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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde - 

En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod  

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Anton Tideman och Moa Jakobsson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2019 – mars  

 

 

Syfte: Tidigare forskning har undersökt vilken effekt CSP har på företagsvärde 

med positiva och negativa resultat. I syfte att finna en mer trovärdig mätvariabel 

har studien utvecklat FFCSP som är avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP 

för att finna en lösningen på tidigare forsknings motstridiga resultat. Studien syftar 

till att ett positivt samband mellan FFCSP och företagsvärde existerar. 

 

Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-

deduktiv ansats och longitudinell design över tiden tio år. Det sekundära 

dataunderlaget är insamlat från Thomson Reuters Datastream och har därefter 

analyserats i statistikprogrammet SPSS.  

 

Resultat & slutsats: Studiens resultatet ger bevis på att en avvikelse mellan 

faktiskt CSP och förväntad CSP existerar. Även att FFCSP är ett tillförlitligt och 

signifikant mått i mätning av CSPs effekt på företagsvärde samt att ett positivt 

samband uppvisas.  

 

Examensarbetets bidrag: Studiens utformning av variabeln FFCSP har bidragit 

med en nytt sätt att mäta sambandet mellan CSP och företagsvärde. Även att 

minska informationsasymmetrin mellan företag och intressenter.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att behandla en 

kortare tidsperiod för att generera ett större dataunderlag. Ett annat förslag är att 

använda kvalitativa intervjuer för att minska informationsasymmetrin mellan 

företag och intressenter.   

 

Nyckelord: CSP, företagsvärde, marknadsvärde, marknadseffektivitet, 

informationsasymmetri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 
 

Title: The deviation between actual and expected CSP and the effect on company 

value - A quantitative study of 185 public companies over a ten year period 

 

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

Administration  

 

Author: Anton Tideman and Moa Jakobsson 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2019 – March 

 

 

Aim: Prior research have studied the effect that CSP has on company value with 

both positive and negative results. With the purpose to find a more reliable 

measuring variable the study has developed AECSP which symbolises the 

deviation between actual and expected CSP to find a solution to the different 

results earlier research has presented. The study aims to find a positive 

relationship between AECSP and company value  

 

Method: The study adopt a positivistic research philosophy with a deductive 

approach and a longitudinal design over ten years. The secondary data is collected 

from Thomson Reuters Datastream and have therafter been analyzed and 

processed in the statistical program SPSS.  

 

Result & Conclusions: The results of the study gives evidence that a deviation 

between actual CSP and expected CSP exists. Also that AECSP is a reliable and 

significant measurement in the measuring of CSPs effect on company value and 

that a positive relationship can be proved. 

 

Contribution of the thesis: The study’s development of the variable AECSP has 

contributed as a new way of measuring the relationship between CSP and 

company value. The study has also contributed by reducing the information 

asymmetry between companies and stakeholders.  

 

Suggestions for future research: One suggestion for future research is to treat a 

short time period to generate a larger amount of data. Another suggestion is 

through qualitative interviews reduce the information asymmetry between 

companies and stakeholders.  

 

 

Key words: CSP, company value, market value, market efficiency, information 

asymmetry 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet beskrivs först studiens bakgrund och problematisering. Därefter presenteras 

studiens syfte och studiens bidrag till forskningen diskuteras. Kapitlet avslutas med en disposition av 

övriga kapitel. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Redan på 1930-talet diskuterar Nerlove (1935) företags sociala ansvar och intresset för Corprate 

Social Responsibility (CSR). På 1980-talet påpekar Ingram och Frazier (1980) att även om 

redovisningsekonomer länge har varit intresserade av företags CSR så har trovärdigheten bakom vad 

som rapporterats och dess påverkan på företagens värde diskuterats med både positiva, negativa och 

oförändrade samband.  

 

CSR-rapportering har enligt Daniela, Stefano och Silvia (2018) under de senaste tre årtionden ökat i 

intresse och företag är idag mer medvetna om att ta ansvar inom miljö och sociala frågor. I takt med 

att forskning utvecklas och intresset för CSR ökar från investerare ställs det högre krav på företagen 

från intressenter och från marknaden vilket resulterar i fler och mer omfattande CSR-rapporteringar. 

Det öppnar upp för möjligheten av ett helikopterperspektiv av företag där inte endast den ekonomiska 

prestandan står i fokus. Utöver kraven från marknaden har lagar införts där en CSR-rapport krävs från 

företag beroende på dess storlek. T ex är det nu ett krav för företag i europeiska länder att presentera 

en CSR-rapport om företaget har fler än 500 anställda samt om de är börsnoterade (Europeiska 

kommissionen, 2018). 

 

Under den historiska utvecklingen av CSR har nya uttryck myntats inom området. Ett av de mest 

framträdande är Corporate Social Performance (CSP) vilket representerar själva innehållet i en CSR-

rapport, dvs vad företaget har presterat inom CSR (Carroll, 1999). Då CSR inte anses vara ett 

kvantitativt mått (Wood, 2010) utvecklades CSP för att kunna mäta vilken nivå företags CSR ligger 

på. CSP har blivit ett omdebatterat ämne då forskare inom redovisningen finner det svårt att enas om 

hur CSP ska mätas, samt hur eller om det påverkar företagsvärde (FV).  
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns omfattande forskning om hur CSR påverkar företagsvärde där både positiva och negativa 

samband mellan CSR och FV har bevisats (Elliott, Jackson, Peecher, & White, 2014; Mackey, 

Mackey, & Barney, 2007; Saaeidi, Saeidi, Saeidi, Saeidi, & Sofian, 2015). Det finns en hel del 

forskning om den eventuella effekten av CSR-investeringar/CSR-aktiviteter/CSR-prestation (CSP)1 

och CSR-rapportering på lönsamhet, kapitalkostnader och företagsvärde. Företagsvärde för 

börsnoterade bolag mäts genom aktiepris som kan påverkas uppåt eller nedåt, det vill säga om företag 

går bra och visar upp bra resultat så har det en positiv effekt på företagsvärde. Trots den omfattande 

forskningen är resultaten otydliga och orsaken till otydligheten en fråga som debatteras. Dels finns ett 

stort antal studier som visar att sambandet är positivt (Saeidi et al., 2015), dvs att CSP har en positiv 

effekt på företagsvärde, dels finns många studier som visar att effekten är negativ, t ex menar 

Friedman (1970) att företags enda ansvar är vinstmaximering i form av aktieavkastning till sina 

investerare. Eftersom ett samband inte kan vara både positivt och negativt finns problem med de 

tidigare resultaten. Det är sannolikt att resultaten blir olika beroende på vilka urval som görs, dvs 

vilka bolagsstorlekar, vilka branscher och vilka länder som tidigare studier baseras på. En möjlig 

tolkning av forskningen är att CSP inte har en positiv effekt på finansiella dimensioner av företagande 

eller att det inte finns någon effekt alls, även om det är osannolikt givet alla de argument som kan 

åberopas till stöd för ett samband. Alshehhi, Nobanee och Khare (2018) fann att utifrån ett urval av 

132 vetenskapliga artiklar som behandlat sambandet mellan CSP och företagsvärde, att 78% av 

artiklarna ansåg att en positiv effekt existerar. En annan tolkning är att sättet att definiera eller mäta 

företags CSP-prestationer lider av sådana brister att effekterna av dessa aspekter på lönsamhet, 

kapitalkostnader och bolagsvärde inte går att bevisa (jmf. Wong & Millington, 2014). Vi undersöker 

både definitions- och mätningsproblematiken genom att diskutera hur definitionen av CSP kan 

påverka möjligheterna att mäta det eventuella sambandet mellan CSP och företagsvärde.  

Vi är intresserade av CSP som ett sätt att minska informationsasymmetrin mellan företag och 

investerare. Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) fann att företag som kan attrahera institutionella 

investerare, har lättare att få externt kapital och får större uppmärksamhet av analytiker genom att 

rapportera sin CSP. Elliot et al. (2014) konstaterade att hur investerare ser på bolag kan förändras när 

bolagen rapporterar sin CSP, och sättet att se på företaget påverkar i sin tur värderingen. T ex kan det 

gälla hur företagens vinstnivåer anses som långsiktigt uthålliga. Företagens CSP-prestationer kan 

också skapa legitimitet, politiskt stöd och därigenom minska risken för kostsamma regleringar 

                                                 
1 Vi definierar alla dessa begrepp som synonyma med CSR-prestation (CSP), med vilket vi menar omfattningen av ett 

företags CSR-aktiviteter. Omfattningen av aktiviteterna rapporteras av företagens redovisning och ligger till grund för 
diverse CSR-betyg (tex av försäkringsbolaget Folksam) vilka i sin tur kan återfinnas i databaser.  
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(Blacconiere & Patten, 1994; Marquis & Qian, 2014; Matsumura, Prakash, & Vera-Muñoz, 2014). 

Det är dock möjligt att dessa effekter på FV av CSP skiljer sig åt mellan branscher och länder. 

Ioannou och Serafeims (2012) fann att kvaliteten hos ett lands finansiella institutioner påverkar 

sambandet mellan CSP och företagsvärde.  

Högre eller lägre FV som en effekt av marknadens reaktion på CSP skulle också kunna förväntas när 

företag avviker från det normala. Det är tänkbart att bransch, storlek m fl är egenskaper som påverkar 

sambandet mellan CSP och FV.  Om det är så, kan företag som levererar CSP på en nivå som 

marknaden förväntar sig premieras det inte värderingsmässigt med en CSP-effekt eftersom den redan 

är diskonterad av marknaden2. Tidigare studier har undersökt de institutionella effekterna på CSP och 

företagsvärde (Arminen, Puumalainen, Pätäri, & Fellnhofer, 2018) och CSPs direkta effekt på 

företagsvärde (McWilliams & Siegel, 2001) men har bortsett från andra tänkbara effekter. Det kan 

vara ett rimligt antagande att CSP-effekter på företagsvärde uppstår när det finns en skillnad mellan 

faktiska nivån av CSP och förväntade nivån hos ett enskilt bolag av en viss storlek, i en viss bransch, 

och i ett visst land. Genom att mäta den faktiska CSP som företag presterar och marknadens 

förväntningar på vad företagen släpper inom det icke finansiella (CSP-prestationer) genom 

årsredovisningar, pressmeddelanden osv, kan det utrönas om en eventuell avvikelse uppstår. Den 

CSP-nivå som marknaden förväntar sig kommer att definieras utförligare i kapitel 2 och 3 men genom 

att summera de faktorer som marknaden har förväntningar på, skapar vi en totalsumma i Statistical 

Package of Social Sciences (SPSS). Det är möjligt att effekterna uteblir om företagets CSP är i linje 

med den förväntade nivån eftersom det i så fall inte finns någon information för marknaden att 

reagera på. Det vill säga, att om företagens faktiska CSP-prestationer och marknadens förväntningar 

på företagets CSP ligger i linje finns det inget för marknaden att reagera på. Ligger däremot faktiska 

CSP och förväntat CSP inte i linje så uppstår en informationsasymmetri. Denna tes är i linje med 

finansiell teori som beskriver grader av marknadseffektivitet (Fama, 1970). Marknadseffektivitet 

skulle kunna förklara den tidigare forskningens svårigheter att finna entydiga svar på frågan om CSP 

har en positiv eller negativ påverkan på företagsvärde.  

 

Vår undersökning är ett unikt försök att visa om den eventuella CSP-effekten på företagsvärde 

uppstår, inte som ett samband mellan CSP och företagsvärde vilket har varit den hittillsvarande 

forskningens antagande och vilket hittillsvarande empiriska studier haft svårt att belägga, utan som ett 

                                                 
2
 Vi kommer i studien genomgående använda marknaden som ett samlingsord för investerare, intressenter, analytiker 

och eventuella konsumenter samt kunder. Dock kommer orden användas separat där det är påkallat. 
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samband mellan skillnaden mellan faktisk3 och förväntad4 CSP (FFCSP) hos ett enskilt bolag och 

företagsvärde. Om den förväntade nivån av CSP, dvs en nivå som är typisk för ett bolag av viss 

storlek, i viss bransch, med viss lönsamhet etc. är det möjligt att CSP-effekt på företagens värde inte 

förekommer utom när företag avviker från det normala mönstret. Vårt forskningsgap handlar om 

förklaringar av tidigare studiers notoriska svårighet att finna entydiga och slutgiltiga bevis för det 

eventuella sambandet mellan CSP och företagsvärde. Forskningsgapet som vår studie adresserar ger 

därför möjlighet att förklara den eventuella effekten av CSP på företagsvärde med FFCSP.5 

 

Genom att begreppsligt konstruera CSP som FFCSP, dvs avvikelsen mellan faktiskt och förväntad 

CSP, bidrar vi till forskningen på två sätt.  

 

1. Vi gör den första studien av en eventuell CSP-effekt på företagsvärde som undersöker FFCSP 

istället för CSP som varit den enkom hittillsvarande ansatsen (jmf. Cho & Patten, 2007; De 

Villiers & Van Staden, 2011). Vår studie är unik genom att undersöka om det 

informationsbegrepp som ligger till grund för finansiell forskning, dvs att förväntad 

information redan är diskonterad, också kan bidra till klargörandet av, om och hur CSP 

eventuellt kan påverka företagsvärde.  

2. Vi bidrar också genom metodutveckling på CSR-området genom att utveckla ett sätt att mäta 

CSP-nivå för ett bolag av viss storlek, bransch och landstillhörighet.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka sambandet mellan avvikelsen mellan faktiskt och förväntad CSP (FFCSP) och 

företagsvärde.  

 

  

                                                 
3
 Uttrycket faktiskt CSP är synonymt med total CSP men kommer i föreliggande studie endast användas genom 

uttrycket faktiskt CSP. Värdet för faktiskt CSP kommer i studien beräknas utifrån ESG-score. Vad ESG-score är förklaras 
i kapitel 3 Metod.  
4 Uttrycket förväntad CSP kan även förklaras som normal CSP men vi kommer i studien endast använda oss av 

förväntad CSP. Beräkningen av förväntad CSP kommer behandlas mer utförligt i kapitel 3 Metod. 
5
 Det finns inga sådana studier. Därför undersöker vi ett område som kan betecknas som ”forskningsgap”.  
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1.4 Disposition 

Studiens första kapitel har redogjort arbetets bakgrund, problematisering och bidrag till 

forskningsvärlden vilket har mynnat ut i studiens syfte. Studiens övriga fem kapitel disponeras enligt 

följande. 

Kapitel 2- Teoretiskt referensram 

Som inledning i kapitlet förklaras CSR, CSP och företagsvärde. Kapitlet fortsätter med en genomgång 

av tidigare forsknings resultat av CSPs effekt på företagsvärde och fortsätter därefter med en 

beskrivning av faktisk CSP, förväntad CSP och FFCSP samt orsaker till varför det kan vara ett bättre 

mått än CSP. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens hypotesuppställning. 

Kapitel 3- Metod 

Studiens metodkapitel beskriver den forskningsmetod som har följts. Först redogörs för vilket 

tillvägagångssätt och inom vilket tidsperspektiv studien har förhållit sig till. Vidare diskuteras hur den 

empiriska metodinsamlingen har gått till och vad studies urval har baserats på för premisser. Kapitlet 

fortsätter med en presentation av de valda analysmetoder och avslutas sedan med de kvalitetskriterier 

studien antar. 

Kapitel 4- Resultat 

I resultatkapitlet redovisas beskrivande statistik, korrelationsanalyser och slutligen  

regressionsanalyser som ligger till grund för studiens resultat. 

Kapitel 5- Resultatdiskussion 

I kapitel fem diskuteras de resultat som presenterades i kapitel fyra och dessa ställs mot samt relateras 

till tidigare forskning, studiens hypotes och syfte. 

Kapitel 6- Slutsats, bidrag och begränsningar 

Studiens avslutande kapitel behandlar studiens slutsatser och bidrag. Slutligen diskuteras de 

begränsningar som studien haft samt att förslag ges till fortsatt forskning 
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2. Teoretisk referensram 

 

Studiens andra kapitel behandlar de teoretiska ramverk som studien tar sin utgångspunkt i. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av begreppen CSR och CSP. Därefter följer en övergripande bild av 

sambandet mellan CSP och företagsvärde för att övergå i en beskrivning av fyra relevanta teoriers 

slutsatser samt sambandet till tidigare forskning. Slutligen presenteras faktiskt CSP, förväntad CSP 

och studiens centrala utgångspunkt FFCSP och dess fördelar gentemot CSP samt studiens hypotes.  

 

2.1 CSR  

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är numera ett välanvänt begrepp inom både 

företagsvärlden och inom den akademiska världen. CSR handlar om att företag ska ta ansvar för hur 

de på bästa sätt kan påverka samhället, framförallt ur miljömässiga och sociala perspektiv. Genom att 

ta ansvar för att använda såväl mänskliga som miljömässiga resurser på ett ansvarsfullt sätt bidrar 

företagen till ett bättre samhälle och detta ansvarstagande bedöms också öka lönsamheten. Redan 

under 1930-talet förekom diskussioner angående företags sociala ansvarstagande enligt Nerlove 

(1935), men det var först under 1950-talet som begreppet CSR definierades som företagens sociala 

ansvar mot samhället (Carroll, 1979). CSR har återkommande diskuteras under decennier, där 

forskare haft skilda definitioner av begreppet. Friedman (1970) menade t ex att företagens fokus, 

genom CSR, skiftade från att endast fokusera på vinstmaximering, till att maximera vinster utan att 

överträda regleringar samt stödja företags sociala ansvar.  

 

Det råder fortfarande problematik i beskrivningen av CSR, inte på grund av att det inte 

finns definitioner av begreppet, utan för att det inte finns en erkänd definition av begreppet CSR. 

Dahlsrud (2008) anser att överflödet av CSR-beskrivningar leder till förvirring, vilket Grankvist 

(2012) instämmer i och de menar att det borde finnas en enhetlig definition av begreppet. De primära 

delarna av CSR är enligt Rimmel et al. (2018) ekonomiska, miljömässiga och sociala samt de effekter 

som företaget har på samhället genom deras verksamhet. Ett sätt att konkretisera CSR är enligt 

Frostensson, Helin och Sandström (2015) “att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter av företagets verksamhet”. En definition av CSR-begreppet beskrivs som “företagens 

frivilliga integration av sociala och miljömässiga hänsyn i verksamheten och i samverkan med 

intressenterna” (Europeiska kommissionen, 2018). Detta visar på att den exakta definitionen av 

begreppet CSR är svår att klargöra eftersom det finns skilda uppfattningar. Tidigare var definitionen 

av CSR inriktad mot etik, moral och samhällsansvar men har under senare år fått en bredare innebörd 

gentemot aktieägare och intressenter (Dunfee et al., 1999, s. 30). Det som är gemensamt för flertalet 
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definitioner är att företags sociala och miljömässiga ansvar lyfts fram. Idag talas det också, eller 

istället, om hållbarhet som en samlingsbeteckning för CSR. 

 

2.1.1 CSP 

Enligt Carroll (1979) myntades i slutet av 1970-talet ett nytt uttryck med koppling till CSR, dvs CSP. 

Likt CSR har begreppet CSP flertalet olika definitioner och det finns en mängd olika tolkningar av 

dess innebörd. Eftersom CSR inte är en kvantitativ, mätbar variabel utvecklades begreppet CSP. Den 

huvudsakliga begreppsskillnaden mellan CSR och CSP är att CSR syftar på förpliktelsen 

(responsibility) medan CSP syftar på prestationen (performance) (Van Beurden & Gössling, 2008). 

En förpliktelse kan leda till prestationer men behöver inte göra det. Förpliktelsen syftar på samhällets 

växande krav på företagen men diskuteras ofta som vissa intressenters förväntningar. Distinktionen 

mellan förpliktelse och prestation har förflyttat fokus från samhället (CSR) till företagen (CSP) 

eftersom det är möjligt att definiera operationaliseringar av CSR-prestationer medan CSR endast kan 

diskuteras som filosofiskt begrepp och som samhällsutvecklingsfenomen. (Noterbart är att CSP är ett 

begrepp och att vi använder en operationalisering av CSP, vilken vi definierar i kapitel 3). CSP 

applicerades först inom amerikanska studier men har under senare tid använts vid upprepade tillfällen 

inom företagsekonomiska studier världen över (Wood, 1991). CSP tillåter en flerdimensionell 

mätning av företags sociala policys (Marom, 2006) och ligger till grund för många studiers 

operationalisering av CSR. Likt CSR har CSP flertalet olika definitioner och det finns en del olika 

tolkningar av dess innebörd.  

 

Företag har beroende på sitt engagemang i hållbarhetsfrågor olika höga nivåer av CSP (McWilliams 

& Siegel, 2001). Wood (1991) beskriver CSP som ett sätt att ge en inblick i företags CSR-arbete, ett 

mått för företagens ekonomiska, sociala och miljömässiga engagemang. Inom företagsekonomisk 

forskning har många studier som operationalisering av CSP använt måttet ESG-score (Environmental, 

Social, Governance), vilket hämtats från Thomson Reuters Datastream (Ioannou & Serafeim, 2012). 

Innehållet i ESG-scoren är parametrar som bolagsstyrning, samhälls- samt miljöinformation. I denna 

studie definieras begreppet CSP som en prestation på ansvarsfullt företagande, det vill säga att CSP är 

ett begrepp som beskriver företagens CSR-arbete och vi operationaliserar senare begreppet för 

mätning enligt Thomson Reuters definition vilken vi beskriver i kapitel 3.  

 

2.1.2 Företagsvärde (FV) 

Företagsvärde (FV) används ofta som ett översiktligt begrepp vid värdering av företag. Det finns ett 

flertal olika metoder för att beräkna ett företagsvärde. Exempel på metoder är aktieavkastning, 

nettoinkomst och ROA (Return On Assets) (Aupperle, Carroll, & Hatfield, 1985). Ett företags värde 
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kan ses som uttryck för en subjektiv bedömning baserat på marknadsanalyser, historik samt den 

kunskap intressenter besitter (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).  Det betyder att det inte finns 

en helt objektiv eller sann företagsvärdering som skapar ett precist svar på företagsvärde (i form av 

aktiepris) utan används framförallt för att kunna prognostisera företagets framtida värde. En annan 

metod för att mäta företagsvärde inom företagsekonomi är genom Tobin’s Q (De Villiers & Van 

Staden, 2011) vilket föreliggande studie kommer använda sig av och behandlas ytterligare i kapitel 3 

Metod.  

 

2.2 CSPs effekt på FV 

Diskussionen kring ett eventuellt samband mellan företags FV och CSP-prestationer har pågått de 

senaste årtiondena och har handlat om det är så att företagsprestationer ger en positiv effekt, negativ 

effekt eller om det inte finns något samband mellan företags CSP och FV. Friedman (1970) uttalande 

att ”ett företags enda sociala ansvar är att maximera sin vinst” var startskottet för flertalet studier 

inom ämnet med skiftande resultat (Griffin, 1997). En del studier visar att företags ökade CSP-

prestationer leder till konkurrensfördelar och därmed ökat FV, medan andra studier visar att de ökade 

kostnaderna för CSP-prestationer har negativ effekt på FV och ett minskat marknadsvärde (Hassel, 

Nilsson, & Nyquist, 2005). Hassel et al. (2005) vidareutvecklar sitt resonemang och beskriver de två 

olika uppfattningarna som ett värdeskapande och ett kostnadsinriktat perspektiv. Vidare finns det 

studier som visar på otydliga effekter mellan CSP och FV (Van Beurden & Gössling, 2008). Otydliga 

effekter kan förklaras genom de mätproblem och teoretiska problem som finns (Clarkson, Fang, Li, & 

Richardson, 2013; De Villiers & Van Staden, 2011; Freedman & Jaggi, 1988; Plumlee, Brown, 

Hayes, & Marshall 2015).     

 

För att mäta och förklara sambandet mellan CSP och FV har tidigare forskning hänvisat till olika 

teorier som: Stakeholder theory, Trade-off theory, Legitimacy theory samt Managerial opportunism 

theory med både positiva och negativa slutsatser gällande CSPs effekt på FV. Nedan redogörs för de 

motstridiga resultaten av tidigare forskning gällande CSPs effekt på FV mot bakgrund av respektive 

teori. Vi börjar dock med att beskriva de argumenten i litteraturen för positiv eller negativ 

lönsamhetseffekt av CSP som lyfts fram av de fyra teorierna. Avsnittet avslutas med en jämförande 

sammanställning av teorierna.  
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2.2.1 Stakeholder theory 

Goda relationer med intressenter 

Stakeholder theory är ett teoretiskt ramverk vars mål är att förklara ett företags framgångar med 

chefers skicklighet att hantera relationen till intressenter (Lahouel, Peretti, & Autissier, 2014). De 

primära intressenterna, vilka företagen inte kan existera utan (Hillman & Keim, 2001), anses ha 

inflytande på företags legitimitet och kan påverka de strategiska val företag väljer att göra (Clarkson, 

1995; Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Ur organisationens perspektiv är redovisningen samt 

utförandet av CSP ett verktyg för att tillmötesgå intressenternas olika anspråk (Rimmel et al., 2018). 

Anställda, aktieägare och kreditgivare är exempel på olika intressenter (Tang, Hull, & Rothenburg, 

2012). Att utveckla relationen mellan företaget och dess intressenter hävdas ha en positiv effekt på 

sambandet mellan CSP och FV (Saeidi et al., 2015) och genom att anpassa sig till en bred grupp av 

intressenter hävdar förespråkare att FV ökar (Campbell, 1997; Freeman, 1984; Harrison & Wicks, 

2013). Effekterna av goda relationer med intressenter är en välbehandlad forskningsinriktning inom 

Stakeholder theory litteraturen (Berman, Wicks, Kotha, & Jones, 1999; Choi & Wang, 2009; Hillman 

& Keim, 2001; Preston & Sapienza, 1990) där alla kommit fram till samma slutsats: CSP har en 

positiv effekt på FV.  

Dubbelriktad påverkan mellan företag och intressenter 

Ovanstående redogörelse för intressentrelaterade studier kan dock nyanseras något. Det finns 

nämligen de som påstår att relationerna kan användas av företag för att vilseleda intressenterna. 

Cheung (2016) menar att företagsledare i vissa situationer kan utnyttja lojaliteten hos investerare och 

intressenter med målet att skapa fördelar för egen del i form av privat vinst. Företag kan själva 

anpassa information efter grupper eller enskilda intressenter för att försöka maximera effekterna av 

relationen (Deegan, 2002; Malik, 2014). Detta bedöms kunna öka företagets värde och påverka det 

finansiella resultatet positivt. Omvänt kan intressenter påverka företags agerande genom både positiva 

och negativa reaktioner beroende på vilka förväntningar och krav intressenterna har (Marom 2006; 

McWilliams & Siegel, 2001). Vidare menar Harrison och Wicks (2013) att intressenter är beroende 

av både företaget i sig samt andra intressenter för att kunna uppfylla sina egna intressen.  

Finansiell och icke-finansiell information  

Ytterligare en nyans är fokuseringen på informationsasymmetri som flera studier inom Stakeholder 

theory har. Genom att komplettera finansiell information med icke-finansiell information (CSP 

genom CSR-rapport) hävdar Stakeholder theory att informationsasymmetrin mellan företag och deras 

intressenter minskar (Benlemlih, 2017). Harrison och Wicks (2013) fann t ex ett positivt samband 
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mellan CSP och FV och säger även att det som intressenter söker inom ett företag är mer komplext än 

endast ekonomisk lönsamhet. De har baserat sin undersökning på fyra faktorer som intressenter kan 

utnyttja; 1) varor och tjänster, 2) organisatorisk rättvisa, 3) samarbete och 4) möjligheten till upplevda 

kostnader. Studiens resultat visar att företag som bidrar med mer information än endast det 

ekonomiska är bättre utrustade för att kunna bibehålla sina intressenters intresse och support.  

Sammanfattningsvis framhåller denna grupp av studier att goda relationer mellan 

företag/företagsledning och intressenter leder till att CSP har en positiv effekt på FV. Dels genom att 

komplettera den finansiella informationen med icke-finansiell (Harrison & Wicks, 2013), dels genom 

att företag har en omsorgsfull relation till dess intressenter (Saeidi et al., 2015). Stakeholder theory 

har enligt McWilliams och Siegel (2001) utvecklats till den dominerande teorin inom forskning kring 

CSPs effekt på FV där teorin stödjer ett positivt samband.  

 

 

Figur 1. CSPs positiva effekt på FV inom Stakeholder theory, egen figur 

 

2.2.2 Legitimacy theory  

Vikten av företags legitimitet 

Att Legitimacy theory ligger i linje med Stakeholder theory framhålls av Ljungdahl (1999) och det 

kan vara svårt att skilja dem åt. Den huvudsakliga skillnaden är att Stakeholder theory fokuserar på 

företags förhållande till sina intressenter medan Legitimacy theory behandlar legitimiteten bakom ett 

företag, och inte anger särskilda intressenter Legitimitet är dessutom en aspekt medan intressenter kan 

vara berörda av andra effekter av företags beteende än det som skapar legitimitet. Enligt Rimmel et 

al. (2018) kan de ekonomiska frågorna inte undersökas på ett objektivt sätt om de politiska och 

sociala sammanhangen för företags ekonomiska aktiviteter saknas. Hög social legitimitet är enligt 

Dowling och Pfeffer (1975) essentiellt för ett företags överlevnad och kan leda till ökad FV. 

Legitimitet är även essentiellt för företag som en reflektion av de normer och värderingar samhället 

anser vara korrekta (Ljungdahl, 1999).  

  



 

 11 

 

CSP-investeringars positiva effekt på FV 

Samhället, investerare, aktieägare, anställda på företaget och leverantörer har en stark önskan att 

företag ska investera i CSP (Hillman & Keim, 2001; McWilliams & Siegel, 2001). Det är därför av 

stor vikt för företag att tillmötesgå olika aktörernas önskemål för att skapa långsiktiga goda relationer 

i form av kundlojalitet, avkastning till aktieägare, minskad omsättning av personal samt ett gott 

renommé hos intressenter (Hillman & Keim, 2001; Marom, 2006; McGuire, Sundgren, & 

Schneeweis, 1988). För att skapa konkurrensfördelar i förhållande till andra aktörer inom samma 

bransch är det således av intresse för företag att öka sin goodwill, något som i framtiden kan leda till 

ett ökat FV (Deegan, 2002; Hillman & Keim, 2001). Flera tidiga studier (Deegan & Gordon, 1996; 

Deegan & Rankin, 1996; Gray, Kouhy, & Lavers, 1995; Patten, 1992) har behandlat hållbarhetsarbete 

och dess koppling till legitimitet och funnit att företag som investerar i CSP även belönas med högre 

nivåer av FV. Bebbington, Larrinaga och Moneva (2008) samt Cho och Patten (2007) studier stödjer 

detta påstående och säger att legitimitet har en central roll i CSPs effekt på ett ökat FV. 

Teorin grundas i att ett företags legitimitet är essentiellt för ett företags överlevnad (Dowling & 

Pfeffer, 1975) men visar även att legitimitet är betydelsefullt för sambandet mellan CSP och FV och 

att ökade nivåer av CSP påvisar samband till högre nivåer av FV (Bebbington et al., 2008; Cho & 

Patten, 2007). Därmed förutspår Legitimacy theory liksom Stakeholder theory  att CSP har en positivt 

effekt på FV. 

 

 

Figur 2. CSPs positiva effekt på FV inom Stakeholder theory, egen figur 

 

2.2.3 Trade-off theory 

Ökade kostnader 

Till skillnad från Stakeholder theory och Legitimacy theory, vilka förutsäger en positiv relation 

mellan CSP och FV, lyfter Trade-off theory att relationen kan vara negativ. Preston och O’Bannon 

(1997) beskriver att företags kostnader ökar vid investering i CSP, vilket i sin tur leder till minskad 

lönsamhet. Teorin utgår från hur företag väljer kapitalstruktur genom att balansera fördelar samt 
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nackdelar som uppstår till följd av skiftande finansieringsalternativ (Kraus & Litzenberger, 1973). En 

av de främsta förespråkarna för Trade-off theory är Friedman (1970) som säger att ökad investering i 

CSP resulterar i att företags resurser inte placeras där vinst genereras, vilket i sin tur innebär att 

företag går emot aktieägarnas intresse och leder till minskad avkastning och därmed även minskat 

FV. Vidare påverkar det företagets position gentemot de konkurrenter vars sociala ansvarstagande har 

ringare omfattning och sätter det socialt ansvarsfulla företaget i en mindre gynnsam position genom 

ökade kostnader. Att investera i sociala frågor som företagets primära intressenter inte är anhängare 

av kan resultera i nackdelar för företaget enligt Hillman och Keim (2001). De menar att användandet 

av företags resurser gällande sociala frågor kan resultera i en negativ påverkan på ett företags värde 

samt nedgång av aktiepriset.  

 

Resursfördelning (allokering av finansiella resurser)  

 

Det är enligt Jensen (2001) omöjligt att maximera alla prestationer inom ett företag på olika 

dimensioner om dessa inte är tätt sammanlänkade. Husted och Salazar (2006) vidareutvecklar och 

menar att en kompromiss måste ske gällande investering i företags CSP och dess finansiella 

prestation då de anser att dessa inte kan maximeras samtidigt. Om företag gör det resulterar det i en 

negativ effekt på FV. Detta ligger i linje med Friedman (1970) och Jensen (2001) som säger att CSP-

arbete komplicerar beslutsfattandet och skapar förvirring i företaget om vart fokus bör ligga. 

Friedman (1970) menar även att CSP investeringar innebär att andra aspekter inom företag förbises 

vilket leder till minskat FV. Om investeringarna istället hade placerats inom dessa aspekter hade 

företag upplevt ökad FV. 

 

Ökade kostnader leder till negativ effekt på FV 

 

Enligt Waddock och Graves (1997) upplever företag som investerar i CSP få ekonomiska fördelar 

medan kostnaderna reducerar vinsten och slutsatsen får medhåll av (Aupperle et al., 1985; Ullmann, 

1985; Statman, Fisher, & Anginer, 2008). Makni, Francoeur och Bellavance (2009) bygger vidare på 

forskningen och har i sin studie gällande kanadensiska företag funnit att CSPs miljödimension har en 

negativ effekt på FV. Lima Crisótomo, de Souza Freire och Cortes de Vasconcellos (2011) ämnar i 

sin studie baserad på icke börsnoterade företag i Brasilien försökt utreda huruvida CSP investeringar 

kan förbättra FV. Deras resultat visar dock ett negativt samband mellan CSP och FV. Mätningen har 

skett med Tobin’s Q (aktievärde hos företag) samt ROA som beroende variabel. Vid implementering 

av Tobin’s Q uppvisades ett signifikant negativt samband mellan CSP och FV medan ett icke-

signifikant negativt samband presenterades när ROA var den beroende variabeln.  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2016.1262516
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2016.1262516
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2016.1262516
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I linje med tidigare forskning (Hillman & Keim, 2001; Kraus & Litzenberger, 1973; Preston & 

O’Bannon, 1997) menar Trade-off theory att ökad investering i CSP resulterar i lägre värde av FV 

samt att lägre investering i CSP resulterar i högre värde av FV, därav ett negativt samband mellan 

CSP och FV. 

 

 
Figur 3. CSPs negativa effekt på FV inom Trade-off theory, egen figur 

 

2.2.4 Managerial opportunism theory 

Företagsledningens egenintresse 

I likhet med Trade-off theory förutspår Managerial opportunism theory ett negativt samband mellan 

CSP och FV. Istället för att observera marknaden och intressenternas behov finns det chefer som 

sätter sitt eget intresse i främsta rummet (Preston & O’Bannon, 1997; Weidenbaum & Vogt, 1987; 

Williamson, 1985). Beslut tas gällande företagets investeringar i CSR, inte med främsta syfte att bistå 

omvärlden och företagsvärdet utan på hur det kan främja företagsledningen, i form av bonus eller 

vinstandelar vid kortsiktig lönsamhet (Gallego‐Álvarez, García‐Sánchez, & Silva Vieira, 2014). Vid 

användning av bonussystem inom företagsledning som baseras på kortsiktiga lönsamhetsmått 

tillkommer risken att managers minskar kostnaderna för investeringar i CSR för att själva uppnå sina 

lönsamhetsmått och i sin tur bonusarna, vilket resulterar i minskat FV (Preston & O’Bannon, 1997). 

Preston & O´Bannon (1997) vidareutvecklar sitt resonemang och menar att vid lägre FV kan 

managers och ledningen investera sig i CSR-arbete för att använda det som argument för att FV har 

minskat på grund av de ökade utgifterna för investeringarna. Rimmel et al. (2018) menar att 

problematiken är att ledningens insyn i verksamheten och att de tillgodoser sina egna kortsiktiga 

intressen istället för att uppnå högre FV.  

 

Ökad granskning av företags investeringar 

 

Investerare samt finansanalytiker analyserar djupare och mer grundligt företags 

hållbarhetsinformation för att kunna bedöma eventuella risker hos företaget som miljö, oetiska 
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affärsmetoder och skadliga medarbetarrelationer eftersom de kan ha stor effekt på FV (Rimmel et al., 

2018). Företag som inte engagerar sig i CSP investeringar eftersom cheferna har ett kortsiktigt 

lönsamhetstänk och tillgodoser sina egna behov anses ha en högre investeringsrisk eftersom 

investerarna anser att information av företags risker är allt mer centrala (Rimmel et al., 2018). Därav 

sker inget gynnande för företaget. När företagets avkastning är liten kan ökad prestation av CSP 

användas som argument för att förklara företagets sämre lönsamhet.  

 

Det negativa sambandet mellan CSP och FV inom Managerial opportunism theory kan beskrivas 

enligt följande: Är nivån på FV hög resulterar det i lägre nivå av CSP samt att en lägre nivå av FV 

genererar högre nivå av CSP. Därav det negativa sambandet mellan Managerial opportunism theory 

och FV. 

 

 
Figur 4. CSPs negativa effekt på FV inom Managerial opportunism theory, egen figur 

 

2.2.5 Motstridiga resultat 

För att summera diskussionen ovanstående, har teorierna och tidigare forskning skiftande påståenden 

om CSPs effekt på FV. En forskningsöversikt tyder på att det inte finns övervägande bevis för att 

CSP har vare sig en positiv eller en negativ påverkan på FV (Clarkson et al., 2013; De Villiers & Van 

Staden, 2011; Freedman & Jaggi, 1988; Plumlee et al., 2015).  

 

Enligt Stakeholder theory bidrar utvecklande relationer mellan företag och intressenter till en ökad 

positiv effekt på sambandet mellan CSP och FV (Saeidi et al., 2015) men även att om företag 

anpassar sig till en bred grupp av intressenter ökar detta FV ytterligare (Campbell, 1997; Freeman, 

1984; Harrison & Wicks, 2013). Detta motsäger Trade-off theory som menar att CSP investeringar 

leder till lägre FV då företag inte ser till aktieägarnas primära intressen (Friedman, 1970). I Van 

Beurden och Gösslings (2008) studie som avhandlar 34 tidigare studier från 1991-2007 visade 23 

studier ett positivt samband om CSPs effekt på FV, 9 studier visade otydliga samband och 2 negativa 

samband. Resultatet visar även att studierna som visat negativt alternativt otydligt samband mellan 
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CSP och FV är äldre studier med mindre utvecklade metoder. Nyare studier (Zhao & Murell, 2016) 

visar dock fortsatt otydliga resultat om CSPs effekt på FV.  

 

Ett problem inom tidigare forskning har varit att operationaliseringen av begreppet CSP  varit 

bristfällig och inkonsekvent, vilket kan ha varit ett viktigt element i de skiftande resultaten av CSPs 

effekt på FV (Belu & Manescu, 2013; Salzmann, Ionescu-Somers, & Steger, 2005). Studier visar på 

flertalet olika variabler i mätningen CSP som t ex CSR-rapporter, CSP-processer och observerade 

resultat, och självdefinierade CSP-åtgärder (Lu, Chau, Wang, & Pan, 2014) men även genom ESG-

score likt Ioannou och Serafeim (2012). Eftersom det inte finns något specifikt mått för mätningen av 

CSP kan de skiftande resultaten vara en följd av olika operationaliseringar (Ameer & Othman, 2012; 

Montiel & Delgado-Ceballos, 2014). En annan tolkning av de motstridiga resultaten är att det är 

tänkbart att ett samband mellan CSP och FV inte existerar. Nedan visas en illustration av de 

motstridiga resultaten av CSPs effekt på FV. 

 

 

 

Figur 5. De varierande sambanden av CSPs effekt på FV, egen figur. Negativt samband är rött och positivt 

är grönt. 

 

2.3 Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 

Efter att ha konstaterat att, trots övervägande argument för positivt samband mellan CSP och FV, har 

forskningen inte kunnat dra slutsatsen definitivt. Därför går vi nu vidare med att diskutera ett 

alternativt sätt att betrakta hur CSP kan påverka FV. Vår hypotes är att CSP i sig inte har en effekt på 

FV eftersom en normalnivå för varje land, företagsstorlek, bransch och lönsamhet redan kan förväntas 

vara diskonterad i aktiepriset. Vår hypotes bygger på hur finansmarknaden sätter pris på aktier. Den 

huvudsakliga idén inom finansiell teori beskriver detta fenomen med begreppet effektiva marknader, 

varför vi börjar att förklara vår hypotes med en kort redogörelse för effektiva marknader.  
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Den effektiva marknadshypotsen (EMH) handlar om hur prissättning av aktier fungerar, och innebär 

att marknaden är effektiv när priser reflekterar all tillgänglig information. Hypotesen utvecklades på 

1970-talet av Fama (1970) och innebär att priset på aktier alltid är korrekt, eftersom det finns många 

rationella aktörer och samtliga aktörer har tillgång till ny information samtidigt. Anpassningen till ny 

information sker omedelbart eftersom samtliga aktörer vet hur informationen ska tolkas och det är 

endast ny/avvikande information som leder till förändring av aktiepriset (Nilsson, Torssell & 

Hellström, 2011). Ju snabbare priset reflekterar den tillgängliga information som finns på marknaden 

desto effektivare är marknaden. Hypotesen klassificeras i tre olika former: 

  

Svag form - ser endast till historisk information vilket resulterar i att reaktionerna på marknaden samt 

prisförändringar är försenade (Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan, 2008). 

 

Semi-stark form - reflekterar all historisk samt offentlig information som aktieanalyser och 

årsredovisningar (Barber, Lehavy, McNichols, & Trueman, 2001), men även information från 

pressmeddelanden och internet. 

  

Stark form - består av både den historiska och den offentliga information men även att tillgång finns 

till all information även den som ännu inte är publicerad, så kallad insiderinformation (Fama, 1970).  

  

Den semi-starka formen anses vara den form som fungerar i praktiken och är därför den som vår 

studie kommer utgå ifrån. Enligt Malkiel och Fama (1970) anses marknaden vara semi-stark när all 

offentlig information finns tillgänglig inkluderat den icke-finansiella som CSP är exempel på. Är 

marknaden semi-stark reflekterar den all ny publicerad information och att värderingen av företag 

justeras därefter. Om det stämmer innebär det att all information redan är diskonterad av marknaden 

och att det därmed inte finns något att reagera på. För CSP betyder det att marknaden reagerar enbart 

på överraskningar, dvs oväntade avvikelser positivt eller negativt från allmänt spridda förväntningar 

om CSP-nivån för ett visst bolag. Vår hypotes är därför att CSP påverkar FV enbart i de situationer 

när CSP avviker från förväntad nivå på CSP. Den förväntade nivån bör baseras på eller sammanfalla 

med den nivå som en statistisk analys av normalnivån för CSP hos ett företag av viss storlek, viss 

bransch, landstillhörighet och lönsamhet etc uppvisar.  
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Det finns dock de som påstår att endast en del av all tillgänglig information reflekteras på marknaden 

på grund av en informationsasymmetri och mängden information som måste bearbetas (Grossman & 

Stiglitz, 1980). Vid sådan situation kan en avvikelse uppstå mellan det faktiska och marknadens 

förväntade värde. Kritik mot EMHs semi-starka form är även att den endast mäter hur snabbt den nya 

informationen inkorporeras i priset utan hänsyn till om informationen är rätt integrerad i priset 

(Findlay & Williams, 2000). 

 

2.3.1 Faktiskt CSP 

Vi går nu vidare i beskrivningen av vår alternativa synvinkel på möjligheten att CSP har effekt på FV 

genom att beskriva vad vi menar med faktisk CSP. Faktisk CSP är vad företag faktiskt rapporterar 

och kommer i vår studie representeras av ESG-score vilket kommer förklaras mer utförligt i kapitel 3 

Metod. Det är summan av företags totala CSR-prestation som rapporteras som en del i 

årsredovisningen, hållbarhetsrapporten, på företagets webbplats och på sociala medier (Rimmel et al., 

2018) och används som en betydelsefull del i företagens ansvarskommunikation (Frostensson et al., 

2015). Informationen är enligt Rimmel et al. (2018) väsentlig för investerare, analytiker, kunder samt 

leverantörer och handlar om företagens konkreta aktiviteter och resultat inom hållbarhetsarbetet. 

Rimmel et al. (2018) utvecklar sitt resonemang om företags CSP-prestationer och påpekar att under 

senaste två decennierna har medvetenheten om CSP-prestationer ökat och att det är essentiellt med en 

hållbar affärsverksamhet. Faktisk CSP är således det mått som använts i flertalet av de studier av 

CSP-FV vi diskuterat fram till och med 2.2.5. Vi fortsätter vår väg mot att visa hur ett alternativt 

perspektiv på sambandet CSP och FV kan anläggas genom att beskriva begreppet förväntad CSP. 

 

2.3.2 Förväntad CSP 

Investerare, analytiker, företagare, leverantörer och kunder, dvs de som utgör marknaden, har 

samtliga förväntningar på företagens finansiella, men även icke finansiella delar som företagens CSP-

prestationer. Förväntningarna påverkas enligt Patten (1992) av bland annat företagsstorlek, 

lönsamhet, bransch, tidigare redovisning och negativa externa faktorer (luftförorening och 

klimatförändringar). Rimmel et al. (2018) delar Pattens (1992) åsikt angående negativa externa 

faktorer som påverkar utvecklingen av finansmarknadens intresse i hållbarhetsredovisning. Stigande 

koldioxidutsläpp, barnarbete, miljöförstöringar och omfattande bonusar orsakade att 

finansmarknadens intresse ökade för hållbarhetsarbete (Rimmel et al., 2018). Waring och Edwards 
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(2008) anser att fondförvaltarna använder sig av hållbarhetsranking6 som ett underlag för 

investeringsbeslut.  

 

All ekonomisk teori baseras på idealiseringar som avser att fånga ett genomsnittligt beteende (Fregert 

& Jonung, 2014). Rationella förväntningar grundas på all tillgänglig och relevant information. 

Marton, Petterson och Lundqvist (2016) menar att intressenter uppskattar ett värde på företaget 

genom att beakta variabler såsom finansiell information, omvärldsfaktorer, företagets övriga 

framtidsutsikter samt den icke-finansiella informationen. Marknaden har förväntningar på vad företag 

kommer prestera gällande CSP och framkommer via prognoser av framtida utfall. Här finns en tydlig 

koppling till EMH och dess semi-starka form. Men för att mäta förväntad CSP måste även tidigare 

teoriers begränsningar tas i beaktning, dvs den kritik kring tillgång samt upptagning av information på 

marknaden. Resultatet är en eventuell asymmetri mellan marknadens informationsflöde och de 

förväntningar intressenter har. För att försöka skapa klarhet i en eventuell informationsasymmetri har 

vi, i utformningen av förväntad CSP, använt oss av variabler som tidigare studier visat vara relaterade 

till CSP, dvs exempelvis företagets storlek, bransch, land och lönsamhet. Med förväntad CSP menar 

vi aktiemarknadens förväntningar, vilka självfallet är svårfångade, men vilka bör sammanfalla med en 

statistiskt mätbar normalnivå av CSP för ett visst företag. Normalnivån av CSP för ett visst företag är 

vår operationalisering av aktiemarknadens förväntningar på CSP-nivå för ett visst företag och vi 

redogör för hur vi mäter normalnivån av CSP i kapitel 3. Sista steget i vår diskussion som leder fram 

till vår hypotes är begreppet FFCSP som är skillnaden mellan faktisk och förväntad CSP vilket 

diskuteras i 2.4. 

 

2.4 FFCSP - Ett utvecklat sätt att mäta CSP  

Att resultaten av tidigare forskning är splittrad gällande CSPs effekt på FV är tydligt. Flertalet studier 

har gjorts angående CSPs samband med FV med motstridiga slutsatser (Rimmel et al., 2018). 

Eftersom det inte tycks finnas en väg mot en slutgiltig uppfattning om sambandet mellan CSP och FV 

är det möjligt att CSP inte har något samband med FV (Barnett, 2007). Det går dock att se att 

majoriteten av nyare studier uppvisar ett positivt samband (Rimmel et al. 2018). T ex ämnar studierna 

inom Stakeholder theory, anse att CSP har en positiv effekt på FV, minska informationsasymmetrin 

mellan företag och dess intressenter genom att delge finansiell och icke-finansiell information 

(Benlemlih, 2017). Men i enlighet med EMH existerar en asymmetri mellan faktiskt och förväntad 

CSP och möjligheten finns att avvikelsen i informationsflödet vid mätning av CSP har bortsetts från i 

tidigare forskning. Därför finns ett behov av att utveckla mätinstrumenten och därmed försöka 

                                                 
6
 Kartläggning av företags hållbarhetsarbete som sedan rangordnas i hållbarhetsranking (Rimmel et al., 2018). 
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komma något närmare att förstå CSPs effekt på FV. Vi har vidareutvecklat mätvariabeln CSP och 

benämnt den FFCSP. FFCSP är skillnaden mellan faktiskt CSP och förväntad CSP, dvs avvikelsen. 

Att frångå tidigare metoder i forskningen, dvs mäta antingen faktiskt eller förväntad CSP, öppnar upp 

för nya och mer nyanserade sätt att studera sambandet mellan CSP och FV. 

 

 
 

 

 

 

Figur 6. FFCSP, egen figur 

För att ytterligare befästa FFCSP behandlas nedan två aspekter inom forskning kring CSPs effekt på 

FV, nämligen trovärdighet i rapporter och asymmetrin mellan företag och intressenter. Vi anser att 

det inom dessa områden, baserat på tidigare forsknings motstridiga resultat, finns stor 

utvecklingspotential i definition och mätning av CSP och att FFCSP kan vara en del av den 

utvecklingen. 

 

2.4.1 Trovärdighet i rapporterad CSP 

Man kan ifrågasätta värdet av de icke-finansiella rapporter som företag hittills redovisat. Men genom 

att presentera arbetet kring sin CSP så bör informationsgapet minska mellan företaget, dess 

intressenter och marknad. Enligt Dhaliwal et al. (2011) upplever företag som genererar en ansenlig 

mängd positiv CSP en minskning av kapitalkostnader under följande år. Att initiera en hög standard 

på ett företags CSP lockar enligt Dhaliwal et al. (2011)  intressenter och skapar en större analytisk 

täckning, vilket i sin tur leder till högre kapitalinkomster än för företag som väljer att inte initiera i en 

högre CSP-standard. Dhaliwal et al. (2011) understryker även att de företag som presenterar en 

optimistisk CSR-rapport men som sedan innehar en lägre nivå av CSP inte har några tendenser till 

högre kapitalinkomster. Detta resultat antyder på att intressenter och marknaden kan skilja på en 

trovärdig och en opportunistisk rapportering av CSP. Det kan också tyda på att det inte är ökningen 

eller minskningen i sig av CSP som ger effekter på marknadsvärdet, utan avvikelsen från den 

förväntade CSP:n, uppåt eller nedåt. Att istället tillämpa FFCSP i studien kan vara ett sätt att 

undersöka om så är fallet.  
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2.4.1 Informationsasymmetrin mellan företag och intressenter 

Ett av antagandena för en perfekt marknad är att det råder symmetrisk information bland alla 

marknadens aktörer gällande både finansiell och icke-finansiell information. Om vi istället 

koncentrerar oss på en asymmetrisk information innebär det att en del av marknadens aktörer innehar 

mer information än övriga, vilket leder till felaktiga prissättningar i form av t ex aktiepris. 

Informationsasymmetri mellan företag och intressenter leder till att företagsvärderingen påverkas 

nedåt eller uppåt. Akerlof (1970) utvecklade “The market for lemons” som behandlar 

informationsasymmetrin som råder på olika marknader och har effekt på priset. Ursprungligen 

användes teorin inom bilbranschen för nya och gamla bilar och innebär att säljaren har ett 

informationsövertag gentemot köparen men har numera anpassats till fler marknader, som 

prissättning för aktier (Akerlof, 1970). Företagen har tillgång till information som intressenterna 

antingen inte innehar, inte kan tolka eller att mängden är för stor för att tolkas, vilket resulterar i 

asymmetri (Akerlof, 1970). Informationen framkommer via pressmeddelanden, årsredovisningar, 

intäktsprognoser mm. När informationen inte är ny för marknaden finns det inget som avviker från 

deras förväntningar och informationen är därmed diskonterat av marknaden. Är däremot 

informationen ny så leder det till att marknaden har något att reagera på och vidare påverkas FV uppåt 

eller nedåt beroende på den faktiska CSP som företag rapporterar inte ligger i linje med marknadens 

förväntningar. Därmed menar vi att informationsasymmetrin möjligtvis är en faktor som orsakar 

effekter på FV och genom att utveckla FFCSP kan vi mäta eventuell avvikelse mellan faktiskt och 

förväntad CSP och utröna om det är en betydelsefull faktor.  

 

Om informationsgapet mellan intressenter och företagen minskar kommer en säkerhet för både 

intressenterna och företagen påvisas och en mer transparant relation skapas. Med tanke på nuvarande 

forsknings motstridiga resultat har företag inte lyckats minska informationsasymmetrin. En möjlighet 

är att informationsgapet existerar, inte i vad företag rapporterar eller vad marknaden förväntar sig 

baserat på den information intressenterna har tillgång till, utan avvikelsen dem emellan. 

Tillämpningen av FFCSP kan bidra till att utröna om det stämmer. Genom att mäta företagens 

faktiska CSP-prestationer och marknadens förväntningar på företagens CSP kan vi utröna om en 

eventuell informationsasymmetri finns. Kan avvikelsen mätas kan möjligtvis också en korrekt 

prissättning på aktier att göras. 
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Baserat på ovanstående redovisning är det tydligt att forskningen inte har ett samstämmigt svar 

gällande CSPs effekt på FV (Clarkson et al., 2013; De Villiers & Van Staden, 2011; Freedman & 

Jaggi, 1988; Plumlee et al., 2015). Företag rapporterar nuförtiden sin CSP genom olika 

informationskanaler vilket gör att information snabbare når ut till marknaden och påverkar 

marknadens förväntningar. Trots att det existerar en informationsasymmetri mellan företag och 

marknaden i vad företag rapporterar och vad marknaden förväntar sig av företags CSP (Benlemlih, 

2017). Vi ställer oss därför frågan: kan de motstridiga forskningsresultaten innebära att det faktiskt 

inte existerar ett samband mellan CSP och FV eller är det så att forskningsvärlden ännu inte funnit ett 

mätinstrument som bidrar till ett potentiellt enhälligt samband? Vi kan se att majoriteten av de studier 

som visat ett negativt samband är äldre studier och att ett positivt samband har presenteras mer 

frekvent i nyare studier. Vi förutspår ett positivt samband vid användning av FFCSP.  

 

Vår studie ämnar genom att mäta avvikelsen (FFCSP), dvs skillnaden mellan faktiskt och förväntad 

CSP, utgöra om FFCSP har ett positivt samband på FV. Vi formulerar studiens hypotes: 

 

H1: FFCSP har ett positivt samband med FV. 
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3. Metod 

 

 
 

I det tredje kapitlet presenteras studiens metod. Kapitlet påbörjas med en beskrivning av 

forskningsprocessen för att sedan övergå i en beskrivning av den empiriska metoden som behandlar 

datainsamling samt studiens population, urval och bortfall. Därefter redogörs för operationalisering, 

dvs de mått, begrepp och modeller som har använts i analyserna. Kapitlet avslutas med de valda 

analysmetoder samt en förklaring av tre kvalitetskriterier som använts för att stärka studiens kvalité. 

 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk bakgrund och val av forskningsdesign 

Nedan följer en illustration av vår forskningsprocess med efterföljande förklaringar till de beslut och 

val som successivt har utvecklats under arbetets gång. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) säger att 

all forskning följer en viss process men att stegen ser olika ut beroende på studiens inriktning samt 

omfång. De uttrycker vidare att processen inte alltid är rak, utan att man under forskningsprocessen 

både går framåt och bakåt i de steg som från början var utsatta, vilket vi själva har fått uppleva under 

vår forskningsprocess. 

 

Figur 7. Vår forskningsprocess, inspirerad av Saunders et al. (2009). 
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Forskningsfilosofi- positivism 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och “strävar efter absolut kunskap” och 

uppkomsten av vetenskapstraditionen skedde på 1800-talet av den franske sociologen Auguste Comte 

(Thurén, 2013). Användandet av ordet positiv syftar till att bygga “säker” kunskap samt att observera 

fenomen. Enligt den positivistiska traditionen finns endast två källor till kunskap; vad vi kan iaktta 

med våra sinnen och det vi kan räkna ut med rationellt tänkande (Thurén, 2013). Positivismen är 

enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) det vetenskapliga synsätt som har haft störst påverkan på den 

moderna utvecklingen. Traditionen har en ontologisk samt epistemologisk utgångspunkt där 

verkligheten är lagbunden och rationalism samt matematik är viktiga faktorer utifrån synsätt på 

världsbilden och kunskapssynen. Vanlig beskrivning av positivismen är enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) objektivitet och användandet av mätbara variabler. Den fundamentala grunden i vår egen 

metod är att genom rationell och logisk ansats kunna ge ett trovärdigt resultat och analys.   

Forskningsansats- hypotetisk-deduktiv 

I den vetenskapsteoretiska litteraturen är det vanligt att man ägnar utrymme åt hypotesprövning 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013), där forskarna formulerar och testar specifika antaganden om 

verkligheten. Eliasson (2013) beskriver att hypoteserna framställs utifrån teorin och därefter testas 

mot insamlad data för att genom analyser dra slutsatser kring de kvantifierbara variablerna. Vi 

använder oss i vår studie av en ansats som är hypotetisk-deduktiv, vilket innebär att vi utgår ifrån 

teoriinsamling för att sedan ställa upp hypoteser. Därifrån härleder vi den logiska följd som måste 

gälla för att behålla hypotesen. Hypoteserna testas mot det empiriska underlaget för att se om 

antagandet verifieras. Om hypotesen inte är giltig, falsifieras hypotesen och förkastas. Kan hypotesen 

däremot bevisas bekräftas hypotesen. 

Val av metod- kvantitativ 

Valet av kvantitativ metod är följdriktig eftersom det finns ett samspel mellan valet av 

forskningsfilosofi, ansats och val av metod. Den hypotetisk-deduktiva ansatsen har ett samspel med 

den kvantitativa metoden inom positivismen, som innebär att forskaren mäter företeelser som sedan 

förvandlas till siffror (Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa forskningen betraktas som en strategi 

som accentuerar förhållandet mellan teori och praktiskt forskning, där tyngd ligger på teoriprövning. 

Genom att företeelserna blir omformulerade till variabler blir det en mätbar dimension som kan testas 

för att bekräfta eller avvisa samband. I kvantitativ ansats som är inriktad mot mätbarhet, blir 

verifierbarhet eller falsifiering nyckelbegrepp (Sohlberg & Sohlberg, 2013).     
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Tidsperspektiv- longitudinell design 

Longitudinell design används inom företagsekonomisk forskning för att se förändringar över tid 

(Bryman & Bell, 2013). Vidare är designen att föredra för att se tidsmässigt förhållande mellan olika 

variabler och kunna befästa trender inom den företagsekonomiska världen. Därmed stärks 

förutsättningarna för att kunna dra kausala slutsatser. För att kunna utgöra ett urval så är tidsintervall 

bestämt. Bryman och Bell (2013) påpekar vikten av att uppsamling av information sker minst vid två 

tillfällen. Anledningen är att det ger en möjlighet att kunna se förändringarna under tid (om det finns 

några). I vår studie kommer vi att tillämpa en longitudinell design, där data är insamlat under en 

tioårsperiod.  

Datainsamling & analys - sekundärdata & multipla regressionsanalyser och korrelationer 

Vi har valt att använda oss av sekundärdata och offentlig statistik i vår uppsats. Bryman och Bell 

(2013) anser att valet av sekundärdata tillför studier fördelar. Fördelarna är att den sekundära datan 

nuförtiden anses hålla en hög kvalitet, möjliggör longitudinella studier och är kostnadseffektivt 

eftersom många kan använda samma data. Studien har använts sig av Thomson Reuters Datastream 

som är en av världens största databaser inom finansiell information. Thomson Reuters tillhandahåller 

information om företagens årsredovisningar, finansiella institut och banker världen över (Thomson 

Reuters, 2018). Användandet av Thomson Reuters Datastream som praktiseras i vår studie är en följd 

av att Högskolan i Gävle har en överenskommelse, vilken innebär att vi får använda databasen. Vi 

betraktar användningen av sekundärdata som fundamental för vår studie eftersom det är 

resurskrävande samt tidskrävande (om ens möjligt) att själva samla empiri för oss studenter.  

3.2 Empirisk metod 

Vi har tidigare presenterat vår forskningsprocess och kommer nu i metodens andra avsnitt behandla 

den empiristiska metod vi använt. Vilket innebär förtydligande hur vi samlat information och data till 

vår studie. Efterföljande avsnitt kommer behandla studiens operationalisering samt presentera en 

redogörelse gällande studiens analysmetoder. 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Vår studie utgår ifrån kvantitativ sekundärdata vilket innebär att datan är insamlad av någon annan än 

forskaren (Bryman & Bell, 2013). Studiens underlag består dels av tidigare forskning, dels av empiri 

från Thomson Reuters Datastream. Primärt har informationen samlats från vetenskapliga artiklar och 

böcker. För att till största möjliga mån säkerställa kvalitén på den forskningslitteratur vi hämtat för 

vår studie har vi förlitat oss på två tillvägagångssätt gällande vetenskapliga artiklar. Dels har vi 
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använt oss av Högskolan i Gävles databas samt Google Scholar där fokus har lagts på 

nyckelbegreppen: ”CSP”, ”Company Value”, ”CSR”, ”market value”, ”market efficiency” och 

”effect”. Vid sökning har vi varit grundliga med att endast artiklar från kända och framstående 

tidskrifter och förlag används samt att artiklarna är peer-reviewed. Därutöver har vi använt oss av de 

referenslistor i de vetenskapliga artiklar vi funnit relevanta för att finna ytterligare underlag. 

  

Kvalitén av sekundärdata har genom åren blivit kontinuerligt ifrågasatt och forskare (Saunders et al., 

2009) uttrycker problemen gällande dess tillförlitlighet. Vartanian (2011) säger dock att det idag är 

mindre aktuellt att ifrågasätta kvalitén på sekundärdata jämfört med ett par årtionden sen, dvs att 

kvalitén numera är bättre. Som tidigare nämnts, gällande insamling av den finansiella informationen, 

förlitat oss helt på Thomson Reuters Datastream som är en av världens största databaser för finansiell 

information (Thomson Reuters, 2018). Vi är följaktligen medvetna om nackdelarna av att endast 

använda sekundärdata. Vi anser dock att genom att använda oss av Thomson Reuters Datastream, 

vilken enligt Saunders et al. (2009) är en slags kvalitetssäkring i sig, så ger det oss tillgång till en 

större kvantitet av information än vid insamling av primärdata.  

 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Bryman och Bell (2013) förklarar vikten av att kunna generalisera studiens resultat, vilket innebär att 

tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi. Eliasson (2013) betonar att det finns svårigheter att 

undersöka en hel population utan att det bör göras ett urval utifrån populationen. Vidare beskriver 

Eliasson (2013) att populationen är den grupp alternativt marknad som forskaren vill uttala sig om.  

 

En stor population medför att ett statistiskt urval bör tillämpas Saunders et al. (2009). Det ligger i 

enlighet med att resultatet skall vara generaliserbart. Däremot är datamaterialet inte ett slumpmässigt 

urval. Bryman och Bell (2013) påpekar att ett slumpmässigt urval är att föredra eftersom det återger 

populationens egenskaper, vilket Eliasson (2013) instämmer i. Vi valde att göra ett strategiskt urval 

(vilket är vanligt i företagsekonomiska världen) eftersom vi inte ville begränsa oss. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att risken ökar för ett snedvridet resultat när urvalet inte görs slumpmässigt men vi 

bedömer att det var primärt för oss att erhålla mängden data i stor mängd eftersom vi behövde 

information om flertalet variabler. En kontroll av eventuellt snedvridet resultat kontrolleras i studien 

och behandlas vidare i avsnitt 3.4.3 samt 4.3. 

 

Medvetenheten om att bortfallet skulle bli stort på grund av komplex tillämpning av variabler (13 

stycken, se vidare nedan) och tidsintervallet tio år (2008-2017), ledde till att inte att begränsa studien 

geografiskt. Vi använde oss av Thomson Reuters Datastream, Asset4 Global vilket innehöll vid 
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undersökningstillfället 6282 aktiva börsnoterade bolag världen över och 62 820 observationer. Vidare 

användes en longitudinell design över tio år och ett stort antal variabler observerade vi i tidig fas att 

bortfallet skulle bli stort och det slutgiltiga dataunderlaget resulterade i 185 företag globalt och 

därmed 1850 observationer. För att tydliggöra bortfallet filtrerades 3223 företag bort då fullständig 

data gällande forskning och utveckling (FoU) inte fanns. FoU är dock, för studien, en central variabel 

i vår utveckling av ett nytt mätvärde och beslutet togs att behålla FoU trots det stora bortfallet. 

Resterande bortfall var utspritt över de andra variablerna. Vi fann dock att en märkbar kvantitet 

filtrerades bort pga tidsintervallet där tidiga år inte uppfyllde alla kraven för våra variabler. Vi anser 

att vid utvecklandet av ett nytt mätvärde (FFCSP) var det avgörande att samtliga variabler som ansågs 

vara centrala för studiens trovärdighet inkluderades samt att en längre tidsperiod behandlades. 

Därmed resulterade det i att antalet företag och observationer följaktligen blev färre.  

 

Tabell 1. Studiens population och bortfall 

 

 

3.3 Operationalisering 

Inom vetenskapstraditionen positivism där objektivitet och mätbarhet är fundamentala begrepp, är det 

viktigt att ange på vilket sätt de mätbara termerna mäts (Sohlberg & Sohlberg, 2013) vilket vi 

presenterar fortsättningsvis i detta avsnitt. Eftersom det kan finnas en ovisshet och oklarhet om CSPs 

innehåll och bristande lagstiftning på området, så är det viktigt att förklara vad det är som mäts. 

Validitet är ett essentiellt begrepp inom den kvantitativa forskningen, därför är det viktigt att det som 

forskarna vill mäta per definition verkligen mäts (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

Enligt Saunders et al. (2009) är operationalisering att omvandla begrepp till mer konkreta och 

förstående begrepp vilket är en vanlig process i den kvantitativa forskningsprocessen. Eliasson (2013) 

påpekar att vid operationaliseringen är två definitioner viktiga. Dels att klargöra begreppen i relation 

till teorin, dels att variablerna som tillämpas i metoden är relevanta för frågeställningen. Eliasson 

(2013) påpekar även vikten av definitionen av begreppen skall vara förståelig för andra som kritiskt 

granskar tillvägagångssättet samt val av variabler som tillämpas i studien. Nedan följer en närmare 

beskrivning av studiens alla olika variabler. 
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3.3.1 Variabel faktiskt CSP (ESG-score) 

CSP är ett flerdimensionellt mått (Marom, 2006) men hur CSP ska mätas råder det skilda meningar 

om i forskningsvärlden (Peloza, 2009; Preston & O’Bannon, 1997; Waddock & Graves, 1997). För 

att utveckla CSPs mätfunktion har olika databaser etablerats. Ett tidigt exempel är Kinder, Lydenberg, 

Domini Research & Analytics, Inc. (KLD) som anses ha bidragit till mätning av CSP på ett 

förbättrande sätt (Waddock & Graves, 1997) men även CSRHub använt av Arminen et al. (2018). 

 

En nyare databas som har vuxit fram, och tillämpats i studien, är Thomson Reuters Datastream. 

Databasen tillhandahåller information om ESG-mått (Environmental, Social, Governance), dvs miljö-

, social- och företagstyrning (Thomson Reuters, 2018). Offentlig information från ungefär 6 000 

företag uppdelat i de tre måtten som i sig är uppdelat i 10 kategorier (se figur 8) återfinns i över 400 

mätvärden som går att finna från år 2002. Vi har i studien använt oss av det totala måttet av ESG, dvs 

den totala summan av miljö-, social- och företagsstyrningsmått vid mätning av faktiskt CSP. 

Thomson Reuters (2018) uttrycker själva att den data som är tillgänglig är transparent och objektiv 

vilket vi i avsnitt 3.1 diskuterat som essentiellt i vår kvantitativa studie. Vidare har tidigare studier 

(Dhaliwal et al. 2011; De Villiers & Marques, 2016) använt sig av databasen vilket vi anser har stärkt 

vårt val ytterligare. 

 

Figur 8. Thomson Reuters ESG-Score 

 

3.3.2 Variabel FV (Tobin’s Q) 

För att mäta ett företags värde har vi använt oss av Tobin’s Q i likhet med Clarkson, Li, Richardson 

och Vasvari (2008) samt De Villiers och Van Stadens (2011) studier. Tobin’s Q är från början ett 

mått som beräknar hur lönsamma ett företags investeringar är men har visat sig användbart i 

beräkning av marknadsvärde och företagsvärde (Lindenberg & Ross, 1981). Presenteras ett Q-värde 



 

 28 

 

som överstiger 1 (Q > 1) innebär det att företaget gjort lönsamma investeringar vilket resulterar i 

högre FV, understiger däremot resultat 1 (Q < 1) innebär det att företag inte investerar på ett lönsamt 

sätt och resulterar därmed i lägre FV. Vi har använt oss av Thomson Reuters Datastreams beräkning 

av Tobin’s Q enligt nedan: 

 

Formel 1. Tobin’s Q 

 

3.3.3 Variabel Förväntad CSP 

För att beräkna förväntad CSP har en regressionsekvation utformats enligt följande: 

  

Ekvation 2. Beräkning av FFCSP och förväntad CSP 

  

Regressionsekvationen har ESG-score som beroende variabel och resterande kontrollvariabler är 

noggrant utvalda. Dels med tidigare forsknings (Clarkson et al., 2008; Coles, Daniel, & Naveen, 

2008; Roll, Schwartz, & Subrahmanyam, 2009) användande av dessa i åtanke och dels i att vi fann att 

dessa variabler är centrala i marknadens förväntningar på företags CSP-prestationer.  

 

Regressionsekvationen beräknar en normalnivå för företags CSP av viss storlek, i en viss bransch, i 

ett visst land. För att beräkna företags förväntade CSP krävs ytterligare ett steg. Vi har, genom SPSSs 

funktion “unstandardized predicted value” beräknat ett förväntat värde av resultatet av en 

regressionsekvation och skapat ett mätbart värde av marknadens förväntningar på företags CSP av 

viss storlek, i en viss bransch, i ett visst land. Detta resulterade i en normal nivå för varje enskilt 

företags förväntade CSP. Avviker företagens faktiska CSP-prestationer mot normalnivån som 

intressenter har förväntningar på, uppstår avvikelsen som benämns i studien som FFCSP. Mätvärdet 

för förväntad CSP har därefter implementeras i regressionsekvation 3 i syfte att testa studiens 

hypotes.  

 

 

Formel 2. Förväntad CSP 
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3.3.4 Variabel FFCSP 

Skillnaden mellan faktiskt CSP och förväntad CSP är FFCSP. Avvikelsen tar i SPSS formen 

“unstandardized residual value” vilket är ett mätbart värde och får därmed den titeln i studien. 

 

 

Formel 3. FFCSP 

 

3.3.5 Kontrollvariabler  

Studien har i enlighet med tidigare forskning (Clarkson et al., 2008; Coles et al., 2008; Roll et al., 

2009) valt att inkludera kontrollvariabler för att kontrollera de beroende och oberoende variablerna 

men även som en åtgärd för att säkerställa studiens resultat. Margolis, Elfenbein och Walsh (2009) 

studerade relationen mellan CSR och lönsamhet och valde att tillämpa flertalet kontrollvariabler som 

bransch, storlek och risk. Vi har i studien valt att applicera 10 kontrollvariabler (se vidare nedan) för 

att säkerställa om sambandet mellan FFCSP och FV är statistiskt signifikant.  

 

Tre av kontrollvariablerna har gjorts om till dummyvariabler vilket innebär att de presenteras som 

binära tal 1 och 0. Det görs för att dem ska bli kvantifierbara och kunna appliceras i studien.  

3.3.5.1 Storlek 

Större företag har, på grund av sin storlek, fler intressenter att ta hänsyn till (Waddock & Graves, 

1997) vilket i sin tur innebär större finansiella prestationer som resulterar i mer omfattande CSP. 

Tang et al. (2012) påpekar att en anledning till att större företag investerar mer i CSP än mindre är för 

att undgå de krav och påtryckningar som krävs från staten. Tidigare forskning (Clarkson et al., 2008; 

Mahoney & Roberts, 2007; Waddock & Graves, 1997) har använt sig av storlek som en 

kontrollvariabel där definitionen av ett företags storlek har beräknats utifrån dess totala tillgångar, 

följaktligen har vi gjort detsamma.  

 

Formel 4. Storlek 

3.3.5.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden visar hur mycket som har lånats per egen krona (Carlson, 2014) och ett företags 

skuldsättningsgrad ger en indikation på ett företags möjlighet till fortlevnad och kan ha effekt på 

deras benägenhet att investera i CSP (Col & Patel, 2016). Nelling och Webb (2009) studie gav 

resultatet att företag med större andel skulder även investerar mindre i CSP i jämförelse med de 
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företag som hade lägre skulder. I enlighet med tidigare forskning (Clarkson et al., 2008; Coles et al., 

2008; Roll et al., 2009) har vi beräknat skuldsättningsgraden enligt följande formel: 

 

Formel 5. Skuldsättningsgrad 

3.3.5.3 ROA 

Carlson (2014) anser att ROA (tillgångarnas avkastning) är ett av de viktigaste nyckeltalen för 

företag. Genom att relatera bolagets avans till det totala kapitalet får företaget en indikation på hur 

effektivt de sammanlagda resurserna har använts för att skapa vinst. Roll et al. (2009) påpekar att 

högt ROA även kan indikera att ett företag är i en mognadsfas och därmed har limiterade 

tillväxtmöjligheter. ROA har beräknats enligt följande formel i enlighet med Coles et al. (2008) samt 

Roll et al. (2009). 

 

 

Formel 6. ROA 

3.3.5.4 ROE 

Carlson (2014) beskriver avkastning på eget kapital som en indikation på hur väl bolaget förbättrat 

bolagets egna kapital. Nyckeltalet är av stort intresse för aktieägarna, eftersom dessa intressenters 

huvudsakliga avkastning sätts i relation till hur väl företaget förädlar det egna kapitalet Carlson 

(2014), vilket visas i följande formel.  

 

 

Formel 7. ROE 
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3.3.5.5 FoU 

Investeringar i FoU kan enligt Lichtenberg och Siegel (1991) öka tillväxten i produktiviteten samt att 

det genererar finansiell avkastning. McWilliams och Siegel (2001) säger att hur mycket ett företag 

väljer att investera i CSP beror bland annat på deras investering inom FoU, därför implementeras FoU 

som en kontrollvariabel i studien. Likt tidigare forskning (Clarkson et al., 2008; Coles et al., 2008; 

Roll et al., 2009) beräknades FoU enligt följande formel: 

 

 

Formel 8. FoU 

3.3.5.6 Intang 

Variabeln intang används för att kontrollera effekterna som beror på företagens andel av immateriella 

tillgångar och har påträffats i olika studiers underlag av kontrollvariabler som t ex Coles et al. (2008) 

och Roll et al. (2009). Uträkningen av intang kan ske på olika sätt, studien har i enlighet med Coles et 

al. (2008) samt Roll et al. (2009) formulerat variabeln följande, immateriella tillgångar dividerat med 

föregående års totala tillgångar, vid beräkningen av kontrollvariabeln.  

 

Formel 9. Intang 

3.3.5.7 Kapitalutgifter 

Tidigare forskning visade att företag som historiskt haft större kapitalutgifter är mer lönsamma (Roll 

et al., 2009). Vidare förklarar författarna att företag som investerar mer bör ha större 

tillväxtmöjligheter och därmed ett högre Tobin’s Q värde. Vi har beräknat variabeln kapitalutgifter 

genom kapitalutgifter dividerat med totala tillgångar i enlighet med tidigare forskning (Coles et al., 

2008; Roll et al., 2009). 

 

Formel 10. Kapitalutgifter 

3.3.6 Dummyvariabler 

Vi har i studien använt oss av tre dummyvariabler, CSR-rapportering och land- och 

branschtillhörighet. En dummyvariabel är en binär variabel vilket gör en kvalitativ variabel 

kvantifierbar för att kunna tillämpa variabel i en kvantitativ analys. Antas värdet 1 innebär det att 
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företaget innehar tillhörigheten, antas däremot värdet 0 innehar de inte tillhörighet (Djurfeldt & 

Barmark, 2009).  

3.3.6.1 CSR-rapportering 

Vi har applicerat en kontrollvariabel för CSR-rapporter i regressionsanalys 2 utifrån om företag 

rapporterar sitt sociala ansvarstagande i form av årsbokslut alternativt fristående rapport. Föregående 

studier har fokuserat på effekterna av företag som använder sig av frivilliga rapporter (Dhaliwal et al., 

2011) och Fuhrmann, Ott, Looks och Guenther (2017) har diskuterat hur förmågan av CSR-

rapportering kan minska informationsasymmetrin mellan företag och dess intressenter. Mätningen har 

skett genom binära tal i form av siffrorna 1 och 0, vilket innebär att antingen har företag frivillig 

CSR-rapport eller som en del av årsredovisningen alternativt inte.  

.  

Formel 11. CSR-rapportering 

3.3.6.2 Land 

Relaterat till tidigare diskussion gällande hur skillnaden på nationella institut påverkar kvaliteten på 

ett företags samband mellan CSP och FV (Arminen et al., 2018; Ioannou & Serafeim, 2012) är 

dummyvariabeln land en essentiell del i studiens underlag och därför även kopplad till vår hypotes. 

Studien har använt sig av Thomson Reuters Datastream Asset4 Global vilket innebär ett globalt 

dataunderlag. Utifrån vår bortfallsanalys baseras vår studie på följande 23 länder: Australien, Nya 

Zeeland, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Italien, Holland, Schweiz, Turkiet, England, 

Irland, Taiwan, Hongkong, Indien, Korea, Singapore, Danmark, Finland, Norge, Sverige och USA 

där en fördelning av dem kan ses i tabellen nedan. 
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Tabell 2. Studiens fördelning av länder 

 

3.3.6.3 Bransch  

Vi har använt dummyvariabeln bransch för att utgöra eventuella skillnader mellan de olika 

branscherna för att utveckla vår variabel FFCSP. Tidigare forskning har emfaserat vikten av att mäta 

branschtillhörighet för företag då intressenter kan ha olika krav beroende på vilken bransch det berör 

(Clarkson et al., 2008; Hillman & Keim, 2001; Waddock & Graves, 1997). Vi har utgått ifrån 

Industry Classification Benchmark (ICB) uppdelning av branscherna vilket består av tio olika 

sektorer där fördelningen för studien ser ut enligt följande: 

 

Tabell 3. Studiens fördelning av branscher 
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3.4 Analysmetoder 

För att utgöra FFCSPs effekt på FV påbörjades analysen av studiens data genom en univariat analys 

för att få fram deskriptiv data med målet att forma en överblick av dess utfall. Vi genomförde bivariat 

analys genom att förlita oss på Pearsons korrelationstest för att därefter testa vår hypotes genom att 

genomföra multipla regressionsanalyser. Att undvika felkällor i en kvantitativ datainsamling är 

essentiellt, därför kontrollerade vi felkällorna. En närmare förklaring av de olika analyserna följer 

nedan i detta avsnitt. 

 

All dataanalys har skett i statistikprogrammet SPSS vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar 

som program gällande statistiska beräkningar. Den insamlade datan från Thomson Reuters Datastream 

har hämtats ner till Microsoft Office kalkylprogram Microsoft Excel där vi har använt SPSS för att 

omvandla värdena.  

 

3.4.1 Deskriptiv statistik 

Steg ett i processen av att undersöka sambanden och relationerna mellan olika variabler i studien sker 

genom en univariat analys vilket innebär analys av endast en variabel åt gången (Bryman & Bell, 

2013). Genom analysen beräknas variablernas medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och 

maximumvärde vilket anses vara en lämplig process inom kvantitativ forskning (McWilliams & 

Siegel, 2001) och har därmed blivit en del i vår egen process.  

 

Medelvärdet är enligt Bryman och Bell (2013) genomsnittet av värdet av variablerna, dvs en 

uträkning av alla variablers värde görs och divideras därefter med antalet variabler. I enlighet med De 

Veaux, Velleman, och Bock (2015) representerar ȳ = medelvärde, Σ = summa och n = antal, och ställs 

upp enligt nedan. 

 

 

Formel 12. Medelvärde 

 

Standardavvikelsen är ett spridningsmått som är den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde. 

Värdena i formeln representerar: s = standardavvikelsen, y = värdet på variabeln, ȳ = medelvärde, Σ = 

summa och n = antal (De Veaux et al., 2015) 
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Formel 13. Standardavvikelse 

 

Utöver ovanstående kontrollerar vi minimumvärde och maximumvärde vilket är datainsamlingens 

extremvärde (Fregert & Jonung, 2014; De Veaux et al., 2015). Detta görs för att finna de extrema 

värden (låga eller höga) som kan ha en påverkan på medelvärdet. Resultat av vår univariata analys 

återfinns i avsnitt 4.1 samt i tabellerna 5, 6 och 7. 

 

3.4.2 Pearsons korrelation 

Nästa steg i processen var en bivariat analys vilket innebar analys av relationen mellan två variabler 

(Bryman & Bell, 2013). Vi använde i studien Pearsons korrelation för vår bivariata analys vilket 

innebär att variabelsambandet mättes genom korrelationskoefficienten, r, med ett utfall mellan -1 och 

1 (Burja & Mărginean, 2014). Sambandet kan antingen vara positivt, negativt eller icke existerande. 

Vid ett utfall med resultatet r = -1 indikerar det ett perfekt negativt samband och därmed indikerar r = 

1 ett perfekt positivt samband (Bryman & Bell, 2013). Ju närmare noll koefficienten hamnar desto 

svagare är indikationen på ett samband (De Veaux et al., 2015). Vi är medvetna om att De Veaux et 

al. (2015) säger att inga tydliga gränser finns vid mätandet av sambandets styrka. Dock anser vi det 

gynnsamt att tydliggöra sambandet vid användning av Pearsons korrelationskoefficient utifrån Burja 

och Mărginean (2014) sambandsmatris. 

 

Tabell 4. Tolkning av korrelationskoefficienten, (Burja & Mărginean, 2014) 

 

 

Studien har utgått ifrån den statiska signifikansnivå  p < 0,05 i den bivariata analysen. Nivån anses 

vara den mest acceptabla inom samhällsvetenskaplig forskning för risken att det samband som 

resultatet visar inte existerar (Bryman & Bell, 2013). Resultatet från bivariata analysen presenteras i 

avsnitt 4.2 samt i tabell 8. 
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3.4.3 Felkällor 

Vid användning av regressionsanalyser kan felkällor förekomma vilket kan resultera i ett ojämnt 

resultat. Saunders et al. (2009) emfaserar vikten i att kontrollera felkällor då en studies kvalité är 

beroende av dess pålitlighet. Eliasson (2013) påpekar att genom att analysera variabler separat så kan 

eventuella felkällor upptäckas och korrigeras. Felkällor kan bero på att data lagts in felaktigt 

alternativt möjligheten att upptäcka om värde inte befinner sig inom rimliga gränser. Vi har valt att 

stärka vår studies kvalité och pålitlighet genom att kontrollera felkällorna multikollinearitet och 

heteroskedasticitet. 

3.4.3.1 Multikollinearitet 

Vid en multipel regressionsanalys kan en samvariation mellan oberoende variabler uppstå vilket kan 

resultera i en negativ inverkan på precisionen i en regressionsanalys (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Detta samband benämns som multikollinearitet. Studien behandlar flera olika oberoende variabler 

därav behovet av multikollinearitet som felkälla. För att finna eventuella multikollineariteta felkällor 

kan korrelationsanalyser genomföras (Bryman & Bell, 2013) och i studien görs detta i samband med 

Pearsons korrelation som tidigare diskuterats i avsnitt 3.4.2. 

 

Kontroll av multikollinearitet har skett i SPSS. Djurfeldt och Barmark (2009) påpekar att om 

korrelationerna mellan de oberoende variablerna överstiger värdet 0,8 bör dessa variabler följaktligen 

elimineras. Vi finner inga tecken på multikollinearitet.  

3.4.3.2 Heteroskedasticitet 

Ett återkommande problem inom regressionsanalyser är den ojämna spridning av residualer, även 

benämnt som heteroskedasticitet. Konsekvensen av den ojämna spridningen resulterar enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) i minskad precision och variablerna förklaras som snedvridna. Mönstret av 

spridningen kan ses som en solfjäder då två snedvridande variabler ställs mot varandra i ett 

spridningsdiagram (Djurfeldt & Barmark, 2009). Även denna felkälla har i studien kontrollerats i 

SPSS och vi finner inga tecken på heteroskedasticitet 

 

3.4.4 Multivariat analys 

Det sista steget i processen av vår analys är en multivariabel analys. En multivariat analys är enligt 

Bryman och Bell (2013) en analys av tre eller fler variabler samtidigt. Flera varierande oberoende 

variabler samt ett flertal kontrollvariabler behandlas i föreliggande studie därav är en multivariat 

analys en viktig del i processen. Användningen av multivariat analys är en återkommande process av 

forskare i tidigare studier (Clarkson et al., 2008; Coles et al., 2008; Roll et al., 2009) gällande CSPs 
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effekt på FV och anses därför vara en pålitlig analys för vår studie. Den multivariabla analysen kan 

förklaras av nedanstående modell enligt De Veaux et al. (2015). 

 

 

        

(1) 

 

 

 

 

Ekvation 1. Multivariat regression 

Med ovanstående ekvation som utgångspunkt formades studiens regressionsanalyser enligt följande 

för studiens syfte: 

 

Ekvation 2. Beräkning av FFCSP och förväntad CSP 

 

Ekvation 3. FFCSPs effekt på FV 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Inom kvantitativ forskning påpekar Thurén (2013) de två mest centrala kriterierna vid kvantitativ 

undersökning som validitet och reliabilitet. Bryman och Bell (2013) vidareutvecklar kriterierna inom 

kvantitativ undersökning och påpekar även vikten av replikerbarhet som centralt kriterium inom 
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företagsekonomisk forskning. Kriterierna är centrala inom kvantitativ forskning som ståndpunkt för 

trovärdigheten att data har insamlats korrekt. Nedanför kommer vi mer utförligt förklara de tre 

kvalitetskriterierna noggrannare för att klargöra studiens kvalité.   

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär korrektheten i mätningarna (Thurén, 2013). Bryman och Bell (2013) poängterar 

att det handlar om pålitligheten för mätningarna vilket Eliasson (2013) är av samma åsikt. Mätningar 

som är reliabla minskar möjligheten för felvärden. Reliabilitet som går under synonymen 

tillförlitlighet, handlar om att resultaten från en undersökning blir samma, eller med ytterst liten 

felmarginal om det görs igen (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att stärka studiens reliabilitet har vissa rekommendationer följts enligt Saunders et al., (2009). 

Användandet av den erkända databasen Thomson Reuters Datastream ökar studiens reliabilitet och 

ger företag och kunder försäkran om att tillförlitlig data har bearbetats i studien (Saunders et al., 

2009). En redogörelse av underlagets bakgrund och hur datan bearbetas i studien har presenterats och 

vi har kontrollerat vår insamlade data för att i tidigt skede bearbeta eventuella fel. Eliasson (2013) 

menar att en studies reliabilitet förknippas med möjligheten att replikera dess tillvägagångssätt samt 

användande studiens mått. Vi har i avsnitt 3.3 Operationalisering noggrant beskrivit de mått som 

används i studien och valet av dessa är förknippat till tidigare forskning. 

 

3.5.2 Validitet 

Validitet är ett centralt begrepp inom företagsekonomisk forskning (Thurén, 2013). Validitet innebär 

att det som vi vill mäta, är det som är undersökt och ingenting annat. Exemplen är många i Thuréns 

(2013) bok, och framhåller vikten av att undersökningar kan vara reliabla men att de saknar validitet. 

Endast det som är undersökt är det som kan analyseras, presenteras och dras slutsatser utifrån. 

Bryman och Bell (2013) framhåller validitet som i flera fall det viktigaste kriteriet inom 

företagsekonomisk forskning. Det handlar om att slutsatserna som skapats och utvecklats från 

undersökningen hänger ihop. Eliasson (2013) påtalar att validiteten aldrig kan bli bättre än 

reliabiliteten. Vi har noggrant kontrollerat att datan är valid (giltig) genom att reliabiliteten på 

Thomson Reuters är hög. 

 

3.5.3 Replikbarhet 

Replikerbarhet liknar ett annat kriterium, reliabilitet. Forskare vill med skiftande anledningar 

(trovärdigheten för studien alternativt att studien genomförts felaktigt) reproducera andra forskares 
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undersökningar. För att möjligheten ska uppstå krävs att det på detaljnivå beskrivs hur forskaren har 

genomfört studien (Bryman & Bell, 2013). Följaktligen understryker Bryman och Bell (2013) att 

replikationer förvånande nog inte sker så ofta inom företagsekonomisk forskning. Slutligen vill vi 

poängtera att vi vill vara så informativa som möjligt angående tillvägagångssätt för vår studie utifrån 

att forskare vill replikera undersökningen. Om någon skulle vilja reproducera undersökningen av 

FFCSP:s påverkan på FV, ser vi det som en otrolig komplimang.   

 

3.6 Metodkritik 

Kvantitativ metod ger enligt Bryman och Bell (2013) inget utrymme för egen tolkning kring 

tillvägagångssättet eller analysering av insamlad data. Dessutom kan den mänskliga faktorn av 

felbehandling av data resultera i att saker förbises. Föreliggande studie utgick från ett stort underlag 

med data från 6282 olika företag insamlat från Thomson Reuters Datastream Asset4 Global. Då 

studien innefattar 13 olika variabler samt en tidsintervall på tio år fanns en risk att bortfallet av data 

skulle bli stort. Vi diskuterade i ett tidigt stadie risken av ett stort bortfall på grund av dessa faktorer 

och beslutade oss för att behålla samtliga variabler studien behandlat samt tidsintervallen på 10 år. 

Dels pga av tidigare forsknings användande av samma variabler (Clarkson et al., 2008; Coles et al., 

2008; Roll et al., 2009) och dels för att vi fann det viktigt att studien behandlade en längre 

tidsintervall för att få ett sådant korrekt resultat som möjligt.  
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4. Resultat 

 

Kapitlet förklarar resultaten som erhållits utifrån analyser som har gjorts på tillgänglig data. 

Kapitlets inledning fokuserar på de univariata analyserna i form av deskriptiv statistik. Vidare 

beskrivs bivariata analysen i form av korrelationsanalys samt kontrollen av potentiella felkällor som 

kan uppkomma vid multipla regressionsanalyser. I avslutningen av kapitlet redogörs utfallet av 

studiens multipla regressionsanalyser. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Nedan kommer resultaten i tabellerna att redovisas. Samtliga analyser är genomförda i SPSS och 

förklarar kvalitén av det insamlade datamaterialet. Det är vitalt att resultaten beskrivs informativt och 

skriften är lättläst (Eggeby & Söderberg, 1999). Eggeby och Söderberg (1999) påtalar betydelsen av 

text som inte enbart innehåller upprepning av siffror, då intressanta resultat riskerar att “försvinna i 

mängden”. Genom att analysera variablernas centraltendens har medelvärdet använts som ett mått. 

Problematiken med medelvärden är dess känslighet för extremvärden (Eliasson, 2013). Vidare 

analyseras standardavvikelse, minimum och maximum värden för att kunna analysera spridning och 

eventuella outliers. Standardavvikelsen är ett spridningsmått som används för att se hur stor andel av 

data som ligger inom ett visst avstånd till medelvärdet (Eliasson, 2013). Bryman och Bell (2014) med 

stöd av Eliasson (2013) menar att extremvärden (outliers) måste analyseras och kontrolleras då 

konsekvensen kan bli missvisande resultat.  

Tabell 5 presenterar en sammanställning av samtliga variabler exkluderat studiens dummyvariabler. 

Land- och branschtillhörighet inkluderas senare i tabeller 6 och 7. Datainsamlingen är utförd under en 

tioårsperiod och i tabellen nedanför visas datainsamlingens medelvärde, standardavvikelse, 

minimum- och maximum-värden för 1850 observationer som studien grundar sig på. Variablerna 

visar ett genomsnitt för årtalen 2008-2017.  
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Tabell 5. Deskriptiv statistik 

 

N visar antal företag för respektive variabel. Medelvärdet visar genomsnittliga värdet för varje variabel. 

Standardavvikelsen anger varje variabels standardavvikelse. Minimum och maximum visar extremvärdet för respektive 

variabel. ESG-score avser det samlade värdet av företagens CSP inom dimensionerna miljö, social och företagsstyrning 

och Tobin’s Q beräknas genom marknadsvärdet aktier + marknadsvärde skulder dividerat på aktievärde + bokfört värde 

skulder. Företagets storlek innebär ett företags totala tillgångar, skuldsättningsgrad, beräknas genom att bolagets totala 

skulder divideras med eget kapital. ROA är nettoresultatet dividerat med totala tillgångar medan ROE är nettoresultat 

dividerat med eget kapital. FoU beräknas genom utgifter FoU dividerat med totala tillgångar, Intang tas fram genom 

immateriella tillgångar dividerat med föregående års totala tillgångar. Kapitalutgifter är företagets kapitalutgifter 

dividerat med totala tillgångar. 

 

4.1.1 Deskriptiv statistik för länder 

I tabell 6 tydliggörs hur företagen är representerade i studien från respektive land. Studien innehar 

globalt företag från 23 länder där USA utgör den största representationen med 52 företag vilket 

innebär 28,1 % av studiens underlag. De nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) 

innehar en gemensam representation av 30 företag (16,3%). 84 stycken företag (45,4%) vilket utgör 

närmare hälften av studiens underlag kommer från övriga europeiska länder. De asiatiska länderna 

uppgår till 15 stycken företag (8,1 %) och Australien och Nya Zeeland är representerade med 4 

företag (2,1%) tillsammans.  

Det högsta medelvärdet för den beroende variabeln ESG-score går att finna på Irland med ett värde på 

79,08 och är då givet det högsta värdet för de europeiska länderna och det lägsta medelvärdet 

representeras av Turkiet med 54,64. USA innehar ett medelvärde på 61,66 och de nordiska länderna 

har genererat medelvärden inom spannet 57,6 – 66,41. Singapore innehar studiens lägsta medelvärde 

av ESG-score på 45,33 och de övriga asiatiska länderna innehar värden som pendlar mellan 50,46 – 

78,81. Australien uppvisar ett medelvärde på 61,98 medan Nya Zeeland har ett värde på 48,51 vilket 

är studiens näst lägsta. För Tobin’s Q går det högsta värdet att finna på Nya Zeeland med 4,93 medan 

det lägsta representeras av Italien med ett värde på 0,57. 
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Tabell 6. Deskriptiv statistik, länder 

 

N visar totalt antal observationer i respektive land, inom parentes visas landet procentuella deltagande i studien. ESG-

score avser det samlade värdet av företagens CSP inom dimensionerna miljö, social och företagsstyrning och Tobin’s 

Q beräknas genom marknadsvärdet aktier + marknadsvärde skulder dividerat på aktievärde + bokfört värde skulder. 

Företagets storlek innebär ett företags totala tillgångar, skuldsättningsgrad (SG) beräknas genom att bolagets totala 

skulder divideras med eget kapital. ROA är nettoresultatet dividerat med totala tillgångar medan ROE är nettoresultat 

dividerat med eget kapital. FoU beräknas genom utgifter FoU dividerat med totala tillgångar, Intang tas fram genom 

immateriella tillgångar dividerat med föregående års totala tillgångar och kapital utgifter är företagets kapitalutgifter 

dividerat med totala tillgångar 
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4.1.2 Deskriptiv statistik för branscher 

Här härleds den deskriptiva statistiken för branscher där det är tio olika branscher som information 

har erhållits och studerats utifrån. Eventuella differenser mellan branscher presenteras i tabellen 

nedan för att visuellt kunna se fördelningen av observationer i förhållande till bransch. Tabellen ger 

upplysningar om hur många företag som finns i respektive bransch (även i procentuell andel). I 

tabellen kan det utläsas för respektive bransch hur de tio branschernas medelvärde och 

standardavvikelse påverkas. Största branschen i observationen är industribranschen med 58 

observationer (31,4 %) och finansbranschen minst med tre observationer (1,6 %). Ser vi till FoU 

spalten uppvisas en stor skillnad inom Olja & Gas branschen som har ett medelvärde 

(standardavvikelse) på 702 549,2 (420 417,06) i relation till kraftförsörjningsbranschen 31 506,76 (54 

871,42). Det ger en insikt hur väl prioriterat FoU är för de olika branscherna och hur mycket resurser 

respektive bransch investerar för att få utökad kompetens i sitt verksamhetsområde. 

Tabell 7. Deskriptiv statistik, länder 

 

N visar totalt antal observationer i respektive bransch, inom parentes visas branschens procentuella deltagande i studien. 

ESG-score avser det samlade värdet av företagens CSP inom dimensionerna miljö, social och företagsstyrning och 

Tobin’s Q beräknas genom marknadsvärdet aktier + marknadsvärde skulder dividerat på aktievärde + bokfört värde 

skulder. Företagets storlek innebär ett företags totala tillgångar. Skuldsättningsgrad (SG) beräknas genom att bolagets 

totala skulder divideras med eget kapital. ROA är nettoresultatet dividerat med totala tillgångar medan ROE är 

nettoresultat dividerat med eget kapital. FoU beräknas genom utgifter FoU dividerat med totala tillgångar. Intang tas 

fram genom immateriella tillgångar dividerat med föregående års totala tillgångar och kapitalutgifter är företagets 

kapitalutgifter dividerat med totala tillgångar 
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4.2 Pearsons korrelation 

Tabell 8 visar studiens alla variabler exklusive de tre dummyvariabler CSR-rapportering och land- 

och branschtillhörighet i Pearsons korrelationsmatris. I enlighet med Saunders et al. (2009) samt De 

Veaux et al. (2015) använder studien Pearsons r för att mäta det bivariata sambandet mellan beroende 

och oberoende variabler. Baserat på tabell 8 kan det utläsas att den beroende variabeln ESG-scores, 

som i studien betecknas som faktiskt CSP, samband med Tobin’s Q (måttet för FV i studien) har ett 

lågt negativt korrelationssamband på -0,030. Vid ett negativt samband innebär det att en av de två 

variablerna har höga värden medan den andra innehar låga (De Veaux et al., 2015). Detta samband 

resulterar i att om ESG-score ökar så minskar Tobin’s Q, men dock marginellt eftersom relationen är 

svag. Resultatet ger en indikation på att faktiskt CSP har en negativ effekt på FV. Det kan vidare 

utläsa att ESG-score innehar ett svagt till inget samband på signifikationsnivån p<0,05 relativt till 

resterande variabler, exklusive ROA som har ett relativt starkt samband. 

Gällande den beroende variabeln för regressionsekvation 2, Tobin’s Q, kan ett visst negativt samband 

till kontrollvariabeln skuldsättningsgrad (-0,252) utläsas samt ett relativt starkt samband till 

kontrollvariabeln ROA (0,483). Båda på signifikansnivån p<0,01 vilket innebär att det med 99% 

säkerhet kan fastställa en korrelation mellan variablerna (De Veaux et al., 2015). De oberoende 

variablerna FFCSP och förväntad CSP kommer, som diskuterat i kapitel 3 Metod, sparas utifrån 

studiens första regressionsekvation och signifikansen mellan den beroende variabeln och de 

oberoende behandlas i avsnitt 4.4. 

Tabell 8. Pearsons korrelationsmatris 

**Signifikans på 0,05 nivån *Signifikans på 0,10 nivån SE = Standard Error 

Tabellen visar sambandet mellan variablerna uttryckt som korrelationskoefficient *p<0,05 och p*<0,01  ESG-score avser 

det samlade värdet av företagens CSP inom dimensionerna miljö, social och företagsstyrning och Tobin’s Q beräknas 

genom marknadsvärdet aktier + marknadsvärde skulder dividerat på aktievärde + bokfört värde skulder. Företagets 

storlek innebär ett företags totala tillgångar, skuldsättningsgrad beräknas genom att bolagets totala skulder divideras 

med eget kapital. ROA är nettoresultatet dividerat med totala tillgångar medan ROE är nettoresultat dividerat med eget 

kapital. FoU beräknas genom utgifter FoU dividerat med totala tillgångar. Intang tas fram genom immateriella tillgångar 

dividerat med föregående års totala tillgångar. Kapitalutgifter är företagets kapitalutgifter dividerat med totala tillgångar 
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4.3 Kontroll av felkällor 

Vid kontroll av multikollinearitet kan det i tabell 8 utläsas att värdet mellan de oberoende variablerna 

varken överstiger 0,8 eller understiger -0,8. I enlighet med Djurfeldt och Barmark (2009) konstateras 

det att multikollinearitet inte förekommer. I studien utfördes ett VIF-test i SPSS för att ytterligare 

stärka saknaden av multikollinearitet och enligt Djurfeldt och Barmark (2009) bör dess värde inte 

överstiga 2,5. Resultatet visar att det högsta VIF värdet uppgick till 2,1 och att multikollinearitet inte 

existerar. 

Även kontroll av felkällan heteroskedasticitet har skett i SPSS genom att fördelningen av residualerna 

har analyserats i ett spridningsdiagram. Som nämnt i avsnitt 3.4.4 får behandlad data en form av en 

solfjäder i spridningsdiagrammet om heteroskedasticitet existerar (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vid 

kontroll kunde en normalfördelning av residualerna utläsas vilket vittnar att heteroskedasticitet inte 

förekom. 

4.4 Regressionsanalyser 

I nedanstående tabeller presenteras resultaten av regressionsanalyserna som framställts i syftet att 

besvara studiens hypotes. Tabell 9 är första steget i processen av att erhålla värdet för FFCSP samt 

förväntad CSP medan Tabell 10 presenterar resultatet som besvarar studiens hypotes. 

Regressionsanalysernas resultat kommer att beskrivas nedan. 

4.4.1 Regressionsanalys - beräkning av FFCSP samt förväntad CSP 

Syftet med den första regressionsanalysen grundas i att analysera de värden som representerar FFCSP 

samt förväntad CSP för att därefter i den andra regressionsanalysen testa vår hypotes. 

Regressionsmodell 1 har en signifikansnivå på p < 0,01 och determinationskoefficienten R2  visar att 

de oberoende variablerna förklarar 26,1 % av variansen i den beroende variabeln ESG-score (faktiskt 

CSP). För att jämföra R2  och Adj R2  (justerat R2 ) som innebär hur stor andel av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Adj R2  ger ett exaktare mått än R2 

och har ett värde på 24,7% på grund av ju fler kontrollvariabler som används så tillkommer en påföljd 

som drar ner siffran men som i sin tur ger ett starkare mått. Utformningsprocessen av första 

regressionsanalysen framställdes i statistikprogrammet SPSS där värdet “unstandardized predicted 

value” bevarades och tar formen förväntad CSP. Parallellt har värdet “unstandardized residual 

value”, dvs avvikelsen mellan faktiskt och förväntad CSP bevarats som i nästkommande regression 

representerar värdet FFCSP. Regressionsanalys 1 genererade ett separat värde för varje företags 

förväntade CSP. Resultatet visade att en avvikelse mellan ESG-score (faktisk CSP) och förväntad 

CSP uppstår. I regressionsanalysen skapades ett individuellt mätbart värde (FFCSP) för varje företag.  



 

 46 

 

Alla variabler i regressionsmodellen inkluderat dummyvariablerna land -och branschtillhörighet 

(totalt 37 stycken) har en signifikansnivå på p < 0,05 eller starkare förutom åtta av dem. Detta stärker 

uppfattningen att tillämpningen av variablerna är stringent utvalda eftersom det visar på en signifikant 

skillnad variablerna emellan och bevisar att utformningen av FFCSP och förväntad CSP har stöd ifrån 

den erhållna datainsamlingen. 

I appliceringen av dummyvariabler i regressionen, kan det observeras att det finns skillnad mellan 

länderna samt branscherna. Det kan urskiljas att majoriteten av land- och branschtillhörigheten 

innehar en hög signifikansnivå. Vidare utläses att samtliga länder exklusive Irland innehar en negativ 

relation till faktiskt CSP samt att alla branscher exklusive råvaror och teknologi har en positiv relation 

med faktiskt CSP. 
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Tabell 9. Regressionsanalys beräkning av FFCSP och förväntad CSP 

 

***Signifikans på 0,01 nivån **Signifikans på 0,05 nivån *Signifikans på 0,10 nivån SE = Standard Error 

Tabellens värden beräknas enligt följande: ESG-score avser det samlade värdet av företagens faktiska CSP inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. Företagets storlek innebär ett företags totala tillgångar, 

skuldsättningsgrad beräknas genom att bolagets totala skulder divideras med eget kapital. ROA är nettoresultatet 

dividerat med totala tillgångar medan ROE är nettoresultat dividerat med eget kapital. FoU beräknas genom utgifter FoU 
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dividerat med totala tillgångar. Landstillhörigheten Australien, Nya Zeeland, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, 

Polen, Holland, Schweiz, Turkiet, England, Irland, Taiwan, Hong Kong, Indien, Korea, Singapore, Danmark, Finland, 

Norge, Sverige och USA är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Italien. Branschtillhörigheten Olja 

& Gas, Råvaror, Dagligvaror, Vård och omsorg, Konsumenttjänster, Telekommunikation, Kraftförsörjning, Finans och 

Teknologi är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Industri. 

 

4.4.2 Regressionsanalys - FFCSPs effekt på FV 

Studiens andra regression i Tabell 10 behandlar sambandet mellan FFCSP och FV och testar 

följaktligen studiens hypotes: 

H1: FFCSP har ett positivt samband med FV. 

 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p<0,01 och determinationskoefficienten R2  visar att 

de oberoende variablerna förklarar 40,5 % av variansen i den beroende variabeln Tobin’s Q (FV). 

Vidare visar Adj R2  39,4 % av variansen och detta justerade värde är lägre på grund av flertalet 

oberoende variabler. Vid mätning i denna regression är Adj R2  mer användbart eftersom det ökar 

trovärdigheten och tillförlitligheten för de flera oberoende variablernas effekt på den beroende 

Tobin´s Q. Siffrorna 40,5% samt 39,4% vilket innebär ju högre värde desto starkare förklaringskraft.  

 

Förväntad CSP har en koefficient på -0,004 men ingen signifikant inverkan på Tobin’s Q. Variabeln 

FFCSP har sin koefficient på 0,004 och en signifikans på p<0,05 vilket resulterar i att om FFCSP 

ökar med en enhet ökar Tobin’s Q med 0,004 förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls 

konstanta. Således finns stöd till hypotes H1 att FFCSP har ett positivt samband med FV. 

Signifikansen (koefficienten) på kontrollvariablerna ser ut enligt följande: Skuldsättningsgrad p<0,01 

(-0,007), ROA p<0,01 (0,063), FoU p<0,01 (2,142), Intang p<0,10 (-1,239), Storlek p<0,05 (-2,968), 

Kapitalutgifter p<0,05 (-0,018) och CSR-rapportering p<0,01 (-0,201).  

 

En varierande skillnad existerar mellan länderna och den beroende variabeln Tobin´s Q där 19 av de 

23 länderna representerade innehar ett positivt samband. De länder med högst positiv koefficient är 

Nya Zeeland 3,031, Indien 2,316, Korea 6,335 och Danmark 2,393, och är även de landstillhörigheter 

med signifikansnivå p<0,01. USA har en koefficient på 0,511 och en signifikansnivå på p<0,05. 

Schweiz har en koefficient på 0,446 och Irland har en koefficient på 0,592, båda med en 

signifikansnivå på p<0,10. De 16 resterande landstillhörigheterna i studien genererar ett resultat i 

spannet -0,327 - 0,463 och har ingen signifikans till Tobin’s Q.  
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Tabell 10. FFCSPs effekt på FV 

 

***Signifikans på 0,01 nivån **Signifikans på 0,05 nivån *Signifikans på 0,10 nivån SE = Standard Error 

Tabellens värden beräknas enligt följande: Tobin’s Q beräknas genom marknadsvärdet aktier + marknadsvärde skulder 

dividerat på aktievärde + bokfört värde skulder. FFCSP har beräknas utifrån residualen given från regressionsanalys 1 

medan förväntad CSP har beräknats utifrån det förväntade värdet från regression 1. Skuldsättningsgrad beräknas genom 

att bolagets totala skulder divideras med eget kapital. ROA är nettoresultatet dividerat med totala tillgångar. FoU 

beräknas genom utgifter FoU dividerat med totala tillgångar. Intang tas fram genom immateriella tillgångar dividerat 

med föregående års totala tillgångar. Företagets storlek innebär ett företags totala tillgångar. CSR-rapportering är lika 

med 1 om företaget presenterar en frivillig CSR-rapport och 0 om de inte gör det. Landstillhörigheten Australien, Nya 

Zeeland, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Holland, Schweiz, Turkiet, England, Irland, Taiwan, Hong Kong, 

Indien, Korea, Singapore, Danmark, Finland, Norge, Sverige och USA är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i 

relation till Italien.  
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5. Resultatdiskussion 

 

I studiens femte kapitel diskuteras de resultat som presenterades i kapitel fyra relaterat till studiens 

hypotes. En diskussion kopplas till den tidigare forskning presenterad i studiens teoretiska 

referensram. 

 

5.1 Inledande diskussion 

Huvudsyftet och den drivande frågan i studien var att undersöka ett eventuellt positivt samband 

mellan avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP (FFCSP) och företagsvärde. I 

resultatdiskussionens första avsnitt diskuteras konstruktionen av variabeln FFCSP och dess funktion. 

I följande avsnitt resoneras angående studiens hypotes, dvs om FFCSP har ett positivt samband till 

FV och svaret på frågan om det fanns det ett signifikant samband mellan FFCSP och FV. Resultatet 

av studien diskuteras och jämförs med tidigare forskning och våra tolkningar av studiens resultat.   

5.2 Mätvariabeln FFCSP 

De motstridiga resultaten i tidigare forskning angående CSPs effekt på FV, har funnit positiva, 

negativa samt obefintliga samband mellan variablerna (Clarkson et al., 2013; De Villiers & Van 

Staden, 2011; Freedman & Jaggi, 1988; Plumlee et al., 2015). Det bidrog till konstruktionen av 

variabeln FFCSP som ett potentiellt mer trovärdigt sätt att mäta relationen. Valet av variabler i 

FFCSP baserades på tidigare forskning (Clarkson et al., 2008; Coles et al., 2008; Roll et al., 2009) 

som undersökt CSPs effekt på FV. Variabler för beräkning av mätinstrumentet FFCSP och förväntad 

CSP, resulterade i: ESG-score, storlek, skuldsättningsgrad, ROA, ROE, FoU samt dummyvariabler i 

form av land- och branschtillhörighet i regressionsmodell 1. Residualvärdet (unstandardized residual 

value) som representerar avvikelsen mellan faktiskt och förväntad CSP (FFCSP) från första 

regression tillämpades sedermera i andra regressionsanalysen för att kunna ställa resultatet i relation 

till tidigare forskning. Även värdet för förväntad CSP inkluderades i regressionsanalysen.  

Skapandet av den nya variabeln FFCSP innebar ett nytt sätt att mäta CSPs effekt på FV. Faktiskt CSP 

är vad företag faktiskt rapporterar och är en betydelsefull del i ett företags ansvarskommunikation 

(Rimmel et al., 2018) och förväntad CSP är vad intressenter och marknaden förväntar sig av företags 

CSP utifrån framtida prognoser samt offentlig information (Marton et al., 2016). Ligger marknadens 

förväntningar inte i linje med vad som rapporteras kan det resultera i att avvikelsen förbises och 
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möjligheten finns att mätning av företags CSP sker på missvisande sätt. Användningen av avvikelsen 

mellan faktiskt och förväntad CSP, dvs FFCSP, förväntades förbättra precision och tillförlitlighet i 

mätningen.  

Konstruktionen av variabeln FFCSP innebar också vissa begränsningar. Tidsintervallet på tio år 

innebar ett stort bortfall av fullvärdig data att använda i analyserna. Hade ett kortare tidsintervall 

använts istället hade troligen ett större dataunderlag kunnat behandlas med FFCSP. Således kan den 

långa tidsintervallen medföra en risk för att ett snedvridet resultat uppstår i form av att kravet på att 

FFCSP innefattar flera variabler som ska mätas under lång tid och resulterar i att endast ett fåtal 

företag motsvarar de kriterierna. Dock har studien utfört kontroll av heteroskedasticitet vilket visade 

att studien har en normalfördelning. 

5.3 FFCSPs effekt på FV 

Nedan följer en diskussion om studiens hypotes och det resultat studien uppvisat:  

  

H1: FFCSP har ett positivt samband med FV. 

  

Studien har undersökt FFCSPs effekt på FV genom en multipel regression med Tobin’s Q som 

dimensionen för FV och den sparade residualen från regression 1 som måttet för FFCSP. Resultatet 

indikerar ett positivt samband mellan variablerna där Tobin’s Q har en signifikansnivå på p<0,01 och 

FFCSP p<0,05. Signifikansnivå på p<0,05 innebär att sannolikheten för att resultatet stämmer är 95 

procent och felmarginalen endast är 5 procent. Bryman och Bell (2013) menar att det är den 95 

procentiga signifikansnivån som är mest acceptabel inom samhällsvetenskaplig forskning. En hypotes 

ska enligt De Veaux et al. (2015) inte helt verifieras eller falsifieras utifrån den signifikansnivå som 

valts som acceptabel. Närmare granskning av det faktiska p-värdet är av betydelse eftersom 

marginella skillnader kan få för stor betydelse. FFCSP har en koefficient på 0,004 vilket innebär att 

ökar FFCSP med en enhet erhålls en ökning i Tobin´s Q med 0,004 förutsatt att resterande oberoende 

variabler hålls konstanta. Vid en första anblick på resultaten verkar FFCSPs effekt på FV inte särskilt 

omfattande men för att konkretisera dess effekt så leder en ökning med en enhet att FV ökas med 

0,04%, ceteris paribus. Det innebär att en ökning med en miljon USD i FFCSP, ökar FV med 40 000 

USD. Baserat på denna information bekräftas H1. 
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Däremot erhåller förväntad CSP ett negativt samband till Tobin’s Q (FV) och har ingen signifikans. 

Avsaknaden av signifikans ger indikation på att FFCSP är en mer trovärdig mätvariabel för CSPs 

effekt på FV, än att endast mäta marknadens förväntningar eller den faktiska CSP som företag 

presterar. Det ger ytterligare stöd för vår studie att mäta båda delarna. Det ger även antydan till att det 

är problematiskt att mäta marknadens förväntningar på CSP. Inkluderas dock dess värde i uträkningen 

av FFCSP vid mätning av CSPs effekt på FV är det signifikant trovärdigt. 

Tidigare studier har visat motstridiga resultat angående CSPs effekt på FV. Vi ställde oss tidigare i 

studien frågan om CSPs har en effekt på FV pga av de motstridiga resultaten eller om det inte har 

funnits ett mätinstrument som har kunnat skapa klarhet om effekten. Resultatet från studien visar att 

det finns ett positivt samband mellan FFCSP och FV och följer därav samma linje som Stakeholder 

theory samt Legitimacy theory där en positiv effekt mellan CSP och FV kan konstateras (Deegan & 

Gordon, 1996; Saeidi et al., 2015). Slutsatsen kring frågan om CSP har en effekt på FV är därmed att 

det gör det. Problematiken ligger enligt våra resultat i tidigare forsknings mätproblem av CSP (Belu 

& Manescu, 2013; Salzmann et al., 2005).  

Studiens resultat motsäger vidare vad Trade-off theory och Managerial opportunism theory påtalar 

angående CSPs negativa effekt på FV. Preston och O’Bannon (1997) säger t ex att investeringar i 

CSP inte ger någon positiv effekt på FV och att kostnaderna för investeringarna i CSP minskar 

företagets lönsamhet, vilket står i motsats till vår studies resultat. I Managerial opportunism theory 

påtalas att chefers personliga intressen (t ex bonusar) kan ha en negativ effekt på sambandet mellan 

CSP och FV (Gallego‐Álvarez et al., 2014). Vidare uttrycker Van Beurden och Gössling (2008) att 

studier med ett negativt, alternativt otydligt, samband mellan CSP och FV främst är äldre studier med 

mindre utvecklade metoder, vilket stödjer vår studies resultat.  

Vidare har vår studie ambitionen att bidra till att, i likhet med forskning baserat på Stakeholder theory 

(Benlemlih, 2017), minska informationsasymmetrin mellan företag och dess intressenter. Marknaden 

kan enligt Dhaliwal et al. (2011) skilja på en trovärdig och en opportunistisk rapportering av CSP. 

Har ett företag en hög nivå baserat på en trovärdig CSP genererar det i högre kapitalinkomster. 

Presenteras däremot en opportunistisk CSR-rapport utan att CSP-nivån håller samma standard finns 

det inga tendenser till högre kapitalinkomster (Dhaliwal et al., 2011). Vår studies resultat visade att 

det fanns en avvikelse (FFCSP) mellan faktisk och förväntad CSP, men även att effekten mellan 

FFCSP och FV är positiv. Det kan innebära att företag presenterar trovärdiga rapporter men att 
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marknaden ännu inte hunnit reagera på den uppdaterade information som kontinuerligt sker. 

Marknadens form är således inte semi-stark och kritikernas röster gällande EMH bör fortsätta att 

uppmärksammas. Marknaden kan därmed reagera på avvikelse i information vilket i sin tur påverkar 

FV, uppåt eller nedåt. Vi nämnde tidigare i kapitel 2 att informationsasymmetrin har en möjlig effekt 

på FV och vi kan med studiens resultat se indikationer på att sådant är fallet genom de olika resultat 

som visats för FFCSP och förväntad CSP.  

En normalnivå för företags faktiska CSP beror bla på landstillhörighet, företagsstorlek, bransch och 

lönsamhet. I analysen av FFCSP fann vi att företags normalnivå av faktiska CSP och den förväntade 

normalnivån för varje enskilt företags CSP avviker från varandra och marknaden därmed inte är 

effektiv. Vi kan även konstatera att avsaknaden av signifikans för sambandet mellan förväntad CSP 

och FV leder till att den information som är förväntad av marknaden redan är diskonterad i 

aktiepriset. Men att det positiva sambandet mellan FFCSP och FV ger bevis på att företags CSP-

prestationer som avviker från normalnivån och överraskar marknaden har en effekt på företagsvärdet. 

Frågan återstår dock om en perfekt symmetri mellan företag och marknaden går att uppnå, dvs att 

marknaden är fullt effektiv. Enligt EMH kan det ske genom dess semi-starka form genom att all 

offentlig information reflekteras och inkorporeras i priset. Kritiker menar dock att en 

informationsasymmetri fortsatt kommer existera (Grossman & Stiglitz, 1980; Findlay & Williams, 

2000). Baserat på de resultat vår studie har uppvisat står vi på kritikernas sida, en 

informationsasymmetri mellan företag och marknaden finns och det bör man inte bortse från. Vi anser 

att implementeringen av FFCSP som mätvärde för CSPs effekt på FV kan skapa klarhet i de tidigare 

motstridiga resultaten. Vi menar vidare att ett fortsatt positivt samband troligen kommer visas i 

eventuell framtida forskning av FFCSP. Detta baserat på våra egna resultat men även på Van Beurden 

och Gössling (2008) resultat som visar att de studierna med positiva resultat till störst del är nyare 

studier. När företag gör prestationer inom CSP som marknaden inte har förväntat sig leder det till att 

FV påverkas uppåt eller nedåt utifrån att förväntningarna på företagen inte ligger i linje med det som 

faktiskt presteras. Till viss del kan detta minskas genom att mäta informationsasymmetrin i sig men 

även genom att i eventuell framtida forskning, genom att använda FFCSP, bidra till klarhet i att det 

finns en asymmetri och därmed kunna minska den. 
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I tider där företagens CSP-prestationer blir allt mer uppmärksammade och granskade i allmänhet, är 

det av större vikt för företag att agera inom hållbarhetsfrågor. När den ekonomiska prestandan inte 

enbart står i fokus utan även företags agerande inom samhälls- och miljömässigt ansvar kräver det än 

mer av företagens icke-finansiella prestationer. Där måste man finna vägar för att mäta det på ett mer 

rättvisande sätt. Samtidigt måste ett framgångsrikt företag vara traditionellt företagsekonomiskt 

starkt. De mer uppmärksammade debatterna gällande hållbarhetsfrågor påverkar företags ansvar inom 

CSP-prestationer och är enligt Carroll (2015) här för att stanna.  

Slutligen vill vi påpeka att eftersom mätinstrumentet FFCSP är ett unikt sätt att mäta sambandet 

mellan CSP och företagsvärde och det första av sitt slag, bör det tas i beaktning att ytterligare 

forskning behövs för att säkerställa avvikelsens relation till företagsvärde.  
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6. Slutsats, bidrag och begränsningar 

 

I det sjätte och sista kapitlet presenterar vi slutsatser baserade på vår studie samt vilket bidrag som 

studien ger till kunskapsutvecklingen och forskningen. Vi diskuterar därefter studiens begränsningar 

med koppling till förslag av fortsatt forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Studiens huvudsakliga mål har varit att utröna om avvikelsen mellan faktiskt och förväntad CSP 

(FFCSP) har en positiv effekt på företagsvärde men även om FFCSP kan bidra och utveckla 

forskningsvärldens tidigare mätinstrument av CSP. Anledningarna till studiens inriktning är tidigare 

forsknings motstridiga resultat gällande CSPs effekt på företagsvärde (Clarkson et al., 2013; De 

Villiers & Van Staden, 2011; Freedman & Jaggi, 1988; Plumlee et al., 2015) samt hur CSP bör mätas 

(Marom, 2006). 

Konstruktionen av mätvariabeln FFCSP grundlade möjligheten att studera avvikelsen mellan faktisk 

och förväntad CSP. Mätvariabeln menar vi ger en indikation på ett sätt att mäta som kan vara 

tillämpningsbar för framtida studier. Slutsatsen blir att FFCSP har en positiv effekt på FV. 

Resultatet visar att en skillnad existerar mellan faktiskt och förväntad CSP. När det finns en avvikelse 

(FFCSP) för marknaden att reagera på resulterar det i att FFCSP har en högre förklaringsgrad till 

CSPs effekt på företagsvärde. En tolkning av resultatet är att avvikelsen i sig är 

informationsasymmetrin mellan företag och intressenter. Tillämpningen av FFCSP som mätvariabel 

kan därmed tolkas som ett steg i rätt riktning för den företagsekonomiska forskningens mål att minska 

informationsasymmetrin, genom att erbjuda en mer nyanserad mätmetod än tidigare metoder som 

visade motstridiga resultaten om CSPs effekt på FV. Resultaten av analyserna indikerar, i enlighet 

med vad studien förutspått, att FFCSP har en positiv effekt på företagsvärde. Resultatet ligger i linje 

med Stakeholder theory som enligt McWilliams och Siegel (2001) har utvecklats till den 

dominerande teorin inom aktuell forskning. Vidare indikerar resultatet att ett företags CSP-

prestationer inte har någon påverkan på företagsvärde om prestationerna inte avviker från vad 

marknaden förväntar sig. Presterar företag inte bättre eller sämre än förväntat kan ingen påverkan på 

företagsvärde bevisas. Slutsatsen är därmed att för att företag ska få en positiv effekt på företagsvärde 

genom CSP-prestationer krävs “något extra”, marknadens förväntningar måste överträffas. Ligger 

företags CSP i linje med konkurrerande företag är det inte troligt att någon större effekt på 

företagsvärde uppstår. Om sådant är fallet bör marknaden redan ha diskonterat information då företag 
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väljer att endast bibehålla den nivå som anses vara av normalnivå inom sin bransch, företagsstorlek 

eller landstillhörighet. En av studiens slutsatser är därmed att företag måste överträffa konkurrerande 

företags CSP-prestationer för att överraska marknaden vilket i sin tur genererar i ett positivt samband 

med företagsvärde. 

En annan slutsats är att användande av FFCSP minskar informationsasymmetrin mellan företag och 

intressenter. Vidare visar studien att FFCSP har en positiv effekt på företagsvärde i likhet med 

Stakeholder theory. Slutsatsen är att avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP (FFCSP) har en 

effekt på företagsvärde, men att ytterligare forskning behövs för att säkerställa effekten. FFCSP är ett 

sätt att skapa mer effektiva marknader, samt att företagens icke-finansiella prestationer kan bidra till 

ökat företagsvärde, men även bidra till att samhälls- och miljömässigt ansvar. 

6.2 Studiens bidrag 

I avsnitt nedan presenteras studiens bidrag i formen av teoretiskt samt praktiskt bidrag. Det teoretiska 

bidrag behandlar det forskningsgap vi försökt fylla genom skapandet av FFCSP och hur det kan 

utgöra ett mer stabilt mått i mätandet än CSPs effekt på företagsvärde än tidigare mått. Det praktiska 

bidraget behandlar användningsområden av mätvariabel FFCSP.  

Teoretiskt bidrag 

Vi har utvecklat en mätvariabel FFCSP utifrån det forskningsgap vi fann i tidigare teorier och 

forskningens motstridiga resultat gällande CSP och företagsvärde. Genom variabeln tillför vi ett nytt 

sätt att mäta som ett alternativ till tidigare mätinstrument. Genom konstruktionen av FFCSP och våra 

analyser har vi tillfört mätningen av CSP en ytterligare dimension. I tidigare undersökningar har man 

inte tagit tillräcklig hänsyn till faktisk och förväntad CSP, utan uteslutande fokuserat på företags 

faktiska prestationer. Vårt bidrag är att genom att FFCSP bidrar till att göra resultaten av mätning av 

CSP mer trovärdiga. Studien ger således en extra dimension i hur mätning mellan företags CSP och 

företagsvärde kan mätas. 

Vi bidrar även till en ny insikt i hur företags CSP påverkar företagsvärde. Studiens resultat antyder att 

det är i avvikelsen sambandet mellan CSP och företagsvärde finns, inte i den information företagen 

gör tillgänglig eller vad marknaden förväntar sig av företagen. Vilket betyder att en påverkan på 

företagsvärde endast sker om företags CSP-prestationer sticker ut från mängden. Denna insikt bidrar 

även till möjligheten att de tidigare motstridiga resultaten gällande CSPs effekt på företagsvärde kan 

klargöras bättre genom att använda FFCSP som mätvariabel för CSP. 
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Praktiskt bidrag 

Ett praktiskt bidrag från studien till den företagsekonomiska forskningen är konstruktionen av den 

kvantitativa variabel FFCSP. Den kan även användas som ett komplement för företag och 

myndigheter i deras utvärdering av företags CSP och dess effekt på FV. Eftersom tidigare studier 

visat skiftande resultat gällande CSPs effekt på företagsvärde (Clarkson et al., 2013; De Villiers & 

Van Staden, 2011; Freedman & Jaggi, 1988; Plumlee et al., 2015) så kan variabeln ge ytterligare 

information för att säkrare kunna utvärdera relationen till FV.  

Om företag och myndigheter tillämpar FFCSP för att mäta företagsvärdet som ett komplement till 

CSP så ökar det möjligheterna att tydligare påvisa CSPs effekt på företagsvärde. Eftersom det inte 

finns tydlig lagstiftning kring mätandet av CSP är det av stor vikt att skapa ett tillförlitligt och 

enhetligt mätsätt som företag kan applicera i sina verksamheter, alternativt för myndigheter att 

använda i sina kontroller av företag. Detta skulle också bidra till att minska informationsasymmetrin. 

Med ytterligare forskning inom området CSP och företagsvärde samt FFCSP och företagsvärde finns 

förutsättningar för att relationen mellan variablerna ska bli så korrekt som möjligt. En viss osäkerhet 

kommer dock alltid att finnas. Våra resultat visar på möjligheter för forskning, företag mfl att mäta 

CSP:s inverkan på företagsvärde på ett nytt sätt och vars resultat kan tillämpas i företags strategiska 

verksamhet. 

6.3 Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

I alla forskningsstudier finns det begränsningar i dess utformning, insamling och genomförande. Vi 

anser att vi har presenterat en gedigen och väl genomarbetad studie men är väl medvetna om 

begränsningarna beroende på inriktning (vetenskapsteoretiskt, epistemologiskt och kvantitativt) men 

också begränsningar som har uppstått under arbetets gång beroende på t ex tillgängliga data.  

Den insamlade datan i studien består av sekundärdata vilket kan resultera i svårigheter att kontrollera 

dess kvalitét enligt Bryman och Bell (2013), men de påpekar samtidigt att den sekundära datan som 

erhålls från en erkänd källa kan kvalitetsmässigt anses lika eller tom mer pålitlig än viss primärdata. 

Thomson Reuters Datastream är en framstående databas där det finns tillgång till finansiell 

information för börsnoterade bolag och bör således anses tillförlitlig vid insamling av sekundärdata 

(Saunders et al., 2009). För framtida studier kan kombinationen av kvantitativ och kvalitativ 

forskning vara intressant, tillämpning av varierande variabler alternativt att använda en annan databas 

likt KLD. 

En av studiens begränsningar är valet av börsnoterade företag, detta på grund av att information 

hämtades från Thomson Reuters där endast uppgifter finns från börsnoterade företag. Om 
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datainsamling skett på annat sätt, t ex involverat icke-börsnoterade bolag så hade resultaten troligen 

delvis blivit annorlunda. Vi menar att fortsatt forskning bör inkludera icke-börsnoterade företag där 

finansiering och effekter av CSP kan se annorlunda. Särskilt gäller detta mindre företag vilka också 

behöver studeras för att utveckla kunskapen inom ämnet. 

En annan begränsning studien har påträffat är bortfallet av dataunderlag. Detta beror på aspekter som 

mängden variabler samt det långa tidsintervallet på tio år. CSP är ett tämligen nytt fokuseringsområde 

och det råder skilda meningar om hur det bör mätas (Marom, 2016; Peloza, 2009). Vi anser att nya 

mer utvecklade mätmetoder kan utvecklas genom ett utbyte eller reducering av variabler vilket kan 

generera en större tillämpning inom forskningsområdet och eventuellt ge nya och oväntade resultat. 

Det kan även vara lämpligt att behandla ett kortare tidsintervall vilket bör resultera i ett bättre 

underlag av användbara observationer.  

I fortsatt forskning skulle kvalitativa undersökningar, där intervjuer med företagsstyrelser, 

företagsledare, analytiker och investerare, kunna genomföras för att på djupet förstå deras 

uppfattningar om CSP:s påverkar företagsvärlden. Detta skulle komplettera de kvantitativa studiernas 

resultat och skapa en bättre förståelse för det komplexa samspel som troligen råder mellan CSP och 

företagsvärde. 
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