ägda företag på Shanghai och Shenzhen börserna blev 

tvungna att ha obligatorisk hållbarhetsrapportering. De märkte att lönsamheten påverkades 

negativt av införandet samtidigt som miljön påverkades positivt. Ioannou och Serafeim (2016) 

märkte dock genom sin undersökning att lönsamheten var positiv bland företag i Danmark som 

införde obligatorisk hållbarhetsrapportering 2008. Jackson och Apostolakou (2010, s. 371) påstod 

att företag i länder med obligatorisk hållbarhetsrapportering var mindre lönsamma än i de länder 

som inte hade obligatorisk hållbarhetsrapportering. De påpekar dock att det finns skillnader mellan 

liberala ekonomier såsom den brittiska jämfört med mer koordinerade ekonomier som råder i 

resterande delar av Europa. De anser att de liberala ekonomierna där det inte råder någon 

obligatorisk hållbarhetsrapportering är mer lönsamma än de ekonomier där det råder obligatorium. 

De anser också att många företag förmodligen eftersträvar att enbart klara av minimikraven som 

ställs genom detta obligatorium. 

Chen et al. (2017, s. 1) påpekar att under de inledande år som de undersökte vid införandet av 

obligatorisk hållbarhetsrapportering kunde de se en negativ påverkan på lönsamheten. Borglund 

et al. (2010, s. 28) lyfter fram att de inledande åren innebär en läroprocess för att komma fram till 

hur rapporteringen ska fungera i praktiken på ett så effektivt sätt som möjligt. Denna läroprocess 

påverkar lönsamheten negativt medan det efter läroprocessen går att utläsa en positiv effekt enligt 

Iouannou och Serafeim (2016). Den positiva effekten beror till stor del på att när CSR aktiviteterna 

har satt sig och redovisningen fungerar får detta en värdeökande effekt på företaget vilket i sin tur 

påverkar lönsamheten positivt. Owen (2013, s. 354) ansåg även att lönsamheten påverkas positivt 
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på ett längre perspektiv gällande CSR aktiviteterna genom användandet av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. Således finns det forskare som är emot obligatorisk 

hållbarhetsrapportering medan andra forskare är för. 

När det gäller USA finns det ingen obligatorisk hållbarhetsrapportering och de rapporter som finns 

håller enligt Jizi, Salama, Dixon och Stratling (2014) varierande kvalitet. Jackson och Apostolakou 

(2010, s. 371) påpekade även att de företag som rapporterar försöker se till att ligga så nära 

minimikravet som möjligt vilket självklart även påverkar rapportens kvalitet. Därav sägs USA vara 

den region där företagen agerar mer oansvarigt enligt Lin-Hi och Müllers (2013, s. 1932) definition 

gällande oansvarigt beteende. Dessa rapporter visar att antingen görs inte hållbarhetsrapportering 

eller görs det felaktigt. 

Cai, Jo och Pan (2011, s. 171) ansåg att företag som inte tog sitt sociala ansvar var lönsammare än 

de som gjorde det. Cellier och Chollet (2011, s. 28) påstod att sociala aktiviteter påverkar 

lönsamheten positivt eftersom aktiemarknaden enligt dem belönar företag som genomför goda 

sociala aktiviteter. McWilliams och Siegel (2001, s. 125) ansåg däremot att det finns en ideal nivå 

gällande de sociala aktiviteterna som bör beaktas eftersom det till en viss nivå finns en positiv 

påverkan på lönsamheten genom sociala aktiviteter. 

Ioannou och Serafeim (2016) ansåg att när hållbarhetsrapportering var obligatorisk påverkades 

både marknadsvärdet i form av Tobin’s Q och lönsamheten i form av ROA och ROE positivt. 

Daske, Hail, Leuz och Verdi (2008, s. 1085) märkte att Tobin´s Q även påverkades av 

landstillhörighet och inte bara om rapporteringen varit obligatorisk eller ej. Amerikanska företag 

använder sig inte utav någon obligatorisk hållbarhetsrapportering eftersom de enligt Forte (2013, 

s. 817) fokuserar på att enbart leverera god lönsamhet även om det kan finnas etiska problem med 

att bara fokusera på aktieägarna och inte på vad samhället behöver. Det visar att forskare inte har 

något säkert svar på hur CSP påverkar FP. 

Uppsatstesen är att införande av obligatorisk hållbarhetsredovisning är till fördel för 

ansvarstagandet i företag men, åtminstone på kort sikt, negativt för lönsamheten. Det finns flera 

anledningar till att lönsamheten av CSP kan påverkas negativt av obligatoriets införande. Det 

första är att obligatorisk hållbarhetsrapportering synliggör hållbarhetsarbete också i sådana företag 

som inte är genuint intresserade av hållbarhet, utan ägnar sig åt sådana aktiviteter enbart som en 
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form av greenwashing. Lönsamheten av CSP är sannolikt lägre i företag som inte integrerar 

hållbarhet i sin verksamhet. Dessutom kan CSP aktiviteter ses som en kostnad vilket gör att 

investerarna tvekar att investera. 

Chen, Hung och Wang (2017) skriver att lönsamhet påverkas negativt av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. De upptäckte att det har en positiv påverkan på miljön och en negativ 

påverkan på lönsamhet. Anledningar till att graden av obligatorium hos hållbarhetsrapportering 

(formatet) kan påverka relationen mellan CSP och FP negativt kan enligt Chen et al. (2017, s. 18) 

vara att ägare påverkas negativt av att kostnaderna för CSR-arbetet anses vara för höga och 

därigenom väljer investerare att investera i andra företag. Liknande slutsats dras av Renneboog, 

Ter Horst och Zhang (2008, s. 302) som påstår att länder där de inte lägger ner stor kraft eller 

kapital på CSR-aktiviteter visar på en bättre lönsamhet än i de länder som sköter sig. Banker och 

Mashruwala (2007, s. 788) påstår däremot att genom förbättring av företagets image så kan detta 

leda till ekonomiska fördelar trots de kostnader som CSR arbetet medför. 

Von Arx och Ziegler (2014, s. 977) påstår att det finns en starkare positiv påverkan på lönsamheten 

i USA jämfört med Europa av CSR-aktiviteter men de undersökte inte om detta berodde på 

formatet av hållbarhetsrapportering. Jackson och Apostolakou (2010) däremot hävdade att 

påverkan kan bero på vilken typ av ekonomi eller vilka lagar som är gällande för regionen. De 

påstod att liberala ekonomier såsom den brittiska och amerikanska är mer lönsamma än den 

kontinentaleuropeiska. Von Arx och Ziegler (2014) lyfter även fram att det vore intressant med 

forskning gällande hur CSP har påverkat FP hos europeiska och amerikanska bolag både ur ett 

totalt CSP perspektiv såväl som i ett perspektiv sett från de olika dimensionerna av CSP. Deras 

undersökning gällde åren 2003–2006 och de efterfrågade forskning på ett större antal år för att 

kunna gör starkare påståenden om de olika regionernas relationer mellan sina CSP och FP. Detta 

visar att även om effekterna av obligatorisk rapportering har varit av intresse har resultaten inte 

givit ett tydligt svar. 

Dessutom verkar det som om det inte räcker att bara undersöka effekterna av CSP betraktat som 

en homogen klumpföreteelse. Flera CSP-dimensioner bör undersökas för sig. Kabir och Thai 

(2017, s. 252) lyfter fram är att det inte finns mycket forskat inom hur bolagsstyrningen påverkar 

sambandet mellan CSP och FP. Samtidigt lyfter författarna fram att den miljömässiga delen 
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påverkar sambandet mellan CSP och FP mer än den sociala delen. Cellier och Chollet (2011, s. 

28) påpekar att de sociala aktiviteterna hade en positiv påverkan på lönsamheten. 

Litteraturundersökningen har funnit att det empiriska stödet för en positiv effekt av CSP på FP är 

omstritt och att ett eventuellt samband mellan CSP och FP kan påverkas av huruvida 

hållbarhetsredovisningen är obligatorisk eller frivillig. Vi finner det därför motiverat att undersöka 

om eventuella samband mellan CSP och FP skiljer sig åt mellan å ena sidan länder med 

obligatorisk hållbarhetsrapportering och å den andra sidan länder med frivillig 

hållbarhetsrapportering. Vår litteraturundersökning har också funnit att tidigare studier har 

indikerat att sambanden mellan enskilda dimensioner och FP kan skilja sig åt, varför vi finner det 

motiverat att undersöka också hur obligatorisk hållberhetsrapportering påverkar sambandet mellan 

enskilda dimensioner av CSP och FP. 

Det leder oss fram till följande problemformulering: 

1. Vi vill förstå hur obligatorisk eller frivillig hållbarhetsrapportering påverkar företagens 

lönsamhet. 

2. Vi vill se om det finns någon skillnad i påverkan av företagens lönsamhet utifrån de tre 

individuella mätetalen inom CSP- miljö, social och bolagsstyrning och om 

hållbarhetsrapporteringen är obligatorisk eller frivillig. 

1.3 Syfte 

Vi vill undersöka hur sambandet mellan total CSP och FP påverkas av om hållbarhetsrapportering 

är obligatorisk eller frivillig. Vi kommer dessutom att undersöka om formatet av 

hållbarhetsrapportering påverkar sambandet mellan de tre dimensionerna av CSP (miljö, social, 

bolagsstyrning) och FP. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats på flera sätt. För det första kommer CSP att granskas genom tre 

dimensioner: miljö, social och företagsstyrning. För det andra kommer studien att fokusera på 

totalt 700 företag: 338 företag från Europa och 362 företag från USA. Detta innebär också att vi 
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har valt att inte undersöka andra delar av världen. Data samlades för åren 2005-2016, som totalt 

omfattar 12 år. Detta gjordes på grund av bristande information under de föregående åren. Slutligen 

kommer lönsamheten att avgränsas till att klassificeras som Return on Asset (ROA) och Return on 

Equity (ROE). 

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet tar upp bakgrund och problemdiskussion som leder fram till uppsatsens 

syfte. Därefter följer avgränsningar som kommer att gälla i denna uppsats följt av denna del som 

tar upp uppsatsens disposition. 

Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en introduktion till begreppen CSR, CSP och FP, följt 

av relationen mellan CSP och FP. Därefter argumenteras för skilda relationer mellan CSP och FP 

beroende på om hållbarhetsrapporteringen är obligatorisk eller inte. Efter denna del tittar vi på 

tidigare forskning som avsett de tre dimensionerna av CSP för att avsluta med en sammanfattning 

och hypotesprövning. 

Metod: Detta kapitel innehåller en beskrivning av studiens metod. Först presenteras 

forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsprocess samt en tidsram. Därefter ges en 

beskrivning av population, urval och bortfall följt av operationalisering med förklaringar av 

mätning av CSP, de tre dimensionerna, FP och kontrollvariabler. Sist beskrivs valda analysmetoder 

och tre centrala kvalitetskriterier för kvantitativ forskning följt av kritik gällande metod. 

Resultat: Kapitlet inleds med att vi presenterar två tabeller för den deskriptiva statistiken, en tabell 

för de europeiska länderna och en för USA. Vi kommer därefter att först presentera deskriptiv 

statistik gällande branscherna i både Europa och USA för att sedan titta lite djupare på hur 

statistiken ser ut för de olika europeiska länderna. Därefter följer resultatet för varianstestet genom 

Pearsons korrelation för både Europa och USA. Avslutningsvis presenteras resultatet för de olika 

regressionsanalyserna som ligger till grund för studiens resultat. 

Resultatdiskussion: I det femte kapitlet följer en diskussion utifrån studiens syfte och hypoteser i 

förhållande till det resultat som erhållits i kapitel fyra. Diskussionen kopplas även till tidigare 

forskning, vi gör en djupare jämförelse mellan resultatet för regionerna Europa och USA utifrån 

både tidigare forskning såväl som de teorier som tas upp i teorikapitlet. 
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Slutsats: I det avslutande kapitlet presenteras först studiens slutsats följt av studiens bidrag. Vi 

kommer att ta upp både teoretiskt såväl som praktiskt bidrag. Studiens trovärdighet kommer vi att 

ta upp i en egen del av kapitlet för att avsluta med studiens begränsningar och förslag till vidare 

forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

2.  Teoretisk referensram 

 

Det andra kapitlet ger en introduktion av de ramverk som utgör studiens utgångspunkt. Först 

presenteras en inledande diskussion till den omdiskuterade forskningen kring total CSP och dess 

effekter på FP. Därefter beskrivs relationen mellan CSP och dess effekter på FP sett från de tre 

formaten av hållbarhetsrapportering. Slutligen presenteras de tre dimensionerna av CSP, här 

redogörs det för den befintliga forskningen och vilka effekter de olika dimensionerna tidigare 

resulterat i på FP. 

 

2.1 Corporate Social Responsibilities (CSR) 

Att definiera vad CSR innebär är ett både brett och omdiskuterat begrepp. Hur det tolkas har varit 

varierande sedan dess uppkomst. Begreppets definition och vad CSR arbete ska innefatta för 

företagen är varierande. Gemensamt för de varierande definitionerna kan dock antas vara att det 

handlar om ett ansvar som företagen måste ta förknippat med hållbarhet i någon form (Carroll, 

1979, s. 500; Grankvist, 2009, s. 19; Moura-Leite & Padgett, 2011, s. 528; Slaper & Hall, 2011, s. 

4). De Geer, Borglund och Frostensson (2009, s. 269) tar upp hur den sociala medvetenheten hos 

svenskar påverkar de svenska företagens CSR arbete samtidigt som de lyfter fram komplexiteten 

i begreppet då det ger företagen en möjlighet till en flexibel tolkning av vad som krävs av dem. 

Att det råder stora skillnader mellan hur USA och Europa ser på CSR är något som även Forte 

(2013, s. 815) lyfter fram. Det är framförallt de olika kulturerna som gör att uppfattningen om det 

sociala värdet och ansvarstagandet är olika vilket även belyses av von Arx och Ziegler (2014) som 

även lyfter fram amerikanernas starka religiösa rötter jämfört med europeernas medvetenhet om 

klimatpåverkan och miljötänk. 

2.2 Corporate Social Performance (CSP) 

CSP är ett koncept som är relaterat till CSR och är svårt att definiera. CSP står för Corporate Social 

Performance. Även om det inte finns någon singular definition är det tydligt att CSP fokuserar på 

de sociala aspekterna i ett företag och hur de kan relateras till andra delar av företaget (Wartick & 
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Cochran, 1985; Wood, 1991; Koh, Qian & Wang, 2014 ). Rowley och Berman (2000) skriver att 

CSP började som ett sätt att visa att företag inte enbart har relationer och ansvar till aktieägarna. 

Denna reaktion skapade nästa definition av CSP som inkluderade företagens övriga ansvar för 

andra intressenter. Rowley och Berman (2000) hävdar emellertid att de äldre definitionerna av 

CSP är föråldrade och "döda" eftersom de inte kan tillämpas i verkligheten och visar otydliga 

resultat. 

Wood (2010) hävdar att CSP inte är ett dött koncept och att det fortfarande är viktigt i modern 

ekonomi och att CSP ofta ses som ett mått på hur många "bra saker" ett företag gör. Wood (2010, 

s.50) skriver att CSP "is a set of descriptive categorizations of business activity, focusing on the 

impacts and outcomes for society, stakeholders and the firm itself. Types of relevant outcomes are 

determined by the firm’s linkages, both general and specific, as defined by the structural principles 

of corporate social responsibility (CSR)”. Det innebär att CSP är relaterat till CSR och att det 

fokuserar på faktorer som påverkar samhället och andra sociala faktorer. En annan definition 

presenteras av Kang (2013) som skriver att CSP är ett bra sätt att förstå hur bra ett företag mår och 

hävdar att CSP kan användas som sätt att förstå de sociala och ekonomiska resultaten på kort och 

lång sikt. 

Enligt de tidigare artiklarna kan det verka som om CSP kan vara en metod som är svår att mäta 

kvantitativt. Chen och Delmas (2011) skriver att CSP kan vara svårt att mäta på grund av att det 

har ett brett spektrum. De skriver att mjuka indikatorer används för att mäta CSP, såsom 

arbetsrättigheter och rapporteringens genomskinlighet, och föreslår att använda flera indikatorer 

för att skapa bättre förståelse. 

Peloza (2009) skriver att dussintals indikatorer kan användas för att mäta CSP. Sådana indikatorer 

inkluderar bland annat föroreningskontroll, miljö-, hälso- och säkerhetsinvesteringar, 

tredjepartsrevisioner eller utmärkelser och KLD-indexet. Att indikatorerna är så varierade visar att 

CSP är ett mångsidigt koncept (Peloza, 2009). Peloza (2009) skriver att fokuset på endast en 

indikator är begränsat och kan inte ge god information om förhållandet till lönsamhet. Peloza 

(2009) fann att miljöinitiativ ger bättre insikt och en starkare korrelation. Mått för CSP kan utgöras 

av exempelvis KLD-indexet eller genom att flera olika värden tas med som hos Thomson Reuters 

(2017, s. 7-8) för att få fram en CSP poäng vilket enligt Waddock och Graves (1997, s. 307) är bra 
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då det är utvecklat av ett oberoende företag som ser över flera dimensioner och som tar in alla 

intressenternas intressen. 

2.3 Financial Performance (FP) 

Det tredje konceptet som är viktigt i denna studie är financial performance (FP). Enligt Tadele 

(2010) är FP ett mycket viktigt verktyg för analys eftersom det kan påverka organisationens 

långsiktiga stabilitet, lönsamhet och likviditet. FP kan mätas på flera sätt. Enligt Knight och 

Bertoneche (2001) analyseras FP genom att förstå bokslut, finansiell hälsa och ekonomisk tillväxt. 

De skriver dessutom att alla finansiella mått kan ingå i en analys av FP. Detta är dock för brett för 

en uppsats av denna storlek, så det behövs mer specifika exempel. Både Chen et. al (2015) och 

Makni et al. (2009) skriver att Return on Assets (ROA) och Return on Equity (ROE) kan användas 

för att mäta utvecklingen av finansiella resultat. Enligt Capon, Farley och Hoenig (2012) är det 

viktigt att integrera de olika indikatorerna för finansiella resultat. De skriver dessutom att 

indikatorerna ofta är komplementära och ger mer information i kombination än separat. Därför 

analyseras flera indikatorer på FP i denna uppsats. 

2.4 Relationen mellan CSP och FP 

Hur CSP påverkar FP beror till stor del vilka glasögon du väljer att titta med. Stakeholder Theory 

eller Intressent teori är en viktig del i att förstå relationen då enligt (Perrini & Tencati, 2006, s. 

297) är det hänsynen som tas mellan de olika parterna viktigt för hur lyckosam relationen mellan 

CSP och FP är. Enligt Herbohn, Walker och Loo (2014, s. 456) finns det klara indikationer på att 

ju större CSP som företaget har desto positivare relation till företagets lönsamhet. Att 

engagemanget i hållbarhetsarbetet är avgörande för företagets strategi och styrning är något som 

även Perrini och Tencati (2006, s. 305) och Borglund et. al (2010, s. 26) tar upp. 

Relationen mellan CSP och FP har varit väldigt omdiskuterad och forskarna är inte överens om 

relationen är positiv, negativ eller neutral. Det finns dock två tydliga huvudläger för synen på 

relationen eftersom de flesta forskare inte vill se neutralt på frågan. Det positiva lägret med (Seo, 

Kim & Park, 2015, s. 45; Herbohn, et. al, 2014, s. 456; Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & Yang, 

2012, s. 723; Banker & Mashruwala, 2007, s. 788; Carroll & Shabana, 2010, s. 93) och ett negativt 

läger med (Makni et. al, 2009, s. 419; Barnea & Rubin, 2010, s. 71; Chen et. al, 2017, s. 1). Den 
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positiva relationen framkommer av ett flertal skäl exempelvis genom att förbättra företagets image 

och rykte vilket kan leda till ekonomiska fördelar trots de kostnader CSR-arbetet medför (Banker 

& Mashruwala, 2007, s. 788; Seo et. al, 2015, s, 45). Den negativa relationen är att lönsamheten 

och de olika del- och aktieägarna påverkas negativt av de höga kostnader som CSR-arbetet medför 

(Chen, et. al, 2017, s. 18). Samma slutsats dras av Renneboog, Ter Horst och Zhang (2008, s. 302) 

där företag från länder där de inte lägger så stor kraft på CSR aktiviteterna visade på bättre 

lönsamhet än hos de som skötte sig och lade ner stor kraft på aktiviteterna. Waddock och Graves 

(1997, s. 314) kunde i sin undersökning se en god cirkel mellan CSP och FP vilket visade att ju 

mer ansvar företaget tog desto positivare var relationen med lönsamheten. 

2.4.1 Intressent teori - Stakeholder Theory 

Enligt McWilliams och Siegel (2001, s. 125) har intressentteorin blivit ett dominerande paradigm 

inom företagsekonomiska forskningsområden och då främst gällande CSR. Vidare anser 

McWilliams och Siegel (2001, s. 125) att denna teori stödjer en positiv relation mellan CSP och 

lönsamhet. Intressentteorin har både en etisk och ledarmässig infallsvinkel och är enligt Deegan, 

2014, s. 340) som ett paraply där flera olika teorier ligger under som ser till olika situationer eller 

perspektiv gällande relationen mellan företaget och de olika intressenterna. 

Marom (2006, s. 192) menar att intressenterna kan påverkas både positivt och negativt av 

företagens CSR aktiviteter vilket är en del av komplexiteten då det enligt McWilliams och Siegel 

(2001) finns olika intressenter med olika krav. Malik (2015, s. 419) lyfter upp problemet med CSR 

och synliggör detta i form av en figur där företagens olika intressenter sammankopplas med ett 

antal värdeskapande funktioner av CSR. 
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Figur 3. Värdeskapande funktioner av CSR utifrån företagets intressenter (Malik, 2015, s. 427) 

I Maliks figur (2015, s. 427) ser vi också problemet med intressentteorin eftersom de problem som 

Deegan (2014, s. 371) lyfter fram synliggörs. Det största problemet är att det finns både ett etiskt 

och moraliskt perspektiv vilket i figuren kan ses som de miljömässiga och samhällsmässiga 

perspektiven som finns samtidigt som det finns en management sida som i figuren presenteras i 

form av investerare, regulatorer och leverantörer. 

När det gäller den etiska delen av intressenterna faller mycket tillbaka på ansvaret som kan 

definieras som de aktiviteter som företagen bär fullt ansvar för. När det gäller ansvarigheten så 

presenterar Deegan (2014, s. 374) att det enligt Gray, Owen och Adams (1996) involveras två delar 

i företagens ansvarsområden och arbetsuppgifter: 

“1. The responsibility to undertake certain actions (or to refrain from taking actions) 

2. The responsibility to provide an account of those actions.” 

De skillnader som finns mellan den etiska och lednings delen av intressentteorin visar på flera 

tydliga skillnader. När det gäller den etiska delen så har den mer hållbarhetstänk eftersom fokus 
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ligger i vad som är bäst för samhället i stort medan ett ledningsperspektiv fokuserar på vad som är 

bäst för de största delägarna och deras intresse i företaget. 

2.4.2 Legitimitetsteori - Legitimacy Theory 

Innebörden av legitimitetsteori är enligt Deegan (2014, s. 340) att företagen tvingas av samhället 

att agera på ett visst sätt för att kunna anses vara legitima av allmänheten. Vad som anses vara 

legitimt är ofta bundet till en specifik tidpunkt och plats eftersom detta kan variera med tid eller 

plats. En känd definition av vad legitimitet är enligt Deegan (2014, s. 343) presenteras av Suchman 

(1995, s. 574): 

“Legitimacy is a generalised perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs, and definitions” 

Legitimitet handlar inte om vad företagen gör, utan det viktiga är vad samhället kollektivt vet eller 

tror om företagens arbete. Detta kan ses som det Deegan (2014, s. 344) kallar för ett socialt kontrakt 

vilket innebär att det finns ett legitimitetskontrakt mellan företagen och de samhällen där de 

existerar. Det sociala kontraktet är inget nytt utan det har diskuterats under lång tid. Ett bra exempel 

på hur detta används är exempelvis i Frankrike där Chauvey, Giodano-Spring, Cho och Patton 

(2015, s. 789) lyfte fram att 2001 ställdes det högre krav på hållbarhetsrapporteringen för företagen 

i Frankrike än genom Grenelle lagarna som kom till 2011. Enligt Depoers och Jerome (2017, s. 5) 

förändrades då hållbarhetsrapporteringen till att enbart vara obligatorisk och därmed har kraven 

på innehållet minskat men eftersom samhället redan var vana vid hur företagen skulle presentera 

hållbarheten har inga större förändringar skett. I USA däremot ser Porter och Kramer (2011, s. 4) 

legitimitetskravet på företagen från allmänheten som en attack på det kapitalistiska synsättet och 

gör att fokus ändras från lönsamhet vilket är det enda viktiga i detta synsätt. 

Taktiken som används av företagen gällande deras legitimitet beror också på om företagen 

efterfrågar att få, bibehålla eller reparera/försvara legitimitet. Eftersom samhället ställer högre krav 

gällande företagens hållbarhet så kan vi anta att företagen kan använda sig av Lindbloms (1993) 

fyra strategier som presenteras av Deegan (2014, s. 351) för att företagen ska få så bra legitimitet 

som möjligt. De fyra strategier som företagen kan använda sig av är: 
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“1. Seek to educate and inform its ‘relevant publics’ about (actual) changes in the 

organisation’s performance and activities which bring the activities and performance more 

into line with society’s values and expectations 

2. Seek to change the perceptions that ‘relevant publics’ have of the organisation’s 

performance and activities - but not change the organisation’s actual behaviour (while 

using disclosures in corporate reports to indicate falsely that the performance and 

activities have changed) 

3. Seek to manipulate perception by deflecting attention from the issue of concern onto 

other related issues through an appeal to, for example, emotive symbols, thus seeking to 

demonstrate how the organisation has fulfilled social expectations in other areas of its 

activities 

4. Seek to change external expectations of its performance, possibly by demonstrating that 

specific societal expectations are unreasonable.” 

Duff (2017, s. 513) anser att företag använder sig av CSR som en form av att underhålla legitimitet 

gentemot samhället och sina kunder. Att det sociala ansvaret är viktigt för företagen lyfts fram av 

Duff (2016, s. 75) där han identifierar det som: 

“the reporting of CSR activity is a precursor of signalling legitimacy, status and reputation 

(prestige) within the accountancy industry” 

Legitimitet kan dock ses på olika sätt vilket Duff (2017, s. 528) visar genom att påstå att företagets 

klienter anser att CSR är bra för verksamheten, studenter ser CSR som ett legitimitets tecken 

medan samhället ser det som att företagen ger något tillbaka. Att företaget har ett gott rykte ger 

enligt Roberts och Dowling (2002, s. 1077) stora ekonomiska fördelar speciellt under ett längre 

perspektiv. Det strategiska värdet för företaget att vara legitimt och ha ett bra rykte ger fördelar 

både för samhället såväl som för aktieägarna. Bear, Rahman och Post (2010, s. 207) påpekar 

företagens rykte och legitimitet även påverkas av såväl antalet anställda kvinnor såväl som kvinnor 

i ledande position. 
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2.4.3 Institutionell teori - Institutional Theory 

Institutionell teori är enligt Deegan (2014, s. 340) en teori som förklarar hur olika former av 

organisering, processer eller olika praktiker blir vanligare alternativt institutionaliseras inom 

samhället. Deegan (2014, s. 383) presenterar Scotts (2008) tre vitala “pelare av institutioner”. Den 

första är den regulativa pelaren som innehåller lagar, regler och sanktioner. Den andra pelaren är 

den normativa pelaren som består av normer och värderingar som visar på specifika sociala 

skyldigheter eller förväntningar och den tredje pelaren är den kultur-kognitiva pelaren som består 

av det som samhället tar för givet av företagen. Chen et. al (2017, s. 3) lyfter fram hur Kina 

använder sig av regleringar som gjorde det obligatoriskt för statliga företag att göra 

hållbarhetsrapportering vilket är ett bra exempel på hur den första pelaren används. Denna 

reglering infördes 2008 samtidigt som både Danmark (DanWatch, 2011) och Sverige (Borglund 

et. al, 2010). Samtidigt som dessa regleringar infördes så började samhället ställa högre krav även 

på de andra företagen vilket sedermera ledde fram till att länder som Frankrike och Sverige 

lagstiftat för obligatorisk hållbarhetsrapportering. EU har även tagit fram direktiv (Lundberg 

Markow, 2014) som gjort att alltfler företag i Europa har med hållbarhetsrapportering även om det 

inte lagstiftas om det. 

Institutionell teori består även av tre isomorfismer som enligt Deegan (2014, s. 387) kan beskrivas 

som tvingande, mimetisk eller normativ. Den tvingande isomorfismen är påtvingad av tryck från 

företagens intressenter som ställer krav på att förändring måste ske. Den mimetiska innebär att 

företagen tävlar med att kopiera beteenden från andra företag för att exempelvis öka sin legitimitet 

eller förbättra sitt rykte. Slutligen finns den normativa isomorfismen som innebär att genom ett 

grupptryck anta särskilda institutionella normer. Mahoney och Roberts (2007, s. 250) tar upp att 

institutionella ägare investerar främst i företag som sköter sitt hållbarhetsarbete vilket kan ha en 

positiv påverkan på företagets lönsamhet. 

2.4.4 Neoklassisk Teori 

Neoklassiska ekonomer såsom Waddock och Graves (1997); Preston och O’Bannon (1997) och 

Mahoney och Roberts (2007) argumenterar för en negativ relation mellan CSP och finansiell 

prestation. Deras syn på relationen är starkt förknippad med Milton Friedmans syn att företagens 

uppgift är att maximera ägarnas vinster. Dessutom menar Friedman (1970) även att CSR har för 
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stora kostnader som gör att dessa kostnader är för stora för att maximering av företagens vinster 

ska kunna göras. Enligt Mahoney och Roberts (2007, s. 238) innebär en positiv CSP att företaget 

lägger för mycket pengar på CSR aktiviteter som gör att lönsamheten blir sämre och aktieägarna 

får sämre avkastning p.g.a. dessa kostnader för hållbarheten. För att öka lönsamheten föreslår de 

att cheferna ska minska kostnaderna för sitt sociala ansvarstagande. 

Företagens CSR-arbete leder till ökade kostnader enligt McWilliams och Siegel (2001, s. 125) 

vilket gör att lönsamheten påverkas negativt. Enligt von Arx och Ziegler (2014) är CSR kostnader 

bara godtagbara ifall de ger tillräckligt med avkastning till aktieägarna. Waddock och Graves 

(1997) tar upp ett exempel där de menar att om ett företag investerar i utrustning för att förminska 

föroreningar medan andra låter bli påverkar detta kostnaderna för de företag som är ansvarsfulla 

negativt i jämförelse med konkurrenterna som inte gör det. 

Gällande de amerikanska företagen anser Porter och Kramer (2011, s. 4) att samhällets fokusering 

på sociala, miljömässiga och ekonomistyrnings aktiviteter gör att företagens lönsamhet försämras 

ifall staten sätter upp lagar och regler för hur företagen ska bedriva sin verksamhet. Fokuseringen 

på hållbarhet innebär att deras kapitalistiska synsätt är under attack eftersom fokuset alltid ska vara 

att ge ägarna så bra avkastning som möjligt på sitt satsade kapital. Preston och O’Bannon (1997, 

s. 428) lyfter fram att om det finns kapital till sociala aktiviteter så kan detta ha en positiv påverkan 

på lönsamheten men samtidigt får detta inte påverka avkastningen till ägarna vilket gör att fokuset 

ligger på att det är kostnader som kan vara acceptabla så länge ägarna inte förlorar på det. 

2.5 Relationen mellan CSP och FP ur ett hållbarhetsrapporteringsperspektiv 

2.5.1 Obligatorisk hållbarhetsrapporterings påverkan på FP 

Weber (2014) tittade på företag i Kina och märkte att de företag som hade hållbarhetsrapportering 

visade på samma resultat som Chen, Hung och Wang (2017) nämligen att lönsamheten påverkades 

negativt medan miljön påverkades positivt. Det betyder att förhållandet mellan CSR och lönsamhet 

inte alltid är positivt från ett ekonomiskt perspektiv, vilket är något som måste övervägas. 

I Frankrike började företag redan 2001 enligt Chauvey, Giodano-Spring, Cho och Patten (2015, s. 

789) att ha en integrerad hållbarhetsrapportering genom “the Nouvelles Regulations Economiques 
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(NRE) #2001-420” som gällde mellan 2001 och 2011. Efter 2011 gäller “Grenelle” lagen i 

Frankrike enligt Depoers och Jerome (2017, s. 5) vilket innebär en försämring av lagen vilket gör 

att kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen inte behöver vara så stor som den var tidigare. 

“Grenelle” gällde för stora företag 2012 för att från 2014 även gälla för de små och medelstora 

företagen enligt Avesani (2013) på den franska börsen. 

Hughen, Lulseged och Upton (2014, s. 61) skriver att obligatorisk CSR rapportering har stor 

inverkan på företagskulturen eftersom det påverkar många olika områden inom företagen. Owen 

(2013, s. 354) skriver att obligatorisk rapportering har stor påverkan på lång sikt eftersom det tar 

tid innan det kan implementeras inom företaget. När obligatorisk CSR rapportering har använts 

inom företag i en lång tid har det stor påverkan på olika delar av företaget. Krzus (2011, s. 276) 

skriver att obligatorisk CSR rapportering inte är en enkel förändring i rapporteringsstrukturen. Han 

hävdar att det är ett system som skulle helt förändra hur företag rapporterar sin ekonomi. Han 

skriver att detta skulle innebära en positiv förändring av såväl företagens ekonomi som andra 

faktorer, som miljömässiga inflytanden. 

Sydafrika har haft integrerad hållbarhetsrapportering under många år och Danmark som haft 

obligatorisk hållbarhetsrapportering har enligt Ioannou och Serafeim (2016) visat på att länder 

med obligatorisk hållbarhetsrapportering har visat på ett positivt samband mellan CSP och 

lönsamheten. Detta samband kommer genom att aktiviteterna blir värdehöjande vilket kan ses på 

exempelvis Danmarks nivåer av Tobin’s Q men även ROA och ROE. Sydafrika visar på liknande 

effekter genom att de efter att ha haft integrerad hållbarhetsrapportering hittat effektiva sätt att 

arbeta med sina CSR aktiviteter. Chen et al. (2017, s. 18) visade på att vid införande av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering fick de kinesiska företagen en något sämre lönsamhet samtidigt som 

miljön i form av utsläpp och försurning av vattnet minskade vilket ledde till en förbättrad miljö för 

samhället i stort. 

2.5.2 Ej obligatorisk hållbarhetsrapporterings påverkan på FP 

Maqbool och Nasir Zameer (2018, s. 91) fann att hos indiska banker på Bombaybörsen där det inte 

rådde någon obligatorisk hållbarhetsrapportering visade det sig att ju mer hållbarhetsrapportering 

som fanns med i förvaltningsberättelsen desto mer positivt blev även resultatet på företagens 

lönsamhet och aktieutdelningar. Detta leder fram till att de anser att företagen bör fokusera mer på 
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att vara socialt ansvarsfulla än att enbart fokusera på det ekonomiska eftersom ett socialt 

ansvarstagande visar sig ge en ökad lönsamhet för företagen. 

I USA där det inte finns någon obligatorisk hållbarhetsrapportering anser von Arx och Ziegler 

(2014, s. 977) att det finns en positivare påverkan på lönsamheten jämfört med Europa. Moneva 

och Cuellar (2009, s. 441) granskar frivillig rapportering i Spanien. De fann att frivillig 

rapportering påverkar de finansiella aspekterna mer än icke-finansiella aspekter. Vidare fann de 

att miljöaspekten inom obligatorisk hållbarhetsrapportering har en mer positiv effekt på FP än 

frivillig hållbarhetsrapportering. 

Jackson och Apostolakou (2010, s. 371) gjorde en jämförelse mellan de brittiska öarna och deras 

liberala ekonomi kontra den kontintentaleuropeiska koordinerade ekonomin där EU:s lagar är mer 

gällande än i Storbritannien. I deras liberala ekonomier där lagstiftningen inte liknar övriga Europa 

anser Jackson och Apostolakou (2010, s. 374) att företagen mer imiterar konkurrenterna för att på 

så sätt hitta en bra nivå gällande sina CSR aktivitetet för att undvika att ägarnas avkastning och 

lönsamheten påverkas negativt. De lyfter även fram skillnaderna gällande de sociala aktiviteterna 

eftersom de anställda i den liberala ekonomin inte har lika stor säkerhet som i den 

kontinentaleuropeiska ekonomin. 

2.6 Relation mellan individuella dimensioner av CSP och FP 

2.6.1 Miljödimensionens effekt på FP 

En annan viktig aspekt att tänka på i detta ämne är miljömässig hållbarhet eftersom det kan påverka 

FP. Yale (2016) har ett index gällande miljömässig hållbarhet - Environmental Performance Index 

(EPI) för 180 länder där Sverige rankas som nummer 3 medan det längst ner på listan finns länder 

från Afrika och Asien. Flera forskare såsom Strand et. al (2014, s. 1), De Geer et. al (2009, s. 280) 

och Chen et. al (2015, s. 454) tar upp Skandinaviens ledande ställning inom CSR och hur de arbetar 

på ett miljömässigt hållbart sätt. Strand et. al (2014, s. 4) använder sig av tripple bottom line för 

att visa Skandinaviens position i förhållande till övriga länder och denna uppdelning av olika 

nivåer av regionerna är något som vi även tänkte använda oss av i vår studie. Thomson Reuters 

(2015, s. 4) definition av den miljömässiga dimensionen innehåller resursreduktion, 

utsläppsminskning och produktinnovation. 
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Hassel, Nilsson och Nyquist (2005, s. 44) lyfter fram att intressenternas allmänna uppfattning är 

att de behöver företagens miljörapportering. Att frivilligt redogöra för sitt engagemang i 

miljöfrågor är något som enligt Iatridis (2013, s. 59) ger en positiv respons från företagens 

intressenter vilket även bekräftades av Hassel et. al (2005, s. 41-44). 

I USA blev fokuset större på miljödimensionen efter miljökatastrofer såsom när BP:s oljerigg 

exploderade i den mexikanska golfen och spred ut olja över stora delar av södra USA. Denna 

katastrof hade en negativ påverkan både på lönsamheten såväl som företagets rykte. Cho, Guidry, 

Hageman och Patten (2012, s. 14) tar upp att företagens rykte är viktigt gällande miljöarbetet i 

USA och om allmänheten kan se det arbete de utför, får detta en positiv påverkan på företagens 

rykte. Vikten av att ha med miljödimensionen i sin rapportering lyfts även fram av Clacher och 

Hagendorff (2011, s. 255). 

O’Dwyer och Owen (2005, s. 208) lyfter fram att miljörapportering har genomgått stora 

förändringar från 90-talet och fram tills nu särskilt genom de internationella standarder som GRI 

givit. Även om det visat sig vara positivt för företagen så anser de att miljöarbetet fortfarande inte 

fått fotfäste över hela världen. Ett problem som tidigare fanns var att i de miljöaktiviteter som 

presenterades av företaget fanns det tydliga inkonsekvenser. Samtidigt påstår O´Dwyer (2011, s. 

1259) att det är viktigt att ta med miljöaspekten i sin rapportering även om det fortfarande finns en 

del problem med hur detta ska göras i praktiken. Samtidigt som det är viktigt att ha med miljön i 

sin rapportering så lyfter även Cho, Roberts och Patten (2010, s. 441) fram problemet med att vissa 

företag kan göra rapporteringen selektivt, vilket kan skapa problem då det miljöarbete som de 

presenterar inte visar sig vara trovärdigt. 

2.6.2 Socialdimensionens effekt på FP 

Den andra aspekten av ESG som också är viktig att komma ihåg är oansvarigt beteende inom 

hållbarhet. Nyligen började forskarna titta på oansvarigt beteende från företag. Corporate Social 

Irresponsibility (CSI) definieras som "företagsåtgärder som leder till (potentiella) nackdelar 

och/eller skadar andra aktörer" (Lin-Hi & Müller, 2013, s. 1932). CSI kan ses som företag som 

inte sköter de förväntningar enligt Carrolls (1979, s.500) definition av CSR, vilket innebär att de 

inte agerar ekonomiskt, etiskt eller rättsligt på det sätt som samhället förväntar sig av dem. Cai, Jo 
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och Pan (2011, s. 171) påstår dock att ägarna till oansvariga företag tjänar mer på sitt innehav än 

hos de företag som sköter sig. 

Under 2008 genomgick USA en av de största finansiella kriserna i landets historia vilket till stor 

del berodde på bristande transparens. Linthicum, Reitinga och Sanchez (2010, s. 160) tar upp 

Enron och Arthur Andersen krisen från denna period som en bidragande faktor till att samhället 

började ställa högre krav på att företagen visar vad de håller på med. Den CSI som dessa företag 

visade var en bidragande faktor till att socialt ansvarstagande kom upp till ytan. Linthicium et al. 

(2010, s. 175) kunde påvisa att de företag som tog mer socialt ansvar visade på en positiv relation 

mellan socialt ansvarstagande och lönsamhet. 

Ett företag kan genom sociala syften enligt (McGuire et. al, 1988, s. 854; Windsor, 2001, s. 225; 

Cellier och Chollet, 2011, s. 28) påverka lönsamheten på ett positivt sätt. Förutom den sociala 

delen lyfte Perrini och Tencati (2006, s. 298) också den miljömässiga dimensionen. McWilliams 

och Siegel (2001, s. 125) förklarade att det finns en ideal nivå av CSP som gör att företaget genom 

engagemang i hållbarhet kan få en positiv effekt på dess prestation. 

Enligt Preston och O’Bannon (1997, s. 428) finns det en positiv effekt på lönsamheten ifall 

företaget är socialt ansvarsfullt men samtidigt är det viktigt att det finns tillgängligt kapital för att 

utföra dessa aktiviteter. För internationella företag så upptäckte Bird och Smucker (2007, s. 1) att 

ofta kan den lönsamhet som CSR aktiviteterna ger vara ojämnt fördelad i företagen, samtidigt som 

det är viktigt för utvecklingen i mindre utvecklade länder att få möjligheten att utvecklas genom 

det internationella företagets sociala ansvarsfulla aktiviteter. 

Bear et. al (2010, s. 207) påpekar att även företagens jämställdhet inom deras CSR arbete har en 

positiv inverkan på lönsamheten och företagens rykte. Däremot anser Renneboog et. al (2008, s. 

302) att de företag som investerar mycket i sociala aktiviteter har en sämre lönsamhet än hos de 

företag där mindre investeringar inom dessa aktiviteter sker. 
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2.6.3 Bolagsstyrningens effekt på FP 

Collier (2008, s. 933) beskriver bolagsstyrning som: 

“the processes by which organizations are directed, controlled, and held to account … 

concerned with structures and processes for decision‐making, accountability, control and 

behaviour at the top of organizations” 

Eftersom det finns ett flertal intressenter i företagen så kan en genomtänkt bolagsstyrning enligt 

Collier (2008, s. 933) ha en positiv påverkan på företagets aktiviteter. Enligt Aluchna (2009, s. 

185) menar att företagens bolagsstyrning har en negativ påverkan på företagens utdelningar och 

avkastning negativt. Hong och Andersen (2010, s. 469) håller med om att det finns en negativ 

påverkan gällande amerikanska företag men vill inte generalisera detta till att gälla företag på andra 

ställen än i USA. Samtidigt som de lyfter fram att investerare som är ute efter att få en så god 

avkastning som möjligt lägger större fokus på hur lönsamt företaget är än på deras sociala 

ansvarstagande. 

Oman har (2001, s. 13) en beskrivning gällande bolagsstyrningen i ett vidare perspektiv genom att 

definiera det som: 

““corporate governance” refers to the private and public 

institutions, including laws, regulations and accepted business practices, which together 

govern the relationship, in a market economy, between corporate managers and 

entrepreneurs (“corporate insiders”) on one hand, and those who invest resources in 

corporations, on the other. Investors can include suppliers of equity finance 

(shareholders), suppliers of debt finance (creditors), suppliers of relatively firm–specific 

human capital (employees) and suppliers of other tangible and intangible assets that 

corporations may use to operate and grow.” 
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Vikten av hur bolagsstyrningen görs gällande CSR aktiviteterna lyfts även fram av Wang och 

Sarkis (2017, s. 1607) som påstår att om CSR aktiviteterna är genomtänkta och väl styrda så ger 

detta en positiv lönsamhet. Att det råder en positiv relation mellan CSR aktiviteter och FP gällande 

företagens olika intressenter påstås av Jo och Harjoto (2012, s. 53) som dessutom lyfter fram att 

synliga aktiviteter för samhället och de anställda har en förhöjande effekt på företagens lönsamhet. 

Den finansiella krisen i USA 2008 ledde fram till att samhället enligt Jo och Harjoto (2011, s. 351) 

ställer högre krav på företagens transparens och att vikten av CSR aktiviteter även dessa förhöjts 

av allmänheten. Däremot påstår Cai et. al (2011, s. 159) att det råder en negativ påverkan på 

utdelningar till VD och delägarna då CSR aktiviteter genomförs till följd av för höga kostnader för 

dessa aktiviteter. Samtidigt lyfter de upp att det är viktigt av företagen att ta sitt sociala ansvar 

även om detta inte ska påverka företagets lönsamhet. Paniagua, Rivelles och Sapena (2018, s. 1) 

lyfter även fram att för att förstå hur bolagsstyrningen påverkar lönsamheten på bästa sätt bör 

multipla regressionsanalyser användas. 

2.7 Sammanfattning och hypotesprövning 

Den goda cirkeln i relationen mellan CSP och FP som Waddock och Graves (1997, s. 314) 

presenterade har även lyfts fram av flera andra forskare som kallar det för bidirectional causality 

(Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003, s. 406), virtuous circle (Nelling & Webb, 2009, s. 198) och 

synergistic circle (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015, s. 21). Det som alla dessa forskare 

har gemensamt är att det finns en tydlig god cirkel mellan CSP och FP. 

Weber (2014) och Chen, Hung och Wang (2017) kom båda fram till att lönsamheten påverkades 

negativt av obligatorisk hållbarhetsrapportering. Owen (2013, s. 354) lyfte fram att den 

obligatoriska hållbarhetsrapporteringen påverkar företaget på lång sikt. 

I USA där det inte finns någon obligatorisk hållbarhetsrapportering påpekade von Arx och Ziegler 

(2014, s. 977) att det finns en positiv påverkan på lönsamheten. Detta leder fram till att vi ämnar 

att testa följande två hypoteser. 
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Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan CSP och FP hos företag med en obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan CSP och FP hos företag med en frivillig 

hållbarhetsrapportering. 

Många forskare har enligt Hassel et al. (2005, s. 56) visat att det finns en positiv påverkan på de 

finansiella prestationerna kring dimensionen miljö. När det gäller den sociala dimensionen kan ett 

företag genom sociala syften enligt (McGuire et. al, 1988, s. 854; Windsor, 2001, s. 225; Cellier 

& Chollet, 2011, s. 28; Preston & O’Bannon, 1997, s. 428; Bird & Smucker, 2007, s. 1) påverka 

lönsamheten på ett positivt sätt. Collier (2008, s. 933) påstår precis som Wang och Sarkis (2017, 

s. 1607) och Jo och Harjoto (2012, s. 53) att det råder en positiv relation mellan CSR aktiviteter i 

företagens bolagsstyrning och FP. 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen miljö och FP för både 

obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen social och FP för både 

obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen bolagsstyrning och FP för 

både obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 
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3. Metod 

 

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

forskningsfilosofi, forskningsansats och forskningsprocess, första delen avslutas med en tidsram 

över uppsatsarbetet, följt av en beskrivning av vår empiriska metod vilken innefattar 

datainsamlingsmetod samt beskrivning av population, urval och bortfall. Därefter följer 

tydliggörande av vår operationalisering vilken förklarar hur vi mätt total CSP, de tre 

dimensionerna, FP och våra kontrollvariabler. Slutligen beskrivs valda analysmetoder och vi 

resonerar gällande tre centrala kvalitetskriterier för kvantitativ forskning för att avsluta med kritik 

gällande vald metod. 

 

3.1 Metodologi 

3.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Forskningens uppgift enligt Thuren (2007, s. 9) kan sammanfattas i två självklarheter: 

"Vetenskapen söker sanningen. Vetenskapen går ständigt framåt". Vi kommer att försöka hitta 

sanningen till vårt problem och genom våra hypoteser försöka hitta den och därigenom kunna driva 

vetenskapen inom hållbarhetsperspektivet framåt. Den forskningsansats som använts i detta arbete 

är en deduktiv ansats vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 129) innebär att en logisk 

nödvändig slutsats dras genom att testa hypoteser och se att dessa som utgångspunkt få en 

sanningsenlig slutledning. Bryman och Bell (2013, s. 31) beskriver det i en sexstegs process där 

insamling av teori är första steget för att med hjälp av dessa bygga upp hypoteser. Vi har i vår 

uppsats samlat in teori gällande CSP, de olika dimensionerna av ESG och FP för att med hjälp av 

dessa komma fram till ett antal hypoteser som vi ämnar att bekräfta eller förkasta. Datainsamling 

har gjorts genom databasen Thomson Reuters Datastream och med hjälp av de resultat som vi får 

in kommer vi sedan att bekräfta eller förkasta hypoteserna för att avslutningsvis omformulera 

teorin. Vi har använt oss av en deduktiv-positivistisk kunskapsteori vilket enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 36) innebär att teorins syfte är att generera hypoteser som sedan testas. Ett positivistiskt 
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perspektiv bygger enligt Thuren (2007, s. 17) enbart på två källor nämligen det vi kan iaktta och 

det som vi logiskt kan räkna ut. Eftersom vi bygger vår slutsats på data som vi kan iaktta och räkna 

ut logiskt anser vi att denna kunskapsteori är bäst lämpad för vår studie. Dessutom är det av yttersta 

vikt att forskningen ska vara så objektiv som möjligt. Den kvantitativa ansatsen har sin grund från 

Descartes enligt Eriksson och Hultman (2014, s. 155) då han ansåg att kvantitativa ting är fasta 

och kan inte påverkas av den yttre verkligheten. Den är objektiv och fast till sitt format och vi 

anser att den statistik som vi använder i vårt arbete inte kan påverkas av en subjektiv bedömning. 

Figur 4. Den deduktiva processen (Bryman och Bell, 2013, s. 31) 

Vi använder oss av hypoteser vilket gör att vi kan anses använda oss av en hypotetisk-deduktiv 

metod vilket enligt Thuren (2007, s. 29) innebär att vi ställer upp ett antal hypoteser som vi testar 

för att därigenom göra en deduktiv slutledning. 

3.1.2 Forskningsstrategi 

Majoriteten av den litteratur som finns representerad angående strategin inom forskningsprocessen 

ser den som en flerstegsprocess. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 163) bör en kvantitativ 

undersökning bestå av 11 steg vilket i mångt och mycket är den ansats som vi har valt att följa. 

Antalet steg varierar dock mellan olika forskare men det är viktigt att ta ett steg i taget och inte gå 

vidare förrän första steget är fullt utvecklat. Vi har därför lagt ner mycket tid på att bygga en så 

välgrundad problemformulering och syfte som möjligt följt av ett gediget arbete att finna relevant 

teori med så hög kvalité som möjligt. Samtidigt argumenterar Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016, s. 11-12) för att forskningsprocessen inte är så enkel som att följa ett steg åt gången utan är 

mer komplicerad än så. Vi är villiga att hålla med för även om vi haft för avsikt att följa Bryman 

och Bell (2013, s. 163) elva steg så har vi märkt av att vi under resans tid har tvingats gå tillbaka 

och titta på och korrigera för att tydliggöra den röda tråden. Enligt Backman (2016, s. 29) kan 

forskningsprocessen likställas med ett hjul som går runt och runt tills alla bitar fallit på plats. Att 

hålla processen till en stegvis process har varit en omöjlighet utan vi skulle vilja påstå att vår 
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strategi har mer fungerat som Backmans hjul där vi gått tillbaka och korrigerat problem under 

resans gång. 

3.1.3 Forskningsmetod 

Vi använder oss av en longitudinell forskningsdesign, där vi har samlat data för åren 2005 till 

2016, vilket innebär en tolvårsperiod. En longitudinell forskningsdesign är enligt Yin (2007, s. 63) 

att vi studerar samma variabler men vid flera tidpunkter. Longitudinell design kallas även enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 202-203) för paneldata. Att använda sig av flera år för 

undersökningen beskrivs av Bryman och Bell (2013, s. 82) som en möjlighet att kunna 

uppmärksamma värdefulla kunskaper om relationen mellan variabler. Förutom detta så ökar enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 202-203) forskarens möjlighet att kunna uttala sig om kausalitet 

mellan variabler. En anledning till att longitudinell design sällan används i företagsekonomisk 

forskning är enligt Bryman och Bell (2013, s. 82) att det ofta innefattar höga kostnader och mycket 

arbete. Vid vår undersökning så har vi använt oss av databasen Thomson Reuters Datastream vilket 

gjort att vi undvikit höga kostnader och även om det tagit oss tid att sortera datan som vi samlat in 

så hade det tagit betydligt mer arbete att få in samma mängd data utan att använda Datastream. 

Användandet av Datastream har gjort det möjligt för oss att inhämta data för ett tidsintervall på 

tolv år. 

Backman (2016, s. 110) lyfter fram vikten av att använda sig av tabeller och figurer för att förklara 

samband och dessutom ge läsaren ett mer informationsrikt sätt att ta till sig resultatet i studien. 

Detta är något som är viktigt i dagens samhälle då mängden av information gör att flera läsare även 

vi inberäknat enligt Backman (2016, s. 110) inte hinner läsa allt utan mer skummar igenom 

litteratur. Vi kommer att använda oss av tabeller, figurer och diagram för att förklara så tydligt 

som möjligt varje del i studien. Som tidigare nämnts kommer en del presenteras i form av paneldata 

medan andra kommer att presenteras i vad DeVeaux et al. (2016, s. 40) kallar för “Side-by-side 

bar chart” vilket innebär att vi exempelvis för bortfall presenterar population och urval i ett 

stapeldiagram. Enligt Backman (2016, s. 101) är stapeldiagram en av de vanligaste formerna av 

grafisk framställning eftersom det är enkelt att se vad som sägs och det är enkelt att förstå. 
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3.2 Empirisk metod 

Metodsektionen är enligt Backman (2016, s. 86) den viktigaste och tyngsta delen i en studie. I 

denna del kommer vi inledningsvis att på ett så transparent sätt som möjligt redogöra för hur det 

praktiska tillvägagångssättet har gått till. Empiri är enligt Patel och Davidson (2011, s. 17) och 

Ekengren och Hinnfors (2012, s. 74) det resultat som erhållits från datamaterialet som möter upp 

till de olika analytiska verktyg som använts. Empirin i vår studie kommer att förklaras mer utförligt 

i resterande delar av kapitel 3.2. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Den här studien utgår enbart från sekundärdata, vilket enligt Eriksson och Hultman (2014) är 

information som redan tidigare har samlats in och byggts upp från primärdata. Informationen har 

främst hämtats från litteraturen inom området. Vi har försökt att erhålla relevanta böcker och 

vetenskapliga artiklar inom området. För att hålla en hög kvalitet på artiklarna har vi använt oss 

av två strategier. Böcker har vi sökt på Uppsala universitet och Högskolan i Halmstad då vi är två 

distansstudenter. Artiklar har vi sökt genom att främst använda databaserna som tillhandahålls via 

Högskolan i Gävle, främst Academic Search Elite, ACM Digital Library, Diva, Emerald, Google 

Scholar, SAGE Journals Online, Springer Link, Science Direct och Wiley Online Library. Vi har 

sökt på nyckelbegreppen "CSP", "CSR", "FP", "Sustainability". Vi har sedan använt oss av 

källförteckningen på relevanta artiklar eller namnen på forskarna för att hitta fler artiklar. Vår 

andra strategi var att titta var artiklarna var publicerade och tittat på vilken ranking dessa tidskrifter 

haft hos Association of Business Schools (ABS). Vi har försökt använda oss av artiklar från 

tidskrifter med minst 3 i rankingen men vi är medvetna om att det kan förekomma artiklar från 

lägre rankade tidskrifter. Dessa artiklar har tagits med genom den relevans som de har till det ämne 

som vi tänkt forska inom. 

Vi har inhämtat information gällande företagens CSR-aktiviteter samt relevant finansiell 

information har vi extraherat ESG-värden, finansiella data och andra väsentliga variabler från 

medieföretaget Thomson Reuters databas Datastream. Enligt Adrian (2010) är Datastream 

världens största finansiella databas vilket vi inte är helt övertygade om det stämmer men vi har fått 

ut mycket data som vi använder oss av i uppsatsen och Saunders et al. (2012) anser att databasen 

är en tillförlitlig datakälla. Det finns problem med att använda sig av sekundärdata men enligt 
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Vartanian (2011, s. 13-15) besparas resurser och tid genom användande av Datastream och i vår 

uppsats har vi en begränsad tid som gjort att det hade varit omöjligt att samla in den data vi har 

utan att använda sekundärdata. Vår data har sparats ner på en excelfil vilket gjort att vi haft 

möjlighet att använda oss av det analytiska verktyget SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Kvalitén på sekundärdata var något som Vartanian (2011, s. 13-15) påstod ifrågasattes 

för ett par årtionden sedan men idag är kvalitén på sekundärdata generellt av en hög kvalitet. Vi 

anser att kvalitén på den sekundärdata som vi inhämtat från Datastream håller hög kvalitet. För att 

göra uppsatsen så transparent som möjligt kommer vi gällande formler att först ha en generell 

formel för att sedan specificera varifrån datan är hämtad. Detta har vi gjort med anledning av att 

underlätta för framtida forskning. 

3.2.2 Studiens population 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 177) och Saunders et al. (2016, s. 717) är mätningen och 

möjligheten att kunna generalisera en viktig del inom den kvantitativa forskningsstrategin. 

Generalisering handlar enligt Bryman och Bell (2013, s. 177) och Saunders et al. (2016, s. 717) 

om resultaten av forskningen är relevant för de som inte deltar i studien. Detta har gjort att vi har 

använt oss av en stor population för att kunna få generaliserade resultat vilka kan vara gällande 

även för ej deltagande företag. Att primärdata inte kan uppnå samma grad av generalisering lyftes 

av Vartanian (2011, s. 13) som förtydligade att information från sekundärdata leder fram till att 

det blir mer representativt för en större population. Vi har använt oss av sekundärdata i form av 

statistik hämtad från Datastream. Saunders et al. (2016) förklarar att en stor population framtvingar 

ett statistiskt urval som bör vara representativt för att studien ska kunna ses som en generalisering. 

I denna studie har företagen analyserats med åtanke att vi vill skapa en så omfattande population 

som möjligt för att testa våra hypoteser. Denna studie kommer att omfattas av europeiska och 

amerikanska företag vilket gör att vi kommer göra två tabeller för att visa hur fördelningen ser ut 

hos dessa. För de europeiska länderna kommer även landstillhörighet att vara en kontrollvariabel. 

Populationen är fördelad på segment för landstillhörighet vilket gjorde att den totala populationen 

uppgick till 3 070 bolag. Företagens fördelning presenteras nedan i tabell 1. 
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Land Antal företag. %- andel 

Danmark 28 0,9 % 

Nederländerna 41 1,3 % 

Tyskland 92 3 % 

Schweiz 65 2,1 % 

Spanien 45 1,5 % 

Frankrike 97 3,1 % 

Italien 50 1,6 % 

Belgien 27 0,88 % 

Sverige 68 2,2 % 

Finland 25 0,8 % 

Turkiet 26 0,84 % 

Österrike 16 0,52 % 

Grekland 18 0,58 % 

Polen 32 1 % 

Portugal 12 0,39 % 

Tjeckien 4 0,13 % 

Norge 23 0,77 % 

Ungern 4 0,13 % 

Övriga Europa + NA 8 0,26 % 

USA 2389 78 % 

Totalt 3070 100 % 

Tabell 1. Fördelning av populationen 
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3.2.3 Urval och bortfall 

Vårt urval består av 338 bolag från Europa och 362 bolag från USA, vilka innehar data för studiens 

samtliga variabler för alla de tolv år som studien bygger på (2005-2016). Från början bestod detta 

antal av 681 bolag från Europa och 2 389 bolag från USA, vilka hämtats in från Thomson Reuters 

Datastream. 

Bolagen har inhämtats till Microsoft Excel där vi manuellt har filtrerat bort de bolag som inte utgör 

urvalet p.g.a. att information för våra variabler inte har gått att få fram. Begreppet bortfall beskrivs 

av Bryman och Bell (2013, s. 202) som en felkälla som inte angår urvalsprocessen utan istället om 

att information som ska användas vid analysering av studiens resultat inte går att få fram. Samtidigt 

som den manuella filtreringen av datan har varit tidskrävande så vill vi lyfta fram att användandet 

av sekundärdata har gjort att vi har fått fram mer information via användandet av Thomson Reuters 

Datastream än vad vi skulle ha lyckats få fram genom att samla in informationen själva utan 

användande av en databas. Den data vi har fått fram har gjort att vi har fått möjlighet att göra en 

mer generaliserad analys och kunnat ge oss tid att lägga mer tid på andra delar av uppsatsen. 

Studiens Population i Europa 681       

Saknar ESG-poäng/kontrollvariabel för åren 2005-2016  -343       

Företag till grund för studien  338       

Tabell 2. Studiens population och bortfall för Europa. 

Studiens Population i USA 2389     

Saknar ESG-poäng för åren 2005-2016 - 1906     

Saknar värde för någon kontrollvariabel 2005-2016 -120     

Företag till grund för studien 362     

Tabell 3. Studiens population och bortfall för USA. 
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När det gäller bortfallet vill vi lyfta fram att det syns markant att användandet av CSR inte är väl 

förankrat i södra respektive östra Europa då flera av dessa länder inte har varit möjliga att hitta 

information om gällande deras CSR aktiviteter. Samtidigt kan vi se att bortfallet varit betydligt 

större i USA än Europa vilket möjligtvis kan bero på det faktum att Europa har obligatorisk 

hållbarhetsrapportering medan USA inte har det. En annan möjlighet kan vara att europeerna 

ställer högre krav på företagen att vara socialt ansvarsfulla i sitt agerande medan amerikanerna 

möjligen kan ha ett större fokus på att få höga utdelning och att företaget är lönsamt än att de tar 

sitt sociala ansvar. 

Land               Ursprungs antal Antal i studie 

Danmark 28  16 

Nederländerna 41  19 

Tyskland 92  46 

Schweiz 65  35 

Spanien 45  28 

Frankrike 97  56 

Italien 50  25 

Belgien 27  18 

Sverige 68  34 

Finland 25  17 

Turkiet 26  0 

Österrike 16  12 

Grekland 18  12 

Polen 32  0 

Portugal 12  6 

Tjeckien 4  0 

Norge 23  14 

Ungern 4  0 

USA 2399 362 

Övriga 8  0 

Tabell 4. Studiens population och urval uppställt för resp. land. 
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Sett ur ett branschperspektiv kan vi se att de flesta företag som ingår i undersökningen eller 

närmare bestämt 70 % utgörs av industriföretag. Övriga branscher utgör sedan mellan 2-10 % per 

bransch. 

I en undersökning är det viktigt att mäta kvaliteten vilket enligt Biemer och Lyberg (2003, s. 18-

21) förklarades som ett multibegrepp vilket innebär att det finns många olika sätt att mäta kvalitet 

på. Vi har i vår undersökning gjort en bortfallsanalys vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009, 

s. 29) är viktigt för att kontrollera att urvalet inte är snedvridet. Detta kan kontrolleras genom att 

studera variablernas fördelning. Det perfekta urvalet utgör en likadan fördelning som 

populationen. Vi har för avsikt att möjliggöra en generalisering av vårt resultat och har därför 

genomfört en bortfallsanalys för de sex valda branscherna. I vår undersökning kan vi i tabell 5 se 

att branschernas urval till största del är väldigt lika populationen. Vi använder även tabell 6 för att 

förenkla överblicken av population och urval som anges i tabell 5. Den bransch som påverkats 

mest är Bank, Savings & Loans som enligt tabell 6 hade en population på 10 % men ett urval på 4 

%. Men då detta är en förändring på 6 % anser vi att med tanke på att populationen utgörs av 3 

070 bolag anser vi att detta är godtagbart. Samtidigt har vi förståelse för att detta har konsekvenser 

för generaliseringen av just denna bransch. 

 

Tabell 5. Studiens population och bortfallsanalys inom bransch 
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Bransch Population Urval 

Industrial 70 % 72 % 

Utility 5 % 8 % 

Transportation 2 % 2 % 

Bank, Savings & Loans 10 % 4 % 

Insurance 4 % 7 % 

Other Financial 9 % 7 % 

Tabell 6. Bortfallsanalys i procentandel 

3.3 Operationalisering 

Vid användande av en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats vilket studien baseras 

på är operationalisering viktig (Eliasson, 2013, s. 12; Saunders et al., 2016, s. 146; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 132). 

 Saunders et al. definierar operationalisering (2016, s. 722) som: 

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

Operationalisering handlar enligt både Eliasson (2013, s. 13) och Saunders et al. (2016, s. 722) om 

att förvandla koncepten till mer greppbara och konkreta begrepp. Eliasson (2013, s. 13) påstår att 

man som forskare måste arbeta med att både förklara och definiera begreppen. Det handlar om 

teoretiska definitioner för att visa hur de förhåller sig till teorin och sedan om en operationell 

definition för att visa vad som ska mätas. En annan viktig del som Eliasson (2013, s. 13) tar upp 

är vikten av vara så tydlig att begreppen kan förstås av inte enbart ekonomistudenter utan även 

kunna förstås av så stora delar av allmänheten som möjligt. 

Vår studie syftar till att undersöka sambandet mellan CSP och FP vilket därför kommer att vara 

de variabler som kommer att försöka beskrivas och definieras mer utförligt. För att kunna mäta 
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dessa variabler behöver de kvantifieras vilket vi kommer att beskriva hur detta görs för varje 

variabel. Vi kommer dessutom att undersöka sambandet mellan CSP:s tre olika dimensioner vilket 

gör att även dessa måste kvantifieras vilket kommer att beskrivas så väl som möjligt. Vikten av att 

redogöra för operationaliseringens genomförande för varje variabel är något som Sohlberg och 

Sohlberg (2013, s. 132) anser har stor betydelse. Därför kommer vi att ägna resterande del av 3.3 

för att beskriva dessa begrepp och hur mätningarna av dessa begrepp har genomförts i vår studie. 

Vi har hämtat all information i Datastream och koderna som vi använt presenteras i bilaga 1. 

3.3.1 Mäta den oberoende variabeln CSP 

Vad som omfattas i begreppet CSP och hur det ska mätas har inte varit konsekvent under de senaste 

decennierna (Peloza, 2009, s. 1520; Valiente, Ayerbe & Figueras, 2012, s. 27). Hela 39 olika CSP-

mått hittades då Peloza (2009, s. 1521) genomförde en undersökning på tidigare studier där CSP 

använts som mätning. Bland dessa fanns exempelvis Fortune Magazines Index och KLD. Att alla 

dessa variationer innebär ett problem är en självklarhet som har adresserats redan 1994 då forskare 

enligt Mahoney och Roberts (2007, s. 235) började använda sig av the Kinder, Lynderberg, Domini 

Research, and Analytics Incorporation (KLD). Att detta var ett bra mått på bedömningen av CSP 

ansåg Waddock och Graves (1997, s. 307) som lyfte fram att det var utvecklat av ett oberoende 

företag och som bedömde CSP i flera dimensioner. En annan stor databas är Bloombergs databas 

som enligt Malik (2015) är världens största. 

Vi kommer i vår studie att använda oss av en annan databas, nämligen Thomson Reuters 

Datastream där det finns offentlig CSP data från drygt 6 000 företag. I databasen heter dock inte 

måttet CSP utan ESG, vilket innehåller över 400 separata mätvärden och sträcker sig tillbaka till 

2002 (Thomson Reuters, 2017, s. 3). Eftersom det under de första åren inte varit fullt utvecklat så 

kommer vi i vår studie att titta på ESG från år 2004. ESG bygger på tre dimensioner nämligen 

ekonomisk, miljömässig och social. Detta är dessa tre delar som är de dimensioner som vi också 

kommer att titta på i jämförelsen med företagens lönsamhet. Det är även viktigt att notera att ESG 

poängen är grundade i offentligt tillgänglig information enligt Thomson Reuters (2015, s. 6) och 

att ESG betyget är ett övergripande mått på företagets CSP prestation. Detta gör att inom CSP 

området tillhandahåller Thomson Reuters en av de allra största databaserna i världen. Thomson 
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Reuters använder sig av Asset 4 för att lista länderna och de olika variablerna som finns 

tillgängliga. CSP mätningarna rankas med ESG poäng från 0 till 100 (Thomson Reuters, 2017). 

 

Figur 5. ESG mått enligt - Thomson Reuters (2017, s. 6) 

Thomson Reuters (2017, s. 3) använder sig av tre pelare för att beskriva de tre dimensionerna 

samtidigt som det framgår vilka kategorier som ingår i varje dimension enligt nedanstående figur. 

I figuren framgår det tydligt vad varje dimension omfattar och tillsammans bildar dessa den totala 

ESG poängen vilket samtidigt gör att eftersom det finns olika antal kategorier under varje 

dimension så har de inte lika stort inflytande på den totala ESG poängen enligt Thomson Reuters 

(2017, s. 7-8) vilket är ytterligare en anledning till att vi vill titta på varje dimension för sig för att 

se hur varje dimension påverkar lönsamheten. 
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Figur 6. ESG måttets pelare och dimensionernas kategorier (Thomson Reuters, 2017, s. 3) 

De ESG mått och de dimensioner som vi kommer att använda oss av för att mäta sambandet till 

de beroende variablerna med är följande: 

ESGSCORE: Avser det totala samlade och viktade värdet för företagets CSR aktiviteter inom 

dimensionerna: ekonomi, social och miljö. 

ENVSCORE: Environmental Score avser värdet på miljödimensionens CSR aktiviteter. 

SOCSCORE: Social Score avser värdet på socialdimensionens CSR aktiviteter. 

CGVSCORE: Corporate Governance Score avser värdet av bolagsstyrningsdimensionens CSR-

aktiviteter. 

3.3.2 Mäta den beroende variabeln finansiell prestation 

Studien använder tre mått gällande mätningen av den beroende variabeln finansiell prestation. 

Dessa tre mått är Tobin’s Q, Return-on-assets (ROA) och Return-on-Equity (ROE) vilka 

inkluderar företagets marknadsvärde samt lönsamhet. Företagets marknadsvärde mäts genom 

användningen av Tobin’s Q vilket togs fram av Tobin (1969). Tobin’s Q räknas ut enligt 

nedanstående formel. Enligt Ioannou och Serafeim (2016) fanns det klara indikationer på att när 

hållbarhetsrapportering är obligatorisk så påverkar Tobin’s Q och lönsamheten positivt. Ioannou 
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och Serafeim (2016) märkte precis som Daske, Hail, Leuz och Verdi (2008, s. 1085) att Tobin´s 

Q även påverkades av landstillhörighet såväl som om rapporteringen varit obligatorisk eller ej. 

Nedanstående formel gällande Tobin’s Q har även använts av Yermack (1996, s. 185) och 

Anderson och Reeb (2003, s. 1301) som båda tittar på förhållandet mellan marknadsvärdet på 

tillgångarna och återanskaffningsvärdet på tillgångarna. Ett högt Q-värde ger enligt Chung och 

Pruitt (1994, s. 70) en bättre indikation på hur god investeringen kommer bli i företaget för 

investerare. 

Tobin’s Q = Marknadsvärdet av företagets tillgångar/Återanskaffningsvärdet av tillgångarna 

Formel 1. Formel för Tobin’s Q 

Vi har anpassat formeln efter Thomson Reuters Datastream vilket underlättat för insamlingen av 

datan. I vår formel beräknas Q-värdet enligt nedanstående formel. 

Q = Datastream((X(Market Capitalization)+X(Total Liabilities))/(X(Common Equity)+X(Total 

Liabilities)) 

Formel 2. Vår formel för Tobin’s Q 

Måttet på företagens lönsamhet mäts i denna undersökning genom ROA som står för Return-on-

assets och definieras av Staff (2001, s. 127) som "indicator that measures the financial 

effectiveness of the utility " och beräknas av nettoresultat dividerat med totala tillgångar. Dessutom 

tittar vi på avkastning på eget kapital (ROE) som tas fram genom nettoresultat dividerat med 

justerat eget kapital enligt nedanstående formler. Vi använder oss av dessa mått eftersom de enligt 

Arvidsson, Carington och Johed (2016, s. 299) inte har påverkats av bokslutsdispositioner. 

Användandet av dessa mått är vanligt förekommande bland tidigare forskning som undersökt 

sambandet mellan CSP och FP vilket tidigare nämnts gällande forskningen hos både Chen et. al 

(2015) och Makni et al. (2009) 

ROA = Nettoårsresultat/Totalt kapital 

ROE = Nettoårsresultat/Justerat eget kapital 

Formel 3. Formler för ROA och ROE 
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Dessa mått har vi hämtat i Datastream genom att använda oss av att ta fram listorna för företagens 

ROA och ROE på Datastream vilket vi sedan använt som “Europa-ROE” och “USA-ROE”. Makni 

et al. (2009, s. 409) lyfter fram användning av “return on assets, return on equity, and market 

returns”. Likaså anser Knight, R. och Bertoneche, M. (2001, s. 3) att flera finansiella mått kan 

inkluderas i FP.  

3.3.3 Kontrollvariabler 

Relationen mellan CSP och FP kan påverkas av olika företagsspecifika faktorer. Enligt Martínez-

Ferrero, Banerjee och García-Sánchez, 2016, s. 313) behövs kontrollvariabler för att resultatet inte 

ska drabbas av bias, d.v.s. bli snedvridet. Vi har valt att använda oss av storlek, risk och 

skuldsättningsgrad som kontrollvariabler och år, land och bransch som dummyvariabler. 

3.3.3.1 Storlek (Size) 

Kontrollvariabeln Storlek används som kontroll för effekter som kan bero på företagens storlek. 

Enligt McWilliams och Siegel (2001, s. 117) påverkas CSP av storleken på företaget. Allteftersom 

företagen växer så dras mer och mer uppmärksamhet till dem vilket enligt Waddock och Graves 

(1997, s. 308) gör att allt större krav ställs från intressenterna på företagets engagemang inom 

hållbarhetsfrågor. Samtidigt beskrev Waddock och Graves (1997, s. 312-313) att en annan 

anledning till att större företag investerar oftare i CSP än mindre är tillgången till större resurser. 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av logaritmen av de totala tillgångarna för att få fram mer 

hanterbara siffror. 

Storlek = ln(Totala tillgångar) 

Formel 4. Formel för kontrollvariabel Storlek 

En förenklad förklaring gällande mätningen av variabeln Storlek(Size) är att denna utgörs av 

storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan för samtliga företag 

omvandlats till amerikanska dollar. Nedanstående formel visar hur vi räknat ut detta genom 

användande av Datastream.  
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Storlek = ln(Total Assets) 

Formel 5. Storlek med Datastream variabel (kontrollvariabel) 

3.3.3.2 Risk 

Investeringar i CSP-aktiviteter kan även enligt Waddock och Graves (1997, s. 308) påverkas om 

företaget upplever en hög risk. Om företaget känner hög risk påverkar detta hur de ser på 

investeringar och besparingar. Att investera i CSP-aktiviteter blir därmed inte prioriterat enligt 

McGuire et al. (1988, s. 857) samtidigt som Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 26) 

påpekar att via CSP investeringar kan företagen minska sin riskuppfattning. I denna studie kommer 

vi att mäta risken genom att använda den beta metod som Hillman och Keim (2001, s. 131) använt 

sig av. Beta visar tillgångens värde och hur marknadens sammantagna trend får tillgångens värde 

att fluktuera vilket enligt Cochran och Wood (1984, s. 45) ger en indikation på den framtida risken. 

Beta mäts genom kovariansen av skillnaden mellan företagets aktie och marknadens. Detta sätts 

sedan i relation till marknadens varians vilket går att se i nedanstående formel. Om värdet är 1 så 

har företagets aktie följt marknaden, om den är under 1 så anses den vara defensiv eftersom 

variationen har varit lägre än marknadens. Är värdet över 1 så är aktien däremot aggressiv och har 

antingen sjunkit eller stigit mer än marknaden (Avanza, u.å). 

 

Formel 6. Uträkning av kontrollvariabeln Risk 

I vår formel har vi använt oss av data som vi hämtat från Datastream. Koder för alla variabler finns 

med i bilaga 1. 

3.3.3.3 Skuldsättningsgrad (Leverage) 

Variabeln Skuldsättningsgrad (Leverage) används för att kontrollera effekterna som beror på 

denna hos företagen. Enligt Barnett och Salomon (2012, s. 1310) kan en hög skuldsättningsgrad 

begränsa möjligheten till investeringar och därmed går företaget miste om affärsmöjligheter som 

skulle bidragit med en bättre lönsamhet. Samtidigt kan skuldsättningsgraden enligt Martínez-
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Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 26) visar hur stor risk ett företag har för att kunna fortleva. 

Vid en studie kom Nelling och Webb (2008, s. 200) fram till att företag med större skulder 

investerar mindre i CSP-aktiviteter än de som inte hade så stor skuld. Detta gör att vi ser detta som 

en viktig kontrollvariabel att använda oss av. Variabeln mäts enligt nedanstående formel genom 

att vi tar totala skulder dividerat med totala tillgångar. 

Skuldsättningsgrad = Skulder/Totala tillgångar 

Formel 7. Skuldsättningsgrad (kontrollvariabel) 

Förenklat beräknas variabeln skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med eget kapital. 

Nedanstående formel visar hur vi räknat ut skuldsättningsgraden med hjälp av Datastream. I vår 

formel använder vi oss av företagets totala skulder dividerat med företagets totala tillgångar. 

Skuldsättningsgrad = Leverage = Total liabilities/Total assets  

Formel 8. Skuldsättningsgrad uträkning 

3.3.3.4 Land 

Ioannou och Serafeim (2016) märkte precis som Daske, Hail, Leuz och Verdi (2008, s. 1085) att 

landstillhörighet såväl som om rapporteringen varit obligatorisk eller ej visar att olika länder har 

olika krav på CSP aktiviteter. Enligt von Arx och Ziegler (2014, s. 977) anser de att USA är mer 

lönsammare än Europa och detta påstående gör att vi anser att det är viktigt att ta landstillhörighet 

i beaktning för att undvika bias. Vi har även sett att det råder skillnad mellan europeiskt och 

amerikanskt hållbarhetsarbete. Men även inom Europa råder skillnader mellan Storbritannien, de 

nordiska länderna, de kontinentaleuropeiska länder såväl som de länder som ligger i södra eller 

östra Europa. Enligt Jackson och Apostolakou (2010, s. 371) är Storbritannien en liberal ekonomi 

vilket gör att vi kommer att ta bort Storbritannien och Irland från de europeiska länderna för att 

undvika bias i resultaten. Eftersom dessa länder har en annan lagstiftning än övriga Europa tror vi 

de skulle kunna påverka resultatet alltför mycket. 

Land utgör i denna studie en dummyvariabel för respektive land som ett företag tillhör. 

Anledningen till detta är att kontrollera för effekter av skillnader mellan länder och för att kunna 

kvantifiera landstillhörigheten. Att kvantifiera dessa och göra om dem till dummyvariabler är 
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viktigt enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007, s. 107) för att kunna använda dem i 

regressionsanalysen. Vi skapade dummyvariabler för de länder som företagen tillhör som ingår i 

det urval som vi använder i vår studie. Landstillhörigheten för varje företag har tagits ut genom 

statistiska data från databasen Datastream. Dummyvariabler gällande landstillhörighet har givits 

följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, 

Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike och USA. 

3.3.3.5 Bransch 

Beroende på vilken bransch företagen är verksamma inom kan enligt Margolis et al. (2009, s. 14) 

påverka företagens CSP nivåer på olika sätt. Vissa branscher har större utsläpp eller hanterar mer 

kemikalier vilket därmed enligt Margolis et al. (2009, s. 14) gör att dessa företag har högre krav 

på hållbarhetsarbete än andra branscher. Samtidigt påstår McWilliams och Siegel (2001, s. 117) 

och Waddock och Graves (1997, s. 308) att branschernas olika tillväxtstadier påverkar kraven på 

engagemanget inom CSP aktiviteter. Det faktum att det finns så stora skillnader beroende på vilken 

bransch företagen tillhör gör att Waddock och Graves (1997, s. 310) påstår att branschtillhörighet 

måste kontrolleras för att sambandet mellan CSP och FP ska kunna utredas. Av denna anledning 

har vi valt att använda oss av bransch som en kontrollvariabel. 

Bransch kommer att vara en dummyvariabel i de regressionsanalyser som vi kommer att 

genomföra. En dummyvariabel är enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 110) en binär variabel 

med värden i skala 0-1. Anledningen till detta är att kvantifiera en kvalitativ variabel vilket enligt 

Andersson, Jorner och Ågren (2007, s. 107) gör att den blir användbar i en regressionsanalys. Detta 

innebär att de olika branscherna får olika siffror beroende på vilken bransch företagen verkar i. 

För att tilldela branscherna sina siffror har vi valt att använda oss av Thomson Reuters Datastream 

branschregister för företagen. Datastream delar in företagen i nedanstående sex branscher och vi 

kommer även visa fördelningen av företag som ingår i vår studie i tabellen nedan: 
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Bransch Antal företag 

Europa 

Andel 

Europa 

Antal företag 

USA 

Andel 

USA 

Industrial/Industriell 242 72 % 261 72% 

Utility/Allmännytta 31 9 % 28 8% 

Transportation/Transport 5 1 % 8 2% 

Bank/Savings & Loans/ Bank/Lån & 

Besparingar 

18 5 % 9 2% 

Insurance/ Försäkring 22 7 % 25 7% 

Other Financial/ Övrig finansiell 20 6 % 31 9% 

Tabell 7. Procentuell urvalsfördelning inom bransch för Europa/USA 

3.4 Valda analysmetoder i denna studie 

Under denna del presenterar vi utvalda analysmetoder. Inledningsvis har vi genomfört en 

beskrivande analys för att enligt Wahlgren (2012, s. 99) klargöra hur genomsnitt och spridning ser 

ut bland undersökningens data. Därefter presenterar vi hur de två vanligt förekommande 

felkällorna i regressioner enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 111-112) och Wahlgren (2012, s. 

138) multikollinearitet och heteroskedasticitet har kontrollerats. Vi har dessutom genomfört ett 

Pearsons korrelationstest för att kontrollera felkällor. 

De statistiska analyserna har sedan genomförts genom användande av statistikprogrammet SPSS 

vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 365) är det vanligaste programmet som används vid 

kvantitativa analyser. Statistikprogrammet SPSS har tillhandahållits av Högskolan i Gävle. Under 

resterande del av 3.4 kommer vi att ge en mer utförlig beskrivning av de olika analysmetoderna 

som använts i denna studie. 
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3.4.1 Univariat analys 

För att avgöra kvaliteten på datamaterialet inledde vi med en univariat analys vilket enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 348) innefattar analys av enbart en variabel. För att vi ska kunna utföra nästa 

delmoment i analysen behöver vi först beräkna variablernas medelvärde, minimum- och 

maximumvärde och standardavvikelse. 

Det kanske mest frekvent använda måttet inom kvantitativa studier är enligt Wahlgren (2012, s. 

99) medelvärdet som används för att beräkna genomsnittet i kvantitativ data. Formeln för att 

beräkna medelvärdet är enligt Bryman och Bell (2013, s. 351) att all data i fördelningen summeras 

och delas med antal värden som finns med i fördelningen. Denna formel betecknas enligt följande 

(De Veaux, Velleman & Bock, 2016, s. 75): 

 

Formel 9. Medelvärde 

Enligt Wahlgren (2012, s. 99) bör en undersökning av studiens minimum och maximumvärde 

kontrolleras inledningsvis. För att undersöka detta använder vi oss av den formel som beskrivs av 

De Veaux et al. (2016, s.70) genom att mäta studiens två extremvärden. Till en del beräkningar 

kommer även standardavvikelsen att behövas och därmed beräknats. Wahlgren (2012, s. 99) 

beskriver standardavvikelsen som det mest frekvent använda spridningsmåttet. Måttet beräknar 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 352) den genomsnittliga förändringen runt medelvärdet. Vi har 

använt oss av De Veaux:s et al. (2016, s. 77) formel vid beräkningen: 

 

Formel 10. Standardavvikelse 
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3.4.2 Multikollinearitet 

Ett problem som kan uppstå med regressionsmodeller är kollinearitet. Med tanke på antalet 

variabler som används i denna studie har vi tagit hänsyn till multikollinearitet. En central fråga vid 

regressioner är enligt Wahlgren (2012, s. 138) om de oberoende variablerna verkligen är oberoende 

av varandra. Multikollinearitet föreligger enligt Andersson et al. (2007, s. 110) om de oberoende 

variablerna har en hög korrelation mellan varandra. Om det finns en hög korrelation bör enligt 

Körner och Wahlgren (2002, s. 150) endast en av dem ingå i regressionsmodellen. Vidare menar 

Körner och Wahlgren (2002, s. 151) att det finns två orsaker till detta. För det första blir modellen 

enklare om en av variablerna tas bort. För det andra är det osäkerheten av ökningen av 

regressionskoefficientens skattningar när kollinearitet existerar i modellen. Sammanfattningsvis 

blir modellen mindre trovärdig om det existerar en hög korrelation mellan de oberoende 

variablerna. Detta gör att det innebär problematik att finna de samband som vi eftersträvar 

nämligen för denna studie mellan CSP och dess tre dimensioner och FP. 

För att undersöka om några av de oberoende variablerna i studien är multikollineara utförs två 

olika tester. Dels genomför vi en Pearsons korrelationstest som vi beskriver närmare under senare 

del av detta kapitel och dels genom att analysera variablernas VIF-faktorer (Variance Inflation 

Factor). Korrelationskoefficienten mellan de oberoende variablerna bör inte överstiga 0,7-0,8. 

Denna första test kan göras direkt i SPSS genom en kollinearitetsdiagnos. Denna diagnos genererar 

värden för VIF- och toleransfaktorer. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 111-112) ska inte 

VIF värdet överstiga 2,5 och toleransfaktorn ska inte understiga 0,5. 

3.4.3 Heteroskedasticitet 

Innan en regressionsanalys görs brukar ofta en heteroskedasticitet prövas. Detta för att se om det 

finns en ojämn spridning vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 111-112) är återkommande 

problem i regressionsanalyser. Seddighi, Lawler och Katos (2000, s. 72) skriver att 

heteroskedasticitet förekommer i tre situationer: 

1. När värdena för oberoende variabler förändras signifikant i alla observationer. Det betyder att 

de värden som studeras påverkas av de oberoende variablerna. 
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2. Heteroskedasticitet kan förekomma i tidsserieanalys när variabler påverkas av förbättrade 

datainsamlingsmetoder. Förbättrade datainsamlingsmetoder påverkar resultaten men undersöks 

inte. 

3. Heteroskedasticitet kan också förekomma i situationer när relevanta variabler lämnas ut ur 

analysen. 

Seddighi, Lawler och Katos (2000, s. 72) skriver vidare att om heteroskedasticitet uppstår kan det 

innebära att partiskhet kan förekomma och att resultat blir ineffektiva och genererar vilseledande 

resultat. 

Enligt Brooks (2008, s. 133) finns det olika tester för att kontrollera heteroskedasticitet. Chatterjee 

och Simonoff (2013, s. 58) tar upp mätningar av Cook's D som en test. Seddighi, Lawler och Katos 

(2000, s. 73) föreslår att Koenker Bassett-testet genomförs som undersöker regelbundenheten för 

disturbance term. De föreslår också att utföra Bera-Jarque-testet som undersöker huruvida 

variablerna distribueras normalt. Ett annat beskrevs av Djurfeldt och Barmark (2009, s. 60-66) där 

de förklarar att residualerna blir snedfördelade vid förekomsten av heteroskedasticitet. 

Heteroskedasticitet inträffar när spridningsdiagrammet får en solfjädersform. 

3.4.4 Pearsons Korrelationstest 

Nästa steg är att utföra bivariata analyser vilket innefattar analys av två variabler åt gången som 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 353) är något som genomförs för att se relationens utseende 

mellan dessa två variabler. Vi har valt att använda Pearsons korrelationstest för denna 

undersökning vilket även förespråkas av Bryman och Bell (2013, s. 353) vid användande av kvot- 

och intervallvariabler. Testet undersöker om det finns en samvariation mellan två variabler. Om 

svaret blir att det finns en samvariation ska testet enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 56) också 

undersöka i vilken omfattning. Värdet på korrelationskoefficienten är alltid ett värde mellan -1 till 

1 (Wahlgren, 2012, s. 127; Bryman & Bell, 2013, s. 355). Genom programmet SPSS kan Pearsons 

korrelation beräknas samtidigt som det presenteras i en så kallad korrelationsmatris. På samma sätt 

går denna matris att använda sig av för att analysera andra felkällor såsom multikollinearitet. Enligt 

Körner och Wahlgren (2002, s. 149) ska dessa korrelationer inte visa något signifikant samband. 
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3.5 Kvalitetskriterier 

För att öka kvaliteten på studien beskriver Saunders et al. (2016, s. 202) och Eliasson (2010, s. 14-

17) begreppen reliabilitet och validitets betydelse. Vikten av dessa två begrepp tas även upp av 

Bryman och Bell (2013, s. 62-63, 400) för att öka studiens kvalitet men de lyfter även upp ett tredje 

begrepp som de anser är väsentligt nämligen replikerbarhet. För att öka vår studies kvalitet 

kommer vi beskriva dessa centrala begrepp och hur de använts. 

3.5.1 Reliabilitet 

I grund och botten handlar reliabilitet enligt Eliasson (2013, s. 14) om studien är pålitlig eller inte. 

För att öka reliabiliteten anser Eliasson (2013, s. 15) att vikt ska läggas på att arbeta med 

variablerna och mäta dem på flera sätt. Samtidigt kan reliabilitet ses som att studien kan replikeras 

och då ska enligt Bryman och Bell (2013, s. 62-63) studien kunna utföras på samma sätt och 

studien ska erhålla ett likadant resultat som det som de ursprungliga forskarna har fått. Om detta 

inträffar har studien enligt Saunders et al. (2016, s. 202) en hög reliabilitet. Om resultaten däremot 

inte blir detsamma utan tillfälligheter har inverkat på resultat betyder detta enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 62-63) att studiens reliabilitet påverkas negativt. 

För att höja reliabiliteten och se till att andra forskare får likadant resultat kräver en tydlig 

dokumentation av hur hela studien har genomförts. Ett sätt att bemöta reliabilitetsproblemet är 

enligt Yin (2007, s. 59) att forskaren bör genomföra processen steg för steg och på ett så 

operationellt sätt som möjligt. Detta är anledningen till att vi kommer att försöka vara så konkreta 

och transparenta som möjligt när vi förklarar vårt tillvägagångssätt. En annan viktig aspekt för 

reliabiliteten är enligt Bryman och Bell (2013, s. 170-171) och Eliasson (2013, s. 15) att studiens 

variabler är tillförlitliga och följdriktiga. 

3.5.2 Replikerbarhet 

Replikerbarhet tas upp som en vidareutveckling av begreppet reliabilitet. Enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 63) handlar replikerbarhet om att upprepning av undersökningen ska kunna göras och att 

resultatet ska bli detsamma som tidigare forskare har fått. Vidare beskriver Bryman och Bell att 

tillvägagångssättet är av stor vikt. Därför har vi lagt ner mycket kraft på att försöka få 
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tillvägagångssättet att bli så transparent som möjligt. Även om upprepningar av tidigare forskning 

sällan görs så uppskattas hög replikerbarhet eftersom möjligheten till upprepning då finns. För att 

erhålla en så hög grad av replikerbarhet som möjligt så har vi exempelvis valt att vår referering till 

så stor del som möjligt innehåller sidhänvisningar för att möjliggöra en upprepning av vår studie. 

Förutom detta har vi varit tydliga med att data kommer från Thomson Reuters Datastream och för 

att öka replikerbarheten så har vi även valt att visa med exakthet varifrån all data är hämtad. Vi 

har dessutom varit öppna med att mycket tid har lagts på att manuell filtrering av data skett i Excel. 

Sammantaget anser vi att våra åtgärder har givit en så hög replikerbarhet som möjligt eftersom det 

är väldigt enkelt för framtida forskare att upprepa vår studie. 

3.5.3 Validitet 

Bryman och Bell (2013, s. 63) påpekar att validiteten på flera punkter utgör det mest betydelsefulla 

kriteriet inom forskningen. Validitetens vikt beskriven som giltigheten (Eliassson, 2013, s. 16) och 

generaliserbarheten genom att precisera resultatet (Saunders et al. 2016, s. 202) går inte att 

förnekas. Begreppet kan i stort sett handla om att vi som forskare ska lyckas mäta de begrepp som 

vi planerat att mäta (Bryman & Bell, 2013, s. 173; Eliasson, 2013, s. 16; Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 133). 

Enligt Yin (2007, s. 53) är en studies validitet starkt kopplad till dess operationalisering. Om 

validiteten ska vara hög är det viktigt att lyckas med operationaliseringen. Vi har använt oss av 

hypoteser och enligt Thuren (2007, s. 29) behöver en hypotetisk-deduktiv forskningsansats ha en 

god validitet vilket även bekräftas av Bryman och Bell (2013, s. 63, 173) som benämner det 

begreppsvaliditet. Det är viktigt att ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som den är ämnad 

att spegla. Om så inte sker blir resultatet på hela studien tvivelaktigt. Vi har i vår operationalisering 

(kapitel 3.3) beskrivit hur våra begrepp har mätts och vi har även valt att motivera varför de har 

mätts på just detta sätt. De begrepp som är viktiga för studien; CSP, dess tre dimensioner, FP samt 

våra kontrollvariabler har definierats, motiverats och kopplats till tidigare forskning. 

Förutom begreppsvaliditet lyfts även den interna validiteten fram som en viktig del att beakta 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64; Saunders et al., 2016, s. 203). Intern validitet föreligger enligt 

Saunders et al. (2016, s. 203) då resultatet på forskningen visar på det exakta orsakssambandet 

mellan den beroende och den oberoende variabeln. Vårt syfte är att undersöka sambandet mellan 
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CSP och FP både i form av total CSP såväl som de enskilda dimensionerna. Vi kommer att använda 

CSP som den oberoende variabeln och FP som den beroende variabeln. Den interna validiteten 

beror enligt Bryman och Bell (2013, s. 64) på hur säkra vi kan vara på det är den oberoende 

variabeln som verkligen orsakar effekterna på den beroende. För att säkerställa detta har vi använt 

oss av kontrollvariabler som kan ha påverkan i relationen. Användandet av kontrollvariabler anser 

vi ger en positiv inverkan på den interna validiteten i vår studie. För att öka trovärdighet och 

säkerhet har vi enligt Hassmén och Koivula (1996, s. 14) genomfört studien på samma företag 

under en period om tolv år vilket gör att sannolikheten att det verkligen är den oberoende variabeln 

som genererar variation i den beroende variabeln blir betydligt större. 

Förutom den interna validiteten finns även den externa validiteten som handlar om möjligheten att 

generalisera resultatet till andra sammanhang utöver de som studerats (Bryman & Bell, s. 2013, s. 

64; Saunders et al., 2016, s. 204; Yin, 2007, s. 57). För extern validitet behöver forskarna vara 

noga med urvalet och för att vi skulle kunna generalisera resultatet till andra sammanhang krävs 

ett slumpmässigt urval. Detta är något som Bryman och Bell (2013, s. 177-178) anser att forskare 

ska eftersträva. Eftersom vi använt oss av publik information för publika bolag som finns på 

databasen Thomson Reuters Datastream har detta inte varit möjligt men vi anser att med tanke på 

att vår studie baseras på 338 företag från Europa och 362 företag från USA så har vi ett omfattande 

urval vilket vi anser genererar en god extern validitet. Vi har även genomfört en bortfallsanalys 

för att visa hur urvalet har blivit sett från den ursprungliga populationen. 

3.6 Multipel Regressionsanalys 

Avslutningsvis utför vi multivariata analyser, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 358) 

innefattar tre eller fler variabler åt gången. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt för att undersöka 

sambandet mellan den finansiella prestationen och CSP genom multipel regressionsanalys. Den 

här delen av analysen genererar även det största bidraget till studiens resultat och genom 

användandet av ett flertal kontrollvariabler innehåller denna analys mer än en oberoende variabel. 

Användandet av multipla regressionsanalyser har förekommit i flera tidigare forskningar av 

liknande slag som denna (Waddock & Graves, 1997; McWilliams & Siegel, 2001). Multipla 

regressionsanalyser har genomförts på samtliga våra hypoteser. 
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Styrkan med multipla regressionsanalyser är enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 105) 

möjligheten att kunna inkludera alla dessa variabler, där en konstant tillsammans med två eller 

flera oberoende variabler genererar en funktion av den beroende variabeln. Ekvationen för den 

multipla regressionen förklaras enlig De Veaux et al. (2016, s. 837) genom den nedanstående 

modellen: 

𝒚=𝜷𝟎+𝜷𝟏𝒙𝟏𝒕+𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕+...+𝜷𝒌𝒙𝒌𝒕+𝜺 

Där 

𝑦 = beroende variabel 

𝑡 = tecken för observationerna 

𝛽 = modellens koefficienter 

𝑥 = oberoende variabel 

𝑘 = antalet oberoende variabler 

 e = residual 

Ekvation 1. Multipel regression (De Veaux et al., 2016, s 837) 

Med ekvation ett som grund har studiens multipla regressioner erhållit följande utseenden för att 

testa hypoteserna: 

FP=𝜷𝟎(Total CSP)+𝜷𝟏Storlek+𝜷𝟐Risk+𝜷3Skuldsättningsgrad+𝜷4Land+𝜷5Bransch+𝜺 

Ekvation 2. Total CSP:S effekt på FP 

FP=𝜷𝟎(Miljö)+𝜷𝟏Storlek+𝜷𝟐Risk+𝜷3Skuldsättningsgrad+𝜷4Land+𝜷5Bransch+𝜺 

Ekvation 3. FP:s effekt på dimensionen Miljö 

FP=𝜷𝟎(Social)+𝜷𝟏Storlek+𝜷𝟐Risk+𝜷3Skuldsättningsgrad+𝜷4Land+𝜷5Bransch+𝜺 

Ekvation 4. FP:S effekt på dimensionen Social 
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FP=𝜷𝟎(Bolagsstyrning)+𝜷𝟏Storlek+𝜷𝟐Risk+𝜷3Skuldsättningsgrad+𝜷4Land+𝜷5Bransch+

𝜺 

Ekvation 5. FP:S effekt på dimensionen Bolagsstyrning 

FP = Tobin’s Q, ROA och ROE 

Total CSP = Total ESG-poäng inklusive dimensionerna Miljö, Social och Ekonomi 

Miljö = ESG dimensionen Miljö 

Social = ESG dimensionen Social 

Bolagsstyrning= ESG dimensionen Bolagsstyrning 

Storlek = Totala tillgångar 

Risk = Värdet av beta 

Skuldsättningsgrad = Skulder/Totala tillgångar 

Land = Dummyvariabel för land 

Bransch = Dummyvariabel för Bransch enligt Datastream 

𝜺 = Residual 

3.7 Metodkritik 

Dessa metoder valdes eftersom de tillåter oss att undersöka vårt syfte med optimala resultat. Det 

finns dock också vissa begränsningar och kritik som måste beaktas. För det första kan vi överväga 

en kritik av kvantitativa metoder. Alla metoder som används i denna uppsats är kvantitativa. De 

valdes för att de ger den största informationsmängd och kan användas för att analysera data för att 

hitta korrelationer. Det finns dock också kritik som bör beaktas. 

Bryman och Bell (2013, s. 182) tar upp kritik angående kvantitativa metoder. För det första skriver 

de att kvantitativa metoder behandlar sociala fenomen som naturliga händelser. Det betyder att 
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genom att titta på data ur ett positivistiskt perspektiv är forskare blinda för att det finns en skillnad 

mellan natur och sociala faktorer. Mycket av det som studeras ses ur människors perspektiv, vilket 

innebär att det är deras perspektiv som studeras snarare än naturen. 

En annan fråga som Berger (2014, s. 149) nämner är att processen för att samla in data leder till 

en falsk känsla av precision. De ger exemplet att en enkät kan förstås på olika sätt beroende på 

respondent. Vi tycker att vi undviker detta problem genom att samla opartiska uppgifter som inte 

är beroende av åsikter. Den tredje kritiken som är relevant är att data kan bli statiska (Bryman & 

Bell 2013, s. 182; Byrne 2002, s. 156). Vi hoppas att undvika detta problem genom att observera 

tolv år, vilket bör ge ett longitudinellt perspektiv. 

Nästa steg är att titta på kritik angående användningen av databaser och sekundära data. I vår metod 

använder vi data som redan har samlats in i en databas. Medan vi anser att det kommer att ge de 

bästa resultaten finns det en del kritik som bör beaktas. Little (2013, s. 668) skriver att en nackdel 

med att använda sekundära data är att den har samlats in av någon annan. Det betyder att det inte 

går att kontrollera hur uppgifterna samlades in. Det kan också innebära att vissa uppgifter som 

skulle ha varit bra att inkludera saknas. Det är tyvärr så, eftersom vissa företag inte erbjuder all 

information. Vi har försökt att arbeta runt problemet. Antal företag som ingår i studien är ganska 

stort, vilket innebär att uppgifterna inte lider på grund av saknad information. En annan fråga som 

Taylor (2010, s. 93) nämner är att sekundära data kan innehålla fel och leda till falska slutsatser. 

Det här är ett problem som vi har försökt att hantera genom att inkludera flera kontrollvariabler. 

Den tredje aspekten som vi skulle vilja nämna är kritik mot de valda analysmetoderna. Damodaran 

(2012, s. 539) skriver att Tobins Q kan uppfattas som ett exempel på uppfattad kvalitet snarare än 

verkligheten. Han skriver att detta beror på att det kan manipuleras genom vissa data. Men det 

borde inte vara ett problem eftersom vi beräknar det själva och kan se till att uppgifterna är ärliga. 

Pearsons Korrelationstest valdes eftersom det är det lämpligaste valet vid användning av kvot- och 

intervallvariabler (Bryman & Bell 2013, s. 353). Multikollinearitet valdes för att minimera 

problemet som hittades i regressionsmodeller. Detta visar att de metoder som valts för analysen 

används för att minimera de problem som finns och ge bättre resultat. 

Källor som vi har använt oss av utgörs främst av sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar 

som vi sökt via olika databaser som namnges under datainsamlingsmetod. Vi har försökt använda 
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oss av en granskning av artiklarna genom att se över hur bra rankade journalerna och magasinen 

har varit enligt ABS rankingen. Dock bör det påpekas att vi inte har kunnat dubbelkolla varje 

artikel och detta kan enligt Eriksson och Hultman (2014, s. 46) innebära att vi som läsare tar för 

givet att artikeln och de dokument som de använt sig av är äkta. Äktheten i de dokument och 

undersökningar som används till grund för ställningstagande i använda artiklar kan vi dock inte 

garantera. Enligt Eriksson och Hultman (2014, s. 114) finns det alltid en risk med partsintressen i 

alla källor vilket innebär att forskarna har tagit med en del självintresse eller propaganda för att 

välja ut vilka slutsatser som dras. Att det förekommit någon form av partsintressen i någon av våra 

använda artiklar kan vi inte heller med hundra procent säkerhet garantera. 
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4. Resultat 

 

I detta kapitel kommer den beskrivande statistiken att presenteras som inkluderar industri och 

social prestation. Följande del kommer att inkludera korrelations- och regressionsanalyser. Det 

slutliga kapitlet innehåller resultaten som är baserat på analysen. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Detta kapitel innehåller den beskrivande statistiken för de företag som ingår i denna uppsats. 

Statistiken kommer att presenteras utifrån bransch och huruvida rapporteringen är obligatorisk. 

Statistiken för europeiska länder och för USA presenteras sålunda separat. Branschstatistiken 

baseras på de sex kategorier som finns i Thomsons Datastream. 

För Europa var det genomsnittliga Tobins Q för åren 2005-2016 1,61. Det genomsnittliga ROA 

för åren 2005-2016 var 5,86 och det genomsnittliga ROE var 12,85. För USA var det 

genomsnittliga Tobins Q för åren 2005-2016 1,86, det genomsnittliga ROA var 6,32 och det 

genomsnittliga ROE var 14,52. 

I dessa diagram presenteras den beskrivande statistiken för varje variabel. Två diagram presenteras 

för att visa skillnaderna mellan statistik för Europa och USA. Kolumnen medelvärde visar det 

genomsnittliga medelvärdet och kolumnen standardavvikelse visar den genomsnittliga 

standardavvikelsen. Kolumnen minimum presenterar det minimala värdet som hittats för variabel 

och kolumnen maximum presenterar det maximala värdet för varje variabel. Variablerna Totalt 

CSP, Miljö, Social, Bolagsstyrning, ROA och ROE erhölls med Datastream medan Tobins Q, 

Skuldsättningsgrad, Storlek och Risk beräknades med data från Datastream med hjälp av 

ekvationer som presenterades i metodkapitel. 
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 Medelvärde Standardavvikels

e 

Minimum Maximum 

Total CSP 60,9321 16,818355 8,24 96,75 

Miljö 72,040893 27,54992 8,54 97,3 

Social 73,418814 26,478681 3,47 98,80 

Företagsstyrning 53,206072 25,256449 1,43 97,46 

ROA 5,860481 7,32734 -90,85 106,82 

ROE 12,845084 34,620595 -1444,47 331,99 

Tobin’s Q 1,612542 1,114964 0,38232 13,442896 

Skuldsättningsgrad 0,629047 0,194051 -0,08039 1,000777 

Storlek 7,030087 0,753864 5,195413 9,316292 

Risk 0,9686 0,42921 -0,23 3,11 

Tabell 8. Deskriptiv statistik Europa 

I tabell 8 visas den deskriptiva statistiken för Europa för samtliga variabler bortsett från de två 

dummyvariablerna bransch och land. Tabellen visar medelvärde, standardavvikelse, minimum och 

maximum värde för alla 4056 observationer som vår data bygger på. Detta antal har uppkommit 

av att observationer har gjorts under 12 år på 338 europeiska företag. Medelvärdet för den totala 

CSP-poängen var 60,9321 poäng med en standardavvikelse på 16,818355. Vi kan i tabellen även 

se att företagen ägnar sig mer åt miljö och sociala aktiviteter än aktiviteter inom bolagsstyrning 

vilket kan ses genom att medelvärdet för miljö är 72,040893 och för social 73,418814 medan 

bolagsstyrning endast har 53,206072. Standardavvikelserna på de alla tre dimensionerna är ganska 

jämnt fördelade mellan 25- 27,5. 

Företagens lönsamhet kan vi se genom de tre poängen för ROA, ROE och Tobins Q. Vi vill gärna 

påpeka att när det gäller både ROA och ROE kan vi se en stor standardavvikelse. Medelvärdet för 

ROA var 5,860481 med en standardavvikelse på 7,32734 medan ROE hade ett medelvärde på 
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12,845084 med en standardavvikelse på hela 34,620595. Tobins Q visade ett medelvärde på 

1,612542 och en standardavvikelse på 1,114964. För övriga variabler var medelvärdena 0,629047 

för Skuldsättningsgrad och en standardavvikelse på 0,194051; Storlek hade ett medelvärde på 

7,030087 och en standardavvikelse på 0,753864 och sist Risk med ett medelvärde på 0,9686 och 

en standardavvikelse på 0,42921. 

 

 Medelvärde Standardavvikels

e 

Minimum Maximum 

Total CSP 56,6245 17,4676 8,26 98 

Miljö 53,3618 32,2549 8,26 97,26 

Social 56,0582 28,0443 3,53 98,64 

Företagsstyrning 77,8015 14,4576 6,22 97,55 

ROA 6,3171 7,9233 -78,59 47,48 

ROE 14,5184 26,3083 -183,46 527,88 

Tobin's Q 1,8598 1,1057 0,5294 13,8145 

Skuldsättningsgrad 0,5953 0,1861 0,0317 1,0261 

Storlek 7,0172 0,5894 3,5774 9,3436 

Risk 1,0527 0,6938 -5,1 4,66 

Tabell 9. Deskriptiv statistik USA 

Tabell 9 visar den beskrivande statistiken för företag i USA. På samma sätt som företag i Europa 

har dummyvariablerna tagits bort. Medelvärdet, standardavvikelse, minimala och maximala 

värden för varje variabel visas, inklusive totalt 4344 observationer för 362 företag över 12 år. 

Variabeln med högsta medelvärde är bolagsstyrning, vilket visar att företag i USA fokuserar mer 

på bolagsstyrning än miljö och sociala dimensioner. Medelvärdet för bolagsstyrning är 77,8015 
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och standardavvikelsen är 14,4576. Medelvärdet för miljö är signifikant lägre vid 53, 3618, 

56,0582 för social och 56, 6245 för total CSP. Standardavvikelsen ligger mellan 14,4576 och 

32,2549 med det lägsta för bolagsstyrning och högsta för miljö. 

Om vi tittar på lönsamheten kan vi se en mycket stor standardavvikelse för ROA och ROE. ROE 

hade den största skillnaden då medelvärdet var 14,5184 och standardavvikelsen var ännu högre, 

26,3083. För ROA var medelvärdet 6,3171 och standardavvikelsen var högre 7,9233. Medelvärdet 

för Tobins Q var 1,8598 och standardavvikelsen var 1,1057. Skuldsättningsgrad hade medelvärdet 

0,5953 och standardavvikelsen 0,1861. Storlek hade medelvärdet 7,0172 och standardavvikelsen 

0,5894 medan Risk hade medelvärdet 1,0527 och standardavvikelsen 0,6938. 

4.1.1 Deskriptiv statistik för branscher 

I detta kapitel i uppsatsen undersöks statistiken för branscherna som ingår i studien. Det finns sex 

branscher. Variabler för varje bransch finns i de följande tabellerna. Som i föregående kapitel har 

uppgifterna uppdelats i två kategorier: Europa och USA. Detta görs för en enklare jämförelse 

mellan länder med obligatorisk rapportering (Europa) och frivillig rapportering (USA). 

Branscherna är: Industri / Industriell, Utility / Allmännytta, Transport / Transport, Bank / 

Besparingar & Lån / Bank / Lån & Besparingar, Försäkring / Försäkring och Övrigt Finansiell / 

Övrig finansiell. 

För Europa kan vi se att 72 % av urvalet utgörs av industriella företag. Transportbranschen utgörs 

av endast 1 % medan den sektor som utgör störst urval efter industrin är allmännytta / Utility med 

9 % av urvalet. Medelvärdet för CSP och de tre dimensionerna är störst för allmännyttan medan 

andra finansiella företag är de som har lägst medelvärde. När det gäller lönsamheten kan vi se 

större variation mellan de olika branscherna. Tittar vi på ROA är det den industriella branschen 

som har högst med 6,77 medan bankerna ligger på 0,9. Gällande ROE ligger alla branscher ganska 

jämnt medan bankerna återigen är lägst i detta fall har de ett medelvärde på -5,5 och en väldigt 

hög standardavvikelse på hela 112,92. Tobins Q har ett spann mellan 1 för bankerna till 1,78 för 

industriföretagen. Skuldsättningsgraden är betydligt lägre för industri och andra finansiella 

branscher jämfört med främst banker och försäkringsbranschen. 
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För standardavvikelserna så är det mestadels den bransch som har lägst medelvärde som har högst 

standardavvikelse. Den variabel som sticker ut mest är ROE där det finns stora variationer både 

på medelvärde såsom standardavvikelse och det är också här vi finner den högsta 

standardavvikelsen som bankbranschen står för. 

  

     Industriell Allmännytt

a 

Transport Bank, Spar 

& Lån 

Försäkring Andra 

finansiella 

  N (%) 338 (100 %) 242 (72 %) 31 (9 %) 5 (1%) 18 (5 %) 22 (7 %) 20 (6 %) 

  Total CSP Medelvärde 

(Standardavvikels
e) 

60,5834 

(16,795840
) 

65,439677 

(11,950871) 

59,704333 

(13,846608
) 

63,737963 

(17,332163) 

61,535985 

(17,262674
) 

55,281500 

(20,792503
) 

  Miljö Medelvärde 

(Standardavvikels

e) 

72,447865 

(27,051881

) 

82,7384 

(17,796985) 

79,977500 

(20,712877

) 

75,759213 

(26,399732) 

63,235758 

(30,966057

) 

54,890375 

(33,459971

) 

  Social Medelvärde 
(Standardavvikels

e) 

74,126508 
(25,451126

) 

86,317876 
(17,741875) 

71,879000 
(26,266730

) 

78,077824 
(25,509327) 

67, 319318 
(26,210517

) 

47,763458 
(32,248689

) 

  Företagsstyrning Medelvärde 

(Standardavvikels
e) 

52,562087 

(25,063378
) 

59,649194 

(22,632833) 

36,969333 

(20,726976
) 

57,423843 

(27,308872) 

54,500038 

(26,660216
) 

49,851292 

(26,000845
) 

  ROA Medelvärde 

(Standardavvikels

e) 

6,771167 

(7,568574) 

5,710887 

(7,431410) 

5,938667 

(3,393646) 

0,908056 

(0,931686) 

1,299886 

(1,458922) 

4,527333 

(8,163034) 

  ROE Medelvärde 
(Standardavvikels

e) 

14,245282 
(24,558717

) 

15,702392 
(21,115287) 

17,010667 
(10,800338

) 

-5,151481 
(112,942349

) 

10,643523 
(14,266005

) 

9,051083 
(15,545514

) 

  Tobin´s Q Medelvärde 

(Standardavvikels
e) 

1,784657 

(1,251060) 

1,408028 

(0,515447) 

1,641214 

(0,741771) 

1,006223 

(0,040128) 

1,038719 

(0,104705) 

1,016675 

(0,215660) 

  Skuldsättningsgrad Medelvärde 

(Standardavvikels

e) 

0,581517 

(0,164496) 

0,669344 

(0,130694) 

0,672282 

(0,129672) 

0,942858 

(0,023753) 

0,901491 

(0,059835) 

0,548773 

(0,259228) 

  Storlek Medelvärde 

(Standardavvikels

e) 

6,815433 

(0,625897) 

7,322688 

(0,626012) 

7,201446 

(0,591441) 

8,276350 

(0,535267) 

7,918192 

(0,594349) 

7,032477 

(0,753237) 

  Risk Medelvärde 

(Standardavvikels
e) 

0,974711 

(0,412986) 

0,830968 

(0,468137) 

0,716000 

(0,183037) 

1,291111 

(0,604743) 

0,977273 

(0,328830) 

0,872000 

(0,328811) 

           

Tabell 10. Bransch statistik Europa 
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För USA kan vi se att två av sektorerna utgör endast 2% av hela populationen: Transport / 

Transport och Bank / Spar & Lån / Bank / Lån & Besparingar. Den största gruppen var Industrial 

/ Industriell 72%. Branschen med högsta CSP var Utility / Allmännytta, men hade också 

medelvärde för ROA, ROE och Tobins Q. Industri / Industriell branschen ligger på andra plats för 

CSP, men den har en av de högsta ROA, ROE och Tobins Q. De högsta ROA, ROE och Tobins Q 

tillhör Transport / Transport. Samtidigt har de en av de högsta poängen för Miljö och Social. 

Sektorn med lägst CSP är Bank / Savings & Loans / Bank / Lån & Besparingar och de har också 

en av de lägsta poängerna för ROA, ROE och Tobins Q. 

Om vi tittar på standardavvikelsen kan vi se ett mönster: lägre medelvärde har högre 

standardavvikelse. Till exempel har Bank / Savings & Loans / Bank / Lån & Besparingar ett av de 

lägsta Miljö- och ROA-poängen och en av de högsta standardavvikelserna. Generellt var 

standardavvikelserna också väldigt höga för alla branscher i avseende på ROE.  
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   Industriell Allmännytta Transport Bank, Spar 

& Lån 

Försäkring Övriga 

finansiella 

N %   261 (72%) 28 (8 %) 8 (2 %) 9 (2 %) 25 (7 %) 31 (9 %) 

Total CSP Medelvärde 
(Standardavvikelse) 

57,5058 
(17,8048) 

57,7617 
(16,0369) 

56,9459 
(15,8495) 

49,4239 
(19,5163) 

52,2735 
(16,9977) 

53,6936 
(14,5035) 

Miljö Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

56,4796 

(32,2768) 

60,1827 

(27,4864) 

64,4598 

(27,1130) 

37,0046 

(33,8696) 

35,1897 

(28,6084) 

37,4904 

(27,7911) 

Social Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

59,5483 

(27,5925) 

62,8633 

(24,5742) 

62,2830 

(25,6354) 

47,9307 

(23,4077) 

41,7437 

(25,5970) 

32,8243 

(22,3787) 

Företagsstyrning Medelvärde 
(Standardavvikelse) 

79,0078 
(14,0892) 

82,8364 
(11,5923) 

82,0580 
(13,9686) 

69,2563 
(11,2646) 

71,6836 
(13,4780) 

69,4129 
(15,9776) 

ROA Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

7,1389 

(8,7581) 

3,7177 

(2,3616) 

8,8816 

(5,1581) 

1,2127 

(0,7625) 

2,5013 

(4,1491) 

5,6426 

(5,3244) 

ROE Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

15,9094 

(29,0127) 

9,7208 

(13,1033) 

23,8319 

(32,4737) 

8,5788 

(8,1481) 

8,9384 

(17,1795) 

10,9609 

(14,4435) 

Tobin's Q Medelvärde 
(Standardavvikelse) 

2,0261 
(1,1684) 

1,2623 
(0,3376) 

2,3998 
(1,4115) 

1,0393 
(0,0507) 

1,0889 
(0,1705) 

1,7192 
(0,9079) 

Skuldsättningsgrad Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

0,5554 

(0,1731) 

0,7111 

(0,0904) 

0,5748 

(0,1426) 

0,8936 

(0,0179) 

0,7655 

(0,1382) 

0,6083 

(0,2228) 

Storlek Medelvärde 

(Standardavvikelse) 

6,9086 

(0,5461) 

7,2506 

(0,3871) 

7,0511 

(0,4931) 

7,9981 

(0,6906) 

7,5200 

(0,5728) 

7,0209 

(0,5634) 

Risk Medelvärde 
(Standardavvikelse) 

1,1252 
(0,7411) 

0,4910 
(0,4598) 

1,0337 
(0,3715) 

1,0711 
(0,2658) 

0,9820 
(0,5366) 

1,006 
(0,4299) 

Tabell 11. Bransch statistik USA 

4.1.2 Deskriptiv statistik för europeiska länder 

I denna del tittar vi på den deskriptiva statistiken för de olika europeiska länderna. I vår 

undersökning ingår 18 företag från Belgien, 16 från Danmark, 17 från Finland, 56 från Frankrike, 

12 från Grekland, 25 från Italien, 19 från Nederländerna, 14 från Norge, 6 från Portugal, 35 från 

Schweiz, 28 från Spanien, 34 från Sverige, 46 från Tyskland och 12 från Österrike. Medelvärdet 
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och standardavvikelsen i tabell 12 visar medelvärdet för företagens samtliga 12 år som ingår i vår 

data. 

Tabell 12 visar alla de europeiska ländernas medelvärde och standardavvikelse på samtliga 

variabler. Frankrike och Portugal är de länder som har högst värde för total CSP-poäng med 67,28 

för Frankrike och 67,06 för Portugal medan Grekland har lägst med 50,99 poäng.  När det gäller 

total CSP poäng är spannet bland de europeiska länderna inte lika stort jämfört med om vi tittar på 

varje dimension för sig. Vi kan se att värdena precis som vi tidigare nämnt är högre för Miljö och 

Social poäng än för Bolagsstyrning. Frankrike är det land som har högst poäng för Miljö (82,88) 

och Social (84,28) medan Grekland är det land som har lägst på båda med 52,81 för Miljö och 

57,50 för Social. Nederländerna är det land som har högst poäng på Bolagsstyrning med 70,65 

medan Grekland återigen är lägst med 25,32 poäng. 

Lönsamheten i vår studie mäts i ROA, ROE och Tobins Q. I Tabell 12 kan vi se att det är Danmark 

som är det land som har högst poäng på samtliga med 8,58 på ROA, 21,09 på ROE och 2,42 på 

Tobins Q. För Tobins Q har vi två länder med ett värde över 2 då Schweiz hade 2,04. För länderna 

med lägst värden kan vi se att det verkar vara södra Europa som har lägst poäng på alla variablerna 

med Italien som lägst på ROA med 2,74 och 1,18 för Tobins Q. För Tobins Q har även Österrike 

ett värde på 1,18 medan Grekland har sämst medelvärde för ROE med 5,21.  
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4.2 Pearsons Korrelation 

 
Variabel 

Total 

CSP 

Miljö Social Företagsstyrni

ng 

ROA ROE Tobin's 

Q 

Skuldsättningsgr

ad 

Storlek Risk 

Total CSP 1                   

Miljö 0,724**                   

Social 0,781** 0,786**                 

Företagsstyrning 0,649** 0,506** 0,546**               

ROA -0,038 -0,069 -0,047 -0,092             

ROE 0,000 -0,041 -0,017 -0,008 0,465**           

Tobin's Q -0,038 -0,054 -0,04 -0,129 0,613** 0,260**         

Skuldsättningsgrad 0,171** 0,140** 0,190** 0,108** -0,379 -0,093 -0,323       

Storlek 0,445** 0,386** 0,392** 0,325** -0,273 -0,094 -0,632 0,519**     

Risk 0,069** 0,074** 0,078** 0,154** -0,121 -0,077 -0,065 0,115** 0,154** 1 

Tabell 13. Pearsons korrelationsmatris Europa. Tabellen visar även samvariation mellan variablerna uttryckt som 

korrelationskoefficient, **p<0,05. 

Tabell 13 är en Pearsons korrelationsmatris som inkluderar alla variabler för de europeiska 

länderna exklusive dummyvariablerna. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 326) visar den 

överskådligt korrelationen mellan variablerna. Värdet kommer att ligga mellan 0 och 1. Är värdet 

0 innebär detta enligt Bryman och Bell (2013, s. 355) att det inte finns något samband, om värdet 

är 1 så råder ett perfekt samband. Plus eller minustecken indikerar på om sambandet är positivt 

eller negativt. 

Mellan total CSP och lönsamheten kan vi se att det för ROE inte finns något samband alls medan 

det för ROA och Tobins Q ligger på -0,038 vilket får anses visa på ett svagt negativt samband 

mellan total CSP och lönsamhet. För Europa kan vi se att det även för de tre dimensionerna visar 

på ett svagt negativt samband mellan dem och lönsamhet. Den dimension som är svagast är Miljö 
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som visar på ett negativt samband på spannet -0,041 till -0,069 medan Social är det som visat minst 

negativt samband med ett spann på -0,017 till -0,074. 

Total CSP och de tre dimensionerna bygger på ESG-poäng hämtat från Datastream. ROA och 

ROE bygger på värden hämtade från Datastream medan Tobins Q är beräknad som 

marknadsvärdet av företagets tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av tillgångarna. 

Skuldsättningsgrad har erhållits genom att företagens totala skulder dividerat med totala tillgångar. 

Storlek är beräknad som logaritmen av totala tillgångar och Risk bygger på företagens Beta-värde. 

Variabel Total 

CSP 

Miljö Social Företagsstyr

ning 

ROA ROE Tobin's 

Q 

Skuldsättnings

grad 

Storlek Risk 

Total CSP 1                   

Miljö 0,783**                   

Social 0,776** 0,780**                 

Företagsstyrning 0,598** 0,541** 0,557**               

ROA 0,076** 0,089** 0,096** 0,065**             

ROE 0,131** 0,137** 0,140** 0,098** 0,678**           

Tobin's Q 0,057** 0,042** 0,088** 0,047** 0,319** 0,219**         

Skuldsättningsgrad 0,059** 0,035** 0,055** 0,007 -0,287** 0,028 -0,388**       

Storlek 0,423** 0,352** 0,309** 0,167** -0,048** 0,055** -0,322** 0,403**     

Risk -0,067** -0,073** -0,089** -0,060** -0,120** -0,091** -0,009 -0,092** -0,083** 1 

Tabell 14. Pearsons korrelationsmatris USA. Tabellen visar även samvariation mellan variablerna uttryckt som 

korrelationskoefficient, **p<0,05. 

Tabell 14 visar också en Pearsons korrelationsmatris men för USA. Liknande den föregående 

matrisen ligger alla värden mellan 0 och 1. 0 indikerar ingen korrelation medan 1 återspeglar en 

perfekt korrelation (Bryman och Bell 2013, s. 355). Plus eller minustecken visar om korrelationen 

är positiv eller negativ. 
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Den största korrelationen mellan CSP är med Miljö, Social och Bolagsstyrning, vilket kan 

förväntas eftersom de ingår i CSP. Om vi tittar närmare på sambandet mellan CSP och lönsamhet 

kan vi se väldigt svaga korrelationer. Det finns en korrelation på 0,131 mellan CSP och ROE, 

vilket är något högre än de andra lönsamhetsindikatorerna. Det finns en korrelation på 0,423 

mellan CSP och Storlek, vilket är mycket starkare än de övriga indikatorerna. Det finns också en 

något negativ korrelation mellan CSP och Risk -0,067. 

Om vi tittar närmare på de tre hållbarhetsdimensionerna kan vi se att det alltid finns en negativ 

korrelation med Risk. Korrelationen med Storlek är den högsta, mellan 0,167 och 0,352. 

Korrelationen med indikatorerna på lönsamhet som ROA, ROE och Tobins Q är alla små men 

positiva. Den största korrelationen är med ROE, mellan 0,098 och 0,140. 

Liksom för de europeiska uppgifterna kommer CSP-poäng från Datastream samt ROA och ROE. 

Tobins Q, Skuldsättningsgrad, Storlek och Risk beräknas genom olika metoder. 

4.2.1 Kontroll av felsektor 

Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF 

CSP 1,27

9 

Miljö 1,18

2 

Social 1,18

3 

Företagsstyrnin

g 

1,13

9 

Leverage 1,51

2 

Leverage 1,38 Leverage 1,37

2 

Leverage 1,38 

Storlek 1,82

4 

Storlek 1,60

1 

Storlek 1,57

5 

Storlek 1,52

8 

Risk 1,03

5 

Risk 1,02

6 

Risk 1,02

6 

Risk 1,13

9 

Tabell 15. VIF-test Europa 

Under 3.4.2 tog vi upp att vi skulle genomföra ett test för multikollinearitet vilket vi gjorde genom 

att utföra ett VIF-test, enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 111-112) ska inte VIF värdet 

överstiga 2,5. Som det går att utläsa i tabell 15 så är vi inte i närheten av detta värde då det som 

högst var 1,824. Detta gör att vi kan säkerställa att det inte råder någon multikollinearitet för 

korrelationsvärdena gällande Europa. 
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Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF 

CSO 1,24

3 

Miljö 1,16

3 

Social 1,11

8 

Företagsstyrnin

g 

1,03

6 

Leverage 1,22

1 

Leverage 1,21

8 

Leverage 1,20

7 

Leverage 1,20

4 

Storlek 1,47

6 

Storlek 1,38

3 

Storlek 1,32

5 

Storlek 1,23

5 

Risk 1,01

3 

Risk 1,01

4 

Risk 1,01

6 

Risk 1,01

4 

Tabell 16. VIF-test USA 

Samma test för multikollinearitet gjordes för USA:s data. Det högsta värdet var 1,476 vilket är 

betydligt lägre än 2,5. Det innebär att multikollinearitet inte hittades bland USA-uppgifterna. 

Heteroskedasticiteten som vi nämnde i 3.4.3 görs genom att undersöka fördelningen av residualer 

(Djurfeldt och Barmark, 2009, s. 60-66). Vi har även genomfört detta genom att titta på hur 

fördelningen varit på ett punktdiagram och på dessa diagram har det inte framkommit något som 

påvisar att heteroskedasticitet finns i våra resultat. 

4.3 Regressionsanalyser 

Under detta kapitel kommer vi att presentera våra regressionsanalyser under tabellerna 17-24, 

vilkas huvudsakliga syfte är att användas för att besvara studiens syfte och för att testa våra 

hypoteser. Vi har genomfört fyra olika regressioner för Europa och fyra regressioner för USA. I 

den första regressionen har vi använt oss av FP som beroende variabel och Total CSP som 

oberoende tillsammans med våra kontrollvariabler och två dummyvariabler. Övriga tre 

regressioner har gjorts med FP som beroende variabel och de tre dimensionerna Miljö, Social och 

Bolagsstyrning som oberoende variabel tillsammans med tidigare nämnda kontrollvariabler och 

dummyvariabler. 

 4.3.1 Regressionsanalys total CSP och FP 

Resultatet för regressionsanalyset av total CSP och FP för Europa visas i Tabell 17. Det visar på 

att för Total CSP finns ett negativt samband med lönsamheten. För kontrollvariablerna kan vi se 
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att Skuldsättningsgraden har ett positivt samband medan Storlek och Risk har ett negativt samband 

med lönsamheten. FP bygger på ROA, ROE och Tobin’s Q och vi kan i resultatet se att ROA har 

ett betydligt större samband med lönsamheten än vad Tobin’s Q har. Vi har även använt oss av 

dummyvariabler för bransch och land. Dummyvariabeln Bransch visar på ett positivt samband 

med lönsamhet förutom för Bank, Spar & Lån som i regressionen visade sig innehålla kollinearitet 

vilket gjorde att resultatet blev 0 för denna bransch. Övriga branscher ligger i ett spann mellan 

12,7 till 15,1. När det gäller de europeiska ländernas samband med lönsamheten är den både 

negativ och positiv. Det land som har störst negativt samband med lönsamheten är Grekland med 

-9,965 följt av Belgien på -3,924 efter dessa länder är det endast Schweiz och Spanien som visar 

på ett negativt samband medan övriga europeiska länder har ett positivt samband mot lönsamhet 

med Portugal som klar etta med 11,219 följt av Danmark och Österrike på 3,053 och 3,064 medan 

övriga europeiska länder mestadels ligger runt 1. Eftersom de flesta europeiska länderna visar på 

ett positivt samband med lönsamhet kan detta anses ge stöd för att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering har ett positivt samband med lönsamheten. Den totala variationen ligger 

på 40 %.  
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 Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -11,45               9,899                -0,247               

Total CSP -0,0217 0,0344 0,529 

ROA 3,453813   0,0859097         0,000                

Tobin's Q -0,0081266   0,5883199         0,989                

Skuldsättningsgrad 23,502 3,495                0,000                

Storlek -1,945 1,3105   0,138                

Risk -2,074 1,210                0,087                

Industriell 12,711   2,797                0,000                

Allmännytta 13,896 2,942                0,000                

Transport 14,083   4,730 0,003                

Bank, Spar & Lån 0 0 0 

Försäkring 15,133   2,89                  0,000                

Övriga Finansiella 12,926   3,317                0,000                

        

Belgien -3,924               2,514                0,119                

Danmark 3,053                2,696                0,258                

Finland 0,8847   2,556                0,729                

Frankrike 1,217   1,767                0,491                

Grekland -9,965 2,972                0,001                
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Italien 1,515   2,251                0,501                

Nederländerna 1,180   2,405                0,624     

Norge 1,042   2,772                0,707                

Portugal 11,219 4,042                0,006                

Schweiz -0,285   2,014                0,888                

Spanien -1,426   2,170                0,511                

Sverige 1,064   2,093                0,611                

Österrike 3,064   2,945                0,298                

R2 0,4     

Adj, R2 0,3973     

Sig, 0,000     

Nr Observationer 4056     

Tabell 17. Regressionsanalys FP och Total CSP Europa 

Tabell 18 visar regressionsanalysen för USA för den oberoende variabel Total CSP i förhållande 

till FP som den beroende variabeln. Tabellen visar således förhållandet mellan Total CSP och FP. 

Resultaten visar att koefficienten för Total CSP är 0,0837125. Signifikansnivå för Total CSP är p 

<0,001. Branschen Transport hade en signifikansnivå p <0,05. Kontrollvariabeln Risk hade en 

signifikansnivå p <0,01 såväl som branschen Industriell. 

Det är också viktigt att notera att alla variablerna har ett positivt förhållande till den beroende 

variabeln. Kontrollvariablerna med den största koefficienten var Risk and Storlek. De har ett 

positivt samband med FP. Branschen Bank, Spar & Lån visade tecken på kollinearitet vilket 

innebär att resultatet blev 0 för branschen. Övriga branscher hade ett samband mellan 0,8 och 5,6. 

Determinationskoefficienten R2 är mycket hög: 69%. Signifikansnivån var också bra: 0,000. 
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 Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -38,1545 5,8845 0,000 

Total CSP 0,0837125 0,0187185 0,000 

ROA 3,398024 0,0383862              0,000 

Tobin's Q 2,962594 0,2930815              0,000 

Skuldsättningsgrad 39,23381 1,897198 0,000 

Storlek 0,3508605 0,8322632 0,673 

Risk 0,734927 0,41646 0,078 

Industriell 3,374692 1,967911 0,086 

Allmännytta 1,05369 2,120361 0,619 

Transport 5,633942 2,667282 0,035 

Bank, Spar & Lån 0 0 0 

Försäkring 1,477403 2,091115 0,480 

Övriga Finansiella 0,8036502 2,11913 0,705 

R2 0,6898     

Adj, R2 0,6890     

Sig, 0,000     

Nr Observationer 4344     

Tabell 18. Regressionsanalys FP och Total CSP USA 
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4.3.2 Regressionsanalys CSP dimensionen Miljö och FP 

Resultatet för regressionsanalysen för CSP dimensionen miljö och FP för Europa visas i Tabell 19. 

Det visar att för CSP dimensionen Miljö finns ett negativt samband med lönsamheten. För 

kontrollvariablerna kan vi se att Skuldsättningsgraden har ett positivt samband medan Storlek och 

Risk har ett negativt samband med lönsamheten. FP bygger på ROA, ROE och Tobin’s Q och vi 

kan i resultatet se att ROA har ett betydligt större samband 3,44 med lönsamheten än vad Tobin’s 

Q har som ligger på 0,04. Vi har även använt oss av dummyvariabler för bransch och land. 

Dummyvariabeln Bransch visar på ett positivt samband med lönsamhet förutom för Bank, Spar & 

Lån som i regressionen visade sig innehålla kollinearitet vilket gjort att resultatet blev 0 för denna 

bransch. Övriga branscher ligger i ett spann mellan 13 till 15,1. När det gäller de europeiska 

ländernas samband med lönsamheten så är den både negativ och positiv. Det land som har störst 

negativt samband med lönsamheten är Grekland med -10,15 följt av Belgien på -3,87 efter dessa 

länder är det endast Schweiz och Spanien som visar på ett negativt samband medan övriga 

europeiska länder har ett positivt samband mot lönsamhet med Portugal som klar etta med 11,218 

följt av Danmark och Österrike på 3,25 och 2,89 medan övriga europeiska länder mestadels ligger 

mellan 1-1,5. Eftersom de flesta europeiska länderna visar på ett positivt samband med lönsamhet 

kan detta anses ge stöd för att obligatorisk hållbarhetsrapportering har ett positivt samband med 

lönsamheten även om CSP poängen för Miljö visar på något annat. Den totala variationen ligger 

på 40,17 %. 
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 Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -15,688   10,063 0,119    

ROA 3,443537   0,0860167     

  

0,000             

  

Tobin's Q 0,0488206   0,5859573     

  

0,934             

  

Miljö -0,0446          

  

0,0211   0,034             

  

Skuldsättningsgra

d 

23,544   3,49     0,000             

  

Storlek -1,208   1,324             

  

0,362             

  

Risk -1,999   

  

1,209    0,098    

Industriell 13,606   2,805             

  

0,000             

  

Allmännytta 14,905   2,969             

  

0,000             

  

Transport 15,108   4,749             

  

0,001             

  

Bank, Spar & Lån 0 0 0 

Försäkring 14,898   2,887             

  

0,000             

  

Övriga Finansiella 13,016 3,301    0,000             

  

        

Belgien -3,870231   2,506995       

  

0,123    

Danmark 3,258747   2,695616       

  

0,227             

  

Finland 1,537748   2,574581       

  

0,550    
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Frankrike 1,4499           

  

1,768352       

  

0,412             

  

Grekland -10,15885   2,972407       

  

0,001    

Italien 1,087456   2,259204       

  

0,630             

  

Nederländerna 1,247785   2,399777       

  

0,603    

Norge 0,9135883   2,762706       

  

0,741             

  

Portugal 11,21813   4,025123       

  

0,005             

  

Schweiz -0,0754211   2,015117       

  

0,970             

  

Spanien -1,087958   2,170841       

  

0,616    

Sverige 1,502918   2,099164       

  

0,474             

  

Österrike 2,898467   2,942791       

  

0,325             

  

R2 0,4017     

Adj, R2 0,3979     

Sig, 0,000     

Nr Observationer 4056     

Tabell 19. Regressionsanalys FP och dimensionen Miljö Europa 

Resultaten för USA visas i tabell 20. Det visar att bland amerikanska företag är korrelationen 

mellan Miljö och FP positiv. Korrelationen är inte särskilt stark, endast 0,046, men den är positiv. 

FP beräknas av ROA, ROE och Tobins Q, och vi kan se en stark positiv korrelation mellan dessa 

variabler. Sambandet mellan FP och ROA är 3,399 och mellan FP och Tobins Q är sambandet 

3,013. Kontrollvariabeln Skuldsättningsgraden visar den starkaste positiva korrelationen 40,027 

medan Storlek har en negativ korrelation – 0,243. Risk har en positiv korrelation, 0,762. 
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Vi har också använt dummyvariabeln bransch för USA. Värden för dummyvariabeln Industri 

redovisas inte p.g.a. kollinearitet. Dummyvariabeln Transport har ett positivt samband medan alla 

andra dummyvariabler har negativa samband. Den starkaste negativa korrelationen är Bank, Spar 

& Lån -3,461 och den svagaste negativa korrelationen var Försäkring till -1,130. Den totala 

variationen ligger på 69%. 

 Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -29,315 4,143 0,000 

Miljö 0,046 0,010 0,000 

ROA 3,399 0,038 0,000 

Tobin's Q 3,013 0,290 0,000 

Skuldsättningsgrad 40,027 1,801 0,000 

Storlek -0,243 0,612 0,692 

Risk 0,762 0,417 0,068 

Industriell 0 0 0 

Allmännytta -2,281 1,118 0,041 

Transport 1,949 1,885 0,301 

Bank, Spar & Lån -3,461 1,967 0,079 

Försäkring -1,130 1,234 0,360 

Övriga Finansiella -1,867 1,025 0,069 

R2 0,690     

Adj. R2 0,690     

Sig. 0,000     

Nr Observationer 4344     

Tabell 20. Regressionsanalys FP och dimensionen Miljö USA 
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4.3.3 Regressionsanalys CSP dimensionen Social och FP 

Tabell 21 visar resultatet för Europa vilket visar på att det för CSP dimensionen Social inte finns 

något samband med lönsamheten. Vi anser att koefficienten -0,007 innebär att sambandet är under 

1 % vilket gör att vi anser den vara för låg för att kunna ange det som ett negativt samband även 

om det visar på minus. För kontrollvariablerna kan vi se att Skuldsättningsgraden har ett positivt 

samband medan Storlek och Risk har ett negativt samband med lönsamheten. FP bygger på ROA, 

ROE och Tobin’s Q och vi kan i resultatet se att ROA har ett betydligt större samband 3,45 med 

lönsamheten än vad Tobin’s Q har som visar på ett något negativt samband. Vi har även använt 

oss av dummyvariabler för bransch och land. Dummyvariabeln Bransch visar på ett positivt 

samband med lönsamhet förutom för Bank, Spar & Lån som i regressionen visade sig innehålla 

kollinearitet vilket gjort att resultatet blev 0 för denna bransch. Övriga branscher ligger i ett spann 

mellan 12,56 till 15,04. När det gäller de europeiska ländernas samband med lönsamheten så är 

den både negativ och positiv. Det land som har störst negativt samband med lönsamheten är 

Grekland med -9,97 följt av Belgien på -3,85 efter dessa länder är det endast Schweiz och Spanien 

som visar på ett negativt samband medan övriga europeiska länder har ett positivt samband mot 

lönsamhet med Portugal som klar etta med 11,06 följt av Danmark och Österrike på 3,09 och 3,12 

medan övriga europeiska länder mestadels ligger runt 1. Eftersom de flesta europeiska länderna 

visar på ett positivt samband med lönsamhet kan detta anses ge stöd för att obligatorisk 

hållbarhetsrapportering har ett positivt samband med lönsamheten även om dimensionen för 

sociala aktiviteter visar på något annat. Den totala variationen ligger på 41 %. 
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 Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -11,18429      

  

10,0702         

  

0,267             

  

ROA 3,45295   0,0860673     

  

0,000             

  

Tobin's Q -0,0312152   0,5876093     

  

0,958             

  

Social -0,0072042   0,0223192     

  

0,747             

  

Skuldsättningsgra

d 

23,4513   3,495198       

  

0,000             

  

Storlek -2,064424   1,327387       

  

0,120             

  

Risk -2,05439        

  

1,209696       

  

0,090             

  

Industriell 12,56539       

  

2,80796         

  

0,000             

  

Allmännytta 13,81677       

  

2,97597         

  

0,000             

  

Transport 13,97248   4,734072       

  

0,003             

  

Bank, Spar & Lån 0 0 0 

Försäkring 15,04001   2,888474       

  

0,000             

  

Övriga Finansiella 12,70551   3,300024       

  

0,000             

  

        

Belgien -3,856084   2,511799       

  

0,125             

  

Danmark 3,094106   2,695926       

  

0,251             

  

Finland 0,8424659   2,557629       

  

0,742             

  

Frankrike 1,211205   1,772909       

  

0,495             
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Grekland -9,97464   2,972749       

  

0,001             

  

Italien 1,568578   2,248669       

  

0,485             

  

Nederländerna 1,152893   2,410741       

  

0,633             

  

Norge 0,9752527   2,770954       

  

0,725             

  

Portugal 11,0636   4,032846       

  

0,006             

  

Schweiz -0,2634365    

  

2,01484         

  

0,896             

  

Spanien -1,453518   2,182123       

  

0,505             

  

Sverige 1,004384   2,092885      0,631             

  

Österrike 3,121203   2,942795       

  

0,289             

  

R2 0,41     

Adj, R2 0,3973     

Sig, 0,000     

Nr Observationer 4056     

Tabell 21. Regressionsanalys FP och dimensionen Social Europa 

Tabell 22 visar resultaten för USA med avseende på sambandet mellan FP och CSP-dimensionen 

Social. Vi kan se att det finns en liten positiv korrelation 0,038. På samma sätt som de tidigare 

analys är FP byggt på ROA, ROE och Tobins Q. I tabell 21 kan vi se att ROA har sambandet 3,399 

och Tobins Q har sambandet 3,010. Dessa är båda mycket starka positiva korrelationer. 

När det gäller kontrollvariablerna kan vi se att de alla har positiva samband. Skuldsättningsgraden 

har den positiva korrelationen 39,766, vilket är det starkaste sambandet mellan alla 

kontrollvariabler. Storlek och Risk hade också positiva samband vid 0,248 och 0,756. 
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Vi inkluderade även dummyvariabler i våra resultat, vilket för USA var bransch. Värden för 

dummyvariabeln Industri redovisas inte p.g.a. kollinearitet. Dummyvariabeln Transport visade ett 

positiv samband 2,151 medan alla andra dummyvariablerna visade negativa samband. Den 

starkaste negativa korrelationen var med Bank, Spar & Lån -4,376 och den svagaste negativa 

korrelationen var med Försäkring -1,694. Den totala variationen ligger på 68,9%. 

 Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -32,174 4,057 0,000 

Social 0,038 0,012 0,001 

ROA 3,399 0,038 0,000 

Tobin's Q 3,010 0,292 0,000 

Skuldsättningsgrad 39,766 1,806 0,000 

Storlek 0,248 0,598 0,679 

Risk 0,756 0,418 0,070 

        

Allmännytta -2,370 1,119 0,034 

Transport 2,151 1,887 0,254 

Bank, Spar & Lån -4,376 1,951 0,025 

Försäkring -1,694 1,228 0,168 

Övriga Finansiella -1,782 1,056 0,092 

R2 0,689     

Adj. R2 0,688     

Sig. 0,000     

Nr Observationer 4344     

Tabell 22. Regressionsanalys FP och dimensionen Social USA 
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4.3.4 Regressionsanalys CSP dimensionen Bolagsstyrning och FP 

Resultatet för Europa som visas i tabell 23 visar på att det för CSP dimensionen Bolagsstyrning 

finns ett positivt samband med lönsamhet. För kontrollvariablerna kan vi se att 

Skuldsättningsgraden har ett positivt samband medan Storlek och Risk har ett negativt samband 

med lönsamheten. FP bygger på ROA, ROE och Tobin’s Q och vi kan i resultatet se att ROA har 

ett betydligt större samband 3,4 med lönsamheten än vad Tobin’s Q har som visar på ett negativt 

samband med -0,02. Vi har även använt oss av dummyvariabler för bransch och land. 

Dummyvariabeln Bransch visar på ett positivt samband med lönsamhet förutom för Bank, Spar & 

Lån som i regressionen visade sig innehålla kollinearitet vilket gjort att resultatet blev 0 för denna 

bransch. Övriga branscher ligger i ett spann mellan 11,9 till 14,9. När det gäller de europeiska 

ländernas samband med lönsamheten så är den både negativ och positiv. Det land som har störst 

negativt samband med lönsamheten är Grekland med -9,85 följt av Belgien på -4,39 efter dessa 

länder är det endast Finland, Schweiz och Spanien som visar på ett negativt samband medan övriga 

europeiska länder har ett positivt samband mot lönsamhet med Portugal som klar etta med 10,2 

följt av Danmark och Österrike på 2,63 och 3,10 medan övriga europeiska länder mellan 0 till 1,2 

för Italien. Den totala variationen ligger på 41,2 %. 
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  Coeff. Std. Avvikelse   Sig.   

Konstant -8,527036   9,853285        

  
  0,387              

  
  

ROA 3,457407   0,0859123       

  
  0,000              

  
  

Tobin's Q -0,0267665   0,5845653       

  
  0,963              

  
  

Bolagsstyrning 0,0292206   0,0228632       

  
  0,201              

  
  

Skuldsättningsgra

d 

23,30374   3,490915         

  
  0,000              

  
  

Storlek -2,558392   1,262275        

  
  0,043              

  
  

Risk -2,176689   1,213217        

  
  0,073              

  
  

Industriell 11,94392   2,765035         

  
  0,000              

  
  

Allmännytta 13,13201   2,929897         

  
  0,000              

  
  

Transport 13,75879   4,712422         

  
  0,004              

  
  

Bank, Spar & Lån 0 0   0   

Försäkring 14,98525   2,887761         

  
  0,000              

  
  

Övriga Finansiella 12,46974   3,304843         

  
  0,000              

  
  

            

Belgien -4,391631   2,548308        

  
  0,085              

  
  

Danmark 2,637751   2,718451         

  
  0,332              

  
  

Finland -0,1540112   2,654132        

  
  0,954              
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Frankrike 0,5078333   1,834234         

  
  0,782              

  
  

Grekland -9,858072   2,973226        

  
  0,001              

  
  

Italien 1,265537   2,261345         

  
  0,576              

  
  

Nederländerna 0,1251434   2,512608         

  
  0,960              

  
  

Norge 0,0584341   2,843388         

  
  0,984              

  
  

Portugal 10,20714   4,071015         

  
  0,012              

  
  

Schweiz -,8960376   2,069471        

  
  0,665              

  
  

Spanien -2,136544       

  

2,20848          

  
  0,333              

  
  

Sverige 0,2689727       

  

2,1481            

  
  0,900              

  
  

Österrike 3,108662   2,941698         

  
  0,291              

  
  

R2 0,412         

Adj. R2 0,3975         

Sig. 0,000         

Nr Observationer 4056         

Tabell 23. Regressionsanalys FP och dimensionen Bolagsstyrning Europa 

Tabell 24 visar sambandet mellan FP och CSP-dimensionen Bolagsstyrning för USA. Det finns en 

svag positiv korrelation, 0,068. 

FP skapades från ROA, ROE och Tobins Q. De båda har en stark positiv korrelation där ROA har 

korrelationen 3,399 och Tobins Q har korrelationen 3,098. 
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Kontrollvariabler användes också. Kontrollvariabeln Skuldsättningsgrad har den största 

regressionskoefficienten med 40,011 medan Storlek har regressionskoefficienten 0,601 och Risk 

har regressionskoefficienten 0,708. Alla tre kontrollvariablerna har positiva korrelationer med FP. 

Vi har dessutom använt dummyvariabler som var bransch för USA. Värden för dummyvariabeln 

Industri redovisas inte p.g.a. kollinearitet. Dummyvariabeln Transport hade ett positivt samband 

1,955 medan alla andra dummyvariablerna hade negativa samband. Den starkaste negativa 

korrelationen var med Bank, Spar & Lån på -4,533 medan den svagaste negativa korrelationen var 

med Försäkring -2,058. Den totala variationen ligger på 68,9 %. 
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  Coeff. Std. Avvikelse Sig. 

Konstant -37,985 3,945 0,000 

Bolagsstyrning 0,068 0,020 0,001 

ROA 3,399 0,038 0,000 

Tobin's Q 3,098 0,289 0,000 

Skuldsättningsgrad 40,011 1,803 0,000 

Storlek 0,601 0,561 0,284 

Risk 0,708 0,417 0,089 

        

Allmännytta -2,625 1,119 0,019 

Transport 1,955 1,887 0,300 

Bank, Spar & Lån -4,533 1,941 0,020 

Försäkring -2,058 1,202 0,087 

Övriga Finansiella -2,168 1,024 0,034 

R2 0,689     

Adj. R2 0,688     

Sig. 0,000     

Nr Observationer 4344     

Tabell 24. Regressionsanalys FP och dimensionen Bolagsstyrning USA 
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5. Resultatdiskussion 

 

I det femte kapitlet diskuteras resultatet genom en diskussion med studiens fem hypoteser som 

grund. Denna grund ska sedan användas för att kunna besvara studiens syfte. Resultatet kommer 

även att kopplas till de teorier som vi lyft fram i teorikapitlet. 

 

Vid en första titt på den deskriptiva statistiken kan vi se att det verkar som att Europa har en 

obligatorisk hållbarhetsrapportering har ett högre snitt på poängen för CSP medan de amerikanska 

företagen har högre lönsamhet. Skillnaderna i hur de olika världsdelarna ser på CSP aktiviteter blir 

tydligt då det precis som von Arx och Ziegler (2014) lyft fram går att se att de europeiska länderna 

har betydligt högre värden för CSP aktiviteter inom Miljö och Social CSP dimension än sina 

amerikanska kollegor. Samtidigt kan vi se att det finns belägg för Fortes (2013, s. 815) sätt att se 

på skillnaderna mellan regionerna. De amerikanska företagen har betydligt högre aktiviteter inom 

Bolagsstyrning än vad de europeiska har vilket vi kan se i Tabell 8 och Tabell 9. När det gäller de 

tre variablerna för FP så har USA högre siffror än Europa på samtliga tre. Dessa siffror kan då 

enligt oss indikera på att CSP aktiviteter på bolagsstyrningen har en större positiv effekt på 

lönsamheten än vad de övriga två dimensionerna har. McWilliams och Siegel (2001, s. 125) tog 

upp intressentteorin som en positiv påverkan på lönsamheten vilket kan ses just genom detta 

faktum. Att aktiviteter inom företagsstyrning kan påverka lönsamheten positivt kan ske genom att 

företagen enligt Malik (2015, s. 419) kan öka effektiviteten eller bygga upp ett bättre rykte för 

företaget eller genom att skapa varumärkesvärde för konsumenten. 

Vi kommer i kapitel 5.1 titta närmare på resultaten i regressionerna gällande relationen mellan 

CSP och FP för Europa som vi ser som den region som använder obligatorisk 

hållbarhetsrapportering och USA som den region som inte använder obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. Detta sätt att se på regionerna kommer att användas även för 

resultatdiskussionen gällande de tre dimensionerna för CSP. Genom att testa varje dimension var 

för sig kan vi se om det resonemang som fördes av Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015, s. 

25) där de förklarade att olika dimensioner kan ha olika påverkan på FP verkligen stämmer. 
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5.1 CSP:s relation med FP för obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering 

När det gäller relationen mellan CSP och FP för de europeiska länderna kan vi först se att det finns 

en något negativ relation på -0,0217 mellan dessa samtidigt som vi har en signifikansnivå på 0,5 

vilket är relativt högt för att kunna dra några direkta slutsatser men De Veaux et al. (2016, s. 571) 

påpekar att vi då kan titta på p-värdet som i detta fall är negativt -0.0891 vilket visar på att det 

finns ett litet negativt samband mellan CSP och den finansiella prestationen. Vid en lite djupare 

undersökning kan vi dock se att de flesta av de europeiska länderna har en positiv relation mellan 

CSP och FP. 

När vi sedan tittar på resultatet från Tabell 12 kan vi se att exempelvis Portugal som har höga 

siffror överlag gällande CSP aktiviteter samtidigt har höga siffror gällande lönsamheten vilket 

indikerar på att påståendet från Herbohn, Walker och Loo (2014, s. 456) att ju större CSP 

aktiviteter desto mer positiv är relationen mellan CSP och lönsamheten verkar stämma. Samtidigt 

kan vi se att Grekland som har låga siffror gällande CSP aktiviteter även har en låga siffror gällande 

lönsamheten. Andra forskare såsom Renneboog et al. (2008, s. 302) och Chen et al. (2017, s. 18) 

påstår att företag som inte lägger så stor kraft på CSP visar på en bättre lönsamhet. Det faktum att 

t ex länder som Danmark och Österrike inte har så höga poäng gällande CSP och dimensionerna 

visar bland de högsta siffrorna på en positiv relation mellan CSP och FP i regressionerna gör att 

det enligt oss kan finnas belägg för detta påstående. De länder som har lägst poäng gällande total 

CSP är Belgien, Danmark, Grekland och Österrike. När vi sedan tittar på resultatet gällande 

relationen mellan CSP och FP kan vi utläsa att Belgien och Grekland är de länder som visar sämst 

relation medan både Danmark och Österrike visar på en positiv relation. 

Gällande Danmark kan detta bero på att landet sedan 2008 har använt sig av obligatorisk 

hållbarhetsrapportering för de större företagen medan exempelvis Grekland förmodligen inte 

använt sig av detta förrän vid EU regleringen 2014. Detta ligger helt i linje med Owens teori (2013, 

s. 354) att en obligatorisk rapportering har en stor positiv påverkan på lång sikt. Tittar vi på 

signifikansnivåerna så ligger de ganska högt bortsett från Portugal och Grekland som ligger på 

under 0,01. De Veaux et al. (2016, s. 571) lyfter fram att många forskare ofta väljer att titta på p-

värdet istället för signifikansnivåerna. Tittar vi på p-värdet för Europa så går det att utläsa att endast 

Portugal hamnar på den positiva sidan medan övriga länder är negativa vilket kan indikera på att 
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det enligt detta sätt att se det finns ett negativt samband mellan total CSP och FP samtidigt bör det 

påpekas att T-värdet är positivt för samtliga europeiska länder förutom Belgien, Grekland, 

Schweiz och Spanien. Malik (2015, s. 427) använde sig av intressentteorin för att belysa ett av de 

problem som kan vara orsaken till att det finns ett negativt samband mellan CSP och FP. Dessa 

problem kan bero på att det kan kosta mer att utföra de miljö- och samhällsmässiga aktiviteterna 

än att fokusera på bolagsstyrningen som har mer fokus på kunder och investerare. 

Detta kan då jämföras med sambandet mellan FP och CSP för amerikanska företag. Vi kan se från 

tabell 17 att de har ett positivt förhållande på 0,0837125 med standardavvikelsen på 0,0837125 

och en signifikansnivå 0,000. Det är mycket lågt och gör det möjligt för oss att göra ytterligare 

slutsatser. Med denna information kan vi anta att det finns ett positivt samband mellan total CSP 

och FP, trots att koefficienten inte är så stor. Det verkar finnas en skillnad mellan europeiska och 

amerikanska företag och därmed en skillnad mellan obligatorisk och frivillig rapportering. 

De hypoteser som testades i dessa analyser var: 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan CSP och FP hos företag med en obligatorisk 

hållbarhetsrapportering. 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan CSP och FP hos företag med en frivillig 

hållbarhetsrapportering. 

Den första hypotesen säger att förhållandet mellan CSP och FP är positivt i obligatorisk 

rapportering. De övergripande resultaten stöder inte dessa hypoteser eftersom resultaten från 

europeiska länder visar ett negativt samband mellan de två variablerna. Tabell 16 visar uppgifterna 

om detta samband. Landvariablerna tyder dock på att resultaten inte är så enkla att tolka eftersom 

sambandet beror på landet. Anledningen till varför de varierar beror på olika undersökningar. Även 

om förhållandet kan behöva granskas närmare, har den obligatoriska hållbarhetsrapporteringen 

som nyligen antagits i EU inte skapat en god cirkel mellan CSP och FP eller en positiv relation 

med FP hos företag med en obligatorisk hållbarhetsrapportering. 

Den andra hypotesen avser USA, som i vårt fall var ett exempel på frivillig 

hållbarhetsrapportering. Hypoteserna säger att förhållandet mellan CSP och FP är positivt för 

frivillig rapportering och resultaten stödjer dessa hypoteser. Tabell 17 visar förhållandet mellan 
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total CSP och FP. Analysen visar ett positivt samband mellan total CSP och FP men sambandet är 

inte så stort. 

Det är viktigt att notera att USA-företag har en lägre genomsnittlig CSP-poäng än europeiska 

länder och i stället har amerikanska företag högre FP än europeiska företag. Så medan analysen 

tyder på att sambandet är positivt kan man ifrågasätta om lägre CSP kan påverka sambandet på 

något sätt. Det är också viktigt att notera att vissa europeiska länder med högre CSP-poäng har ett 

positivt förhållande. 

5.2 Relationen mellan CSP:s dimension Miljö och FP 

Att miljö är viktigt för Europa är något som von Arx och Ziegler (2014) tog upp och detta visar 

sig också i det faktum att de flesta av de europeiska länderna lägger störst kraft på dessa aktiviteter.  

En anledning till detta är enligt oss att det för Europa ställs krav från allmänheten att sköta sig 

miljömässigt vilket helt går i linje med den legitimitetsteori som lyfts fram av såväl Lindbloms 

(1993) som Duff (2017). Både Chollet och Cellier (2011, s. 28-29) samt Hassel et al. (2005, s. 55-

57) fick resultat som gav bevis på en negativ effekt på FP. Tittar vi på Tabell 18 kan vi se att det 

finns ett något negativt samband mellan CSP dimensionen Miljö och FP för de europeiska 

länderna. Samtidigt som det när vi tittar på länderna kan se att det finns flera länder som visar på 

ett positivt samband vid granskning av koefficienten och t-värdet medan p-värdet visar på negativt 

samband för samtliga bortsett från Portugal. Signifikansnivåerna ligger ganska högt bortsett för 

Portugal och Grekland som ligger under 0,01 samtidigt som dessa ger en indikation på att det för 

de flesta länder i Europa finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen miljö och FP. 

Skandinavien är den region som är högst rankad inom Yales (2016) EPI index gällande 

miljömässig hållbarhet. Samtidigt bör det lyftas fram att påståenden från Strand et al. (2014, s. 1), 

De Geer et al. (2009, s. 280) och Chen et al. (2015, s. 454) om Skandinaviens styrka inom miljö 

inte visar sig på resultatet gällande miljödimensionen där Danmark, Norge och Sverige visar på 

ganska mediokra poäng i jämförelse med de kontinentaleuropeiska länderna. Att detta visar sig 

kan möjligen bero på att användandet av GRI kan vara större i andra länder då denna form av 

miljörapportering enligt O’Dwyer och Owen (2005, s. 208) har ökat stort sedan 90-talet men även 

påverkats av regleringar inom EU. Det faktum att Frankrike har högst poäng för miljö kan enligt 

oss främst bero på att de använt sig av först en integrerad hållbarhetsrapportering för att sedan 
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genom Grenelle lagen ha en obligatorisk rapportering. Att rapporteringen inte är lika krävande 

som tidigare verkar inte ha påverkat då de flesta företag redan vant sig vid användandet av den 

integrerade rapporteringen vilket förmodligen gjort att de fortsatt använda sig av detta även om 

Grenelle lagen gjort att kraven inte är lika stora längre. 

Resultaten för Europa ger en del saker som vi tycker bör kommenteras vi kan exempelvis se att p-

värdet för Tobin’s Q är negativt vilket kan indikera på att detta mått har använts av forskare som 

fått negativa effekter (Chollet & Cellier, 2011, s. 28-29; Hassel et al., 2005, s. 41, 55-57) om detta 

använts som marknadsmässigt mått medan de forskare såsom Iatridis (2013, s. 55) som använde 

ROA samt Mahoney och Roberts (2007, s. 243) som har använt sig av ROA och ROE visade på 

positiva effekter. 

Dessa resultat kan då jämföras med amerikanska företag. Medelvärdet för CSP-dimensionerna var 

det lägsta för Miljö bland amerikanska företag. Författare som Hendrickson, Horvath, Joshi och 

Lave (1998) hävdar att amerikanska företag har kämpat med att göra miljömedvetna beslut och 

det är kanske det vi ser i resultaten. Vi vill också påpeka att majoriteten av företag som hittades i 

Datastream inte rapporterade sina Miljö-poäng. Vi ifrågasätter om det gjordes slumpmässigt eller 

om det bara var de företag som aktivt arbetar med miljöfrågor som rapporterade sina värderingar. 

Om det är den andra situationen skulle det verkliga Miljö-värdet vara ännu lägre. Hur som helst 

har amerikanska företag i genomsnitt mycket lägre miljöpoäng jämfört med europeiska länder. 

Med detta sagt är sambandet mellan CSP dimensionen Miljö och FP positivt. 

Hypotesen som undersöks i denna analys är: 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen miljö och FP för både 

obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 

Tabell 18 visar korrelationen för obligatorisk rapportering och tabell 19 visar korrelationen för 

frivillig rapportering. Analysen visar att data för europeiska länder inte stödjer denna hypotes. 

Sambandet som hittats är övergripande negativt men det är positivt för många länder. Det kan bero 

på att vissa länder har mycket starka negativa korrelationer mellan Miljö och FP, vilket kan ha 

påverkat resultatet. I allmänhet kan det konstateras att det inte förefaller vara ett positivt samband 

mellan CSP dimensionen Miljö och FP för obligatorisk rapportering. 
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Vi kan då observera frivillig rapportering. Bland amerikanska företag visade analysen ett positivt 

samband mellan CSP-dimensionen Miljö och FP. Samtidigt är det viktigt att notera att 

amerikanska företag hade låga Miljö-poäng i genomsnitt och högre FP. Sammanfattningsvis kan 

sägas att det finns ett positivt samband mellan CSP-dimensionen miljö och FP för frivillig 

rapportering stöds av våra resultat. 

5.3 Relationen mellan CSP:s dimension Social och FP 

Hypotes 4 tar upp om det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen Social och FP. För 

relationen mellan den sociala dimensionen och de finansiella prestationerna kan vi för Europa se 

ett väldigt lågt negativt samband som ligger på gränsen till inget samband på -0,007 vid en första 

anblick om vi däremot tittar på hur de olika europeiska länderna påverkas så kan vi se att de flesta 

har ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och FP. Fem av länderna ligger runt 1 i 

sambandet mellan dimensionen Social och FP. Signifikansnivåerna är varierande men Portugal 

och Grekland ligger under 0,01 och Belgien har 0,125. Grekland och Belgien hade lägst poäng av 

de europeiska länderna (se Tabell 12) och de är också de två länder som har det mest negativa 

sambandet mellan den sociala dimensionen och FP enligt Tabell 20. Detta kan enligt oss påvisa att 

de länder som visar på oansvarigt beteende som Lin-Hi och Müller (2013, s. 1932) beskrev som 

CSI gör att om företaget inte tar sitt sociala ansvar så får detta till följd att lönsamheten påverkas 

negativt. Samtidigt kan vi dock inte förneka det som Cai, Jo och Pan (2011, s. 171) påpekade att 

oansvariga företag tjänar mer till viss del verkar stämma då Österrike som har en förhållandevis 

låg poäng för den sociala dimensionen är det land som visar näst bäst positivt samband i relationen 

mellan dimensionen social och FP.  

För de länder som hade bland de högsta poängen för sitt sociala ansvarstagande kan vi se samma 

tvetydiga samband där Portugal och Spanien visar på höga poäng för sitt sociala ansvarstagande 

fast med en stor skillnad i att medan Portugal är det land som visar på det största positiva 

sambandet visar Spanien på ett negativt samband. Detta ser vi som att McWilliams och Siegel 

(2001, s. 125) kan ha rätt i sitt påstående att det finns en ideal nivå för det sociala ansvarstagandet 

då det ger en positiv effekt på lönsamheten. En annan orsak till att det kan skiljas åt på detta vis 

kan vara hur mycket kapital som företagen har tillgängligt vilket även Preston och Bannon (1997, 

s. 428) lyfte fram i sin forskning. 
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Thomson Reuters (2017, s. 6) tar upp att för deras sätt att se på den sociala dimensionen läggs 

fokus på arbetskraften, mänskliga rättigheter, samhället och produktansvar gör enligt oss att ett 

sätt att titta på de olika resultaten bör vara att titta lite med intressent teoretiska glasögon. Malik 

(2015, s. 427) tar upp intressenter såsom samhället, anställda och kunder som är de som enligt oss 

är de som påverkas mest av Thomson Reuters sätt att se på den sociala dimensionen. Att det råder 

en sådan komplexitet som vi kan se är något som Marom (2006, s. 192) lyfte fram då Marom 

påpekade hur intressenterna kunde påverkas både positivt och negativt av aktiviteterna.  Det 

faktum att samhället, de anställda och kunderna påverkas av de sociala aktiviteterna gör att vi anser 

att det är viktigt att även ta in legitimitetsaspekten. Om de anställda och medborgarna i samhället 

har förtroende och förståelse för varför företagen utför de sociala aktiviteter som de utför så kan 

möjligen detta påverka hur relationen ser ut. Vi får dock samtidigt inte glömma bort att de individer 

som investerar i företaget möjligen också kan se på saker och ting ur det perspektiv som lyfts fram 

av Mahoney och Roberts (2007, s. 238) då kostnaderna inte får bli för höga. Om kostnaderna blir 

för höga påverkar detta lönsamheten negativt och detta kan leda till att investerare inte väljer att 

köpa aktier i just det företaget. 

Vi kan sedan jämföra resultaten med USA som vi använde som representant för frivillig 

rapportering. Förhållandet mellan CSP-dimensionen Social och FP är positiv för USA på 0,038. I 

jämförelse med de europeiska länder kan vi se att det amerikanska sambandet är både starkare och 

positivt. Medelvärdet för Europa med avseende på CSP-dimensionen Social var 74,126508 och 

för USA var det 59,5483. Det visar att medelvärdet för Social var betydligt högre i genomsnitt för 

europeiska länder än USA. Samtidigt var den genomsnittliga FP högre för USA än Europa. 

Den hypotes som testades i denna analys är: 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen social och FP för både 

obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 

Återigen är hypotesen uppdelad i två kategorier för att passa de två data kategorierna. Tabell 20 

visar resultaten för obligatorisk rapportering och tabell 21 visar resultaten för frivillig rapportering. 

Om vi börjar med den obligatoriska rapporteringen som representeras av Europa kan vi se att 

hypotesen inte stöds av analysen. Det övergripande sambandet visar inget samband eller ett väldigt 

litet negativt samband för europeiska företag. Men om vi tittar noggrant på enskilda företag kan vi 



 

94 

se att många av dem har ett positivt samband, vilket innebär att det är möjligt att ha ett positivt 

förhållande när obligatorisk rapportering används. Generellt sett visar resultaten ett negativt 

samband i obligatorisk rapportering. Om vi tittar på amerikanska företag som ett exempel på 

frivillig rapportering kan vi se ett starkare och positivt samband. Medelvärdet var lägre för 

amerikanska företag i jämförelse med europeiska företag men de hade fortfarande ett positivt 

samband med FP. 

5.4 Relationen mellan CSP:s dimension Bolagsstyrning och FP 

Sista relationen som vi tittade på var för hypotes 5 och gällde mellan dimensionen bolagsstyrning 

och FP. För Europa kunde vi här se att koefficienten var 0,292 vilket visar på ett positivt samband 

mellan bolagsstyrning och den finansiella prestationen. Precis som för de andra regressionerna 

kunde vi se att Skuldsättningsgraden hade en positiv relation medan Storlek och Risk hade en 

negativ relation. För samtliga europeiska regressioner kan vi se att Tobin’s Q har ett negativt 

samband med lönsamhet vilket vi ser som att om företaget är övervärderat påverkas lönsamheten 

negativt. Om företaget däremot är undervärderat och ligger under 1 så kan detta visa indikationer 

till investerare om att företaget bör vara lönsammare då företaget inte bör vara undervärderat. 

Samtliga branscher i Europa visar på ett positivt samband med FP. För de europeiska länderna så 

kan vi se att de har lägre poäng än USA och dessutom visar de flesta europeiska länder på en 

mindre påverkan av relationen mellan dimensionen bolagsstyrning och FP. Finland visar för första 

gången på ett negativt samband i sin relation med FP. Grekland var återigen det land som hade 

sämst poäng i Tabell 12 och samtidigt visade på den mest negativa relationen med FP i Tabell 22. 

Signifikansnivåerna är ojämna precis som för övriga regressioner men nivån är under eller runt 

0,01 för Portugal och Grekland. 

Collier (2008, s. 933) lyfte fram att en genomtänkt bolagsstyrning kan påverka lönsamheten 

positivt vilket vi kan finna problematiskt att styrka då Finland som var ett av de högst rankade 

europeiska länderna visade på ett negativt samband i sin relation med lönsamheten. Å andra sidan 

lyfte Oman (2001, s. 13) fram att lagar och regleringar såväl som accepterade affärsstrategier kan 

påverkas. Thomson Reuters (2017, s. 3) tar upp att de har med ledning, aktieägare och CSR 

strategier i sina kriterier för sin poängsättning. Möjligen kan detta sätt att tilldela poängsättning 

varit en bidragande orsak till att exempelvis Finland kan ha fått höga poäng samtidigt som 
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lönsamheten varit låg. Wang och Sarkis (2017, s. 1607) tog upp att om aktiviteterna var välstyrda 

påverkade detta lönsamheten positivt. Vi har inte gjort någon djupare undersökning men det kan 

vara så att i Finland så är aktiviteterna inte välstyrda eller så är de inte tillräckligt synliga för 

samhället vilket var en annan orsak som Jo och Harjoto (2012, s. 53) påpekade i sin forskning. Cai 

et al. (2011, s. 159) tar även upp kostnaderna som en aspekt att ha i åtanke då om aktiviteterna 

kostar för mycket så påverkar detta lönsamheten negativt. 

För att kunna förstå hur bolagsstyrningen påverkar lönsamheten ansåg Paniagua et al. (2018, s. 1) 

att multipla regressionsanalyser bör användas. Vi har använt oss av detta och anser oss kunna se 

att det faktiskt finns ett positivt samband mellan dimensionen bolagsstyrning och FP. 

Vi kan sedan jämföra resultaten med de amerikanska företagen. Liknande de europeiska företagen 

är sambandet mellan CSP-dimensionen Bolagsstyrning och FP positivt. Det är också det högsta av 

alla CSP-poäng för USA, något som kanske återspeglar den amerikanska ledningens fokus. 

Forskare som Harford, Mansi och Maxwell (2012) och Holmstrom och Kaplan (2003) skriver att 

bolagsstyrning har varit av stort intresse inom USA. Holmstrom och Kaplan (2003) skriver att 

riktlinjer för bolagsstyrning skapades av NYSE och NASDAQ. Det visar att amerikanska företag 

fokuserar på bolagsstyrning och detta kan ses i våra resultat. 

Liksom de europeiska företagen har amerikanska företag ett negativt förhållande mellan FP och 

Tobins Q. Relationen mellan ROA och FP är dock positiv och ganska stark. Detta kan återigen 

tyda på problem med över- och undervärderingar av företag och påverkan på lönsamhet. 

I denna analys var hypotesen som testades: 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan CSP dimensionen bolagsstyrning och FP för 

både obligatorisk och frivillig hållbarhetsrapportering. 

Tabell 22 visar korrelationen mellan variablerna för obligatorisk rapportering och tabell 23 visar 

korrelationen för frivillig rapportering. Analysen visar att både europeiska och amerikanska data 

stöder hypotesen. Det verkar således finnas ett positivt samband mellan CSP-dimensionen 

Bolagsstyrning och FP både för obligatorisk och frivillig rapportering. 
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 6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats och bidrag ur både ett teoretiskt 

och praktiskt perspektiv. Här resoneras det också gällande studiens trovärdighet, begränsningar 

för att avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida rapporteringsformat påverkar förhållandet 

mellan CSP och FP. För att göra detta skapades fem hypoteser. De fokuserade på total CSP, tre 

CSP dimensioner: Miljö, Social och Bolagsstyrning kontra FP. Data delades in i två kategorier - 

obligatorisk rapportering och frivillig rapportering. 

Våra resultat och analys visade att sambandet mellan total CSP och FP påverkas av 

rapporteringsformatet. Vi undersökte detta genom att titta på de tre dimensionerna av CSP som 

presenterades av Thomson Reuters: Miljö, Social och Bolagsstyrning. Våra resultat visade att 

sambandet mellan dimensionen bolagsstyrning och FP var positivt för både obligatorisk och 

frivillig rapportering. Sambandet mellan de andra dimensionerna och FP var negativt för 

obligatorisk rapportering och positivt för frivillig rapportering. 

Tidigare forskning har haft motsägelsefulla resultat vilket innebär att våra resultat stöder viss 

tidigare forskning och strider mot annan forskning. Ioannou och Serafeim (2016) konstaterade att 

FP påverkades positivt i Danmark efter att hållbarhetsrapporteringen blev obligatorisk under 2008. 

Vi har också funnit att sambandet mellan CSP och FP var positivt i Danmark. Det övergripande 

sambandet för Europa var emellertid negativt vilket visar att det finns skillnader på lokal nivå. 

Chen et al. (2017) uppgav att statligt ägda företag i Kina visade ett negativt samband efter att 

hållbarhetsrapporteringen blev obligatorisk. Våra resultat för Europa stöder denna slutsats. Owen 

(2013) skrev att obligatorisk rapportering har en positiv effekt på FP vilket är något som våra 

resultat motsätter. Owen (2013) skriver dock att denna positiva effekt kan inträffa efter flera år, 

vilket inte är något som vi antingen kan förneka eller stödja. Jackson och Apostolakou (2010) 
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skrev att företag som har obligatorisk rapportering är mindre lönsamma än företag med frivillig 

rapportering. Resultaten av denna uppsats stöder detta eftersom resultaten för Europa visade ett 

negativt samband medan resultaten för USA visade ett positivt förhållande. Sammantaget kan vi 

se att våra resultat stöder viss tidigare forskning medan de också motsäger annan forskning. Det 

visar djupet på detta ämnet och att mycket bör övervägas för att få svar. 

 6.2 Studiens bidrag 

I detta kapitel diskuteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens resultat har visat att det finns skillnader i sambandet mellan CSP och FP i förhållande till 

rapporteringsformat. Tidigare forskning har inte fokuserat på rapporteringsformat utan snarare 

enbart på förhållandet i olika geografiska områden (Chen et al., 2015; Lin-Hi och Müller, 2013; 

Von Arx och Ziegler, 2014). I vår studie har vi kombinerat dessa studier genom att granska två 

regioner och därmed två former av hållbarhetsrapportering. Vi hoppas att denna studie i sin tur 

kan skapa ett större perspektiv på hur förhållandet mellan CSP och FP kan studeras och vad den 

motstridiga forskningen kan bero på. Denna studie visar att formatet för hållbarhetsrapportering 

påverkar sambandet mellan CSP och FP, vilket kan vara anledningen till varför forskare från olika 

regioner har motstridiga resultat. Resultaten visar att sambanden mellan de båda CSP-

dimensionerna Miljö och Social och FP är negativa för obligatorisk rapportering men positiva för 

frivillig rapportering. Resultaten visar också att CSP-dimensionen Bolagsstyrning och FP har ett 

positivt förhållande för både obligatorisk rapportering och frivillig rapportering, men det är värt 

att nämna att bolagsstyrning är den huvudsakliga dimensionen för USA (Harford, Mansi och 

Maxwell, 2012; Holmstrom och Kaplan, 2003). Något annat som är värt att nämna är att många 

europeiska länder som haft obligatorisk rapportering för längre tid, som Frankrike och Danmark, 

har ett positivt förhållande för alla dimensioner. Det innebär att framtida studier kan undersöka 

denna fråga ytterligare och se huruvida obligatorisk rapporterings effekt på FP förändras över 

tiden. 

Ett annat teoretiskt bidrag från denna studie är det verkar vara möjligt att bransch påverkar 

sambandet eftersom vi ser att FP påverkas av bransch. Tidigare forskning har undersökt 
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förhållandet i olika branscher och funnit motsägelsefulla resultat (Simpson och Kohers, 2002; 

Makni, Francoeur och Bellavance, 2009; Petrache, 2012). Våra resultat ger en överblick som visar 

att olika branscher har olika relationer till FP. Detta visar att förhållandet inte kan studeras helt 

enkelt i sig utan snarare behöver undersökas ur olika perspektiv. 

Denna studie har gett insikt om betydelsen av juridiska formatet för hållbarhetsrapportering. Det 

har också gett information om hur påverkan av format kan förändras över tiden, vilket ger grund 

för ytterligare forskning. Slutligen har det visat att sambandet mellan CSP och FP är olika mellan 

industrier, vilket ger ytterligare insikt om hur CSP och FP påverkar varandra. 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Denna studie har också praktiska bidrag. Studien visar att obligatorisk hållbarhetsrapportering är 

möjligtvis inte det bästa sättet att motivera företag att göra hållbara val. Denna slutsats kan göras 

baserat på det faktum att företag med obligatorisk rapportering inte upplever någon belöning för 

deras arbete med CSP. Å andra sidan tycks resultaten tyda på att länder som har haft obligatorisk 

rapportering under längre perioder upplever bättre relationer, vilket indikerar behovet av vidare 

studier. 

Ett annat praktiskt bidrag är att företag med frivillig rapportering upplever positiva relationer 

mellan CSP och FP i alla dimensioner. Detta tjänar som motivation för företag i sådana regioner 

att fortfarande utöva ett hållbart ansvarsfullt beteende. Det indikerar också att CSP inte ska 

klassificeras eller upplevas som kostnader utan snarare som investeringar. Det är intressant att 

oberoende av rapporteringsformat var sambandet mellan CSP-dimensionen Företagsstyrning och 

FP alltid positiv. Det tyder på att av alla dimensioner kan företagsstyrning anses vara den mest 

lönsamma och företag kan lugnt investera i det oavsett format. 

Resultaten visar också att det verkar finnas skillnader inom branscher och förhållandet mellan CSP 

och FP. Genom att bekräfta skillnaderna mellan industrier kan konkreta åtgärder vidtas för att 

säkerställa att sambandet bevaras. Företag i olika branscher bör inte avvisa CSP som ineffektivt 

eller irrelevant för sin bransch, utan snarare undersöka hur det kan tillämpas mest effektivt inom 

branschen. 
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De exempel som vi presenterat visar att det finns mycket nytta i att studera sambandet mellan CSP 

och FP. Sådan praktisk information som vi presenterat kan förhoppningsvis hjälpa företag att göra 

hållbart ansvarsfulla val och fortsätta investera i CSP som en resurs. 

6.3 Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet bör också diskuteras, eftersom det kan vara viktigt för resultatens betydelse. 

Metoder som används i denna uppsats har en positivistisk forskningsfilosofi, vilket enligt Thuren 

(2007, s. 17) innefattar data som vi kan iaktta tillsammans med att logiskt räkna ut det, tillsammans 

med ett deduktivt tillvägagångssätt. Den deduktiva metoden fokuserar enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2009, s. 129) på att testa befintliga teorier och hypoteser, vilket är det som vi gjorde 

genom att generera flera hypoteser som vi testat med analysen. Metoden valdes genom att studera 

tidigare forskning. Analyserna baserades också på redan befintlig forskning. Detta ger trovärdighet 

till uppsatsen, eftersom det innebär att dessa metoder har testats tidigare och de har gett lämpliga 

resultat. 

Något annat som var viktigt för studien var konceptet CSP. CSP bygger på begreppet CSR som av 

Carroll (1979, s. 500) definieras som företagens sociala ansvar. Detta begrepp går inte att använda 

i vår studie vilket gjorde att vi var tvungna att använda oss av CSP som är det mått som enligt 

Wood (2010, s. 50) bör användas för att kunna göra en kvantitativ bedömning av sambandet mellan 

CSP och FP. Det är dock svårt att definiera konceptet CSP då exempelvis Wood (2010, s. 50) ser 

det som ett mått på hur bra saker ett företag gör medan Rowley och Berman (2000) ser det som ett 

koncept som visar på relationerna med andra intressenter än aktieägarna. Kang (2013, s. 94) ser 

däremot CSP som ett mått på hur bra ett företag mår, alla dessa olika sätt att se på CSP innebär att 

det behövdes tydliggöras för denna studie. Konceptet CSP definierades således av Thomson 

Reuters (2017, s. 3 och 6) Datastream och deras data användes i vår analys. Det betyder att studien 

blir trovärdig eftersom koncepten är väldefinierade med över 400 sätt att mäta CSP på enligt 

Thomson Reuters (2017, s. 6). Samtidigt påpekar Thomson Reuters (2017, s. 7-8) att de olika 

dimensionerna påverkar CSP olika mycket vilket var anledningen till att vi valde att även se på 

dimensionerna för att därigenom öka studiens trovärdighet. 

Ett annat perspektiv som vi kan nämna är att det är en longitudinell studie som enligt Yin (2007, 

s. 63) förespråkas då vi undersöker data som samlats över 12 år. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 
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82)  är longitudinella studier den föredragna metoden för att observera orsaks- och effektsrelationer 

eftersom de tillåter observatören att studera en variabel över tid. Det innebär att resultaten av vår 

studie också blir trovärdiga. 

Slutligen kan vi diskutera studiens replikerbarhet och validitet. Validitet avser enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 63) huruvida en studie kan generaliseras till annan forskning. När det gäller vår 

studie kan den generaliseras till en ganska stor befolkning, både europeiska och amerikanska 

företag har använts. Förhoppningsvis kan det också generaliseras till andra länder och områden 

som har antingen obligatorisk eller frivillig hållbarhetsrapportering eftersom det stora antal företag 

som vi använt oss av vid studien bör ha gjort så att bias i resultatet har undvikits därav känner vi 

det som att liknande resultat borde framkomma vid en liknande studie gällande andra regioner. 

För att öka trovärdigheten försökte vi också göra studien så replikerbar som möjligt. Varje steg av 

metoden, resultaten och analysen rapporterades och presenterades i detalj. All planering, formler 

och samlade data presenterades, eftersom då blir resultaten tydligare och studien blir replikerbar. 

Vidare användes data från Datastream och de ändras inte under de genomgångna åren, vilket 

innebär att samma resultat är möjliga för andra som vill undersöka detta ämne. 

6.4 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Liksom de flesta studier har denna uppsats vissa begränsningar som bör diskuteras. Det är viktigt 

att diskutera dessa begränsningar eftersom de tillåter oss att vara mer medvetna om 

forskningsprocessen och bidra till att förbättra framtida forskning. 

Den första begränsningen är metodens begränsningar. Metoden som användes i denna uppsats 

valdes utifrån tidigare forskning samt andra kriterier som visade att den skulle ge bäst resultat. Det 

är den första begränsningen som vi vill diskutera. Enligt forskare som Berger (2014, s. 149) leder 

kvantitativa metoder ofta till en falsk känsla av precision. Även om vi anser att resultaten har hög 

validitet och reliabilitet kan resultaten ifrågasättas. 

I vår uppsats använde vi oss av data från Thomsons Reuters databas Datastream. Vi har litat på 

deras resultat och hela vår analys baseras på deras definition av CSP och deras data. Men kritiken 

säger att forskare ofta är alltför beroende på dessa typer av källor. Little (2013, s. 668) tar upp detta 

problem då vi som forskare inte kan eller har tid att kontrollera att den data som vi använt oss av 
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är korrekt. Detta gör att det finns risk för att data är felaktiga. Det är en risk som vi anser vara 

osannolik, eftersom Datastream är en datakälla med många resurser men samtidigt kan vi inte vara 

helt säkra på att felaktigheter inte har förekommit. Frågan som kanske är mer sannolik är bristen 

på koppling mellan data och verklighet. Uppmärksamheten är inriktad på data snarare än 

kopplingen mellan forskning och verklighet. 

Vi hoppas att vi har minimerat metodens begränsningar genom att använda flera mätinstrument. 

Uppgifterna samlades från Datastream, de bearbetades sedan genom Excel och analyserades 

slutligen i SPSS och Stata. Frågor som kollinearitet och upprepade resultat har hittats och 

bearbetats, vilket förhoppningsvis gör datan mer tillförlitliga. 

Den andra frågan som vi skulle vilja diskutera mer är bortfall. Från början bestod antalet bolag av 

681 bolag från Europa och 2 389 bolag från USA. Till slut inkluderade vårt urval 338 bolag från 

Europa och 363 bolag från USA. Det visar en stor mängd företag som inte användes i uppsatsen. 

Valet att inte inkludera dem gjordes på grund av bristande dokumenterade data. Vissa företag 

rapporterade inte sin finansiella information, men majoriteten av företagen rapporterade inte någon 

aspekt av CSP. För att presentera resultat som var korrekta valde vi att endast inkludera företag 

som hade rapporterat all information som användes i denna uppsats. Det innebär att 50% av de 

europeiska uppgifterna och 85% av amerikanska data inte användes. En annan fråga är den ojämna 

fördelningen mellan branscher. Flera branscher utgör en liten del av data medan andra branscher 

utgör större delar av data. Det är troligt att branscher med flera företag är representerade mer 

rättvist. Tyvärr är det något som beror mycket på datakällan och vi kan göra mycket lite åt det. Det 

är ett ämne som kan och bör beaktas i framtida projekt. 

Det leder oss till det nästa ämnet: framtida forskning. Under arbetet med denna uppsats har vi 

förstått att det är ett mycket intressant ämne och att det finns många olika aspekter som återstår att 

studeras. En aspekt som vi uppmärksammade under våra regressioner var det faktum att 

kontrollvariabeln Skuldsättningsgrad visade på ett mycket starkt samband för både Europa och 

USA i relationen mellan CSP och FP vilket vi anser är något som bör forskas mer om för att förstå 

varför detta uppstår. 

Det första förslaget som vi skulle vilja göra är att titta närmare på olika branscher. Som vi tidigare 

har skrivit är en begränsning av vår studie den ojämna fördelningen av företag som kan ha lett till 
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dålig representation. Således kan ett framtida projekt undersöka CSP i olika branscher. Det kan 

vara att olika branscher upplever olika influenser från CSP på deras FP. Fler företag i varje bransch 

kan ge tydligare resultat och visa om det finns en skillnad mellan sambandet inom olika branscher. 

För Europa uppmärksammade vi att från population till urval minskade bankbranschen mest vilket 

vi först inte trodde skulle påverka framtida regressioner men när vi sedan genomförde 

regressionerna så uppstod kollinearitet i bankbranschen vilket gjorde att vi fick presentera att vi 

inte kunde påvisa något samband mellan CSP och FP för denna bransch. Det vore av intresse om 

framtida forskning kunde genomföras för att se varför detta uppstod. Kan det bero på att 

bankbranschen är mer oansvarig än andra branscher eller kan det bero på något helt annat? 

En annan intressant studie kan vara att observera fluktuationerna av CSP och FP under flera år. I 

denna uppsats har vi observerat genomsnittsvärdena över flera år. Det skulle vara intressant att 

observera om det finns mönster över år. Det kan hända att högre CSP inte påverkar FP positivt 

samma år, men snarare nästa år. Således skulle det vara intressant att studera detta samband som 

ett mönster under flera år där forskarna tittar på varje år var för sig. 

Den slutliga förbättringen som vi anser kan göras i framtida forskning är att granska CSP närmare. 

Vi har fokuserat på tre dimensioner, men som vi tidigare nämnt finns det flera dimensioner som 

kan studeras. Således kan framtida studier ta hänsyn till dessa dimensioner, eftersom det kan vara 

att övriga dimensioner är avgörande för sambandet mellan CSP och FP. 
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Bilaga 1: Datastream koder 
Koder för variabler hämtade från databasen Thomson Reuters Datastream 2018-03-28 

  

  

Variabel Kod 

Total Assets WC02999 

Risk WC09802 

ROA WC08301 

ROE WC08326 

Common Equity WC03501 

Total Liabilities WC03351 

Market Capitalization WC08001 

  

 

 


